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یادداشت سردبیر

بوی بهار به وسعت استان

نوروز متفاوت

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

 I Iنبود نظارت بر مسافربرها

زهره اسدی -عمو نوروز آهسته آهسته
می آید تا سرما بساط زمستانی خود
را جمع کند و برود .امسال با توجه به
شیوع کرونا خبری از حاجی فیروز و
دایــره زنگی اش نیست ،مــردم به فکر
سین های هفت سین نیستند و شهر
از ماهی قرمز خالی است ،با این حال
فروردین دامن کشان در حال رسیدن
به کوچه های شهر است و بهار با اولین
شــکــوفــه ه ــای بــهــاری روی درخــتــان
آمدنش را نوید می دهــد .ایــن روزهــا
شهر پر شــده از رنــگ هایی که برخی
های شان با همت دستگاه های متولی
شکل گرفته انــد ،بولوارها ،میدان ها
و پارک های شهر ،فرشی از گل دارند
و المان هــای بهاری کم کم سرجای
شان می ایستند تا لبخند بهار را تقدیم
شهروندان کنند .شواهد می گوید که
امسال مــردم نــوروز دیگری را تجربه
می کنند و بازدیدها شکل دیگری به
خود می گیرد؛ فضای مجازی و تشکیل
کانال ها و گروه های خانوادگی حکایت
این نوروز متفاوت است.
با این که هنوز ورودی های شهر بجنورد،
آن طور که باید جان نگرفته است اما
رنگ آمیزی جــدول های بولوارها می
گوید تالش ها و اقدام هایی انجام شده
اســت .اراضـــی انتهای خیابان میرزا

شهرداروفرماندارمحترمآشخانهچرابرمسافربرهای
بین آشخانه و مــراوه تپه هیچ نظارتی نمی کنند؟
کرایه پارسال هر نفر  15هزار تومان بود اما امسال
به  35تا  40هزار تومان رسیده است با این که بیشتر
خودروهادوگانهسوزهستند.

خراسان شمالی  43سال پیش
در روزنامه

اجرای طرح های آبرسانی
در بجنورد و شیروان
روزنامه خراسان در شماره  7892که 11
شهریور  1355به چــاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2از اجــرای طرح های آبرسانی
در بجنورد و شیروان خبر داده است .در این
مطلب مــی خــوانــیــم« :سخنگوی اداره کل
مسکن و شهرسازی خراسان اعــام داشت:
بمنظور تامین آب آشامیدنی اهالی شهرستانها
و بخشهای تابعه خراسان از ابتدای سال جاری
اجــرای  20طرح آبرسانی شامل ساختمان
منبع هوائی و زمینی ،حفر چاه ،توسعه لوله
کشی و ساختمان سیل بند از طرف اداره کل
مسکن و شهرسازی خــراســان در شهرهای
کاخک ،فیض آباد ،سرایان ،بشرویه ،اسالمیه،
درگز ،بجنورد ،شیروان و بیرجند آغاز گردیده و
هم اکنون در شرف اجرا میباشد».

رضای کرمانی ،خانه چند درخت بادام
است و همچون هر سال شکوفه های
بادام مانند نقاشی چهره این خیابان را
می نوازد و حال عابران را خوب می کند.
شاخه های پر شکوفه ای که پشت دیوار
خانه به کوچه سرک می کشند ،سبزه
هایی که دل خاک را آهسته می شکفند
و خمیازه بهاری می کشند ،همه و همه
خبر آمــدن بهار را می دهند .بازاریان
دلگیر ویروسی هستند که کسب و کار آن
ها را دگرگون کرده است و مردم نگران
مبتال شــدن به ایــن وی ــروس ناخوانده
هستند .پیرمردی که کنار مغازه خود
نشسته می گوید بهار ارمغان سالمتی
است و این هــوای بهاری و چهره شهر
روزهای خوب را نوید می دهد و ما را به
آینده امیدوار می کند.کافی است چشم
های خود را ببندید تا صدای آواز پرنده
ها بر سر شاخه ها را بشنوید .اسفند می
رود و عمو نوروز وارد می شود.

 I Iفاروج

بــه گـــزارش میم پــرور خبرنگار مــا در
فــاروج ،شهر آجیلی اگــر چه خاموش
است اما همیشه بیدار است و با وجود
ایــن کــه دیــد و بــازدیــد هــای ن ــوروزی
محدود و ممنوع شده اما شهر بهاری
شــده و بسته شــدن آجیل فروشی ها
شهر را در سکوت فرو برده است.

 I Iگرمه

به گــزارش محمودیان خبرنگار ما از
گرمه ،مهمان ناخوانده حال و هوای
عید را در این شهر نیز دگرگون کرده
اســـت ،هــر س ــال بــا نــزدیــک ش ــدن به
ایام عید ،جمعیت زیادی در بازارها و
خیابان ها حضور داشتند و بوی عید
تمام فضای شهر را فرا میگرفت و مردم
با نــوروز خــوانــی ،بــرگــزاری جشنواره
سمنو ،تهیه هفت سین و خرید ماهی
قرمز به استقبال عید می رفتند اما
امــســال بــا حــضــور کــرونــا ایــن مهمان
ناخوانده ،وضعیت بازار و حال و هوای
عید در گرمه جور دیگری است.

 I Iجاجرم

بر خــاف روزهــای واپسین اسفند در
سال های گذشته که عطر بهار در کوچه
پس کوچه هــای شهر کویری جاجرم
مشام هر رهگذری را نــوازش می کرد
امسال چیزی جز سکوت و دلتنگی
دیــده نمی شــود .از روزهـــای آغازین
اسفند و با فراگیر شدن ویروس کرونا
در کشور برای پیشگیری از شیوع این
بیماری بسیاری از کسبه جاجرم به
صورت خودجوش و اختیاری فروشگاه
ها و کارگاه های صنفی خود را تعطیل
کردند تا همگام با کــادر بهداشتی با
این بیماری مبارزه کنند .با این حال

عید و  2نکته

امسال نوروز در این شهر شکل دیگری
به خود گرفته است .با تعطیلی مراکز
فرهنگی و هنری هنرمندان جاجرم
بیکار ننشسته انــد و آیین و رسومات
نوروز از جمله نوروز خوانی را در فضای
مجازی به مردم ارائه می دهند که از آن
استقبال شده است.

 I Iاسفراین

نجفیان -اسفراین در دو قدمی نوروز
همچون دیگر نقاط شرایط متفاوت و
متمایزی دارد .هفته گذشته هر چند
ساعت کاری فعالیت واحدهای صنفی
مــحــدود شــد امــا دوبـــاره بــه روال قبلی
بازگشت و با وجــود هشدارها کماکان
کسانی هستند که بی توجه به آن بنا
ندارند خریدهای خود را به زمانی دیگر
موکول کنند و هنوز در بازار دور می زنند.
امــســال ستاد اجــرایــی خــدمــات سفر
تشکیل نشد با ایــن وجــود شهرداری
اسفراین فعالیت هایی را آغاز کرده که
البته نقدهایی به آن وارد است .با وجود
ممنوعیت حــفــاری در معابر شهری،
مدیریت شهری خود مشغول احداث
کــانــال هــدایــت آب هــای سطحی در
خیابان بهشت است.
المان های نوروزی شاید دیگر ارمغان
مــدیــریــت شــهــری بـــرای شــهــرونــدان
اسفراینی باشد.

ولی زاده -سال  98از سال های بسیار پرفراز و نشیبی و شاید از سال های استثنایی و حتی بی نظیر
بود .بهار  ،98طغیان رودخانه ها ،خسارات سیل و تخریب را در استان شاهد بودیم و در انتهای سال،
طغیان کرونا ،خاطره بهار و نوروز را استثنایی و برای اولین بال همه را خانه نشین کرد و عم ً
ال مانع دید
و بازدیدهای حضوری و مسافرت های نوروزی شد .خاطره تلخ مبتالیان و فوت شدگان خاطر همه را
مشکی کرد به خصوص که قبله قلب ها و حرم ائمه اطهار(ع) که مرکز استجابت دعای همه عاشقان
و شیفتگان بود در ایران ،عراق و سوریه بسته شد و عم ً
ال شیوه ارتباط با معشوق ،رنگی دیگر به خود
گرفت .البته عیار ارتباط با این حضرات ولو در تشرف به حرم آنان ،قلبی و بدیهی و امسال عیار آن بیشتر
شده است به خصوص این که دوری مکان در خلوص ارتباط با آن بزرگواران مطرح نیست و تنها عنصر
تقویت کننده این ارتباط ،توجه قلبی است و امسال این توجه بیشتر وجود دارد و همچون گذشته همه
از الطاف بی کران ائمه(ع) بهره مند می شویم ان شاء ا. ...
اما رعایت  2نکته مهم در این ایام نباید فراموش شود که قطع ًا نمی شود!
«حضور در خانه و نه به کرونا» .دیگر این که یاد و خاطره همه آن هایی که بودند و امسال جای شان
خالی است به خصوص داغ دیدگان کرونایی که بی رحمانه طعمه این ویروس منحوس شدند ،فراموش
نشدنی است.البته خدمات مدافعان سالمت که هم ردیف مدافعان حرم و وطن است ،تحسین برانگیز
و غرورآفرین است و باید از عمق جان به همه آنان دست مریزاد گفت .باالخره سال  98هم با همه فراز
و فرودهایش به پایان رسید و گل های بهاری نوید و امید این را می دهد که پس از زمستان ،بهاری سبز
در پیش است و در پی هر بلندی ،یک سرازیری وجود دارد.
در این میان این اعمال ،رفتار و کردارهاست که باعث ماندگاری می شود ،لذا فرموده اند :نوروز روزی
است که انسان گناه نکند و به اعمال خیر توفیق پیدا کند .ابراز محبت به خصوص به پدر و مادر و
بستگان و طلب حاللیت از همه آن هایی که حقی بر گردن انسان دارند از بزرگ ترین اعمال است و
بیشترین ثواب را دارد .این فرصت را مغتنم می شمرم و در آخرین شماره از همه مخاطبان و همراهان
گرامی به خاطر این که ما را تحمل کردند ،تشکر و قدردانی می کنم به خصوص آن هایی که ما را با
پیشنهادها و انتقادهای شان حمایت کردند .بروبچه های تان در روزنامه «خراسان شمالی» شرمنده
بزرگواری شما خوبانند و امیدواریم قلیل ما را به کثیر خود بپذیرید .سال  98عالوه بر سختی های
عمومی که بر همگان گذشت سال بسیار سختی برای رسانه ها و استقبال مخاطبان و حضور رسانه
ای مردم تنها عاملی بود که قلم زدیم.قبول داریم کمبودها فراوان بود ،امیدواریم با همت شما روزی
بتوانیم روزنامه ای را که در شأن شما خوبان و استان است ،تقدیم تان کنیم (برگ سبزی است تحفه
درویش).در پایان از دستگاه های دولتی و مدیران که صبورانه انتقادات ما را تحمل کردند ،به خصوص
آن دسته از مسئوالنی که به انتقادات پاسخ عملی دادند و مشکل مخاطبان و مردم را حل کردند تشکر
می کنیم؛ مدیرانی که صبح انتشار از ما قهر کردند ولی با رفع مشکالت چاپ شده ،عم ً
ال آشتی کردند،
خدا را شکر .ان شاء ا ...سالی سرشار از خیر ،برکت و شادی در کنار خانواده داشته باشید .خدایا چنان
کن سرانجام کار ،تو خشنود باشی و ما رستگار.

طرح جدید اداره اوقاف و امور خیریه بجنورد برای کمک به نیازمندان؛ سهم شما چقدر است؟

همه به «آستان مهربانی» بپیوندیم

محمدی -در آستانه سال جدید و بهار طبیعت ،اداره اوقاف و امور خیریه بجنورد و

به گفته رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بجنورد ،برای پیشگیری از شیوع ویروس

مهربانی» ،لباس خدمت به تن کرده اند و به کمک خیران و نیکوکاران ،در تدارک

کنار مایع ضدعونی کننده در اختیار خانواده های نیازمند قرار داده می شود.آن

هیئت امنا و مدیر مرکز افق امام زاده سید عباس (ع) بجنورد در قالب طرح «آستان
تهیه بسته های معیشتی آرامش بهاری برای نیازمندان هستند تا عالوه بر تالش

در داشتن نقشی در شادی و سالمتی هم وطنانمان ،عید به خانه های نیازمندان

برده شود .آن طور که رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بجنورد به آن اشاره کرد،
تاکنون حدود  119بسته معیشتی آرامش بهاری آماده و بین نیازمندان توزیع
شده و  21بسته معیشتی آرامش بهاری دیگر نیز در حال آماده سازی است و

در صورت حمایت و مشارکت بیشتر خیران ،بسته های بیشتری آماده و به دست

نیازمندان خواهد رسید.

به گفته حجت االسالم «صفری» ،این بسته ها حاوی  8قلم مواد غذایی از

جمله چای ،قند ،روغن ،رب ،ماکارونی و برنج و ارزش ریالی هر بسته
 4میلیون ریال است و نیازمندانی که بسته های معیشتی آرامش

بهاری بین آن ها توزیع می شود ،تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی
نیستند .در کنار اجرای طرح «آستان مهربانی» برای تهیه سبد

معیشتی نیازمندان در عید نوروز ،برای پیشگیری از شیوع ویروس

کرونا نیز آستان مقدس امامزاده سید عباس (ع) بجنورد این روزها،

به کارگاه تالش و همت بزرگ مردان ،بزرگ زنانی و خادمان بسیجی
و افتخاری این امامزاده تبدیل شده است که فعل ایثار و

با هم بودن را در سطر سطر آن صرف می کنند.

کرونا ،با نظارت بهداشت و رعایت تمام مسائل بهداشتی ،ماسک تهیه ،تولید و در
طور که حجت االسالم «صفری» به آن اشاره کرد ،تاکنون بیش از  2500عدد

ماسک در کارگاه مستقر در امامزاده سید عباس (ع) بجنورد تولید شده است
و این ماسک ها عالوه بر نیازمندان ،در میان افرادی از جمله نیروهای خدمات
شهری ،نیروهای گشت بهزیستی و نیروهای راهور که در نوک پیکان مقابله با

کرونا ویروس حضور دارند ،توزیع می شود .در روزها و ساعت های پایانی سال،
صدای آمدن بهار نرم نرمک به گوش می رسد و نیازمندان این روزها چشم انتظار
یاری دستان شما خیران پر مهر و محبت اند .بیائید با کمک هم برای مقابله
با کرونا ویروس ،وسایل بهداشتی مورد نیاز خانواده های نیازمند
را عیدی دهیم و با این عیدی به نجات زندگی کمک کنیم
و این بار با عیدی مان ،سالمت و زندگی باشد و مهرآفرین

باشیم .راستی سهم شما از این هدیه چقدر است؟

خیران و نیکوکاران می توانند برای کسب اطالعات
بیشتر و چگونگی کمک به نیازمندان ،با شماره های
 32236358و  09103424297دفتر مرکز افق
امام زاده سید عباس(ع) بجنورد تماس بگیرند.

