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پایکوبی کرونا در تاالرهای عروسی
علی نیا
در روزهایی که مدافعان سالمت تمام تالش شان را
می کنند تا جــان بیماران کرونایی را نجات دهند و
مسئوالن بهداشتی درگیر و دار درمان بیماران و کنترل
این بیماری هستند و بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی
تاکید دارنــد ،امــا دور از چشم بــازرســان بهداشت در
برخی تاالرها غوغای کرونایی به پا شده است و بعضی
از تــاالرداران و صاحبان مراسم بدون توجه به شرایط
کرونایی بیش از حد مجاز مهمان قبول و دعوت میکنند
و طی ساعت های طوالنی در فضاهای سربسته میزبان
مهمانان خود می شوند و خواسته یا ناخواسته به شیوع
این بیماری دامن می زنند.
یکی از شهروندان بجنوردی که چند شب پیش به
مراسم عروسی یکی از نزدیکانش دعوت شده بود ،می
گوید :اگر می دانستم در تاالر چه خبر است در آن جا
قدم نمی گذاشتم ،تعداد اندکی از مهمانان ماسک زده
بودند ،گویا کرونا در تاالر عروسی به فراموشی سپرده
شده بود ،همه غرق در شادی بودند و از فاصله گذاری
اجتماعی خبری نبود.
وی می افزاید :از اخبار شنیده بودم تعداد مهمانان در
تاالرها باید محدود باشد ،اما افــرادی که در مهمانی
حضور داشتند بیش از  200نفر بودند و امکان رعایت
فاصله گذاری وجود نداشت.

 I Iماسک های نمایشی

یکی دیگر از شهروندان می گوید :چندی پیش به مراسم
یکی از آشنایانم در یکی از تاالرها رفتم و با وجود این
که مهمان ها فاصله اجتماعی را رعایت کرده بودند و

ماسک داشتند اما گروه های موزیک و فیلم برداری
بدون ماسک در سالن حضور داشتند که خطری برای
دیگر مهمانان بود.
وی می افــزایــد :متاسفانه از شهرهای اطــراف برای
شرکت در مهمانی به بجنورد آمــده بودند و از فاصله
نزدیک با یکدیگر احوال پرسی می کردند.
وی ادامه می دهد :با وجود این که بازرس های بهداشت
برای بازدید آمده بودند ولی بعد از رفتن آن ها عده ای
ماسک های نمایشی خود را برداشتند و متاسفانه در این
مراسم جز نگرانی چیزی در خاطرمان ثبت نشد.

 I Iرعایت فقط جلوی چشم بازرسان

مــدیــر ســامــت محیط و کــار دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی

خراسان شمالی با اشــاره به این که اتحادیه تاالرها و
اتاق اصناف موظف هستند تاالرهای تحت پوشش خود
را کنترل کنند و مکان هایی که پروتکل های بهداشتی
را رعایت نمی کنند ،به مراکز بهداشت شهرستان ها
معرفی کنند ،می گوید :یکی از راه های کاهش و قطع
زنجیره انتقال ،رعایت فاصله گذاری اجتماعی است و
تا زمانی که این فاصله در بیرون و مکان های سربسته
رعایت نشود امکان شیوع بیماری چند برابر می شود،
بنابراین خواسته ما از متولیان مربوطه همکاری با
دانشگاه علوم پزشکی است و اجازه فعالیت به تاالرهایی
که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند ،ندهند
زیرا عواقب آن در این روزهای کرونایی دامن گیر همه

خبر مرتبط

پلمب  2تاالر طی  2ماه
علی نیا 2-تاالر در بجنورد به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی طی 2ماه گذشته پلمب شدند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان با بیان این مطلب و با اشاره به این که شیوه نامه ای برای رعایت پروتکل
های بهداشتی در تاالرها به اتحادیه مربوطه ابالغ شده است ،اظهارکرد :اتحادیه شیوه نامه را برای رعایت
پروتکل های بهداشتی به اعضایش ابالغ کرده است و چنان چه برخالف آن اقدامی انجام شود تخلف
صورت گرفته و وظیفه بازرسان بهداشت است که با همکاری اماکن تاالر را پلمب کنند.
امیدوار افزود :این شیوه نامه درباره تعداد مهمان ها ،ساعت حضور و  ...است و تاالرداران موظف به
رعایت هستند.وی تصریح کرد :بازرسان بهداشت می توانند حتی ساعت  9شب به تاالرها مراجعه کنند
و چنان چه مشاهده کردند بیش از حد مجاز مهمان حضور دارد اقدامات الزم را برای برخورد با متخلفان
انجام دهند.
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خواهد شد«.نوروزیان» تصریح می کند :بازرسان ما
نظارت کامل را در زمانی که مهمانان در تاالر حضور
دارنــد انجام می دهند ،امــا متاسفانه عــده ای فقط
مقابل ناظران پروتکل ها را رعایت و بعد از خروج آن
ها رعایت فاصله گــذاری اجتماعی را فراموش می
کنند ،در این شرایط تنها شهروندان باید ناظر بر اعمال
یکدیگر باشند و تذکرهای الزم را برای قطع زنجیره
کرونا بدهند.وی ادامه می دهد :مدیر تاالرها موظف
هستند ،بر اجرای پروتکل هــای بهداشتی هنگام
برگزاری مراسم نظارت کامل داشته باشند.
وی تصریح می کند :تاالرهایی که توانایی رعایت
پروتکل های بهداشتی را ندارند حق فعالیت در هر
وضعیتی از شیوع بیماری ندارند و مسئولیت نظارت و
کنترل این موضوع برعهده اتحادیه است.
این مسئول ،حداکثر زمان مراسم و حضور مهمانان در
تاالر پذیرایی را  3ساعت اعالم می کند و می افزاید:
زمان در تاالرها باید به گونه ای مدیریت شود که بعد از
مدت در نظرگرفته شده ،مهمانان مراسم را ترک کنند.
وی ادامه می دهد :گروه های فیلم برداری و موزیک
موظف هستند قبل از ورود به تاالر نتیجه تست خود
را که حداکثر یک هفته از انجام آن گذشته باشد ،ارائه
دهند و متصدی یا مدیر تاالر و سالن ها موظف هستند
از دارندگان تست منفی استفاده کنند.
«نوروزیان» با ابراز نگرانی از رعایت نشدن پروتکل های
بهداشتی در تاالرها می گوید :کاهش ظرفیت پذیرش
برای کم شدن تراکم جمعیت در تاالرها ضروری است.
به عنوان نمونه در وضعیت آبی  75نفر و در وضعیت
زرد  50نفر باید در تاالر حضور داشته باشند ،در ضمن
رعایت حداقل  4متر مربع برای هر مهمان ضروری
است ،در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است و
باید شاهد شیوع بیشتر این بیماری در استان باشیم.
وی بیان می کند :چیدمان میز غذاخوری و نشستن
مهمان ها باید طوری باشد که فاصله حداقل  2متر
بین صندلی ها و  3متر بین میزها رعایت شود و چنان
چه این موارد در تاالرها رعایت نشود زنگ خطری برای
افزایش آمار مبتالیان به کرونا در استان خواهد بود.

 I Iموارد اطالع رسانی شده است

«علی آبادی» رئیس اتحادیه غذافروشان بجنورد هم
می گوید 24 :تاالر در بجنورد مجوز فعالیت دارند و
به تمام صاحبان تاالرها مواردی که باید رعایت کنند،
اطالع رسانی شده است.
وی می افزاید :چهارشنبه(فردا) جلسه ای با حضور
تاالرداران برگزار می کنیم و شیوه نامه جدید رعایت
پروتکل های بهداشتی طبق مصوبات ستاد ملی مقابله
با کرونا را در اختیار آنان قرار می دهیم.
وی تصریح می کند :چندین مرحله بــازرســی های
مشترک را با بهداشت و اصناف انــجــام داده ایــم و
تاکنون مورد خاصی از تخلف و رعایت نشدن پروتکل
های بهداشتی مشاهده نشده است و تنها یک مورد
بود که با اطالع رسانی توجیه شد.وی ادامه می دهد:
شهروندان باید پروتکل ها را داوطلبانه رعایت کنند
زیرا بازرسان به طور دایم نمی توانند در مراسم حضور
داشته باشند و به همت شهروندان نیاز داریم تا بتوانیم
ویروس کرونا را ریشه کن کنیم.
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اجتماعی

چی بپزم؟

ماش و قمری

مواد الزم :گوشت گوسفند  200گرم ،ماش یک لیوان ،تره،
جعفری ،شنبلیله و مرزه  300گرم ،برنج  1.5لیوان ،پیاز
متوسط  2عدد خاللی شده ،نمک و فلفل به مقدار الزم و
کلم قمری  2عدد.
طرزتهیه :ماش را جداگانه می پزیم .پیاز و کلم قمری
های رنده شده را به گوشت نیم پز اضافه می کنیم و اجازه
می دهیم  10دقیقه با یکدیگر بپزند .سبزی ها را همراه با
برنج به مخلوط گوشت و کلم قمری اضافه می کنیم و 20
دقیقه زمان می دهیم تا بپزند .در نهایت ماش های پخته
شده و نمک و فلفل را می افزاییم و اجازه می دهیم آب
آن خشک شود ،سپس با گوشت کوب آن را می کوبیم تا
کشدار و یک دست شود.
* ماش وکلم قُمری جزو غذاهای سنتی اصفهان است.

مشاوره حقوقی

طالق بدون رضایت شوهر
خوانندگان عزیز روزنامه «خراسان شمالی» می توانند سواالت حقوقی خود را طی تماس با دفتر
روزنامه ( )32247222-32222211مطرح کنند تا پاسخ آن ها را از کارشناسان جویا شویم .در
این شماره «علی اکبر هاتفی» وکیل پایه یک دادگستری به سوال یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.
چه زمانی قاضی بدون رضایت شوهر ،زن را طالق می دهد؟
اگر طالق توافقی نباشد و زن وکالت طالق نداشته باشد باید از طریق اثبات عسر و حرج (به معنای
شرایط بسیار سخت زندگی مشترک که قابل تحمل نباشد) طبق ماده  ۱۱۳۰قانون مدنی به نتیجه
برسد یا تخلف زوج را از شروط مندرج در سند ازدواج (در صورت امضای زوج) اثبات کند .با تخلف
زوج از این شروط مثل اعتیاد مضر ،پرداخت نکردن نفقه یا ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول وکالتی
که زوج برای طالق به زوجه داده است محقق می شود و زوجه به وکالت از شوهر می تواند با اجازه
دادگاه خودش را مطلقه کند.

تریبون شهری

کودکان کار
را دریابیم

خوانندگان عزیز روزنامه «خراسان شمالی» می توانند مشکالت شهری خود
را از طریق تماس با روزنامه خراسان شمالی اعالم کنند.

  چرا متولیان مربوطه اقدامی
برای سامان دهی کودکان
کار در شهر انجام نمی دهند؟
چنان چه اقدامی انجام شده
است چرا شاهد حضور آنان در
شهر هستیم؟

