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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مدیرعامل موسسه فرهنگی ،هنری «خراسان» در دیدار کارکنان روزنامه «خراسان شمالی» مطرح کرد:

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

● ● بجنورد تنها شهری است که تاکسی های تلفنی
آن در شهر می چرخند و در عوض تاکسی های
عمومی در ایستگاه ها منتظر مسافرند.

بدون تیتر
* فرمانده انتظامی فاروج از متالشی شدن باند
 4نفره سارقان حرفه ای طال و جواهرات در این
شهرستان خبر داد و گفت :در پی سرقت های
صورت گرفته از طال فروشی های این شهر موضوع
به صورت جدی در دستور کار مأموران انتظامی
ایــن فرماندهی قــرار گرفت.سرهنگ «نــوروزی»
با بیان این که سارقان پس از سرقت به یکی از
شهرهای همجوار متواری شده بودند که مأموران
موفق به شناسایی آن ها شدند ،تصریح کرد :در
این عملیات یک مالخر شناسایی و دستگیر شد
که پس از تشکیل پرونده باند سارقان به مراجع
قضایی معرفی شد.

توسعه منطقه ،هدف روزنامه «خراسان شمالی

»

نازلی حیدرزاده -صدق داشتن در عهد ،وضعیت
رسانه های مکتوب ،مطالبه هوشمندانه و هدف از
ایجاد روزنامه های استانی موسسه فرهنگی ،هنری
«خــراســان» از جمله روزنامه «خراسان شمالی» از
نکاتی بود که مدیرعامل موسسه فرهنگی ،هنری
«خراسان» روز گذشته در دیدار خبرنگاران ،دبیران
گروه ها و کارکنان روزنامه «خراسان شمالی» به آن
ها اشــاره کرد.دکتر«محمدسعید احــدیــان» گفت:
طراوت ،نشاط ،جدیت و تالش در خروجی روزنامه
«خراسان شمالی» و چهره کارکنان و مدیران این
روزنامه مشهود است .وی با اشاره به آیه  23سوره
«احزاب» بیان کرد :در عهد الهی که داریم باید صادق
باشیم و جزو دسته ای قرار بگیریم که در عهدشان
صدق دارند .عضو هیئت امنای موسسه خراسان با
تقسیم کردن این دسته به دو بخش افزود :این آیه را
همزاد و همتراز با شهادت می بینیم و نکته دوم که
معموال مغفول است این است که دسته اول کسانی
هستند که در راه خدا شهید می شوند و دسته دوم
منتظر شهادت هستند؛ به تعبیر دیگر دسته ای

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

شن ریزی خیابان ها و
کوچههای فاروج
روزنامه خراسان در شماره  5070که 20
دی ماه  1345به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از شن ریــزی خیابان ها و کوچه
های فــاروج خبر داده اســت .در این مطلب
می خوانیم« :بر اثر فعالیت شهردار {فاروج}
خیابانها و کوچه های شهر شن ریزی گردید.
اقــدام نامبرده موجب رضایت مــردم فاروج
میباشد و از مقامات مربوط تقاضای تشویق
نامبرده را دارنــد ».در مطلبی دیگر در این
ستون با تیتر «امتحان آزمایشی» آمده است:
«بطوریکه خبرنگار ما اطالع میدهد بمنظور
پیشرفت دانـــش آمــــوزان آمــوزشــگــاهــهــای
شیروان امتحان آزمایشی بین کالسهای اول
تا ششم تحت نظر اداره آموزش و پرورش با
نظارت مستقیم مدیران در مدارس مربوطه
باتمام رسید ».در یکی دیگر از مطالب این
ستون با تیتر «هوای شیروان سرد شد» می
خوانیم« :از اول دیــمــاه باین طــرف هــوای
شیروان رو بسردی گذاشته و دو سه مرتبه
بــارنــدگــی ش ــده اس ــت و بــاعــث خشنودی
کشاورزان گردیده است».

که اهل صدق هستند مومنان واقعی محسوب می
شوند .وی ادامه داد :مومن یا شهید است یا منتظر
شهادت که پیام این آیه است و برای این که آن را در
ذهن مان حک کنیم و برای رسیدن به قله این ماجرا
که شهادت اســت باید تــاش کنیم و آن را جلوی
چشم مان بگذاریم .دکتر «احدیان» افــزود :در این
مدت هم «من ینتظر» هستیم که ریشه آن عهد الهی
است و همین کاری است که داریم با تمام وجود مان
تالش می کنیم .هدف اصلی ،رضایت الهی و انجام
تکلیف و وظیفه با نیت و انگیزه الهی و جهادی است
که برای آن تالش می کنیم.مدیر مسئول روزنامه
«خراسان شمالی» در بخش دیگری از سخنان خود با
بیان این که رسانه های مکتوب دچار چالش ،مسئله
و مشکل هستند و با توجه به دوران گذاری که االن
وجود دارد هنوز تکلیف رسانه های  3 ،2سال آینده
معلوم نیست ،ادامه داد :البته موسسه «خراسان» در
فضای مجازی دست برتر را دارد و فراگیرترین رسانه
مجازی کشور را در اختیار دارد که با فاصله خیلی
زیاد از همه جلوتر است.وی با اشاره به این که بنگاه

های اقتصادی ،رسانه های مکتوب و موسسه های
فرهنگی با مشکل مواجه هستند ،تصریح کرد :بخشی
از هدف ایجاد روزنامه های استانی خراسان این بود
که اتصال را برای مردم این منطقه ها حفظ کنیم و
معتقدیم که خراسان هویت فرهنگی خود را باید
حفظ کند و نباید سه تکه شود یعنی اگر چه بر اساس
تقسیم بندی کشور سه تکه شده است ولی احساس
هویت آن ها نباید چنین باشد و همه اهالی این استان
ها خراسانی هستند.وی بنگاه های اقتصادی ،رسانه
های مکتوب و موسسه های فرهنگی را دچار بحران
نقدینگی دانست.دکتر«احدیان» هدف از راه اندازی
روزنامه «خراسان شمالی» را توسعه منطقه دانست و
با تأکید بر این که هر اقدامی انجام می دهیم باید این
هدف را مدنظر قرار دهیم ،اظهارکرد :این اتفاق هم
بر پایه روزنامه مردمی شکل می گیرد ،قدرت مردمی
می تواند ما را جلو ببرد و این چیزی است که ماندگار
است و باید با این نگاه کار را جلو ببریم و این کمک
می کند که ما با اطمینان بیشتری کار را انجام دهیم.
وی اضافه کرد :ما همیشه معتقدیم ارائه عملکردها و

کارنامه های دولتمردان و مسئوالن بخشی از رسالت
ماست اما در کنار این قضیه نباید مطالبه هوشمندانه
مسائل مــردم فــرامــوش شود.مدیرعامل موسسه
فرهنگی ،هنری «خراسان» تصریح کرد :اصل اول
مطالبه هوشمندانه ،مراقبت از عدم سوء استفاده،
اصــل دوم منصف بــودن و اصــل ســوم غیر سیاست
زده بودن است.حجت االسالم «ولی زاده» سردبیر
روزنامه های استانی خراسان نیز در این جلسه با
برشمردن فعالیت های مختلف و گسترده روزنامه
«خراسان شمالی» در جهت پاسخگویی به مطالبات
مــردم استان طی سال های گذشته گفت :یکی از
اقداماتی که در ایــام ا ...دهــه فجر توسط روزنامه
«خراسان شمالی» انجام شد تهیه و انتشار گزارش
های متعدد به مناسبت بزرگداشت این ایام در صفحه
هــای مختلف ایــن رسانه و همچنین توجه ویــژه به
شهدای انقالب بود«.نصیری» مدیر امور شهرستان
های موسسه فرهنگی ،هنری «خراسان» هم مجموعه
«خراسان شمالی» را مجموعه ای همدل دانست و آن
را بسیار سازنده و رو به پیشرفت برشمرد.

نشست آبادانی در راز و جرگالن
رحمانی-نشست قرارگاه پیشرفت و آبادانی در
راز و جرگالن برگزار شد.فرمانده سپاه حضرت
جواداالئمه (ع) استان در ایــن نشست با تقدیر
از حضور مــردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن گفت:
پیروزی انقالب اسالمی زمینه یــأس و ناامیدی
دشمنان را فراهم کرد و تالش مجموعه استان
ب ــرای راز و جــرگــان ایــن اســت کــه متناسب با
جغرافیا از امکانات مناسب بهرهمند شود.سردار
«مرتضوی» افزود :برای روند توسعه سپاه و بسیج
در شهرستان ،هدف گذاری خوبی انجام و امکانات
آن نسبت به گذشته دو برابر شده است و برای
رسیدن به نقطه مطلوب این تالش ادامه خواهد

یافت تا سپاه و بسیج از یک استقرار دایمی و پایدار
برخوردار شوند و با حمایت مسئوالن شهرستانی و
استانی این شهرستان نماد عملی وحدت در کشور
و استان باشد.
وی بــا بــیــان ایــن کــه شهرستان راز و جرگالن
باالترین درجه محرومیت را در استان دارد و باید
تــاش کنیم مــردم بیشتر وارد کــارهــای اجرایی
شوند ،اظهارکرد ۱۲۶ :میلیارد تومان در موضوع
بهداشت در قرارگاه پیشرفت و آبادانی کشور هزینه
و  ۷۰۰میلیون تومان صرفهجویی شد و در زمینه
اشتغال باید وارد اشتغال پایدار شویم تا مهاجرت
معکوس را به همراه داشته باشد.وی تاکید کرد:

هر کارگروه باید به صورت مستقل موضوعاتش را
پیگیری کند و اگر مباحث مورد نظر عملیاتی شود
پیشرفت خوبی در دهستان های شهرستان حاصل
خواهد شد.فرماندار راز و جرگالن نیز گفت :مردم
وظایف خــود را نسبت به انقالب ادا کردند و ما
مسئوالن وظیفه داریم امکانات شایسته و مناسبی
برای همه مردم شهرستان فراهم کنیم.
«زارعی» افزود :هر روز بر عظمت برکات نظام اسالمی
افزوده میشود و برای بهبود وضعیت اقتصادی باید از
اقتصاد مقاومتی حمایت کنیم .دو دهستان حصارچه
و راستقان برای اجــرای پروژههای عمرانی در نظر
گرفته شده اند تا به وضعیت اقتصادی مردم توجه

بیشتری شــود.وی ابــراز کــرد :محرومیتها در این
نقاط شناسایی شده است و امیدواریم به زودی شاهد
محرومیت زدایــی در این شهرستان باشیم .حجت
االسالم «شکیبا» مدیر مدرسه علمیه باقرالعلوم(ع)
شهر راز نیز گفت :شناسایی افراد موثر در روستاها و
استفاده از نقطه نظرات آن ها تاثیر زیادی در توسعه
پیشرفت و آبادانی روستاها دارد و راز و جرگالن در
زمینه گیاهان دارویی دارای ظرفیت های خوبی است
و فرهنگ های بومی و محلی در شهرستان وجود دارد
که اگر به صــورت نمونه در استان اجــرا شود باعث
پیشرفت و توسعه روستاها و معرفی این فرهنگها
خواهد شد.

جشنواره غذاها و بازی های بومی و محلی

درخشش شاعر هم استانی در جشنواره ملی آیات

برومند -نخستین جشنواره ورزش های همگانی ،غذاها و بازی های بومی و محلی در روستای اینچه سفلی
مانه و سملقان برگزار شد.بخشدار مرکزی مانه و سملقان برگزاری این جشنواره را برای تقویت و نهادینه
کردن نشاط و امیدآفرینی در بین افراد و معرفی بخشی از جاذبه های فرهنگی ،گردشگری این منطقه
ارزشمند دانست.
«قلیزاده» با بیان این که بازی های بومی و محلی سبب رشد جسمی ،عاطفی ،معنوی و ذهنی جوانان می
شود ،ابراز کرد :بازی های بومی و محلی با هدف آشنایی هرچه بیشتر نسل جدید با بازی ها و آداب و رسوم
سنتی و کهن این آب و خاک و نیز تبادل بین آن ها و ایجاد نشاط و شادابی بین روستاییان برگزار می شود.

مرتضوی« -علی اکبر جعفرزاده»  شاعر هم استانی در دومین جشنواره ملی آیات خوش درخشید.به
گزارش خبرنگار ما ،در دومین جشنواره ملی «شعر آیات» به میزبانی لرستان از میان  ۲۵۰۰اثر ارسالی
به دبیرخانه حدود  ۱۵۰۰اثر به مرحله دوم داوری راه یافتند که از این تعداد  ۳۱اثر بهعنوان آثار برگزیده
جشنواره انتخاب شدند .در بخش شعر نو ،علیاکبر جعفرزاده از خراسان شمالی توانست در زمره  8شاعر
برگزیده قرار گیرد .این جشنواره در بخش های شعر کالسیک ،نو ،بخش ویژه شامل مفاهیم سوره مبارکه
واقعه،بخش زبانهای بومی شامل کردی ،ترکی ،عربی و بخش جنبی شامل زبانها و گویشهای لرستانی،
لکی ،لری و بختیاری برگزار شد.

اخبار

کوالک احتمالی در استان
صدیقی -با ورود سامانه بارشی جدید و بارش
برف و بــاران بــرای فــردا به خصوص در محورهای
کوهستانی استان احتمال کوالک و مه پیش بینی
می شود .رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی با بیان این خبر افزود :بررسی نقشه
های هواشناسی بیانگر جوی ناپایدار تا پایان هفته
در منطقه است«.هاشمی» گفت :بر این اساس با
ورود سامانه بارشی از امروز وزش باد شدید ،بارش
باران و در ارتفاعات برف و مه و با تشدید ناپایداری
ها از فردا تا روز پنج شنبه ،وزش باد شدید ،بارش
بــرف و بــاران و کــوالک و مه پیش بینی می شود.
وی با بیان این که سامانه بارشی از روز پنج شنبه از
استان خارج خواهد شد ،افزود :دمای هوا تا پایان
هفته به تدریج 8درجه کاهش می یابد .به گزارش
خبرنگار ما بر اساس گــزارش هواشناسی استان،
بــارش بــرف و بــاران و همچنین کاهش دمــا سبب
لغزندگی جاده ها ،کاهش دید افقی به خصوص در
محورهای کوهستانی و اختالل در تردد خودروها
طی چند روز آینده در محورهای مواصالتی استان
خواهد شد .از این رو توصیه می شود رانندگانی
کــه قصد ت ــردد و عــبــور از مــحــورهــای مواصالتی
استان به ویــژه جــاده های کوهستانی دارنــد حتما
تجهیزات زمستانی و لــوازم گرمایشی کافی را به
همراه داشته باشند تا دچــار مشکل و سرمازدگی
نشوند .ظهر دیروز نیز بارش باران در مرکز استان
باعث اخــتــال در رفــت و آمــد درون شهری شد.

کنگره ادبیات آیینی  برگزار
می شود

سومینکنگرهادبیاتآیینیویژهاستانهایخراسان
شمالی و گلستان برگزار می شود .رئیس حوزه هنری
خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما
افزود :این کنگره در موضوعات مدح و مرثیه اهل بیت
عصمت و طهارت(ع) ،اشاره به سیره علمی و عملی
اهل بیت عصمت و طهارت(ع) ،تبیین و ترویج هنری
فاسالمی
سبکزندگیقرآنی،بازآفرینیهنریمعار 
با بهرهگیری از مضامین قرآن ،نهجالبالغه ،ادعیه و
احادیث ائمه معصومین(ع) و مباحث و معارف مرتبط
با حوزه قرآن و عترت است« .نمازی» تصریح کرد:
کنگره ادبیات آیینی در  2بخش شعر و داستان ویژه
برگزار می شود و عالقه مندان می توانند آثار خود را در
قالبهای کالسیک و آزاد به دبیرخانه ارسال کنند.
وی به بخش ویژه این کنگره اشاره کرد و افزود :این
بخش شامل شعر و داستان ویژه هنرمندان اهلسنت
با موضوع اهلبیت (ع) و با زبــان بومی ،محلی و
فارسی است.وی خاطرنشان کرد :عالقه مندان تا
بیست و پنجم فروردین ماه سال آینده فرصت دارند
آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

