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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مجالس در این ایام درنظر گرفته شود چون این
بیماری شوخی بردار نیست ضمن این که بسیاری
از افراد مجبورند به دعوت پاسخ مثبت بدهند.

 I Iاجاره پیلوت برای برگزاری عروسی

عکس :بهمنیار

دست نوشته ای از عروسی های این روزها

«بله»ها زیر چادر کرونا
حیدرزاده
ترس از کرونا از یک سو و برگزاری مراسم عروسی
که این روزها از سوی ستاد استانی کرونا ممنوع
اعــام شده از سوی دیگر همه را معذب و دچار
استرس کرده است .پدر و مادر عروس و داماد بعد از
ماه ها دو دو تا چهارتا کردن سرانجام تاریخ عروسی
را تعیین کرده و تدارکات الزم را دیده اند.
بعضی ها در عمل انجام شده قرار گرفته و آمده اند
تا صاحبان مجلس دلخور نشوند و به زور لبخند می
زنند و هر از گاهی ماسک شان را بر می دارند تا
در هوای خفه پیلوت کمی نفس تازه کنند .در این
میان برخی مهمان ها بدون هیچ نگرانی مشغول
خوش و بش کردن با بغل دستی خود هستند و
بدون این که ترسی به خود راه بدهند ساعت هاست
با ماسک خداحافظی کرده اند.عکس :بهمنیار

 I Iعبور از خط قرمز کرونا

هر سال هر چه به ماه محرم نزدیک تر می شدیم
برپایی مجالس عروسی بیشتر می شد و بسیاری
از زوج ها تاریخ مراسم شان را قبل از محرم و صفر
اعالم می کردند ،به خصوص فصل تابستان که
بوی عروسی و جشن و ســرور می داد و ماشین
های عــروس را در هر نقطه از شهر می دیدیم.

اما تابستان امسال با سال های قبل فرق دارد
و شیوع کرونا ویــروس همان طــور که خیلی از
برنامه ها را به هم زده ،موجب کنسل شدن مراسم
عروسی یا تولد شده است .با این وجود بعضی از
شهروندان بدون توجه به توصیه های بهداشتی و
تاکیدات مسئوالن مبنی بر برگزار نکردن مجالس
و دورهمی ها ،مانند زمان عادی برنامه ریزی و این
مراسم را برگزار می کنند .غافل از این که عبور از
خط قرمز کرونا مانند عبور از چراغ قرمز نیست
چون تعداد افرادی که با مشکل مواجه می شوند
بسیار زیاد و ممکن است بر اثر این بی تدبیری ها
فاجعه انسانی پیش بیاید.
رنگ خراسان شمالی از شدت کرونا قرمز و به همین
دلیل تاالرها ،باشگاه های ورزشی و آرایشگاه ها تا
اطالع ثانوی تعطیل شده است تا از تجمع مردم و
به تبع آن افزایش تعداد مبتالیان به کرونا ویروس
جلوگیری شود .اما برخی از شهروندان قانون گریز
به هزار و یک دلیل چشمان شان را روی این مسائل
بسته اند و گویا مرغ شان یک پا دارد و باید هر طوری
که شده مراسم شان را برگزار کنند.

 I Iعروسی های زیرزمینی  

به گفته یکی از تــاالرداران بجنورد ،با شیوع کرونا

تاالرهای پذیرایی و به تبع آن رستوران ها ،آتلیه ها و
مزون های عروس ضرر زیادی کردند و این خسران
همچنان ادامه دارد زیرا برگزاری مجالس عروسی
به دستور ستاد کرونا بارها و بارها ممنوع شد اما
شاهد برگزاری عروسی های زیرزمینی هستیم.
او که به ذکر نام خود در این گزارش تمایلی ندارد ،با
اشاره به بیکار شدن و کاهش درآمد کارگران خود
ادامه می دهد :اگر قرار است عروسی ها برپا نشود
چرا جلوی افرادی که این مجالس را به اصطالح
به زیرزمین سوق داده اند ،گرفته نمی شود تا نه
سیخ بسوزد و نه کباب؟ با وضعیت کنونی سر ما
تاالرداران بی کاله مانده است.
در این میان یکی از شهروندان که هفته گذشته در
عروسی یکی از اقوام درجه دوی خود شرکت کرده
بود ،به برگزاری این مراسم در یک منزل مسکونی
نیمه کاره اشاره و اظهار می کند :همه چیز مانند
قبل از کرونا بود و هیچ کدام از مهمان ها از مهمان
ناخوانده (کرونا) صحبت نمی کردند تا جو عروسی
به هم نخورد ،من هم برای انجام وظیفه یک ساعتی
حضور داشتم سپس آن جا را ترک کردم.
او می افزاید :باید قوانین سفت و سختی و حتی
جریمه هــای سنگینی بــرای بــرگــزار کنندگان

بازار اجاره پیلوت در این ایام بسیار داغ شده است
و برخی ترجیح می دهند به جای این که مراسم
عروسی را به تعویق بیندازند یا از آن فعال صرف
نظر کنند هر طوری که شده است مهمانی شان
را با اجاره کردن پیلوت یا سوله و به شکل مخفیانه
برگزار کنند و حاضر هستند چند برابر قیمت
پرداخت کنند تا بار مراسم عروسی هر چه زودتر از
روی دوش شان برداشته شود.
پدر دامــاد که حاال نفس راحتی می کشد و بعد
از یک هفته کار سخت که برای برگزاری مراسم
عروسی تحمل کرده خستگی اش برطرف شده
است ،می گوید :مراسم عروسی فرزندم باید اواخر
اسفند سال گذشته برگزار می شد تا عید نوروز را
در خانه خود جشن بگیرد اما با شیوع کرونا برنامه
ها کنسل شد و از آن موقع تا زمان برگزاری مجلس
بارها و بارها برنامه ریزی مان به هم خورد تا این که
دل به دریا زدیم و جشن مختصری را با اجاره کردن
یکپیلوتگرفتیم.
او که هزینه زیادی را برای اجاره پیلوت پرداخت
کرده و البته نگران بیماری کروناست ،به ریسک
باالی خود اعتراف و اضافه می کند :من و همسرم
هر دو بیمار هستیم اما وقتی می دیدیم پسر و
عروسم بالتکلیف هستند و برای رفتن به خانه خود
لحظه شماری می کنند با خود گفتیم هر طوری که
شده باید این مراسم برگزار شود زیرا معلوم نیست
تا چند ماه یا حتی چند سال دیگر ویروس کرونا
زنده باشد.

 I Iهمراهی با کرونا

همه چیز مانند
قبل از کرونا
بود و هیچ کدام
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نخورد ،من هم
برای اجنام وظیفه
یک ساعتی
حضور داشتم
سپس آن جا را
ترک کردم

صاحبان مشاغلی که بیشتر با مجالس عروسی
ارتباط دارند ،اگرچه در این ایام حال و روز خوبی
ندارند اما برخی از آن ها به گفته خودشان ناچارند
مشتری ها را پس نزنند تا بیشتر از این خسارت
نبینند .تاالرها ،آرایشگاه ها ،آتلیه ها ،قنادی ها،
مزون ها و گل فروشی ها از جمله صنوفی هستند
که به خصوص در فصل تابستان مشتریان زیادی
دارنــد و بیشتر سودشان در ایــن زمــان رقــم می
خورد و البته می توان گفت با آمدن کرونا در 5
ماه گذشته ضرر زیادی دیدند .اما برخی از آن ها
گویا کرونا را همراهی می کنند تا با فعالیت های
یواشکی خود در روزهایی که صنف شان تعطیل
اعالم می شود ،از آب گل آلود ماهی بگیرند یا به
قول خودشان بتوانند اجاره بهای فروشگاه شان را
تامین و سود اندکی کنند.

 I Iکرکره های نیمه کشیده

یک بانوی آرایشگر در این باره می گوید :از زمان
شیوع کرونا بارها آرایشگاه ها را تعطیل کردند و با
این که زندگی ام از طریق شغل ام می چرخد اما
به قانون احترام می گذارم و پذیرش مشتریانم را
به بعد از بازگشایی آرایشگاه ها موکول می کنم اما
بعضی از همکارانم با زیر پا گذاشتن پروتکل های

بهداشتی همچنان پشت کرکره های نیمه کشیده
فعالیت می کنند و عالوه بر این که موجب شیوع
کرونا می شوند ،مشتریان امثال من را می گیرند
که این کار اصال درست نیست.
او به برگزاری عروسی های پشت پرده اشاره می
کند و می افزاید :به آرایشگاه ها سری بزنید تا
متوجه شوید در این روزها چه تعداد از آرایشگران
همچنان مشتری عروس دارنــد و البته به آن ها
همراهان عروس را هم اضافه کنید.
او با تاکید بر این که اگر قرار است ،زمانی که استان
از نظر وضعیت کرونا قرمز می شود برخی صنوف
مانند آرایشگاه ها تعطیل شود باید سرکشی از این
اماکن به طور جدی صورت گیرد تا افرادی مانند
من که همیشه دستورالعمل ها را اجرا می کنیم
ضررنکنیم.
یکی از گل فروش های بجنورد هم با اشاره به این
که هنوز مشتریان عروسی خود را دارد و هفته ای
چند بار دسته گل و تاج گل عــروس درســت می
کند ،می گوید :اگرچه تزیین ماشین عروس برای
ما گل فروشی ها سود دارد اما با ممنوع شدن
برپایی مجالس عروسی ،این قسمت در بیشتر
مواقع فاکتور گرفته می شود هر چند تعدادی از
مشتریانم در این مدت از من تقاضای تزیین ماشین
عروس کرده اند.
او که گل های چند مزون عروس را تامین می کند،
ادامه می دهد :هنوز هم گل های آن ها را برای
عروسی های پشت پرده تامین می کنم البته تعداد
این مجالس کم شده است اما همین تعداد کم نیز
در شیوع افسارگسیخته کرونا موثر است.

 I Iمجالسباغی

با تاکیدات دانشگاه علوم پزشکی استان و ستاد
استانی مبارزه با کرونا برگزاری مجالس عروسی
ممنوع شده اما کافی است از زیر پوست شهر که
نشان دهنده برگزاری مخفیانه این نوع مجالس
است خارج شوید و به روستاهای اطــراف سرک
بکشید تاببینید برخی از اهالی این نقاط مانند
بعضی از ساکنان شهرها ،کووید  19را به سخره
گرفته اند؛ عروسی هایی که در باغ ها و محوطه
های باز روستاها برگزار و صدای ساز و دهل شان
در باغ های پایین دست و باالدست شنیده می
شود .کرونا سمج تر از همیشه در میان مجالس
عروسی و عزا جوالن می دهد و تاخت و تاز آن به
قدری شده است که استان همچنان در تب می
سوزد اما برخی افراد با نادیده گرفتن آن و برگزاری
مجالس و دورهمی ها ،گویا این ویروس را به عنوان
شخص اول فرا می خوانند تا بیشتر جان و بال و پر
بگیرد و قربانیانش را از بین مهمان ها انتخاب و
باز هم دانشگاه علوم پزشکی در اظهاراتش اعالم
کند :تعداد زیــادی از مبتالیان و حتی قربانیان
کــرونــا افـــرادی هستند کــه در مجلس عروسی
شرکت کرده اند!
حال باید دید با روندی که برخی شهروندان در
پیش گرفته اند چه تعداد از عروسی ها با پوشیدن
رخت سیاه به پایان می رسد؟

گزارش
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گزارش خبری
رها شدن پروژه مرکز جامع سالمت ایور
محمودیان -از آن جایی که بخش درمان با سالمت
مــردم سر و کــار دارد باید بــرای جلب رضایت آن
ها ،مسئوالن در تکمیل پــروژ ه های بهداشتی و
درمانی همت مضاعفی داشته باشند به خصوص
در شهرهایی همچون ایــور که مرکز بهداشت آن
در ساختمانی فرسوده و قدیمی اداره میشود و
هیچ مطب پزشکی در شهر دیده نمی شود .مردم
ایور هر زمانی که به ستون های پروژه ناتمام مرکز
جامع سالمت نگاه میکنند ،امیدوارند این پروژه
به همت مدیران به اتمام برسد؛ پروژهای که از سال
 ۹۴کلنگزنی شد و هم اکنون ساختمان آن به
صورت نیمه کاره رها شده است و از حضور کارگر
و کارفرما در ساختمان خبری نیست«.نیازی» یکی
از شهروندان ایوری میگوید :مرکز جامع سالمت
در فضایی غیراستاندارد و قدیمی اداره میشود و
امکانات رضایت بخشی در این مرکز دیده نمیشود.
وی ادامــه مـیدهــد :مــردم ایــن شهر مرکز جامع
سالمت کنونی را بیشتر برای مهر ارجاع انتخاب و
ن های
برای درمان به مرکز شهرستان یا شهرستا 
همجوار مراجعه میکنند.وی با بیان این که فضای
مرکز بهداشت کنونی مناسب نیست ،اظهار می
کند :مردم برای درمان به فضایی بسیار فرسوده با
خدمات بهداشتی ضعیف و غیراستاندارد مراجعه
می کنند که این فضا مورد رضایت شان نیست.یکی
دیگر از شهروندان می گوید :اگر ساختمان مرکز
بهداشت تکمیل و خدمات درمانی به بیماران ارائه
نشود در آینده با چالش مواجه می شویم« .صفری»
با بیان این که شهروندان برای انجام مراحل درمانی
خــود نیازمند توجه دولــت در تامین تجهیزات و
احــداث ساختمان هستند ،می افزاید :از مدیران
خواستار رسیدگی به وضعیت کنونی هستیم .یکی
از شهروندان ایوری بیان می کند :مردم ایور برای
درمان بیماری های خود به مراکز درمانی و مطب
هــای پزشکان شهرستان هــای همجوار مراجعه
می کنند و در هنگام بیماری امیدی به درمان در
این شهر ندارند .رئیس شــورای اسالمی ایــور نیز
می گوید :پروژه مرکز جامع سالمت ایور در هفته
دولــت ســال  ۹۴کلنگ زنــی و با تخصیص ۲۰۰
میلیون تومان اعتبار مناقصه انجام و پس از اسکلت
بندی به علت تخصیص نیافتن اعتبار به طور مجدد
رها شد .به گفته «شیخ زاده» ،به این پروژه در سال
های گذشته هیچ مبلغی تخصیص نیافته و تاکنون
معطل مانده است و در فروردین امسال پیمانکار
قراردادش را لغو کرد.وی ادامه می دهد :متاسفانه
مرکز جامع سالمت در یک خانه بهداشت فرسوده
و غیراستاندارد با عمری بیش از  ۴۰سال اداره می
شود در حالی که پروژه مذکور با برخی مراکز دیگر
در استان شروع و از آن ها بهره برداری شد ولی مرکز
ایور مورد کم لطفی قرار گرفت.

