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خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ● از مسئوالن و دست اندرکاران میراث فرهنگی
تقاضا داری ــم امکانات و تجهیزات الزم را در
روســتــای ایـــوب فــراهــم کنند تــا گــردشــگــران
سرخورده نشوند.
● ● چــرا بـــرای بهبود شــرایــط مجتمع تفریحی،
توریستی باباامان اقدام نمی شود.

خبر

کار «انتظار» به اما و اگر
کشید

تیم «انتظار» بجنورد روز گذشته در برابر مهمان
تهرانی خــود با تساوی بــدون گل متوقف شد تا
کارش برای صعود به لیگ دسته  2فوتبال کشور
به اما و اگر بکشد«.جعفر زاده» رئیس هیئت فوتبال
خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت :انتظار دیروز
در استادیوم  19مهر بجنورد در یک بازی حساس
به مصاف پاراگ تهران رفت و بازی بدون رد و بدل
شدن گلی به پایان رسید .با توجه به پیروزی حریف
مستقیم انتظار در بازی دیگر ،حاال نماینده فوتبال
استان برای حضور در مرحله پلی آف باید تالش کند
تا در صورت پیروزی در برابر حریف هفته آینده شاید
مجوز حضور در این مرحله را بتواند کسب کند.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

نامگذاری خیابان های فاروج
روزنامه خراسان در شماره  5258که 13
شهریورماه  1346به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  11از نامگذاری خیابان های فاروج
خبر داده اســت .در این مطلب می خوانیم:
«شهردار جدید {فــاروج} بمنظور نامگذاری
خیابانها از معاریف شهر دعوت نمود که تبادل
نظری در اینمورد بعمل آید .مدعوین در جلسه
مزبور شرکت کــرده و بدین ترتیب خیابانها
نامگذاری گردید ».در مطلبی دیگر در این
صفحه با تیتر «معرفی شدند» آمــده است:
«بقرار اطالع سازمان ترویج کشاورزی ایران
کالسی برای تعلیمات الزمه جهت نوآموزان
کشاورزی در شیراز ترتیب داده که مدت 2
ماه داوطلبین در آنجا کارآموزی نمایند .مروج
کشاورزی فــاروج تعداد  30نفر دانــش آموز
داوطلب را جهت شرکت در کالس مزبور به
اداره ترویج قوچان معرفی نموده اند».

سه شنبه  ۲۸فروردین  ۳۰ 1397رجب  143۹شماره 26۹۱

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

استقبال سرد از پیش فروش سکه
پیش فروش سکه در دومین روز در حالی ادامه داشت
که استقبال مــردم در مقایسه با پیش فــروش دوره
قبلی کمتر شده بود.
طرح پیش فروش سکه با هدف تأمین تقاضای مردم
برای سرمایه گذاری از بهمن ماه سال گذشته در 14
شعبه استان با شرایط  6ماهه و یک ساله آغاز و خرید
و فروش هایی نیز انجام شد .این طرح در حالی ادامه
پیدا کرد که از  25فروردین ماه با ابالغ دستورالعمل
جدید بانک مرکزی پیش فروش سکه با سررسید یک،
 18 ،12 ،۹،۶ ،3و  24ماهه انجام شد .این در حالی
است که مشاهدات میدانی از شعب منتخب پیش
فروش سکه ،نشان می دهد مردم تمایل چندانی به
سرمایه گذاری در طرح جدید بانک مرکزی ندارند.

یکی از شهروندان قیمت مشابه پیش فروش و بازار
آزاد سکه را تنها دلیل بی رغبتی برای خرید دانست
و گفت :در شرایط فعلی اقتصادی که قدرت خرید
مردم به شدت کاهش یافته است ،سرمایه گذاری
روی سکه که قیمت آن با بازار آزاد فرقی ندارد مقرون
به صرفه نیست.
وی افــزود :در شرایط فعلی احتمال افزایش قیمت
سکه وجــود نــدارد بنابراین استقبال از طرح پیش
فروش سکه صرفه اقتصادی برای متقاضیان نخواهد
داشت.
یکی از کارکنان بانک که استقبال از طــرح پیش
فــروش سکه را نسبت به دوره قبل ضعیف تر می
دانست ،گفت :با این که پیش فروش سکه براساس

گزارشی از بارش نخستین برف بهاری در مناطق مختلف استان

بازگشت زمستان
دمای هوا  18درجه افزایش می یابد

صدیقی -در آخرین روزهــای نخستین ماه فصل
بهار بــارش بــرف برخی نقاط استان به خصوص
ارتفاعات و مناطق کوهستانی را سفید پــوش و
چهره بهاری استان را زمستانی کرد.با وجود اینکه
بارش باران وبرف سبب خوشحالی کشاورزان شد
اما از طرفی نگرانی هایی را برای باغداران به علت
سرمازدگی درختانشان ایجاد کــرد .این مهمان
سپید عــاوه بر کاهش محسوس دما محورهای

مواصالتی به ویــژه گردنه های استان را لغزنده
و زمستانی کرد به طــوری که تــردد خودروها در
محورهای مواصالتی بــا کندی امــا روان پیش
رفــت .به گــزارش خبرنگار ما بــارش ها از جمعه
شب گذشته آغاز شد و تا اواخر روز گذشته در اکثر
محورها به شکل بــاران و در ارتفاعات و مناطق
کوهستانی به صورت برف ادامه داشت .گستردگی
سرما و بارش برف از نخستین ساعات بامداد دیروز

با حضور طالب و روحانیان استان برگزار شد؛

دستورالعمل جدید با سررسیدهای یک ماهه تا
 2ساله اســت امــا در روز اول و دوم انــدک شماری
برای ثبت نام مراجعه کردند و تعداد زیادی هم فقط
جویای شرایط پیش فروش شدند.وی اضافه کرد:
پیش فروش سکه طرح خوبی است و افرادی که پی
به مزایای آن برده اند برای ثبت نام و خرید مراجعه
می کنند.در این میان دبیر کمیسیون امور هماهنگی
بانک های استان گفت 14 :شعبه بانک ملی برای
پیش فــروش سکه انتخاب شده اند که  4شعبه در
بجنورد و  10شعبه در شهرهای مختلف استان است.
«علی اصغر هدایتی» افزود :طرح جدید پیش فروش
سکه از روز یک شنبه با سررسیدهای یک،9 ،6 ،3 ،
 18 ،12و  24ماهه در استان آغاز شد و از همان

آغــاز شد و پلیس راه استان طی اطالعیه ای از
رانندگان خواست ضمن رعایت نکات راهنمایی و
رانندگی حتما تجهیزات زمستانی از قبیل زنجیر
چرخ و  ...را همراه داشته باشند تا به سالمت و
بدون مشکل محورهای مواصالتی استان به ویژه
گردنه های اسدلی ،شیخ حسن شیروان و امین
ا ...که همراه با مه و کاهش دید افقی بودند پشت
سر بگذارند و به مقصد برسند.رئیس پیش بینی
اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گفت :با
خروج سامانه بارشی از امروز تا فردا مه صبحگاهی
و در برخی ساعات افزایش ابر به خصوص در نوار
شمالی احتمال بارش پراکنده بــاران پیش بینی
می شود«.هاشمی» با بیان این که دمای هوا از فردا
تا اواخر هفته به تدریج 18درجه افزایش خواهد

روز متقاضیانی بــرای ثبت نام مراجعه کردند.وی
دلیل استقبال ضعیف از این طرح را احتمال آشنایی
نداشتن افــراد با شرایط پیش فــروش ،بحث های
اقتصادی حاکم بر جامعه و اعــام زودهنگام طرح
جدید دانست و افــزود :طرح پیش فــروش سکه در
بهمن ماه سال گذشته آغاز شد که استقبال نسبتا
خوبی هم شد اما در طرح جدید هنوز استقبال در حد
انتظار نیست.وی خاطرنشان کرد :به تدریج با اطالع
رسانی های بیشتر و مطلع شدن شهروندان از شرایط
پیش فروش احتمال افزایش استقبال از این طرح
وجود دارد.وی ادامه داد :از آن جایی که این طرح
در ادامــه طرح قبلی اجرایی شد ،بسیاری از مردم
خریدهای شان را قبل از نوروز انجام دادند.

یافت ،افزود :جو پایدار پدیده غالب در روزهای پنج
شنبه وجمعه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما براساس اعالم هواشناسی
استان مجموع میانگین بارندگی طی سه روز
منتهی به صبح روز گذشته به ترتیب هر ایستگاه
مربوط به چناران شهر با 32.1میلی متر،بدرانلو
با 29میلی متر،گیفان با 24.4میلی متر،درکش
با 24میلی متر،گریوان با 21.8میلی متر ،لوجلی
با21.5میلی متر،ناوه با 20.7میلی متر ،اسفراین
با 20میلی متر،جاجرم با 18.6میلی متر ،شیروان
با 12میلی متر ،بجنورد با 11میلی متر و فاروج با
10.5میلی متر بود .گزارش مربوط به بارش برف
در شهرستان های استان را در صفحه  7می توانید
مالحظه کنید.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور اعالم کرد:

نشست تخصصی بررسی مبانی هنر انقالب اسالمی

خراسان شمالی جزو استان های با سرمایه اجتماعی با خرد باال

محمدی -نشست تخصصی بررسی مبانی هنر انقالب اسالمی با حضور طالب و روحانیان استان و حجت االسالم
«علی ریاحی نبی» مجتهد و پژوهشگر تاریخ اسالم در سالن حافظ بجنورد برگزار شد .مدیر حوزه علمیه خراسان
شمالی در این جلسه گفت :به برکت انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ،نعمت امنیت و آرامش را در کشور
داریم و این نعمت را مرهون خون شهدا هستیم .حجتاالسالم «حجت ساالری مکی» افزود :برنامهریزی کارآمد،
نقشه دشمنان دین و اسالم را نقش بر آب میکند .وی با بیان این که اکنون طالب شاعر و نویسنده داریم و تئاتر،
انیمیشن و سینمایش در حوزه علمیه استان شروع شده است تصریح کرد :به دنبال این هستیم که جنبه نرمافزاری
و هدایتگری و نقادی و آسیبشناسی در این زمینه در استان شکل بگیرد تا جبهه بامحتوایی برای تولید فکر و آثار و
نقد و بررسی و هدایتگری آثار هنری در استان داشته باشیم .وی با بیان این که ما حوزویان هم باید نقش اصلیمان
را در زمینه هنر ایفا کنیم ادامه داد :معجزه کار فرهنگی و هنری را در تبلیغات و نوشتهها و بیان و تدریس مان به کار
ببریم و اینگونه تأثیرگذاری مان را افزایش دهیم .یک مجتهد و پژوهشگر تاریخ اسالم نیز به تبیین مبانی فقهی هنر
اسالمی و انقالبی پرداخت و با بیان این که هنر اسالمی و زیرمجموعههای آن مانند موسیقی اسالمی ،معماری
اسالمیوهنرتجسمیاسالمیراداریم،ابرازکرد:هنراسالمیهنریاستکهبایدهاونبایدهادرآنرعایتمیشود
و مستحبها هم بهتر است رعایت شود .حجت االسالم «ریاحی نبی» با بیان این که هر هنر اسالمی هنر مجازی است
اما هر هنر مجازی هنر اسالمی نیست تصریح کرد :اسالم ظاهر و باطنی دارد و هر دوی آنها در کنار هم مهم هستند.

علی نیا -خراسان شمالی جزو استان های با سرمایه اجتماعی باخرد باالست .معاون امور آسیب ها و مسائل
اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور روز گذشته در همایش استانی آسیب های اجتماعی در بجنورد با
بیان این مطلب افزود:این استان جزو  ۴استان با رده باال در بین دیگر استان های کشور است .دکتر محبوبی
گفت :مدیران ارشد استان در فکر پاسخگویی به مردم باشند.
وی با اشاره به این که این هماهنگی بین مدیریت استان وجود دارد  ،ادامه داد :با همین هماهنگی می توانیم
به جلو قدم بگذاریم و شاهد تولیدات بیشتر علمی باشیم.وی تاکید کرد :بزرگترین ضعف ما در برنامه های
ی و فرهنگی این است که نمی توانیم با ابزارهایی که در دست داریم فضیلت ها را به رفتارها تبدیل
اجتماع 
کنیم.وی افزود :سرمایه اجتماعی در کشور افزایش پیدا کرده است زیرا حقوق شهروندی را رعایت کردیم تا
موجب رضایت مندی مردم بشود.وی با اشاره به این که هنوز روابط گرم اجتماعی در خراسان شمالی وجود
دارد ،اظهارکرد :مردم استان در سطح های مختلف زندگی ساعت هایی را در بیرون از منزل کنار هم می
گذرانند« .صالحی » استاندار خراسان شمالی نیز با اشاره به این که تبعیض و رانت خواری ریشه در آسیب
های اجتماعی دارد ،افزود :امروز فقر اقتصادی قابل تحمل است اما فقر فرهنگی که پایه تمام آسیب های
اجتماعی است باید ریشه کن شود.وی گفت :ناامیدی آفت تحقیق است و باید قدر همایش های علمی و
تحقیقاتی را که در زمینه های مختلف اجتماعی برگزار می شود ،بدانیم.

اخبار

برای اولین بار در استان اتفاق افتاد؛

داور بانو در بازی های آسیایی

شیرازی -برای اولین بار در استان داور بانو بازی
های آسیایی را قضاوت خواهد کرد.مسئول روابط
عمومی هیئت جودو و کوراش استان به خبرنگار ما
گفت« :بتول پاکروح» داور بین المللی و دو ستاره
استان بازی های آسیایی کوراش را قضاوت خواهد
کرد.یگانه افزود :با این انتخاب ،پاکروح و خسرویار
دو داور استان در این بازی ها حضور خواهند داشت.

فردا ،شب شعر «به
روایت عشق»

شب شعر منطقه ای «به روایت عشق» فردا برگزار
می شود .رئیس حــوزه هنری خراسان شمالی با
اعالم این خبر به خبرنگار ما افزود :این محفل ادبی
از سلسله برنامه های ستاد هفته هنر انقالب اسالمی
است که به همت دانشگاه کوثر و با حضور شاعران
منطقه ای و استانی در سالن گلشن بجنورد برگزار
می شود«.نمازی» گفت :در این محفل ادبی که با
رویکرد شعر دفاع مقدس برگزار می شود ،شاعرانی
همچون « مجید نظافت»« ،هادی منوری» و «بهزاد
پورحاجیان» حضور دارند.

خرید  224عنوان کتاب از
ناشران و مولفان

مــرتــضــوی  224 -عــنــوان کــتــاب از نــاشــران و
مولفان استان توسط کمیته خرید کتاب خریداری
شد .معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار
ما با اشاره به این که نزدیک به  300عنوان کتاب
به دبیرخانه کمیته خرید کتاب رسیده بود ،تصریح
کرد :بر اساس بررسی های انجام گرفته و چارچوب
های مد نظر در این کمیته 224 ،عنوان کتاب
قابلیت خرید داشــت که حــدود  12هــزار جلد را
شامل می شود«.رضا رضایی» افزود :این عناوین
از  27ناشر و مولف خــریــداری شــده اســت که در
کمیته اهدای کتاب مطرح و آثار عالوه بر کتابخانه
های عمومی و تخصصی ،در کتابخانه های قفسه
باز کانون های مساجد ،مناطق ویژه اجتماعی و
روستاها توزیع می شود.

