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مشکالت سواد آموزی در شیروان

آب انبار زیارت، ملی شد

سقوط مرگبار در مهنان
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سیل  خسارت در۳ شهرستان

 گزارش 

بازار فروش های اینترنتی و 
مجازی  در معرض کم استقبالی
با شیوع کرونا در اواخر سال گذشته، سبک خرید شهروندان در حال تغییر است 
و بیشتر آن هایی که با فضای مجازی آشنا هستند سعی می کنند برای این که 
کمتر در معرض ویروس کرونا قرار گیرند رفت و آمد خود را به بازار محدود کنند 
و خریدهای شان را به شکل اینترنتی انجام دهند.آمارهای اسفند سال گذشته 
اینترنتی در کشور 50 درصد افزایش  از این است که به طور کلی خرید  حاکی 
به  سنتی  شیوه  به  خرید  برای  مردم  ذائقه  دهد  می  نشان  که  موضوعی  یافت، 

سرعت در حال تغییر است و صنوف تا جایی که ...

۳



روز  سومین  ــرای  ب اســتــان  در  مــرغ  گذشته  روز 
گفته  به  اما  شد  توزیع  بازار  تنظیم  نرخ  با  متوالی 
ــرغ فــروشــان و  اتــحــادیــه م »قــاســم زاده« رئــیــس 
 14 کیلویی  را  مرغ  مرغداران  بجنورد،  قصابان 
امر  ایــن  که  کردند  فاکتور  تومان   800 و  هــزار 

کشمکش  و  شد  بجنورد  کسبه  اعتراض  موجب 
هایی بین مرغداران و مرغ فروشان )تولید کننده 
فروشان  مرغ  از  شد.یکی  ایجاد  کننده(  عرضه  و 
فروشان  مرغ  سود  چهارشنبه  روز  که  این  بیان  با 
درصد   3 به  درصــد   12 تا   10 از  و  کردند  کم  را 

سوی  از  که  مرغی  ــرد:  ک ــام  اع دادنـــد،  کاهش 
آن  سود  و  خورد  می  افت  شود  می  توزیع  مرغدار 

کاهش پیدا می کند.
به ما اعام شد که  ادامه داد: روز چهارشنبه  وی 
دولتی  قیمت  با  مرغ  تا  بگذریم  سودمان  از  باید 
مستاجر  ما  که  است  حالی  در  این  شــود،  عرضه 
نیز  مغازه  ــاره  اج حتی  سودها  ایــن  با  و  هستیم 
اکنون  هم  که  این  بیان  با  وی  شود.  نمی  تامین 
هزار   22 کیلویی  به  بندی  بسته  برای  پاستیک 

تومان رسیده است، اضافه کرد: به دلیل مسائلی 
کارگر  تنها  شده  ایجاد  گذشته  روز  چند  در  که 
مغازه را نیز بیکار کرده ام، زیرا نمی توانم هزینه 

مغازه را تامین کنم.
وی که به شدت گایه مند و ناراحت بود خواستار 

رسیدگی مسئوالن به موضوع شد.
وی مدعی شد: مرغ را کامًا تمیز دریافت نکردم و 
امعا و احشای درون مرغ و چربی های اضافه جدا 

نشده بود.

اداره  ساختمان  توسعه  اجرایی  عملیات  آگاهی- 
با  گذشته  روز  شمالی  خــراســان  هواشناسی  کل 
شد  آغاز  کشور  هواشناسی  سازمان  رئیس  حضور 
در  سیل  هشدار  سامانه  آینده  ماه   2 تا  همچنین  و 
استان راه اندازی می شود. به گزارش خبرنگار ما، 
و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  سفر  در  گذشته  روز 
نامه  تفاهم  طی  کشور  هواشناسی  سازمان  رئیس 
سازمان  با  شمالی  خراسان  استانداری  همکاری 
شد.  اعـــام  مــوضــوع   2 ــن  ای کــشــور،  هواشناسی 
از  یکی  بجنورد  به  سفر  از  پس  تاج بخش«  »سحر 
را  کشور  هواشناسی  ســازمــان  اصلی  برنامه های 
مختلف  حوزه های  در  کاربردی  هواشناسی  توسعه 

جوی  پدیده های  رخداد  کرد:  اظهار  وی  کرد.  بیان 
طی سال های اخیر به  صورت های مختلف همچون 
بارش های شدید، سیاب ها، توفان های گرد و خاک 
و تغییرات قابل  ماحظه دما نشان از تغییر اقلیم دارد 
شود.  انجام  زمینه  این  در  الزم  بررسی های  باید  که 
به گفته »تاج بخش« از اسفند سال گذشته به مدت 
به  ۶0 روز در کشور 8۵ مورد جاری شدن سیاب 
ثبت رسیده که این تنها از ناحیه سازمان هواشناسی 
بوده و به طور متوسط در هر روز 1,4 مورد سیاب 
راه  کـــرد:  تصریح  ــت.وی  ــ اس داده  رخ  کــشــور  در 
اندازی سامانه ملی هشدار سیل در دستور کار این 
به صورت  نیز  و در چند استان کشور  سازمان است 

ها  استان  همه  در  آن  تحقق  اما  شده  اجرا  ای  نقطه 
نیاز دارد.  و توجه خاص مسئوالن  اعتبارات ویژه  به 
استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه خواستار 
آن شد که در شهرستان های فاقد پست سازمانی، 
تشکیات اداری و نیرو در ایستگاه های هواشناسی 
کشور  هواشناسی  سازمان  از  بتوانیم  تا  شود  احصا 
کنیم.»شجاعی«  دریــافــت  را  نیرو  جــذب  سهمیه 
هواشناسی  ایستگاه  احداث  داد  دستور  همچنین 
شهرستان  این  فرماندار  توسط  گرمه  شهرستان  در 

پیگیری شود.
ــان  ــازم ــام س ــ ــرد: بــنــا بــر اع ــ وی خــاطــرنــشــان ک
هواشناسی  ــای  ه ایستگاه  اســتــان  هواشناسی 
شیروان و مانه و سملقان فاقد آب شرب هستند که 
تانکر آب رسانی می شوند، شأن دولت و نظام را  با 
»تانکری«  را  دولت  کارمند  ببرید،  سوال  زیر  نباید 
نکنید، همچنین نگاه ما این نباشد که وجود چنین 

مسائلی اشکالی ندارد. به گزارش خبرنگار ما، پس 
نامه همکاری استانداری خراسان  تفاهم  از امضای 
توسعه  کلنگ  کشور  هواشناسی  سازمان  با  شمالی 
ساختمان اداره کل هواشناسی استان در این اداره 
هواشناسی  سازمان  شد.رئیس  زده  زمین  به  کل 
ایستگاه  و  اداره  از  بازدید  ضمن  همچنین  کشور 
هواشناسی فاروج، به بررسی مسائل و مشکات این 
اداره پرداخت. دکتر »سحر تاج بخش« در این بازدید 
پیگیری های الزم را در راستای رفع مشکات سند، 
تغییر کاربری زمین و تکمیل ساختمان هواشناسی 

این شهرستان خواستار شد. 
وی افزود: در این راستا مقرر شد شهرداری این شهر 
در یک ماه زمین مورد نظر را برای ساخت از آستان 
با  مطابق  را  اداره  ساختمان  و  بگیرد  تحویل  قدس 
استانداردهای مورد نظر هواشناسی احداث و تا 22 
بهمن امسال تکمیل کند و به این اداره تحویل دهد.

IIآبIرفتنIهدر
با وجود این همه تأکید بر نبود آب، باز هم عده ای 
آب لوله کشی را در خیابان ها و کوچه ها رها می 

کنند و دل شان نمی سوزد.
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بارش شدید باران و وقوع سیل طی  محمد آگاهی- 
زمین  و  روستایی  های  راه  برخی  به  گذشته  روز   2
های کشاورزی 3 شهرستان مانه و سملقان، بجنورد 
در  اختال  موجب  و  کــرد  وارد  خسارت  شیروان  و 
مدیریت   مدیرکل  شد.  خودروها  و  اهالی  آمد  و  رفت 
این  ــام  اع با  شمالی  خــراســان  اســتــانــداری  بحران 
های شدید  بارش  اظهارکرد:  ما  خبرنگار  به  مطلب 
طی 2 روز در شهرستان های بجنورد و مانه و سملقان 
خسارت هایی را به راه های فرعی و همچنین مزارع 
کشاورزی وارد کرده است که کارشناسان مربوط در 
حال احصای میزان خسارت های وارد شده هستند. 
»نظری« افزود: بارش باران در روستای شیرآباد مانه 
فرعی  جــاده  از  هایی  قسمت  شد  باعث  سملقان  و 
ترمیم  و  خسارت  دچــار  گذشته  سال  که  روستا  این 

ضمن  شود  خسارت  دچــار  ــاره  دوب امسال  بود  شده 
خسارت  نیز  منطقه  این  کشاورزی  مزارع  به  که  این 
بارش  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  شده  وارد  هایی 
نیز  بجنورد  مرکزی  بخش  به  باران  آسای  سیل  های 
خسارت  کشاورزی  مزارع  و  فرعی  های  راه  بخش  در 
هایی وارد کرده است که پس از برآورد میزان خسارت 
اعام خواهد شد. »نظری« همچنین از اعام وضعیت 
گفت:  و  داد  خبر  جمعه  روز  تا  استان  در  نارنجی 
مدیریت بحران استان به تمام دستگاه ها در خصوص 
احتمال بارش و سیابی شدن مسیل ها و همچنین 
کرده  اعام  باش  آمــاده  و  داده  هشدار  تگرگ  بارش 
است.گزارش خبرنگار ما از راز و جرگان نیز حاکی 
جرگان  و  راز  به  بجنورد  مسیر  در  گذشته  روز  است 
در محدوده روستای باران آباد )در حوزه استحفاظی 

ورود  دلیل  به  ترکمن  تنگه  سمت  به  سملقان(  و  مانه 
کند  تردد  جاده  درون  به  ها  تپه  روی  از  ماسه  و  شن 
یک  شد  باعث  نقطه  این  در  جاده  به  شن  ورود  شد. 
طرف مسیر بسته شود و خودروها به نوبت در قسمت 
مدیریت  قرارگاه  اعام  کنند.طبق  تردد  جاده  دیگر 
خراسان  ای  جــاده  نقل  و  حمل  و  راهـــداری  بحران 
شمالی به علت جاری شدن سیل و آب گرفتگی سطح 
بجنورد  شهرستان  در  سریوان  روستایی  محور  جاده، 

مسدود و با فروکش کردن سیل، تردد برقرار شد.
فرماندار مانه و سملقان به همراه مدیر کل راهداری 
مدیران  از  تعدادی  و  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
بخش  زده  سیل  مناطق  از  دیــروز  صبح  شهرستانی 
نجف(  و  ماحسن  شیرآباد،  )روســتــاهــای  مرکزی 
سیل  ما  خبرنگار  گزارش  به  همچنین  کردند.  بازدید 

قوشخانه  بخش  چشمه  حلوا  روستای  در  دیروز  عصر 
شیروان موجب اختال در تردد اهالی شد.

IIسیالبIاحتمال
در همین حال اداره کل هواشناسی خراسان شمالی 
با پیش بینی تداوم بارش ها و کاهش دما، با توجه به 
رگباری بودن بارش ها، در خصوص احتمال سیابی 
گفته  بــه  داد.  هــشــدار  منطقه  در  هــا  مسیل  ــدن  ش
استان،  هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  کارشناس 
پدیده غالب تا جمعه وزش باد، افزایش ابر و در پاره ای 
از نقاط رگبار و رعد و برق خواهد بود. »هادی زاده« با 
اشاره به این که دما تا صبح جمعه 4 درجه کاهش می 
یابد، افزود: با تقویت ناپایداری ها و با توجه به رگباری 
سیابی  و  معابر  گرفتگی  آب  احتمال  ها  بارش  بودن 
براساس  دارد.  وجــود  منطقه  در  هــا  مسیل  ــدن  ش
به  منتهی  ساعت  طی24  استان  هواشناسی  اعام 
به  مربوط  بارندگی  میزان  بیشترین  چهارشنبه،  صبح 
ایستگاه های ارکان با 30.4 میلی متر، تنگه ترکمن با 

1۵.3 میلی متر و بجنورد با 2.8 میلی متر بود.
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سامانه هشدار سیل

همه رعایت کنیم

ادامه وضعیت هشدار در استان
 خراسان شمالی برای دومین روز متوالی در وضعیت هشدار 
شود  تاکید  بار  یک  مهم  نکته  این  بر  تا  گرفت  قرار  کرونایی 
که رعایت پروتکل های بهداشتی توسط همه ما به خصوص 
وزارت  سخنگوی  »الری«  دکتر  است.  ضروری  ماسک  زدن 
فــارس،  تهران،  هــای  استان  گفت:  گذشته  روز  بهداشت 
و  سیستان  جنوبی،  خــراســان  الــبــرز،  اصفهان،  اردبــیــل، 
بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، همدان، 

یزد و خراسان شمالی در وضعیت هشدار قرار دارند. 

سقوط مرگبار در مهنان

کرد  سقوط  بجنورد  مهنان  روستای  ارتفاعات  از  چوپان  یک 
و جان باخت. به گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعام منابع 
ارتفاعات کردک  از  مطلع در پی گزارش سقوط یک چوپان 
حادثه  محل  در  امــدادی  نیروهای  بجنورد  مهنان  روستای 
حاضر شدند و مرد ۵0 ساله را به مرکز درمانی منتقل کردند 
اما فرد مصدوم به علت شدت جراحات وارد شده جان باخت.

آتش سوزی یک انبار گندم 

نجفیان- حدود ۵ تن گندم در انباری در روستای اردغان 
سحرگاه  اسفراین،  مرکزی  بخش  میانلوی  دهستان 
چهارشنبه دچار آتش سوزی شد. »حمید قهرمانلو« رئیس 
اسفراین  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  اداره 
ذخیره  انبار  به  آتــش  سرایت  از  حریق  اطفای  با  گفت: 
وی  شد.  جلوگیری  انبار،  این  مجاورت  در  گازوئیل  و  نفت 
علت  و  نداشته  جانی  تلفات  حادثه  این  کرد:  خاطرنشان 

وقوع آن در دست بررسی است.

برخورد قانونی با محتکران و 
گران فروشان 

قانونی،  برخورد  از  فاروج  دادگستری  رئیس  پرور-  میم 
فروشان  گران  فروشان،  کم  محتکران،  با  مستمر  و  محکم 
بهداشتی  های  پروتکل  که  افــرادی  و  صنفی  واحدهای  و 
تردد  ماسک  بــدون  شهرستان  در  و  کنند  نمی  رعایت  را 
می کنند، خبر داد. »جعفری« در جلسه شورای پیشگیری 
شیوع  به  توجه  با  اظهارکرد:  شهرستان  این  جرم  وقوع  از 
گسترده ویروس کرونا از برگزاری مجالس عزا و عروسی و 
سایر تجمعات جلوگیری شود و با افرادی که مسائل مربوط 
دادستان  »صفدری«  شد.  خواهد  برخورد  نکنند  رعایت  را 
فاروج نیز با اشاره به ضرورت افزایش گشت های مشترک 
ویروس  شیوع  از  پیشگیری  راستای  در  اقــدام  این  گفت: 
کرونا و باال بردن ضریب ایمنی مردم این شهرستان انجام 
می شود و با متخلفانی که این مصوبه را رعایت نمی کنند 

برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

آب انبار زیارت، ملی شد
آثار  انبار شهر زیارت در فهرست  آب  عوض زاده- 
آثار ملی(  واجد ارزش تاریخی، فرهنگی )فهرست 
قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ما، مراتب ثبت این 
توابع  از  تاریخی واقع در شهر زیارت  اثر فرهنگی، 
قانونی  تشریفات  طی  از  پس  شیروان  شهرستان 
ثبت  مربوط  فهرست  در  انبار  آب  این  و  انجام  الزم 
شد. بدین ترتیب و طبق قانون، این اثر مورد حمایت 
قرار  فرهنگی  تاریخی،  های  بافت  احیای  و  مرمت 
می گیرد. »آب انبار« شهر زیارت در زمان افشاریه 
بنا شده و قدمتی 300 ساله دارد.آثار واجد ارزش 
تاریخی و فرهنگی از ارزش های محلی و منطقه ای 
از سوی  و  تاریخی برخوردارند  و  به لحاظ فرهنگی 
در  و  شوند  می  معرفی  فرهنگی  میراث  وزارت 

فهرست آثار ملی قرار می گیرند.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
           در روزنامه

برنامه سخنرانی درباره 
انقالب

 27 که   8۶03 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   13۵7 اسفند 
از  دهند«  می  خبر  ها  شهرستان  »از  ستون 
شیروان  انقاب در  دربــاره  سخنرانی  برنامه 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
و  انقاب  رسانیدن  بثمر  و  ــاد  ارش »بمنظور 
ضد  عناصر  گریهای  اخــال  از  پیشگیری 
توسط  سخنرانیهائی  سلسله  یــک  انــقــاب 
قم  از  که  امام  تبلیغات  کمیته  اعزامی  هیئت 
به شیروان وارد شده اند در طول هفته آینده 
صورت می گیرد و پیرامون مفاسد رژیم سابق، 
خصوصیات انقاب، اهمیت رهبری در اسام 
و شرایط رهبری در اسام، امتیازهای جامعه 
اسامی و همچنین خطراتی که ممکن است 
انقاب اسامی را تهدید نماید بیان خواهند 

داشت.«

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

اعتراض تعدادی از کارگران 
بازنشسته در خصوص پایین 
بودن مستمری

روز گذشته تعدادی از کارگران بازنشسته استان با 
استان  اجتماعی  تأمین  کل  اداره  مقابل  در  حضور 
کارکنان  بــا  هــا  حقوق  ــازی  س همسان  خواستار 
ما،  خبرنگار  گزارش  به  شدند.  کشوری  و  لشکری 
با اشاره به  بازنشسته استان  از کارگران  این تعداد 

تورم 41 درصدی در جامعه، به پایین بودن میزان 
معترضان  داشتند.  اعتراض  خود  ماهانه  مستمری 
کارکنان  و  خود  میان  تبعیض  ادعــای  با  همچنین 
حقوق  سازی  همسان  خواستار  کشوری  و  لشکری 
بودند.  کــارگــران  و  کــشــوری  بازنشستگان  هــای 

کارگران  از  که  کارگران  این  اظهارات  اســاس  بر 
مستمری  بودند،  استان  های  کارخانه  بازنشسته 
حداقلی  هزینه  جوابگوی  اکنون  هم  پرداختی 
تدبیری  باید  امــر  مسئوالن  و  اســت  ــان  آن زندگی 

بیندیشند.
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به شکل خیلی محدود برای خرید از منزل خارج 
های  زیرساخت  چه  هر  است:  معتقد  شود،  می 
اینترنتی فراهم تر باشد رغبت مردم برای  خرید 
استفاده از این شیوه بیشتر خواهد شد.»صابری« 
می افزاید: آن طور که گفته می شود کووید 19 تا 
مدت ها مهمان ما خواهد بود و با توجه به این که 
اصل مقابله با این ویروس دور بودن از مکان های 
است،  ماسک  از  استفاده  و  سرپوشیده  و  شلوغ 
احساس  اینترنتی  خرید  پیش  از  بیش  ضرورت 

می شود.
نیازش  مورد  اجناس  بیشتر  قبل  سال   6 از  که  او 
آن  از  و  کند  می  تهیه  مجازی  فضای  طریق  از  را 
خرید  فرهنگ  هنوز  کند:  اظهارمی  است،  راضی 
است  نشده  ایجاد  مردم  از  بین بسیاری  اینترنتی 
این  با  کردن  خرید  و  امتحان  بار  چند  از  بعد  اما 
مان  خریدهای  چقدر  شویم  می  متوجه  شیوه 

آسان، به صرفه و ایمن است.

IIآنالینIخریدهایIباIغریبه
یک کارشناس اقتصاد با بیان این که خرید سنتی 
می  تصریح  است،  شدن  منسوخ  حال  در  دنیا  در 
درگیر  که  روزها  این  که  ای  نکته  ترین  مهم  کند: 
رواج  کنیم،  توجه  آن  بــه  باید  و  هستیم  کــرونــا 
ها  فروشگاه  شدن  مجهز  و  اینترنتی  خریدهای 
و  خانواده ها  برخی  که  حالی  در  فضاست  این  به 
و  هستند  غریبه  آنالین  خریدهای  با  صنوف  حتی 
فضا  این  در  فروش  و  خرید  کار  و  ساز  دانند  نمی 
پیش  تا  که  این  بیان  با  است؟»وحیدی«  چگونه 
می  ترجیح  ها  خانواده  از  خیلی  کرونا  شیوع  از 
می  اضافه  کنند،  خرید  حضوری  شکل  به  دادند 
برای  صمت  وزارت  های  پیگیری  وجود  با  کند: 
گذشته  های  سال  در  الکترونیکی  تجارت  توسعه 
و  هستیم  زمینه  ایــن  در  ضعف  شاهد  همچنان 
شیوع کرونا موجب شد اهمیت این نوع از تجارت 
زمان  حاال  کند:  می  خاطرنشان  ــود.او  ش بارزتر 
سنتی  شکل  به  که  کارهایی  و  کسب  رسیده  آن 
و  شوند  اینترنت  دنیای  وارد  شدند  می  مدیریت 
بیش  زیان  از  مربوطه  های  آمــوزش  فراگرفتن  با 
بمانند.او  امان  در  ویــروس  کرونا  از  حد ناشی  از 
البته آگاهی دادن به شهروندان در خصوص نحوه 
کالهبرداری  از  جلوگیری  برای  اینترنتی  خرید 
و  داند  می  ضروری  را  فضا  این  در  احتمالی  های 
می گوید: خرید آنالین از وب سایت های معروف 
و  رفت  کاهش  موجب  اینترنتی  های  فروشگاه  و 

آمد مردم در بازار می شود که در ایام کرونا بسیار 
بسیاری  که  این  بر  تاکید  با  است.او  اهمیت  حائز 
بازار را می توان به شکل غیرحضوری  از خدمات 
تجارت  شدن  الکترونیکی  آن  الزمه  که  کرد  ارائه 
فروش  دهد:  می  ادامه  است،  مختلف  صنوف  در 
اینترنتی کاال در ایام شیوع کرونا به کسبه و مردم 
کمک زیادی می کند به شرط این که زیرساخت ها 

فراهم شود.
به گفته او، در زمان شیوع کرونا بسیاری از صنوف 
تعطیل و صاحبان شان دچار ضرر زیادی شدند در 
بودند  آشنا  اینترنتی  کار  و  کسب  با  اگر  که  حالی 
می توانستند در این مدت فروش کاالهای خود را 

به شکل غیرحضوری انجام دهند.

IIگرانیIوIکاالIکمبود
از سوی دیگر یکی از کسبه بجنوردی که فروردین 
به  فروشگاهش  شــدن  تعطیل  دلیل  به  امسال 
می  کرد،  اقــدام  اینترنتی  فروش  سایت  طراحی 
این  طراحی  بــرای  ــادی  زی هزینه  و  زمــان  گوید: 
سایت صرف کردم تا در ایام شیوع کرونا مشتری 

هایم را از دست ندهم و به کسب و کارم برسم.
او که نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، 
این  در  را  فروشگاهم  کاالهای  تمام  افزاید:  می 
سایت بارگذاری کردم و اوایل مشتری های زیادی 
داشتم اما حاال به دلیل کمبود و گرانی نمی توانم 
جنس مورد نیاز را به اندازه انگشتان دست در این 
دست  از  حال  در  بنابراین  کنم  بارگذاری  سایت 
او  نظر  هستم.از  فضا  این  در  هایم  مشتری  دادن 
که دوباره به عرضه اجناس خود به شکل حضوری 
رو آورده است با توجه به این که گفته می شود با 
شیوع کرونا و آنفلوانزا، پاییز و زمستان سختی را 
و  کسب  فکر  به  اکنون  هم  از  باید  داشت  خواهیم 
فراهم  را  الزم  امکانات  تمام  و  باشیم  آنالین  کار 

کنیم.
فضای  از  که  این  به  اشــاره  با  کسبه  از  دیگر  یکی 
مجازی سر در نمی آورد و فقط به فروش حضوری 
گذشته  ســال  ــر  اواخ گوید:  می  کند،  می  اکتفا 
برخی همکارانم که از قبل در شبکه های مجازی 
را  تا حدودی تعطیلی مغازه خود  توانستند  بودند 
مدیریت و درآمد کسب کنند اما من که اطالعی از 
آن ندارم از این قافله عقب ماندم و از حاال نگران 
زمانی هستم که دوباره به دلیل شیوع کرونا مغازه 

ام تعطیل شود.
 2 هر  مشتری  و  فروشنده  باید  که  این  بیان  با  او 

آشنا  محیط  این  با  و  آماده  اینترنتی  فضای  برای 
رونق  هم  بازار  باید  البته  کند:  می  اضافه  شوند، 

داشته باشد که بتوان وارد این فضا شد.

IIشدIکمIاستقبال
 در عین حال، »مهدی امیدوار« رئیس اتاق اصناف 
شیوع  ابتدای  در  کند:  می  تصریح  استان  مرکز 
و  شد  خوبی  استقبال  اینترنتی  فــروش  از  کرونا 
بسیاری از فروشگاه های بزرگ کاالهای اساسی، 
نرم  سمت  به  ها  فروشی  میوه  و  ها  سوپرمارکت 
اما  رفتند  بود  شده  طراحی  استان  در  که  افزاری 
در 2، 3 ماه اخیر آن قدر بر اساس نوسانات ارزی 
به  این استقبال کم شد  تفاوت قیمت داشتیم که 
رایانه،  مانند  ای  سرمایه  کاالهای  در  خصوص 
خودرو  لوازم یدکی  و  خانگی  لوازم  همراه،  تلفن 

چون قیمت آن ها لحظه ای است.
کمبود  و  ارز  شدید  نوسانات  دهــد:  می  ادامــه  او 
جنس که از بهمن که ارز نیمایی به وارد کنندگان 
و  کــرد  گیر  گمرک  در  ها  آن  جنس  و  نشد  داده 
که  است  مشکالتی  از  کنند،  ترخیص  توانند  نمی 
تمایلی  بنابراین  هستند  مواجه  آن ها  با  اصناف 
در  را  آن  کــه  نیست  جنسی  چــون  نـــدارد  ــود  وج
که  جایی  آن  از  او،  گفته  کنند.به  عرضه  سایت 
تعداد مشتری ها و قدرت خرید کاسبان کم شده 
توانند  نمی  اقساطی  شکل  به  را  اجناس  اســت، 
اظهارمی  اســت.او  شده  بد  خیلی  بــازار  و  بدهند 
ها  کننده  وارد  و  کاال  فروش  های  نماینده  کند: 
دهند  نمی  جنس  راحتی  به  بزرگ  شهرهای  در 
که  این  ضمن  دهند،  می  تغییر  روز  به  را  قیمت  و 

فاکتور هم نمی دهند.
او می افزاید: با توجه به شیوع کرونا باید به سمت 
قدر  آن  اما  رفتیم  می  فروش  شدن  الکترونیکی 
اوضاع تهیه جنس سخت شده و قیمت ها باالست 

که نمی توان آن را تهیه کرد.
در  مردم  های  تفریح  از  یکی  را  حضوری  خرید  او 
شهرهای بجنورد و شیروان می داند که به خرید 
اینترنتی تمایلی نداشتند اما با شیوع کرونا فضای 
خرید اینترنتی بهتر شد ولی با کمبود جنس این 

وضعیت ادامه نیافت.
جلسه  چندین  کسبه  برای  که  این  به  اشــاره  با  او 
برگزار  اینترنتی  کار  و  کسب  اهمیت  درخصوص 
ــزرگ،  ــای ب کـــرده ایـــم، مــی گــویــد: فــروشــگــاه ه
عرضه  سمت  به  بیشتر  کیف  و  کفش   پــوشــاک، 

اجناس خود در فضای اینترنتی رفته اند.

بازار فروش های اینترنتی و 
مجازی  در معرض کم استقبالی
 با شیوع 

کرونا فضای 
خرید اینترنتی 

بهتر شد ولی 
با کمبود جنس 

این وضعیت 
ادامه نیافت

حیدرزاده

با شیوع کرونا در اواخر سال گذشته، سبک خرید 
شهروندان در حال تغییر است و بیشتر آن هایی که 
با فضای مجازی آشنا هستند سعی می کنند برای 
این که کمتر در معرض ویروس کرونا قرار بگیرند 
رفت و آمد خود را به بازار محدود کنند و خریدهای 

شان را به شکل اینترنتی انجام دهند.
است  این  از  حاکی  گذشته  سال  اسفند  آمارهای 
 50 کشور  در  اینترنتی  خرید  کلی  طــور  بــه  کــه 
درصد افزایش یافت، موضوعی که نشان می دهد 
سرعت  به  سنتی  شیوه  به  خرید  برای  مردم  ذائقه 
می  کــه  جایی  تــا  صنوف  و  اســت  تغییر  حــال  در 
همراه  جدید  سیاق  و  سبک  این  با  را  خود  توانند 

اینترنتی اجناس شان  را برای فروش  و تمهیداتی 
و  شهروندان  خرید  سبک  آیا  اما  کنند.  می  فراهم 
فروش کاسبان استان به همین نسبت تغییر کرده 
یا  شوند  وادی  این  وارد  اند  توانسته  ها  آن  و  است 
همچنان ترجیح می دهند عالوه بر تحمل گرمای 
تابستان آن هم با وجود استفاده از ماسک، خود را 
دل  به  و  دهند  قرار   19 کووید  آلودگی  معرض  در 
بازار بزنند؟ پرسش دیگر این است که زمینه خرید 
اینترنتی در استان تا چه اندازه فراهم شده است؟

IIنیستIراحتIخیالم
ساله   5 پسر  دست  که  بجنوردی  شهروند  یک  از 
اش را گرفته و پشت شیشه یک فروشگاه پوشاک 
خرید  برای  چرا  پرسم  می  است،  ایستاده  بچگانه 
به شکل اینترنتی اقدام نمی کند که می گوید: تا 

جنس مورد نظرم را از نزدیک نبینم و آن را لمس 
توانم  نمی  بنابراین  شود  نمی  راحت  خیالم  نکنم 
است  ممکن  چــون  کنم  اینترنتی خرید  طــور  به 
را  آن  جنس،  داشتن  اشکال  صورت  در  فروشنده 
قبول نکند یا چیزی که اینترنتی انتخاب می کنم 

با واقعیت متفاوت باشد.
با بیان این که لذت خرید و خاطر  »سلیمان پور« 
ترجیح  اینترنتی  شیوه  به  را  آن  از  شــدن  جمع 
رعایت  با  کنم  می  سعی  افــزایــد:  می  دهــد،  می 
خرید  ــه  ب همچنان  بــهــداشــتــی  هـــای  پــروتــکــل 
من  مانند  فرزندانم  البته  دهــم.  ادامــه  حضوری 
ذوق خرید حضوری را  دارند و حتمًا چیزی را که 
می  امتحان  ابتدا  بخرم  ها  آن  برای  خواهم  می 
کرونا  شیوع  زمان  از  که  شهروندان  از  کنند.یکی 

پرداخت 1۲۷ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران 
شیری- 12۷ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران پرداخت شد.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان 
شمالی روز گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار ما اظهارکرد: از زمان برداشت تاکنون 9۷ هزار تن گندم از 
کشاورزان تحویل گرفته شده است و 12۷ میلیارد تومان به حساب کشاورزانی که تا 19 تیر گندم شان را به 
سیلوها و مراکز خرید تحویل داده اند، واریز شد. »موسوی« افزود: قبل از این 6۷ میلیارد تومان و روز گذشته 
60 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان به حساب شان واریز شد. وی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته 
مطالبات کشاورزان با تاخیر پرداخت می شد که باعث نارضایتی و بی انگیزگی آن ها شده بود اما امسال با 

پرداخت به موقع مطالبات، انگیزه تحویل گندم به مراکز دولتی بیشتر خواهد شد.

برنامه اشتغال زنان روستایی
نجفیان- 6 روستای اسفراین جهت فراهم شدن زمینه اشتغال بانوان، به عنوان مناطق هدف صنایع دستی 
معرفی شده اند. این خبر را رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اسفراین اعالم و اظهار 
کرد: اشتغال پایدار از طریق صنایع دستی برای بازگشت جمعیت به روستاها و توسعه رشته های صنایع دستی 
اولین  به عنوان  نام روستاهای ذکر شده  این که  به  با اشاره  از اهداف این طرح است.»سهرابی«  در روستاها 
دستی  صنایع  معاونت  به  محصول«  یک  روستا،  »هر  شعار  با  دستی  صنایع  هدف  روستاهای  معرفی  فهرست 
و  »چهاربرج«  اجاق«،  »دهنه  »اتیمز«،  »الست«،  »روئین«،  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  داده  پیشنهاد  استان 

»چهل دختران« 6 روستای طرح »هر روستا، یک محصول« در این شهرستان هستند .

مشکالت سواد آموزی در شیروان
 بی انگیزگی سوادآموزان جهت ادامه تحصیل، میانگین سنی باال، حق التدریس شدن آموزش دهندگان فعال، 
کمبود آموزش دهنده فعال، شیوع کرونا و آموزش از طریق فضای مجازی از مشکالت سوادآموزی در شهرستان 
برای  کرد:  اعالم  و  سوادآموزی مطرح  جلسه  در  شیروان  پرورش  و  آموزش  مدیر  را  مطلب  این  است.  شیروان 
جذب افراد بی سواد باید محرک و الزامات بسیار قوی وجود داشته باشد تا افراد بی سواد انگیزه الزم را برای 
سوادآموزی داشته باشند.»علی ابراهیمیان« با بیان این که امسال سهمیه شیروان در جذب بی سوادان 1500 
نفر است، افزود: ما برای شناسایی و ریشه کنی بی سوادی  به تالش مضاعف همکاران اداری، مدیران مدارس و 
دستگاه های اجرایی نیاز داریم که امیدواریم با همکاری آن ها جشن بی سوادی را در بهمن امسال برگزار کنیم.
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ادب و هنر

خیال

جهان
خالی تر از آن است

که جای خالی تو را حس نکنم
و خیال کن

چه خالی شده ام
وقتی حتی خیالت هم

سهم دیگران شده باشد
کامران رسول زاده  

بهار
جوانه زده

گلدان کوچکم
دلم کمی بهار می خواهد

نمی آیی؟
معصومه صابر  

نگران
نگران من نباش

دست هایم را
به از دست دادن عادت داده ام

  لیال کردبچه

آغاز بازخوانی متن های 
جشنواره تئاتر آیات

بازخوانی 76 متن رسیده از17 استان به سومین 
مدیرکل  شد.  آغاز  آیات  تئاتر  سراسری  جشنواره 
با  شمالی  خــراســان  اســامــی  ارشـــاد  و  فرهنگ 
مربوط  متن   7 رسیده   های  متن  از  که  این  بیان 
ــات،  روای اظهارکرد:  اســت،  شمالی  خراسان  به 
قصص  اطــهــار)ع(،  ائمه  و  الهی  انبیای  احادیث 
بــیــت)ع(،  اهــل  و سیره  زنــدگــی  قــرآنــی،  ــات  آی و 
در  ها  آن  بازخورد  و  اخاقی  دینی،  آمــوزه  های 
معاصر  زندگی  در  رسانی  روز  به  و  کنونی  جامعه 
جمله  از  اســـام  تــاریــخ  مــوثــر  ــای  ه شخصیت   و 
فرخنده«  است.»حسین  جشنواره  این  موضوعات 
و  حمایت  بــا  جــشــنــواره  ــن  ای کـــرد:  خاطرنشان 
فرهنگ  وزارت  عترت  و  قــرآن  معاونت  همکاری 
و  شمالی  خراسان  اسامی، استانداری  ارشاد  و 

اداره کل هنرهای نمایشی برگزار می شود.

مرتضوی

از  کمانی  رنگین  و  گنجینه  شمالی  خــراســان   
فرهنگ ها و اقوام مختلف را در خود جا داده  اما 
هنوز از گنجینه آثار هنری محروم است؛ گنجینه 
ای که می توانست زمینه نمایش آثاری را که ریشه 
در فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه دارد با همان 
اصالت و رنگ و بوی محلی و منطقه ای فراهم و 
آن ها را به آیندگان و حتی جهانیان معرفی کند. 

است  ای  گنجینه  همان  معاصر  هنرهای  مــوزه 
هنوز  آن  ساخت  زمــان  از  سال   6 گذشت  با  که 
و  کند  علم  قد  شمالی  خراسان  دل  در  نتوانسته 
فرهنگی  های  شاخصه  ارتقای  برای  باشد  پلی 

استان. 
سال 93 بود که پروژه موزه هنرهای معاصر کلید 
خورد، درست زمانی که مسئوالن ضرورت ایجاد 
با  و  کردند  احساس  استان  در  را  فضایی  چنین 
وجود این که گام هایی برای ساخت این پروژه در 
قرار  اما  است  شده  برداشته  ملی  اعتبارات  قالب 
داشتن این پروژه در ردیف 9 پروژه دیگر و تزریق 
قطره چکانی اعتبار زمزمه های تعطیلی آن را پر 
رنگ تر از گذشته  کرده است؛ پروژه ای که سهم 
برداری  بهره  موعد  از  سال   3 گذشت  از  بعد  آن 

تنها 17 درصد پیشرفت فیزیکی است.
ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  وقــت  مسئوالن  برخی 
بــرای  اعتبار  نــبــودن  کافی  از  بــارهــا   اســامــی، 

تکمیل و سرعت بخشیدن به پروژه سخن به میان 
که  را  هایی  پروژه  توقف  درباره  تصمیم  و  آوردند 
نیستند،  برخوردار  چندانی  فیزیکی  پیشرفت  از 

منطقی بیان کردند.
 آن ها بر این باور بودند: اگر قرار بر تعطیلی پروژه 
ای باشد موزه هنرهای معاصر به واسطه پیشرفت 

کم در اولویت است و باید متوقف شود.
برای  تنها  را  اعتبار  اختصاص  دیگر  سوی   از 
کرده  پروژه  اعام  مطلق  تعطیلی  از  جلوگیری 
پروژه  گفت  توان  می  چند  هر  بودند:  معتقد  و 
متوقف شده است اما اگر روند تخصیص اعتبار 
به همین صورت باشد 10 سال آینده شاهد به 
سرانجام رسیدن پروژه های با پیشرفت فیزیکی 
موزه  پــروژه  آن  از  بعد  شاید  و  بود  خواهیم  باال 

هنرهای معاصر تکان بخورد.
فرهنگ  وزارت  عمرانی  های  طرح  دفتر  مدیر 
در  پــروژه  این  که  این  بیان  با  اسامی  ارشــاد  و 
ردیف اعتباری قرار دارد که 9 پروژه دیگر در آن 
وجود دارند و از ردیف اعتباری مجزا برخوردار 
نیستند، تصریح می کند: اعتباراتی که هر سال 
برای 9 پروژه آمده از تخصیص کمی برخوردار 
بوده  ساله   3 اوراق  قالب  در  ها  تخصیص  یا 

است.
پروژه   5 طرح  این  در  کند:  می  اظهار  »نــوروزی« 
وجود  فیزیکی  پیشرفت  درصد   50 باالی  فعال 
بودجه  و  برنامه  سازمان  به  تاکید  توجه  با  و  دارد 

باالی  های  پــروژه  تکمیل  دادن  قــرار  اولویت  بر 
50 درصد پیشرفت فیزیکی، بیشتر اعتبارات به 
سوی  از  و  شود  می  داده  تخصیص  ها  پروژه  این 
بر  مزید  ها  پروژه  این  در  پیمانکار  مطالبات  دیگر 

تخصیص بیشتر اعتبارات شده است.
پــروژه را ختم  این وجــود  با  ادامــه می دهــد:  وی 
داده  تخصیص  اعتبارات  حد  در  و  نکردیم  پیمان 

شده، کار می کنند.
حال  در  پروژه  اسکلت  کند:  می  خاطرنشان  وی 
نصب است و تا 2 طبقه ستون نصب می شود ولی 
تخصیص  اعتبار  میزان  چه  دید  باید  این  از  بعد 
که  ســوال  ایــن  به  پاسخ  در  وی  شــود.  می  داده 
ردیف  یک  در  ها  ــروژه  پ که  ایــن  به  توجه  با  چــرا 
و  اعتبار  از  معاصر  هنرهای  موزه  اما  دارند  قرار 
می  تصریح  اســت؟  برخوردار  کمتری  پیشرفت 

کند: همه پروژه های این طرح در یک سال شروع 
نشده است ضمن این که بسته به فعالیت و هزینه 
ساخت  رونــد  اعتبار،  اســاس  بر  و  پیمانکار  کرد 

ادامه پیدا می کند.
 وی اظهار می کند: با این وضعیت اعتبار احتمال 
فیزیکی  پیشرفت  درصــد   17 با  پــروژه  تعطیلی 
پروژه  این  برای  کند:  می  اضافه  دارد.وی  وجود 
تاکنون با در نظر گرفتن اعتبارات سال گذشته، 
و  شده  هزینه  تومان  میلیون   600 و  میلیارد   3
برای تکمیل و بهره برداری از آن به 43 میلیارد 

تومان اعتبار دیگر نیاز است.
پیش از این معاون اداری، مالی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسامی خراسان شمالی به آغاز احداث 
مربع  متر  هزار   7 با  معاصر  هنرهای  موزه  پروژه 
زیربنا از سال 93  اشاره و اضافه کرده بود: قرار 

برسد  اتمام  به   96 سال  پایان  تا  پــروژه  این  بود 
که اکنون موافقت نامه آن اصاح شده است و تا 

پایان برنامه ششم به اتمام می رسد.
موزه  پروژه  فونداسیون  اجرای  به   »طهماسبی« 
آن  اسکلت  بودن  نصب  آماده  و  معاصر  هنرهای 
اسکلت،  نصب  با  بود:  کرده  خاطرنشان  و  اشاره 
پروژه ای که به نظر می رسد 10 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد به 35 درصد پیشرفت می رسد.
پروژه  بتوان  رسد  می  نظر  به  بعید  اوصاف  این  با 
آثار  گنجینه  حکم  را  که  معاصر  هنرهای  مــوزه 
برگزاری  برای  مکانی  تواند  می  و  دارد  را  هنری 
و  ای  حرفه  هنرمندان  آثار  فروش  و  ها  نمایشگاه 
ای  پروژه  رساند؛  سرانجام  به  باشد  بومی  آماتور  
که سرنوشتی مشابه برخی پروژه های دیگر پیدا 

کرده است و در تب کمبود اعتبار می سوزد.

اهالی هنر به این زودی ها منتظر موزه هنرهای معاصر نباشند

آب پاکی روی پروژه ۶ ساله

با این 
وضعیت 

اعتبار احتمال 
تعطیلی 
پروژه با 

17 درصد 
پیشرفت 

فیزیکی وجود 
دارد

   بر بال خیال 

  تازه های هنر     امثال الحکم     قاصدک  

 نصیب ادمدیگ زادی
 حسیب ادما

ضرب المثل ها میراث ادبی ارزشمند و چکیده تجارب و 
وقایع گذشتگان است؛ نسل هایی که ضرب المثل را راه و 
چراغی برای فرزندان شان می دانستند. در این شماره به 
یکی از این ضرب المثل ها در میان اقوام ترکمن از زبان 
این که »نصیب  بیان  با  پردازیم. وی  »رحیم صمدی« می 
ادمدیگ زادی حسیب ادما« به این معناست که هر چیزی 
انگار  باشد،  نداشته  ای  بهره  و  فایده  صاحبش  برای  اگر 
کسانی  برای  المثل  ضرب  این  افزاید:  می  ندارد،  وجود 
به کار می رود که نمی توانند از اموال شان بهره ببرند و 

خساست به خرج می دهند.

و  ا کـــودک  نویسنده  شعبانی«  »نوشین 
نوجوان این روزها مشغول نوشتن مجموعه 
»کارآگاه  ماجراجویانه  و  داستانی  ســوم 
پادی« است که موضوعی زیست محیطی 
رمان  مجموعه  نوشتن  آن  کنار  در  و  دارد 
با  فرهنگی  نهادهای  از  یکی  سفارش  به  را 
سنی نوجوان  گروه  برای  اجتماعی  رویکرد 

آغاز کرده است.

»آزاده حیدرزاده« از بازیگران تئاتر استان  ا
این روزها به جمع بازیگران نمایش »برای 
عشق« به کارگردانی »امیر حسین جان 

نثار« پیوسته است.

تکنیک: ورق طال و اکرلیک

هنرمند: سهیال رضا زاده 

آسمان که نشد
چرا درخت نباشم ...

وقتی
تو

در من
این همه پرنده ای؟
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