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 2اخبار
م
حرف مرد 

انجام کار خود وارد بانک شوند.
هرچند در خیابان شهدا محدودیت های کرونایی تا
حدود زیادی رعایت شده بود اما بعضی از مغازه ها مانند
کتاب فروشی ها باز بود .خیابان حکیم نزاری بیرجند که
از معبرهای پرترافیک و پر مشتری شهر به واسطه فعالیت
فروشندگان تلفن همراه است نسبت به روزهای عادی
از حجم خیلی کم ترافیک برخوردار بود اما برخی مغازه
داران بی توجه به دستورالعمل های اعالمی فعالیت می
کردند .هسته مرکزی شهر یعنی میدان امام خمینی
(ره) هم روز متفاوتی را نسبت به دیگر زمان ها هم از
نظر فعالیت کسبه و هم حضور مردم تجربه کرد اما آن
چه بیش از هر چیزی نمود داشت ،تردد خودروها بود.

ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.

نمابــر:
پیامک:
تلفــن:
056 32448054 2 0 0 0 9 9 9 056 32448050

●● مسئوالندانشگاهعلومپزشکیبیرجندومدیران
خوسف نظارت بیشتری بر روند ساخت و تکمیل
بیمارستان این شهرستان توسط پیمانکار داشته
باشندتادغدغههایمردمدربارهنبودمرکزدرمانی
مناسب در شهرستان هر چه زودتر پایان یابد و رنج
سفرهای مداوم به مرکز استان از روی دوش آن ها
برداشته شود .در شرایط فعلی این پروژه پیشرفت
چندانیندارد.
●●از سه راهی برندود به طرف این روستا و کالته
مالوخوانجادهبهقدریخراباستکهرانندگان
از روی ناچاری و برای وارد آمدن آسیب کمتر به
خودرو حتی در الین مخالف نیز حرکت می کنند
که هر لحظه احتمال حادثه وجود دارد .این مسیر
 20سال قبل آسفالت سرد شده است و با توجه به
فرسودگی نیاز به روکش جدید دارد .خواهشمند
است مسئوالن نگاهی به این مسیر پرتردد هم
داشتهباشند.
●● با این همه محدودیتی که تعیین شده است چرا
فکری برای چک های کسبه نمی شود ،چه کسی
جوابگوست؟بااینتعطیلیهادولتچهخدمتی یا
کمکیبهکسبهارائهمیدهد؟تصویبکردنقانون
برای تعطیلی مغازه ها خیلی سخت نیست اما باید
همهجنبههایآندرنظرگرفتهشود.

برگزاری مراسم عروسی بدون
توجه به پروتکل ها باعث شد

زندانی داماد به جای حجله
داماد و پدر عروس به علت برگزاری جلسه عروسی
در نهبندان (جمعه شب گذشته) و به اتهام تهدید
علیه بهداشت عمومی با صدور قرار کفالت و عدم
معرفی کفیل روانه زندان شدند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان،
«علیپور»دادستان شهرستان نهبندان ،گفت:
داماد چند روز قبل از برگزاری جلسه عروسی
به دادستانی مراجعه کرد که به وی تاکید شد در
شرایط فعلی مراسمی برگزار نکند ولی متاسفانه
گوش نکرد و اقدام به برگزاری مراسم کرد و
حتی حین برگزاری مراسم عروسی ،به تذکر
پاسگاه شهر شوسف برای لغو مراسم نیز توجهی
نکرد و همچنین قصد برگزاری مراسم پاتختی
را هم داشت که با حکم مقام قضایی نامبردگان
بازداشت و راهی زندان شدند.برابر این گزارش،
دستگاه قضایی در استان ،برای پیشگیری
از شیوع ویروس کرونا و با توجه به ممنوعیت
برگزاری هرگونه تجمع و مجالس عروسی و عزا
تا اطالع ثانوی ،در صورت برگزاری مجلس ،با
برگزارکنندگان جلسات به جرم تهدید سالمت
جامعه طبق قانون برخورد قاطع خواهد کرد.

باران و یخ بندان
بارش باران و یخ بندان ،استان را در بر می گیرد.
کارشناس هواشناسی استان گفت :بر اساس
الگوی نقشه های پیشیابی و تصاویر ماهواره
ای هواشناسی تا دوشنبه به تناوب بارش باران و
گاهی رعد و برق از نواحی شمالی استان آغاز می
شودو در مرکز ،شرق و جنوب استان گسترش
می یابد .به گفته «نخعی» تشکیل مه در مناطق
کوهستانی شمال شرق استان نیز قابل پیش
بینی است .وی افزود :از نظر دمایی نیز امروز به
طور موقت روند تغییرات دما افزایشی است و از
شدت سرمای شبانه کاسته می شود اما از دوشنبه
کاهش  5تا  7درجه ای دما سبب تشدید سرما و
یخ بندان شبانه خواهد شد.

بالتکلیفی متقاضیان
دریافت گواهی نامه
حسین قربانی – متقاضیان دریافت گواهی نامه
در استان در محدودیت های کرونا بالتکلیف
هستند.
به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی ناجا ،چند روز پیش از
اجباری نبودن کال سهای آیین نامه رانندگی
خبر داد و یاد آور شد که بر اساس مصوبه جدید،
امتحان عملی (شهری) به صورت فردی برگزار
می شود.سردار «هادیان فر» با بیان این که
حضور در این کالس ها اختیاری است و اگر
آموزشگاهی شرکت کنندگان را ملزم به حضور
در کالسهای آیین نامه کند تخلف کرده است،
افزود :از نظر پلیس آن چیزی که الزام دارد طی
کردن کالسهای مهارتی برای هنرجویان است
و منظور از کالسهای مهارتی همان دورههای
 ۱۰جلسهای آموزش رانندگی است.
بیکی  ،یکی از متقاضیان دریافت گواهی نامه با
اشاره به این که حضور در کالس های آیین نامه
توسط آموزشگاه های رانندگی استان اجباری
اعالم شده است ،افزود :چند روزی از حضور ما
در این کالس ها نگذشته بود که به دلیل تشدید
محدودیت های کرونا در مرکز استان کالس ها
تعطیل شده و هنوز مشخص نشده است که اگر
این محدودیت ها چند ماه ادامه داشته باشد،
تکلیف ما چیست؟
در شرایط فعلی با وجود اعالم نظر رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی ناجا در این خصوص،
وضعیت شرکت کنندگان در استان مشخص
نشده و در تماس با نیروی انتظامی استان گفته
شده که هنوز ابالغی به استان ارسال نشده است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گزارش  2خبرنگار از اولین روز طرح محدودیت ها

تعطیلی بزرگ؛حرف های
مردم ،رفتارکسبه

گروه خبر

محدودیت های کرونایی در حالی از روز گذشته در
هفت نقطه استان به مدت دو هفته آغاز شد که صحنه
های متفاوتی در اولین روز اجرای آن در نقاط مختلف
مرکز استان دیده می شد .در خیابان های اصلی شهر
بیشتر واحدهای کسب کرکره های مغازه را برای دو
هفته قفل کرده اند و بیشتر واحدهایی فعال است که در
گروه های شغلی یک قرار دارد .در راسته خیابان های
معلم ،مدرس و برخی از میادین اصلی شهر با وجود این
که قرار بر در خانه ماندن مردم است اما تعداد زیادی
خودرو تردد می کنند به گونه ای که ترافیک این معابر به
مانند روزهای دیگر عادی است .در کنار این موضوع ،در

کنار برخی از شعب بانکی هم جمعیت بیشتری نسبت
به روزهای قبل دیده می شود حتی در کنار خودپردازها
تعداد بیشتری در صف دریافت خدمات ایستاده اند.
درخیابان مدرس بیرجند هر چند ترافیک روانی وجود
دارد و تعداد بسیاری از مغازه ها بسته است اما در دو طرف
این معبر ،خودروهای زیادی پارک شده است که صحنه
مناسبی در اولین روز اجرای محدودیت کرونایی نیست.
بااینکهبانکهادرروزهایگذشتهغیرحضوریخدمات
ارائه می کردند شاید به دلیل مشکالتی که برای مردم به
وجود آمده بود از روز گذشته ارائه خدمات خود را با وجود
تشدیدمحدودیتهایکرونابهشکلحضوریآغازکردند
که این موضوع سبب شد در ابتدای کار تعداد زیادی از
مردم جلوی در ورودی بانک ها بایستند و به نوبت برای

ترافیک خودروها
در خیابان جمهوری با وجود این که تعداد زیادی از
کسبه مانند دیگر خیابان های بیرجند در احترام به
قانون دست از کار کشیده بودند اما از حجم ترافیک زیاد
کاسته نشده بود و افراد و اتومبیل های بسیاری در این
خیابان دیده می شد .اما در سه راه اسدی تصاویر کمی
متفاوت تر و حضور و تردد مردم با وجود تعطیلی کسب و
کارها بیشتر است .برخی بی هدف راه می روند و برخی
هم پای بساط دست فروشان گل زعفران جمع شده
اند و  ...روز گذشته برای ورود و خروج از مرکز استان
هم منع تردد اعمال شد و در سه ورودی و خروجی
شهر پلیس به اقدامات کنترلی دست زد .البته به گفته
«ناصری» فرماندار بیرجند روز گذشته  ۵۰۰خودرو با
پالک غیربومی که قصد ورود به مرکز استان را داشتند
توسط دوربینهای پایش تردد ،اعمال قانون شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت :هفت
شهرستان استان در وضعیت قرمز قرار دارد و افزون
بر اعمال محدودیت های روزانه ،تردد خودر وها از
ساعت  ۲۱تا ساعت  4صبح روز بعد در این ایام اجرا می
شود.به گفته دکتر «دهقانی» فقط گروه شغلی یک که
نیازهای ضروری مردم را تامین میکنند و در شهرهای
نارنجی فقط گروههای شغلی یک و  2و در شهرهای زرد
رنگ گروههای شغلی یک 2 ،و  3طی روزهای اعمال
محدودیت ها،اجازه فعالیت دارند.

تعمیرگاه های خلوت
حسین قربانی – تعمیرگاه های خودرو با شیوع
ویروس کرونا با رکود مواجه شده اند.به گزارش
خبرنگار ما ،با توجه به گسترش ویروس کرونا از سال
گذشته مشاغل بسیاری تحت تاثیر این ویروس قرار
گرفتند و این موضوع در کنار گرانی لوازم یدکی،
رکود در بازار تعمیرگاه های خودرو را هم در پی داشته
است.یک شهروند که برای تعمیر خودرو به تعمیرگاه
مراجعه کرده است به خبرنگار ما می گوید :برای
تعمیر اتومبیل به یکی از خیابان های شهر که تعدادی

از تعمیرگاه ها در آن متمرکز شده اند ،مراجعه کردم
که از چهار تعمیرگاه کنار هم سه واحد هیچ مشتری
نداشت«.رحیمی»گفت :در سه ساعتی که برای تعمیر
خودرو در آن جا بودم فقط دو خودرو برای تعمیر جزئی
به تعمیرگاه مراجعه کردند و در بقیه روز تعمیرکاران
بیکار بودند.یکی از تعمیرکاران خودرو هم با تاکید بر
این که از آغاز شیوع ویروس کرونا به دلیل این که مردم
کمتر از خودروهای خود استفاده می کنند ،مراجعه
ندارند وبا رکود مواجه شده ایم ،می افزاید :در گذشته

افراد برای انجام کارهای جزئی خود و برای این که
راحت تر باشند از خودروی شخصی استفاده و افزون بر
این تعداد زیادی از مردم برای مسافرت های خانوادگی
از خودروی خود استفاده می کردند که این موضوع
سبب می شد برای رفع نواقص بیشتر به تعمیرگاه
مراجعه کنند ولی از زمانی که سفرها افت کرده ،بر
فعالیت تعمیرگاه ها نیز اثر گذاشته است«.ابراهیمی»
تاکید می کند که کرونا سبب شده است هر روز از تعداد
مشتریان ما کاسته شود.

آمار سیاه کرونا در پاییز

 385قربانی در  60روز
علیزاده  -استان دومین ماه شدت گرفتن شیوع
کرونا را در حالی پشت سر گذاشت که از مهر  ،با توجه
بهنسبتجمعیت،آمارمبتالیانوقربانیانبهیکباره
روند صعودی تعجب بر انگیزی به خود گرفت تا جایی
که خراسان جنوبی در رده چند استان اول کشور از
نظر ابتال قرار گرفت .در این بین نکته حائز اهمیت
این است که از ابتدای شیوع کرونا و بر اساس آمار
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تا پایان شهریور فقط
 150نفرقربانیویروسکشندهشدنداماپسازآندر
بازه ای دو ماهه یعنی از ابتدای مهر  385نفر به علت
ابتالبهکروناروانهآرامگاهابدیشدند.روزگذشتهنیز
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیبیرجندآماری
دو رقمی از تعداد قربانیان طی  24ساعت اعالم کرد
و گفت که با فوت  15نفر دیگر تعداد قربانیان کرونا
در استان به  536نفر افزایش یافت .بنا به گفته دکتر

«مهدی زاده» در مدت یاد شده  ۲۷۸آزمایش جدید
از افراد مشکوک به کرونا در استان گرفته شد که
جواب  ۱۵۸آزمایش شامل  ۳۳بیمار بستری و ۱۲۵
بیمار سرپایی ،مثبت بود که هریک از شهرستان های
بیرجند ،فردوس ،قاینات ،طبس ،نهبندان ،درمیان
 ،سربیشه ،سرایان ،زیرکوه و خوسف به ترتیب ،33
 ،19 ، 34 ،15هشت ،پنج ، 6 ،پنج 28 ،و پنج نفر
سهم داشتند .وی گفت ۳۵۹ :بیمار با عالیم حاد
تنفسی در بیمارستانهای استان بستری شده اند
که  ۲۳۶نفر مبتال به کرونا هستند و از این تعداد
 ۴۷نفر در بخش آی .سی .یو به سر می برند و حال
 ۲۲نفر وخیم است .به گفته وی ،در خراسان جنوبی
 ۲۷هزار و  ۶۸۲تست کرونا از افراد مشکوک گرفته
شده است که از این تعداد  ۱۱هزار و  ۶۳۴نفر مبتال
به کرونا هستند.

ت پژوهشی سال  ۱۴۰۰در استان
اولوی 
معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از انتشار فراخوان
اولویتهای پژوهشی سال  ۱۴۰۰خبر داد.
«محمود رمضانی» گفت :شورای پژوهشی این اداره
کل در زمینه اهداف فرهنگی ،پژوهشی و گسترش
روحیه تحقیق و پژوهش از تمامی اندیشمندان،
پژوهشگران ،استادان و دانشجویان برای اجرای
طرحهای تحقیقاتی پیرامون محورهای فراخوان

دعوت به همکاری میکند .وی افزود :اولویتهای
پژوهشی  ۱۴۰۰شامل اولویت سنجی موضوعات و
مسائل فرهنگی در استان ،بررسی سهم کاالهای
فرهنگی در سبد خانوارهای استان و راهکارهای
معرفی و ارتقای آن ها ،بررسی انواع و ویژگیهای
پوشاک محلی خراسان جنوبی و راههای گسترش
و ارتقای روابط فرهنگی خراسان جنوبی با استان
همجوار افغانستان میشود.

بازارگرمبخاریهایدستدوم

و افزایش قیمت این محصول در بازار میگویند .بنا
به گفته آنان ،مانند سالهای گذشته پکیج به صورت
نامحدود در اختیار آن ها قرار نمیگیرد در حالی که
تقاضابرایوسایلگرمایشیخانهبیشتراست.فروشنده
ایمیگوید:قیمتهاآنچنانباالستکهترجیحمردم
کاالی کارکرده و دست دوم است .هر کسی توان خرید
پکیج نو را ندارد .همه مشتریها اصرار میکنند که به
آن ها تخفیف بدهیم تا بتوانند یک وسیله گرمکننده
برایخانهخودبخرند.یکیدیگرازفروشندگانپکیجو
رادیاتوردربیرجندبهخبرنگارمامیگوید:عرضهپکیج
مانندگذشتهنیستوبهدلیلاینکهبرخیازقطعاتآن
وارداتیاست،عرضهآنسهمیهبندیشدهاستوهفته
ایدویاسهپکیجدراختیارماقرارمیدهنددرحالیکه
قبل از این هر تعداد که نیاز داشتیم تحویل می شد.به
گفته او ابتدای آبان امسال یک میلیون و 500هزار
تومان به قیمت پکیج اضافه و با افزایش نرخ ها در بازار
پکیج،تقاضاهمکمشدچراکهیکپکیجمعمولیبرای
یک واحد  75متری  18میلیون تومان برای مشتری
فاکتورمیشودبنابراینمشتریدرایناوضاعبهسمت
استفاده از بخاری می رود «.انصاری» رئیس اتحادیه
لوازم خانگی بیرجند هم ضمن تایید افزایش قیمت در
بازار بخاری و پکیج گفت :بازار لوازم خانگی هم مانند
دیگر بازارها از جمله اقالمی است که افزایش قیمت
داشتهوبهدلیلاینکهبخشیازقطعاتپکیجوارداتی
است،نمایندگیهاهمباسهمیهبندیمواجهشدهاند.

انصاری -چند روزی است که هوا رو به سردی گذاشته
و شعله بخاری ها روشن شده است .در بازار هم بخاری
ها در طرح و رنگ های مختلف پشت ویترین مغازه
ها خود نمایی می کند .فعالیت مغازه داران به دلیل
شرایط کرونایی دو هفته تعطیل است اما با هرکدام
از فروشندگان که تماس بگیری ،قیمت هایی اعالم
می شود که تعجب برانگیز است .برخی فروشندگان
پیشنهادهای خرید مناسب با توجه به متراژ محل مد
نظر و تجربه خود را برای خرید بخاری می دهند .مثال
اگر می خواهید فضای  ۷۰تا  ۷۵متری یک آپارتمان
را به طور کامل گرم کنید ،باید بخاری با تولید میزان
حرارت  ۱۰یا  ۱۲هزار کالری خریداری کنید.بااین
حالبهگفتهبرخیفروشندهها،گرانیپایدارقیمتها
در بازار لوازم خانگی ،روزهای سوت و کوری را در این
بازار حاکم کرده است .پشت ویترین یک مغازه لوازم
خانگی قیمت بخاری ها از یک میلیون تومان به باال
دیدهمیشوددرحالیکهبرخیازآنهادرمدتمشابه
سال قبل با قیمت  600هزارتومان برچسب خورده
بود .فروشنده ای در گفت و گوی تلفنی اعالم کرد که
قیمتهاهرماهتغییرمیکندتاجاییکهمردمروانهبازار
بخاری های دست دوم می شوند بنابراین ،بازار خرید و
فروش بخاریهای دست دوم گرم است.نمایندگیها
و فروشندگان پکیجهای دیواری هم از کم شدن کاال

* رئیس اتحادیه
لوازم خانگی:
به دلیل این که
بخشی از قطعات
پکیج وارداتی
است ،نمایندگیها
ها هم با سهمیه
بندی مواجه شده
اند

 
در سه راه اسدی
تصاویر کمی
متفاوت تر است.
حضور و تردد
مردم با وجود
تعطیلی کسب و
کارها بیشتر است.
برخی بی هدف راه
می روند و برخی
هم پای بساط
دست فروشان گل
زعفران جمع شده
اند و . ...

درخیابان مدرس
بیرجند هر چند
ترافیک روانی
وجود دارد و تعداد
بسیاری از مغازه ها
بسته است اما در
دو طرف این معبر
خودروهای زیادی
پارک شده است
که صحنه مناسبی
در اولین روز
اجرای محدودیت
کرونایی نیست

خراسان جنوبی  60سال پیش    
در روزنامه

وضع راه ها خراب است
روزنامه خراسان در شماره  3205به تاریخ  10مرداد 1339در مطلبی
در صفحه  6آورده است :بقرار اطالع طبق دستور راه تربت حیدریه از اول
تیرماه مرمت و اصالح راه شوسه تعطیل شده در حال حاضر وضع جاده
از طبس تا سر دوراهی بشرویه خراب است و مسافرین ناراحت میباشند.
خوبست برای اصالح راه طبس تصمیم قاطعی اتخاذ و دستور شروع بکار
را صادر نمایند.

رویداد

 ۲۰۰کیلو زعفران در قفسه خرید حمایتی
مراکز خرید حمایتی استان  ۲۰۰کیلوگرم زعفران از کشاورزان را خریداری
کردند .مدیر تعاون روستایی استان گفت :خرید حمایتی زعفران در چهار مرکز
شامل اتحادیه تعاون روستایی استان ،اتحادیه تعاون روستایی قاینات ،شرکت
تعاونی روستایی مطهری سرایان و اتحادیه تعاون روستایی شهرستان فردوس
انجام میشود« .ضیائیان احمدی» با اشاره به این که در طرح خرید حمایتی،
فقط محصول امسال خریداری میشود ،افزود :عده زیادی از کشاورزان
درخصوص تحویل زعفران سال قبل به مراکز اقدام میکنند در حالی که سال
قبل نیز طرح حمایتی از زعفران را داشتیم و امسال قادر به خرید محصول
سال گذشته نیستیم .وی با اشاره به این که قیمت زعفران پس از بررسی در
آزمایشگاه ،توسط کارشناسان تعیین میشود ،افزود :از زعفران تحویلی به
مراکز ۱۲۰ ،کیلوگرم مورد تایید آزمایشگاه قرار گرفته است .به گفته وی امسال
بر اساس کیفیت ،محصول در دو رده پوشال مرغوب با قیمت هر کیلوگرم ۱۱
میلیون و زعفران نگین هر کیلوگرم  ۱۳میلیون تومان خریداری میشود و طرح
از  ۱۲آبان امسال آغاز شده است و تا پایان آذر ادامه دارد و چون در سه استان
انجام می شود ،امکان تمدید آن برای یک استان نیست.بنا به گفته وی ،سال
گذشته  ۲هزار و  ۵۲۰کیلوگرم زعفران به صورت حمایتی و  ۶۰۰کیلوگرم به
صورت توافقی از کشاورزان استان خراسان جنوبی خریداری شد و پیش بینی
میشود امسال خرید حمایتی به  3تن افزایش یابد.

باستان سنجی مجازی
رشته باستان سنجی مجازی در دانشکده هنر بیرجند فعال می شود .رشته
باستان سنجی مجازی ،با همکاری گروه های آموزشی شیمی و زمین شناسی
پردیس علوم پایه دانشگاه بیرجند راه اندازی می شود .به گزارش خبرنگار ما،
دکتر سامان فرزین و دکتر مریم ظهوریان مجری طرح پیشنهادی راهاندازی
رشته باستا نسنجی هستند و به این منظور اولین جلسه مشترک بین گروه
آموزشی باستانشناسی دانشکده هنر و گروه آموزشی شیمی و گروه آموزشی
زمین شناسی بهصورت مجازی برگزار شد.

