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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش  5خبرنگار از اولین روز طرح محدودیتها

لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iنظارت بر خشکه پزی ها

نظارت بر نحوه پخت انــواع نان در خشکه پزی
ها ضروری است تا خیال خریداران بابت رعایت
کامل بهداشت راحت شود .همچنین در خصوص
قیمت نان هایی که می فروشند الزم است بررسی
صورت گیرد.

خبر

توزیع بسته های غذایی بین
سربازان متاهل نیازمند
عوض زاده 116 -بسته مواد غذایی با هزینه ای
حــدود  460میلیون ریــال توسط آموزشگاه رزم
مقدماتی شهید هاشمی نژاد شیروان تهیه و در
بین سربازان متاهل نیازمند توزیع شد .فرمانده
آموزشگاه شهید هاشمی نژاد شیروان این اقدام را
در راستای طرح کمک مومنانه و هدف از اجرای آن
را برداشتن باری از دوش سربازان نیازمند اعالم
کرد و افزود :طی این مدت با خانواده تعدادی از
سربازان متاهل نیازمند نیز با هدف پیگیری و
رفع مشکالت آن ها دیدارهایی صــورت گرفت.
سرهنگ پاسدار «سیدمحسن حسینی» از تداوم
کمک های مومنانه درماه های آینده خبر داد.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

کمک به اهالی مناطق
جنگ زده
روزنامه خراسان در شماره  9113که 12
دی  1359به چــاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  2از کمک به اهالی مناطق جنگ زده
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«از طرف اهالی سنخواست ،راستقان و کالته
حاج علی  110عدد لحاف 20 ،عدد پتو25 ،
عدد چادرشب 5 ،عدد گوشواره طال11 ،
عدد انگشتر طال 41600 ،ریــال وجه نقد
[بــرای کمک به اهالی مناطق جنگ زده]
به جبهه های جنگ فرستاده شد .همچنین
از طرف اهالی فوق الذکر  400000ریال
وجه نقد و  12تن گندم در بجنورد به جهاد
سازندگی تحویل داده شد».

تعطیلیبزرگ؛
بودها و نبودها
گروه خبر -طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها از دیروز آغاز
شد و طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از روز گذشته در شهرهای
قرمز همه مشاغل به جز مشاغل گروه یک تعطیل شدند و تردد نیز از
ساعت  21تا  4صبح ممنوع شد.مشاهدات روز گذشته  5خبرنگار ما از
تعطیلی بزرگ در خیابان های بجنورد روایت های متفاوتی بود .مشاهده
یک خبرنگار ما نشان می داد که از ساعت حدود  9تا  12برخی مشاغل
به دستورالعمل های ابالغ شده کم توجه بودند و به سالمت مردم زیاد
اهمیت نمی دادند .همچنین شاهد شلوغی عجیب خیابان ها با وجود
فعالیت فقط یک سوم کارمندان ادارات بودیم در صورتی که باید تردد
کمتری را در شهر مشاهده می کردیم.ساعت  9در خیابان شریعتی همه
اصناف تعطیل بودند به جز تعدادی انگشت شمار .در یکی از خیابان ها
نمایندگی یک بیمه از آن دست مشاغلی بود که بی توجه به دستورالعمل
ها مقابل مغازه خود را آب و جارو می کرد .صبح دیروز تعدادی از مشاغل
مرتبط با چــاپ دیجیتال و خدمات وابسته هم فعالیت می کردند و
مشتری ها هم می آمدند .در برخی موارد در مغازه باز می شد و مشتری
به داخل می رفت و بعد دوباره در بسته می شد؛ شیوه ای از دور زدن
قانون که میزان توجه برخی صاحبان مشاغل به وضعیت کرونایی شهر را
نشان می دهد .در مرکز شهر ،برخی موبایل فروشی ها فعال و تعدادی
از آجیل فروشی ها هم پاتیل های بزرگ آجیل را بیرون مغازه در معرض
دید قرار داده بودند.البته شهر با روزهای دیگر متفاوت بود و برخی لباس
تعطیلی پوشیده بودند اما هنوز بودند کاسبانی که در ساعت های اولیه
اجرای محدودیت های جدید کرونایی ،ساز سالمتی نمی زدند .ترددها
نسبت به روزهای قبل چندان کاهش پیدا نکرده بود و مردم در سبزی
فروشی ها سبد به دست ایستاده بودند تا خریدهای روزانه خود را انجام
دهند.صبح دیروز در اطراف میدان کارگر حال و هوای شهر چندان با
روزهای قبل تفاوت نداشت و وقتی پیاده قدم می زدی خیلی حس نمی
کردی که تعطیلی دو هفته ای آغاز شده است .تقریب ًا در این هسته پرتردد
شهر اصناف مختلف دایر بودند .برخی تزیینات خودروها ،پرنده فروشی
ها ،ابزار آالت و لوازم یدکی ها ،مکانیکی ها و پالستیک فروشی ها دایر

بودند .ترافیک خودروها در خیابان زیاد بود .در یک نقطه دیگر شهر،
جلوی یکی از بانکها شخصی را گذاشته بودند که وظیفه داشت مشتری
ها را تک به تک به داخل هدایت کند اما این کار باعث شده بود هم در
داخل تجمع ایجاد شود و هم در بیرون از بانک .صف های نانوایی نسبت ًا
شلوغ بود .هر چه به ظهر نزدیک تر می شدیم بر تعداد مغازه های تعطیل
افزوده می شد و کرکره ها پایین می آمد .به عنوان مثال از میدان شهید
تا چهارراه  17شهریور و چهارراه مخابرات وضعیت فرق میکرد و آن جا
می شد تعطیلی را حس کرد و آفرین گفت به آن ها .بیشتر واحدها تعطیل
بودند و پیاده رو خلوت تر بود.
از آن سوی شهر خبرنگار ما گزارش داد :مسافربرهای شخصی کنار
جــاده مثل روزهــای عــادی در حال ســوار کــردن مسافر بــرای مشهد و
شهرهای دیگر بودند .تعدادی از مردم هم در پارکها ورزش میکردند.

فوت یک دانش آموز بر اثر
ابتال به کرونا
شیری -دانش آموز بجنوردی پایه دوازدهــم روز
جمعه بر اثر ابتال به ویروس کرونا فوت کرد.
«امیری» مدیر آموزش و پرورش بجنورد در گفت
و گو با خبرنگار ما ،دلیل ابتالی این دانش آموز
را درگیری یکی از بستگان نزدیکش ذکــر کرد
و اف ــزود :ابتالی ایــن دانــش آمــوز فقید به کرونا
ارتباطی به حضورش در مدرسه نداشت چون 3
هفته قبل از فوت او مدارس تعطیل بودند.

 I Iتجمع به خاطر خرابی دستگاه نوبت دهی

در این بین ،به خاطر خرابی دستگاه نوبت دهی امور مشترکان شرکت
گاز تجمع ایجاد شده بود.

کاروان جهادی اصناف به
مهرآباد رفت

 I Iصفکنسانتره

یک صف نیز برای تهیه کنسانتره دام ایجاد شده بود.
گزارش دیگر خبرنگار ما از خیابان های مرکزی شهر از ساعت  ۱۲تا ۱۳
حاکی است ،در حدفاصل چهارراه مخابرات تا میدان شهید ،چهارراه
مخابرات تا چهارراه امیریه و چهارراه مخابرات تا چهارراه  ۱۵خرداد اغلب
کسبه مطابق مصوبه جدید واحد تجاری خود را بسته بودند و ترافیک در
این مناطق نسبت ًا کمتر بود .نگاهی به بانک های واقع در این مسیر نیز
حکایت از روال عادی حضور مردم در آن ها داشت .هنگام عبور از خیابان
شهید قربانی به سمت چهارراه شهرداری در مسیر خیابان شهید بهشتی
شمالی حکایت دیگری بــود .اغلب کسبه واحــد تجاری خود را باز نگه
داشته بودند و مردم طبق روزهای گذشته مشغول فعالیت بودند .حتی
برخی ساندویچی ها و جگرکی های این محدوده باز و افرادی در آن ها
مشغول غذا خوردن بودند .در این محدوده همچون گذشته مواد غذایی
به صورت فله ای و در پیاده روها بدون پوشش قرار گرفته بود .رئیس پلیس
راه بجنورد در خصوص اعمال محدودیت های تردد در مسیرهای ورودی به
مرکز استان گفت :از ابتدای روز شنبه ماموران پلیس راه در مبادی ورودی
به بجنورد مستقر شدند تا مطابق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا محدودیت
های الزم اعمال شود .به گفته سرهنگ «کیوان نژاد» ،بر این اساس از
ورود خودروهای با پالک غیر بجنورد که بدون توجیه و داشتن مدرک قصد
ورود به بجنورد را دارند پیشگیری می شود.در این میان «امیدوار» رئیس
اتاق اصناف مرکز استان هم در پاسخ به این سوال که چرا برخی از صنوف
در گروه های  2تا  4فعال بودند؟ گفت :هر صنفی که خارج از ضوابط
فعال باشد پلمب می شود.وی اضافه کرد :در اولین روز از اجرای طرح
محدودیت ها  ۵واحد صنفی پلمب شدند .وی افزود :واحدهای صنفی
لوازم یک بار مصرف به طور شیفتی می توانند فعالیت داشته اما لوازم
پالستیکی ها باید تعطیل باشند.

در پی وقوع یک قتل در استان گلستان رخ داد؛

دستگیری  3متهم به قتل در مانه و سملقان

فرمانده انتظامی مانه و سملقان از دستگیری  3متهم
به قتل در استان گلستان در حین کنترل خودروها در
محور گلستان به چمن بید خبر داد.
سرهنگ «مهدی مهران فر» با اعــام جزئیات این
خبر گفت :در پی اعــام مرکز فوریت های پلیسی
 110مبنی بر تردد  3متهم به قتل فراری در حوزه
استحفاظی شهرستان مانه و سملقان ،بالفاصله

اخبار

موضوع با توجه به حساسیتی که داشت ،در دستور
کار پلیس قرار گرفت.
وی با اشاره به این که پلیس شهرستان مانه و سملقان
با دریافت ایــن خبر به کنترل محورهای ورودی و
خروجی شهرستان اقدام کرد ،افزود :در حین کنترل
خودروهای عبوری در محور جنگل گلستان -چمن
بید ،ماموران به یک دستگاه پژو  405مشکوک شدند

و بالفاصله آن را متوقف کردند .این مقام انتظامی
با بیان این که خوشبختانه ماموران موفق شدند هر
 3متهم به قتل متواری را که به وسیله این خودرو
در حال تردد بودند دستگیر و به مقر انتظامی منتقل
کنند ،تصریح کرد :با توجه به این که یکی از متهمان
در حین درگیری با مقتول از ناحیه پا ،مجروح شده
و مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود ،برای مداوا به
بیمارستان شهرستان بجنورد منتقل شد .فرمانده
انتظامی مانه و سملقان در ادامه به چگونگی درگیری
منجر به قتل توسط ایــن افــراد اشــاره کــرد و گفت:
متهمان در یکی از روستاهای شهر دلند استان

نجفیان -کـــاروان جــهــادی اصــنــاف و بــازاریــان
اسفراین همزمان با هفته بسیج راهــی روستای
مهرآباد این شهرستان شد.به گفته «کمایستانی»
مسئول کانون بسیج اصناف و بازاریان اسفراین،
ارائــه خدمات رایــگــان از ســوی جامعه اصناف و
بازاریان در نقاط محروم و کم برخوردار از اهداف
مهم اعزام کــاروان های جهادی اصناف به شمار
می آید.

معاون هنری ارشاد:

هنرمندان تسهیالت
دریافت می کنند

گلستان با استفاده از سالح گرم با عده ای درگیر
می شوند و در نهایت یکی از شهروندان را به ضرب
گلوله به قتل می رسانند و فرد دیگری را نیز به شدت
مجروح می کنند .این مقام انتظامی با بیان این که
متهمان بالفاصله از محل درگیری به مقصد استان
هــای جنوبی متواری می شوند ،افــزود :با سرعت
عمل پلیس مانه و سملقان این افراد در محور جنگل
گلستان -چمن بید دستگیر و در نهایت بعد از تشکیل
پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی شدند.

مرتضوی -هنرمندان خراسان شمالی در راستای
تثبیت فرصت های شغلی تسهیالت دریافت می
کنند .معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی خراسان شمالی از اعطای تسهیالت در
راستای تثبیت فرصت های شغلی و حمایت از
فعاالن هنری خبرداد و گفت :این تسهیالت شامل
طرح های حمایتی اشتغال موجود در موسسات و
گروه های هنری ،طرح های ایجابی (کارآفرینی
و کارفرمایی) و طرح های توسعه ای بنگاه ها و
کسب و کارهای موجود می شود« .حیدری» با
بیان این که بر این اساس گروه های دارای مجوز
نمایش در حــال اجــرا و تولید ،آموزشگاه های
استیجاری و دارای هنرجو ،موسسات و گروه هایی
که طی  2سال گذشته حداقل  5تک آهنگ یا یک
آلبوم تولید کرده اند و گالری های استیجاری و
 ...مشمول دریافت تسهیالت هستند ،تصریح
کــرد :این تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریــال و
به منظور اشتغال زایی و حمایت از آسیب های
شیوع کرونا با کارمزد  4درصد به متقاضیان داده
می شود.

