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●●مسـئوالن سـتاد مقابلـه بـا ویـروس کرونـا بـه
ویـژه شـبکه بهداشـت و درمـان و صنـف نانوایـان
نهبنـدان بـا توجـه بـه مصوبـات ایـن شهرسـتان
مبنـی بـر رعایـت نـکات بهداشـتی در مقابلـه و
پیشـگیری از ایـن بیمـاری نظـارت کننـد کـه چـرا
برخـی نانوایـان بـدون رعایـت نـکات بهداشـتی
اقـدام بـه توزیـع نـان مـی کننـد؟
●● تـا سـه هفتـه قبـل یـک بسـته ماسـک سـه تایـی
یـک بـار مصـرف بـه هـزار و  500تومـان ارائـه
مـی شـد امـا دوشـنبه شـب گذشـته همـان بسـته
سـه تایـی را بـه  13هـزار تومـان در حالـی از یـک
داروخانـه خریـدم کـه هیـچ تغییـری در آن وجـود
نداشـت که بتوان آن را دلیل این گرانی دانسـت.
از سـویی تـا پیـش از ایـن روی این بسـته هـا قیمت
درج شـده بـود امـا حـاال از آن هـم خبـری نیسـت!
مسـئوالن نظـارت کننـد.
●● مگر بـر نرخ مواد شـوینده کـه بـدون درج قیمت
در برخـی داروخانـه هـا و دیگـر مراکـز عرضـه مـی
شـود ،نظارتی نیسـت؟
●● بـا وجـود تعطیلـی فضاهـای ورزشـی در کشـور
و اسـتان بـه دلیـل شـیوع کرونـا ،سـالن ورزشـی
شـهید جابـری بیرجنـد همچنـان دایـر اسـت.
●● ایـن روزهـا بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا و
آمـوزش دانـش آمـوزان توسـط معلمـان و نیـاز بـه
اینترنت و سیسـم دیجیتال ،دانـش آموزان برخی
نقـاط زیرکـوه از ایـن امکانـات بـی بهـره هسـتند.
مسـئوالن بـرای رفـع مشـکل اقـدام کننـد.
●● شـش روسـتا از آب شـرب مجتمـع آب رسـانی
کبودان اسـتفاده مـی کنند امـا اهالی این روسـتا
از آب شـرب بـی بهـره هسـتند.
●● اهالی محالت عشـایری پسـکوه بمـرود زیرکوه
از کمبـود امکانـات بهداشـتی بـه ویـژه پـس از
شـیوع کرونـا در اسـتان رنـج مـی برنـد .مسـئوالن
بیشـتر بـه ایـن نقـاط توجـه کننـد.
●● قـرار بـود از جمعـه شـب ماسـک رایـگان محلـه
بـه محلـه در طبـس توزیـع شـود تـا مـردم از منازل
بیرون نیایند امـا نه تنها ایـن کار انجام نشـد ،بلکه
یـک بسـته پنـج عـددی ماسـک تولیـد شهرسـتان
هم بـه قیمت  ۲۶هـزار تومان به فروش می رسـد!
●● بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن تعطیلات نـوروز و
طبـق سـال هـای قبـل ،عـده ای از طبسـی هـا
منـازل خـود را بـه مسـافران اجـاره مـی دهنـد در
حالـی که بر اسـاس مصوبـه کمیته مدیریـت کرونا
اجـاره منـزل بـه مسـافران نـوروزی ممنوع اسـت.

یادداشت
غالمرضا بنی اسدی

رسمنوشوندگی
نوروزو ِ
نه زمین در قید می ماند و نه زمان از حرکت می ایستد و
اینیعنیطاعون،بیایدوآبله،جانبستاندوکروناازچین
و ماچین بر سالمت مردم بتازد و هزار زخم زند ،فرقی
نمی کند .هم زمین گرد است و هم زمان در حرکت ،پس
بهفردابایدنگاهداشتکهازراهخواهدرسید.فرداییکه

سالهایپار،بهمقدمشگلمیافشاندیموازاشتیاق ُپر
میشدیمو َپرمیگرفتیم.فرداییبهنام«نوروز»کهنومی
کرد همه چیز را از جامه تا جامعه تا جهانی که برای خود
می ساختیم .بله ،نوروز در راه است و باز هم نو باید کرد
جامه را و جان را و تا جایی که دست مان می رسد جامعه
را و جهان را .از کهنگی هم باید دست شست و هم دیده
و دل و به نویی باید عادت داد دیده را تا دست و دل هم
تازگیرااحساسکنندوحتیباالتر؛زندگیکنندتازگی
را .شاید بتوان یکی از فلسفه های گردش لیل و نهار را در
همین توجه دادن انسان به نوشوندگی دانست.
ِ
حضرت نوروز و کهنه های را به
زندگی را باید نو کرد در
دور ریخت .نه فقط رخت کهنه ها و کاالهای فرسوده
که مهم تر از آن باید دل را خالی کرد از قهرهای کهنه و
کینه هایی که گاه کوهان شتر را هم به تعجب می لرزاند.

خریداران و فروشندگان از خرید اینترنتی می گویند

فروشآنالین،خریدآفالین

زهرا قربانی –شیوع ویروس کرونا و توصیه به در
خانه ماندن ها بر بسیاری از کسب و کارها تاثیر منفی
گذاشته است اما در مقابل برخی از کسبه با ارائه
خدمات غیر حضوری برای به حداقل رساندن حضور
مردم در شهر و خارج نشدن آنان از خانه به نوعی،
کار و کاسبی خود را هم از رونق نینداخته اند .در این
فهرست ،می توان به رستوران ها ،فروشگاه های
مواد غذایی ،نانوایی ها و حتی پوشاک ،لوازم یدکی و
ماشین آالت کشاورزی و  ...اشاره کرد که به تبلیغ برای
خدمات اینترتی با توجه به کم شدن حضور مشتریان
می پردازند .در کنار این امسال با شیوع کرونا امکان
خرید اینترنتی چند کاالی تنظیم بازار هم فراهم شد
اما با وجود این هنوز این روش خرید بین مردم چندان
شناخته شده نیست و به اعتقاد بسیاری از گردانندگان
آن استقبال شهروندان را شاهد نبوده اند.

ترجیح به خرید حضوری
یکی از شهروندان بر این عقیده است شاید کاالی
تحویلی به ویژه در موادی نظیر میوه ،مورد تایید نباشد

سرما و سیل
 2سین
ایام نوروز

و مجبور شوم دوباره همین مسیر را طی کنم بنابراین
ترجیح می دهم خریدم حضوری باشد .شهروند
دیگری اجرای این طرح را برای جلوگیری از شیوع
بیشتر بیماری و تامین اقالم مورد نیاز مردم در خانه،
مناسب ارزیابی می کند و از شهروندان می خواهد با
اعتماد به اصناف آنان را همراهی کنند« .شریفی» از
فروشندگان مواد غذایی که اقدام به فروش اینترنتی
در محدوده مغازه اش کرده است و برخی اجناسش
را با تخفیف به مشتری ها ارائه می کند و برای ارسال
اجناس هم مبلغی دریافت نمی کند اما از استقبال
اندک مردم از این طرح گالیه دارد و دلیل آن را تبلیغات
اندک می داند.

مزایای سفارش آنالین
«شمس آبادی» فروشنده یکی از سوپر مارکت ها هم با
اشاره به این که این طرح را با هدف ماندن شهروندان
در خانه ،اجرا کرده است ،می گوید :به طور میانگین،
روزانه پنج نفر برای استفاده از این نوع خدمات تماس
می گیرند .میوه فروشی نیز که از طریق فضای مجازی

اکبری  -باران های سیل آسا و سرما ،در ایام نوروز
نیز مانند ابتدای امسال رخ خواهد داد .به گزارش
«خراسان جنوبی» بهار بر اساس پیش بینی های
هواشناسی با بارش های سیل آسا و سرما آغاز
می شود ،بنابراین کشاورزان و مردم آمادگی
رویارویی با مخاطرات طبیعی را داشته باشند.
کارشناس هواشناسی ،گفت :بنا به پیش بینی فصلی
مرکز اقلیم شناسی طی هفته اول فروردین وقوع سیل

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

باید خشک چوب دشمنی برکند که رنج بی شمار می
آورد و به جایش ،باید درخت دوستی نشاند که کام دل
به بار می آورد .حکمت نوروز هم انقالبی چنین است و
«احسن الحال» که در دعای تحویل سال می خوانیم و
از حضرت «مقلب القلوب واالبصار» اجابتش را مسئلت
می کنیم نیازمند باور به «نوسازیم در نوروز است .به طور
قطع اگر یکان به یکان مان طرحی چنین برای زندگی
داشته باشیم و همتی برای اجرایش ،جامعه هم نو
خواهد شد و زیبایی چنان فراگیر که زشتی کرونا را نیز از
لوح یاد مردم پاک خواهد کرد .نتیجه این زندگی ،تولید
قدرتی به نام آرامش است که می تواند دست پنجه شده
کرونا بر یقه زندگی را باز کند و با ارزش افزوده حیات،
ما را به نگاهی برتر و جایگاهی برتر در تراز حیات طیبه
بنشاند .ان شا ءا...
به مشتری هایش برای خرید پاسخ می دهد ،می گوید:
افرادی برای اطالع از روند خدمات رسانی تماس
می گیرند و سفارش هایی هم دارم «.محمدی» پیک
رایگان را از مزایای سفارش های آنالین خود اعالم می
کند و ادامه می دهد :این تجربه را در مغازه دیگرم قبل
از شیوع کرونا داشتم که نتایج خوبی داشت.
یکی از فروشندگان پوشاک هم که برای فروش
محصولش به صورت آنالین اقدام کرده است می
گوید :اجناس با توجه به این که هزینه ارسال دریافت
نمی شود بدون تخفیف ارائه می شود« .ایوبی» که از
استقبال شهروندان ،رضایت ندارد تبلیغات اندک را
دلیل این موضوع می داند و ادامه می دهد :با توجه به
شرایط بازار ،امکان تبلیغات بیشتر وجود ندارد.

 

توزیع لوازم تحصیلی
روزنامـه خراسـان در شـماره  2712بـه تاریـخ  27آبـان  1337در
مطلبـی در صفحـه چهـار آورده اسـت :از طـرف اداره فرهنـگ طبس بین
کلیـه دانـش آمـوزان بـی بضاعـت کالسـهای اول تا چهـارم کتـاب و لوازم
التحریـر توزیـع گردیـده و با توجه به آمار سـال گذشـته عـده قابل توجهی
بـر دانـش آمـوزان افـزوده شـده اند.

ثبت  119کرونا مثبت
رئیس سازمان
صمت :اصنافی در
این میدان موفق
هستند که خدمات
مناسب و با کیفیت
تری به مردم ارائه
کنند

نظارتآسانتربرفروشگاههایاینترنتی
اما رئیس سازمان صمت با تاکید بر این که فروشگاه
های اینترنتی از حداکثر ظرفیت خود در ارائه خدمت
به شهروندان استفاده کنند  ،می گوید :اصنافی در این
میدان موفق هستند که خدمات مناسب و با کیفیت
تری به مردم ارائه کنند« .شهرکی» با اشاره به این
که نظارت بر توزیع و قیمت کاالهای عرضه شده در
فروشگاه های اینترنتی به مراتب دقیق تر و آسان تر از
مراجعه حضوری بازرسان است ،می افزاید :مردم می
توانند هر گونه انتقاد یا شکایتی از این فروشگاه ها را به
سامانه  124گزارش کنند.

و سرما دور از انتظار نیست .به گفته «نخعی» برای
فروردین ،بارش باران در حاجی آباد ،قاین ،درمیان،
سربیشه ،بیرجند و بخش هایی از نهبندان  20تا 40
میلی متر بیشتر از نرمال (میانگین بلند مدت) ،برای
بشرویه و طبس پنج تا  10میلی متر بیشتر از نرمال و
برای دیگر مناطق استان  10تا  20میلی متر بیشتر
از نرمال پیش بینی می شود .به گفته وی ،برای
اردیبهشت در بخش هایی از بیرجند و قاین میزان

خراسان جنوبی  61سال پیش
در روزنامه

بارش ها  10تا  20میلی متر و در دیگر مناطق پنج تا
 10میلی متر بیشتر از نرمال و برای خرداد بارندگی
ها نرمال خواهد بود .او میانگین دما برای فروردین،
اردیبهشت و خرداد را به ترتیب  23.6 ،17.3و 28.1
و میانگین بارش در این سه ماه را نیز به ترتیب ،19.3
 8.1و  0.9میلی متر اعالم کرد و افزود :میانگین
بارندگی ها در سال زراعی و بلند مدت به ترتیب
 79.6میلی متر و  79.8میلی متر است.

نیمی از مبتالیان ترخیص شدند
خسروی-بیشازنیمیازمبتالیانبهکرونادراستانترخیصشدند.رئیسدانشگاه
علوم پزشکی بیرجند از مثبت شدن 12نمونه مشکوک به کرونا در استان طی روز
گذشتهخبردادوگفت:از 376آزمایشانجامشدهتاروزگذشته 257،موردمنفی
و 119مورد مثبت بود .دکتر «دهقانی فیروزآبادی» با اشاره به ترخیص 63بیمار
برایسپریکردندوراننقاهتدرمنزل،افزود 43:بیماردرمراکزدرمانیبستری
هستندو 13بیمارهمفوتکردندکهازاینتعدادهفتموردمربوطبهبیرجندوشش
موردازطبساست.وی،مجموعمبتالیانبیرجند،طبس،زیرکوه،قاینات،فردوس،
بشرویه و سربیشه را به ترتیب ،10،13،16،22،49دو و یک مورد اعالم و اضافه
کرد:درهریکازشهرستانهایسرایانودرمیاننیزسهموردابتالثبتشدهاست.

تامین دستگاه پاالیش آلودگی هوا برای استان
قاسمی -یک دستگاه دیگر برای پاالیش آلودگی هوا سال آینده در مرکز استان
نصبمیشود.مدیرکلحفاظتمحیطزیستبااشارهبهاینکهبیرجند،نهبندان
و سرایان ،دستگاه پاالیش آلودگی هوا دارد ،گفت :در بیرجند این دستگاه توان
سنجش ذرات  10میکرونی را دارد اما در دو شهر نهبندان و سرایان ،تجهیزات با
قابلیتسنجشتا2.5میکرونازبهمنامسالراهاندازیشدوقراراستسالآینده
برایبیرجندهمدستگاهیباتوانسنجش 2.5میکرونخریداریشود«.اکبری»
افزود:اعتبارخریدتجهیزاتبرایدستگاهپاالیشآلودگیهواباذرات2.5میکرون
دربیرجندتامینشدهودرمرحلهخریداست.

170هزار گلدان زینتی تولید شد
خسروی 170 -هزار و  500گلدان گیاه زینتی در استان تولید شد .مدیر امور
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از تولید یک میلیون و  200هزار شاخه گل رز
با درآمدزایی  120میلیارد ریال در بیرجند 20 ،میلیون شاخه نرگس به ارزش
 100میلیارد ریال در خوسف و طبس و  170هزار و  500گلدان گیاه آپارتمانی
با درآمدزایی  17میلیارد ریال در بیرجند ،قاین و فردوس خبر داد و به «خراسان
جنوبی»گفت:بیشترگلهاشاملشمعدانی،سانسهوریا،حسنیوسف،برگبیدی،
پتوس،ژربراوکاکتوساست«.رضایی»کیفیتپایینآب،نوسانبازار،وجوددالل
ها و توقف اختصاص یارانه تسهیالت و اعتبارات از محل تبصره 18به بانک ها را از
عمدهچالشهایپیشرویتوسعهاینحوزهبرشمرد.

