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 I Iنخاله های ساختمانی

نخاله هــای ساختمانی در پیاده روی چهارراه
کتاب تا چهارراه همت بجنورد رها شده اند و کسی
برای جمع آوری آن ها اقدام نمی کند.

خبر

دکتر «غیادی» آسمانی شد
دکــتــر «عبدالجلیل غــیــادی» ،پــزشــک حــاذق،
پرتالش و نیکوکاری که سال ها در جرگالن برای
درمــان بیماران در مطب خــود در یکه صعود از
جان مایه گذاشت و گام های بلندی برای توسعه
این منطقه برداشت ،به علت ابتال به بیماری کرونا
دار فانی را وداع گفت .مرحوم «غیادی» در گفت و
گویی اعالم کرده بود که  24هزار بیمار کرونایی
را به همراه همکارانش در جرگالن درمان کرده
انــد .این پزشک چیره دســت ،یکی از فعاالن نام
آشنای صنعت پرورش اسب اصیل ترکمن بود .یاد
و خاطرش گرامی باد.

خراسان شمالی  39سال پیش
در روزنامه

تشییع باشکوه پیکر پاک
 2شهید در اسفراین

روزنــامــه خــراســان در شــمــاره  9464کــه 10
فروردین  1361به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  6از تشییع باشکوه پیکر پاک  2شهید
در اســفــرایــن خبر داده اســت .در ایــن مطلب
می خوانیم« :مردم متعهد و ایثارگر شهرستان
اسفراین دیروز با شرکت یکپارچه خود در مراسم
تشییع دو تن از حماسه آفرینان اسالم به نامهای
شهید سرباز وظیفه رحمت ا ...رحیم زاده و
شهید ابراهیم نظامی عضو بسیج سپاه پاسداران
انقالب اسالمی این شهرستان از فداکاری آنان
در پاسداری از اسالم و قرآن تجلیل کردند...
در مراسم تشییع باشکوه این دو سرباز مدافع
اســام که با خون پاک خود بــرای هموطنان و
مسلمین جهان افتخار آفریدند عالوه بر فرماندار
اعضای نهادها و ارگانهای انقالبی و سازمانهای
اداری نیز شرکت داشتند و در پایان مراسم پیکر
پاک شهید سرباز وظیفه رحیم زاده بزادگاهش
روستای حسن آباد و پیکر اطهر شهید نظامی به
زادگاهش روستای کالت اسفراین انتقال یافت و
طی آئین هایی بخاک سپرده شد».
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استاندار جدید روی
کاغذ شنیده ها
با آغاز به کار دولت دوازدهــم گمانه زنی ها برای
تغییر احتمالی استاندار خراسان شمالی نیز آغاز
شد و تاکنون  2فهرست در فضای مجازی منتشر
شده که از سوی هیچ مسئول یا نماینده ای مورد
تأیید قرار نگرفته است .خراسان شمالی طی عمر
 17ساله اش  10استاندار داشته و در این روزها
مردم آن منتظر هستند تا سکاندار یازدهم را نیز
بشناسند .در پی انتخاب دکتر «رئیسی» به عنوان
رئیس جمهور دولت سیزدهم از همان روز نخست
گمانه زنــی ها بــرای انتخاب استاندار جدید نیز
آغــاز شد .در این مدت برخی گــروه های مختلف
سیاسی تالش داشته اند تا گزینه های مورد نظر
خود را معرفی کنند .در این میان برخی نیز تالش
داشته اند با بر سر زبان انداختن گزینه مورد نظر
خود در فضای مجازی توجهات را به سمت گزینه
در جشنواره شهید «رجایی» معرفی شدند؛

دستگاه های برتر استان
محمدی -روز گذشته جشنواره شهید «رجایی»
در استان برگزار و بر اساس ارزیابی عملکرد سال
 ،1399دستگاه های برتر خراسان شمالی معرفی
و تقدیر شدند .حجت االسالم «نوری» نماینده ولی
فقیه در استان در این مراسم با بیان این که شهید
رجایی الگویی کامل برای مسئول نمونه است ،افزود:
دغدغه همه مسئوالن باید گره گشایی از مشکالت
مردم باشد« .شجاعی» ،استاندار خراسان شمالی
نیز ابــراز کــرد :در ایجاد فضای مناسب همراهی و

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مورد حمایت خود جلب کنند .طی هفته گذشته
 2فهرست  5نفره از گزینه هــای احتمالی برای
نشستن بر صندلی استاندار مطرح شده است که
در گفت و گو با نمایندگان مجلس یا تعدادی از
مدیران مربوط هیچ یک این  2فهرست را تأیید
نکردند .نماینده مردم  5شهرستان استان نخستین
مسئولی بود که فهرست اولیه شامل گزینه های
ناشناس برای مردم خراسان شمالی را تکذیب کرد
و گفت :ما نیز این اسامی را تنها در فضای مجازی
دیــده ایــم ،بــرای هیچ استانی ایــن اسامی واقعی
نیست و دولت و مجمع نمایندگان این موضوع را
تکذیب می کنند« .وحیدی» افزود :تاکنون مطلبی
در خصوص تغییر استانداران یا انتخاب افراد بومی
و غیربومی مطرح نشده است .وی همچنین تأکید
کــرد :دولــت تاکنون فــردی را بــرای استانداری
خراسان شمالی پیشنهاد نداده است .چند روز پس
از صحبت های «وحیدی»« ،جــدی» رئیس مجمع
نمایندگان خراسان شمالی نیز در جمع خبرنگاران
گفت :هم اکنون  5گزینه برای استانداری خراسان
شمالی مطرح هستند که  3گزینه بومی و  2گزینه
غیربومی هستند .پــس از سخنان ایــن نماینده

مجلس بالفاصله برخی گــروه هــای سیاسی در
استان اقدام به انتشار گزینه های احتمالی کردند.
در بین گزینه های مطرح در محافل مختلف رسانه
ای نام «غالمرضا هوایی» ،معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار خراسان شمالی« ،ابوالقاسم
جعفری» ،نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی،
ســردار «حسینعلی یوسفعلیزاده» ،مدیرکل حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی
و فرمانده اسبق سپاه جــواداالئــمــه(ع) خراسان
شــمــالــی« ،علیرضا صــحــراگــرد» ،مــعــاون اسبق
استانداری خراسان شمالی و «جواد شاهین فر»،
رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بیشتر به چشم می خــورد .این در حالی است که
گفته می شــود «پاکمهر» دیگر نماینده مــردم 5
شهرستان استان به تازگی در یک جمع رسانه ای
گفته است« :غالمرضا هوایی» همراه با استاندار
فعلی خراسان شمالی از این استان خواهند رفت.
وی بدون تأیید فهرست های منتشر شده از گزینه
های استانداری نام نبرد .در گفت و گوی خبرنگار
ما با منابع مطلع نیز تمام آن ها فهرست های
منتشر شده را گمانه زنی های گروه های سیاسی

مشارکت برای خدمت رسانی بهتر به مردم همه پای
کار بودند و در این مدت دستگاه های اجرایی استان
جزو دستگاه های برتر یا دارای رشد قابل توجه در
سطح کشور بودند .حجت االسالم «جعفری»،رئیس
کل دادگستری استان نیز گفت :روحیه خدمت،
صداقت ،خطر ریسک پذیری در خدمت به مردم،
تفکر انقالبی و جهادی ،ساده زیستی و مردم دوستی
از معیارهای برجسته و شاخص شهید «رجایی» بود.
دستگاه های برتر:
*در مجموع شاخص هــای عمومی و اختصاصی
شرکت تــوزیــع نــیــروی بــرق اســتــان ،شرکت آب و
فاضالب استان ،اداره کل راهــداری و حمل و نقل
جــاده ای استان  3دستگاه برتر خراسان شمالی

معرفی شدند* .در مجموع شاخص های عمومی،
اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل حفاظت
محیط زیست اســتــان دستگاه هــای برتر معرفی
شدند* .در بخش آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان
دستگاه برتر استان معرفی شد* .در شاخص های
عمومی و اختصاصی گــروه تولیدی و خدماتی،
اداره کل امور مالیاتی و در گروه زیربنایی و توسعه
زیرساخت شرکت آب منطقه ای ،در گروه سالمت
و رفاه اجتماعی اداره کل بیمه سالمت و در گروه
عمومی و قضایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی
به عنوان دستگاه برتر معرفی شدند* .در محور
توسعه دولت الکترونیک ،اداره کل آموزش فنی و

از استاندارد بیشتر بدانیم
انواع عسل:

عسل با موم ( شان) :عسلی که در خانه های مومی قرار گرفته و به طور کلی دست نخورده
باشد.
عسل بدون موم  :به روش های زیر موم گیری شده است:
عسل استخراج شده  :عسلی که پس از پولک بــرداری از شان های بدون نــوزاد به روش
سانتریفوژ استخراج شود.
عسل فشرده  :عسلی که با پرس کردن شان های بدون نوزاد روی صفحه توری جدا می شود.
عسل تخلیه شده  :عسلی که از تخلیه کردن از شان های بدون پولک و نوزاد به دست می آید.
به هنگام خرید به موارد زیر توجه شود:
عسل در شرایط محیطی متفاوت؛ از سیال و روان تا غلیظ و چسبناک یا قسمتی تا کامال
متباور( رس کرده) می تواند متغیر باشد.
بر حسب نوع گیاه مورد استفاده زنبور ،رنگ عسل از زرد روشن تا سیاه متغیر است.
عطر و بو متناسب با گل وگیاهی است که زنبور استفاده کرده است.
باید دارای مزه شیرین مخصوص به خود و عاری از سوختگی ،تخمیر و ترشیدگی و به طور
کلی هر گونه مزه نامطبوع باشد.

عسل
در سطح عسل نباید هیچ گونه کف ناشی از ترشیدگی وجود داشته باشد.
عسل باید در ظروف نو ،تمیز  ،سالم و نفوذ ناپذیر بسته بندی شود.
هر گونه عوامل و مواد خارجی مانند :شن ،فلز و خاک و هرگونه آفت زنده یا مرده و يا آثار
بقايای آن ها مانند تخم ،الرو ،شفيره و حفره باشد ناپذیرفتنی است.
روی بسته بندی ( نشانه گذاری ) آن باید این موارد قید شود:
نام و نوع فرآورده  ،نام و نشانی تولید کننده یا بسته بندی کننده  ،نام یا عالمت تجارتی ،وزن
خالص ،سری ساخت ،تاریخ بسته بندی ،تاریخ پایان قابلیت مصرف ،شرایط نگهداری(در
دمای معمولی و به صورت در بسته دور از نور خورشید نگهداری شود ،).درج عبارت «ساخت
ایران» ،شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
برای اخذ نشان استاندارد « عسل « باید نتایج آزمون های ویژگی های اصالت سنجی  ،کیفی
و ایمنی  ،آالینده ها و فلزات سنگین مطابق با استاندارد های ملی باشند.
نکته (نظر کارشناسی):
در فرآورده های با میزان ساکاروز پایین تر ،فورکتوز و گلوکز باالتر میزان اصالت و کیفیت
عسل مطلوب تر است.
هر چه عسل طبیعی تر باشد ،قند های احیا کننده آن باالست.
نسبت فروکتوز به گلوکز هر چه بیشتر باشد ،نشان دهنده طبیعی بــودن و عدم تغذیه

دانستند که به هیئت دولت معرفی شده اند و برای
معرفی آن ها رایزنی صــورت گرفته اســت ،بر این
اساس نمی توان گفت که این افراد تنها گزینه های
مورد بررسی هیئت دولت هستند.گفتنی است،
«محسن نریمان» اولین استاندار خراسان شمالی
در مرداد  1383فعالیت اش را در این استان آغاز
کرد و پس از او« ،بهروز همتی»« ،محمدمهدی مروج
الشریعه»« ،محمدحسین جهانبخش»« ،ابوطالب
شفقت»« ،محمود احمدی بیغش»« ،سیدعلی اکبر
پرویزی»« ،محمدرضا صالحی» و «محمدرضا خباز»
به عنوان استانداران دوم تا نهم خراسان شمالی
معرفی شدند .هفتم آذر  1397بود که «محمدعلی
شجاعی» پس از دریــافــت رأی اعتماد دولــت ،به
عنوان دهمین استاندار خراسان شمالی معرفی
شد که هم اکنون به عنوان مقام عالی دولــت در
این استان در حال فعالیت است .اکنون باید دید
آیا دولت سیزدهم بنا دارد که سکاندار استانداری
خــراســان شمالی را تغییر دهــد و در نهایت در
صورت مثبت بودن پاسخ ،نام چه شخصی به عنوان
یازدهمین استاندار خراسان شمالی از جلسه هیئت
دولت رسانه ای خواهد شد؟

حرفه ای و در بخش ارائه میز خدمت الکترونیکی و
حضوری شرکت گاز به عنوان دستگاه برتر استان
معرفی شدند* .در این جشنواره فرودگاه بجنورد،
اداره کل استاندارد و اداره کل پزشکی قانونی به
عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند*.در بخش تحقق
برنامه های توسعه ای نیز مدیر امور شعب بانک ملی
خراسان شمالی ،اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان ،نوسازی مدارس ،آموزش و پرورش ،سازمان
جهاد کشاورزی ،شرکت شهرک های صنعتی ،منابع
طبیعی و آبخیزداری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به
عنوان برگزیده استانی معرفی شدند *.فرمانداران
بجنورد ،فاروج و مانه و سملقان نیز به ترتیب به عنوان
فرمانداران برتر اول تا سوم استان معرفی شدند.

    شماره استاندارد 92   :تجدید نظر هشتم
مصنوعی زنبور عسل است.
هیدورکسی متیل فورفورال طی فرایند حرارتی و نگهداری عسل به وجود می آید و سرطان
زاست که توصیه می شود عسل با دمای بیش از  50درجه سانتیگراد حرارت داده نشود و در
دمای بیش از  25درجه سانتیگراد نگهداری نشود.

متن کامل استانداردهای ملی را از پرتال سازمان ملی استاندارد

ایران به نشانی  ،http://standard.isiri.gov.irرایگان،

دریافت نمایید.جهت اطمینان از اصالت استاندارد محصول ،کد
ده رقمی زیر عالمت استاندارد روی محصوالت را به سامانه
 10001517پیامک نمایید.

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی

اخبار
واکسن «سینوفارم» و «آسترازنکا»
به استان رسید

خط کمبود واکسن پرید
مرتضوی -بعد از وقفه ای چند روزه سهمیه های
جدید واکسیناسیون به استان رسید .هر چند
در پی حضور خبرنگار روزنامه در مراکز مختلف
تزریق واکسن در بجنورد برای بررسی حال و هوای
این مراکز ،ازدحامی در آن ها وجود نداشت و حتی
در برخی مراکز تعداد افراد کمتر از انگشتان دست
بود ،اما نظم موجود در نوبت دهی و رعایت فاصله
اجتماعی در مراکز رضایت بخش بود.
یکی از شهروندان گفت :با این که در نظر داشتم
واکسن «آسترازنکا» تزریق کنم ،امــا هر چقدر
صبر کــردم این واکسن به مراکز نیامد و ترجیح
دادم قبل از مبتال شدن به کرونا یکی از  2واکسن
مــوجــود در مــراکــز را تــزریــق کنم.یکی دیگر از
شهروندان که برای تزریق دوز اول واکسن به یکی
از مراکز مراجعه کرده بود ،گفت :باید سرعت روند
واکسیناسیون در مراکز به واسطه سرپوشیده بودن
آن ها افزایش یابد.
عصر دیـــروز در مــرکــز واکسیناسیون شهدای
فــرهــنــگــی در ســاخــتــمــان مـــربـــوط بـــه تــزریــق
واکسیناسیون فرهنگیان بسته بــود .مسئوالن
مربوط از تعطیلی این مرکز در نوبت بعداز ظهر
سخن گفتند.
در همین حال ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی خــراســان شمالی گفت 45 :هــزار دوز
واکسن «سینوفارم» و «آسترازنکا» وارد خراسان
شــمــالــی شـــده اســـت .دکــتــر «افــشــیــن دلــشــاد»
اظهارکرد :تمام دوزهای واکسن در میان پایگاه ها
و مراکز تجمیعی واکسیناسیون توزیع شده است.

رکوردشکنی پتروشیمی
خراسان

پتروشیمی خراسان با افزایش  2.6برابری ارزش
فــروش محصوالت ایــن مجتمع صنعتی ،رکــورد
شکنی کرد.
مدیرعامل پتروشیمی خراسان گفت :در پایان
 5ماه امسال موفق به فروش محصوالت خود به
ارزش  14هزار و  500میلیارد ریال شدیم.
به گــزارش روابــط عمومی پتروشیمی خراسان،
دکتر «بابازاده» بیان کرد :این رقم در مدت مشابه
سال گذشته معادل  5هزار و  600میلیارد ریال
بود که اکنون رشد  2.6برابری را نشان می دهد
که از این حیث به رکورد جدیدی دست یافته ایم.
وی اف ــزود :تولید اوره نیز در مــدت مذکور 11
هزارتن نسبت به ســال  99افزایش داشته و به
رقمی بیش از  100هزارتن رسیده است.

