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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

جای خالی موزه باستان شناسی در اسفراین
نجفیان
قصه احداث پروژه موزه باستان شناسی و مردم
شناسی در اسفراین با مصوبه سفر دولت نهم در
سال  ۸۷در زمینی به مساحت  ۳هزار و ۶۰۰
مترمربع آغاز شد اما حرکت کند آن در این سال
ها به خاطر تزریق اندک یا تخصیص نیافتن اعتبار
سبب شد عمر آن  10ساله شود؛ موزه ای که می
توانست به افزایش ضریب ماندگاری مسافران
در اسفراین منجر شود ،آن هم در شهری کهن با
غنای فرهنگی و تعدد اقوام و آثار متنوع باستان
شناسی و تاریخی .این امر سبب شده پیشرفت
پروژه موزه اسفراین در ابتدای امسال به حدود
 ۴۰درصد بعد از گذشت  10سال برسد.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری اسفراین با اشــاره به تخصیص یک
میلیارد و  ۱۶۴میلیون ریــال اعتبار به موزه
باستان شناسی و مردم شناسی می گوید :امسال
اعتبار  ۴میلیارد ریالی بــرای مــوزه اسفراین از
منابع توازن و استانی در کمیته برنامه ریزی این
شهرستان مصوب شد.
«محمد محمدی» با تاکید بر این که قــرارداد با
پیمانکار منعقد شده و تکمیل فونداسیون و بخش
نمایشگاهی موزه به طور جدی توسط پیمانکار در
حال اجراست ،می افزاید :موزه باستان شناسی
و مردم شناسی اسفراین پیش از این قرارداد۴۰ ،
درصد پیشرفت فیزیکی داشت و با اتمام قرارداد

کنونی به پیشرفت فیزیکی حدود  ۵۰درصدی
خواهد رسید.
وی با بیان این که به شرط تخصیص صد درصدی
اعتبار مصوب امسال تکمیل می شود و اتمام
پ ــروژه مــوزه باستان شناسی و مــردم شناسی
اسفراین نیازمند اعتبار  ۷میلیارد ریالی خواهد
بود ،خاطرنشان می کند :فرماندار این شهرستان
قول مساعد برای افزایش اعتبار مصوب امسال از
سوی کمیته برنامه ریزی داده است.
وی ضمن اشاره به تاکید فرمانداری بر تسریع در
روند تکمیل و بهره برداری از این موزه می گوید:
با توجه به ظرفیت های مشاهیر ،صنایع دستی،
گردشگری ،باستان شناسی و مردم شناسی در
راستای معرفی و شناساندن اسفراین و تالش
بــرای افزایش ضریب ماندگاری مسافران می
شود روی موزه باستان شناسی و مردم شناسی
این شهر کهن حساب ویژه ای باز کرد.
وی پیش از این با اشاره به این که از اعتبار مصوب
 5.5میلیارد ریالی در سال  ،۹۶یک میلیارد ریال
به صورت اسناد خزانه اسالمی  ۲ساله تخصیص
یافته است ،گفته بود :سال  ۹۵از اعتبار مصوب
 5.5میلیارد ریالی ،فقط 2.85میلیارد ریال
تخصیص یافت.
در همین باره ،فرماندار اسفراین با اشاره به این
که هر شهرستانی به فراخور ظرفیت های باستان
شناسی و مــردم شناسی نیازمند مــوزه است،
بنابراین اسفراین به واسطه ظرفیت های تاریخی

اگر قرار
باشد همچون
سال های
گذشته به این
پروژه اعتبار
تخصیص پیدا
کند ۱۰ ،سال
دیگر شاهد
بهره برداری
از آن خواهیم
بود

بر بال خیال

رد پا
دلم گلی است که انگار زود چیده شده
جوان نمی شود این ساقه جویده شده
قبول کن دل من هدیه ای است جا مانده
که سال هاست برای شما خریده شده
تو فکر می کنی این عشق باورش سخت است
شبیه رویش یک شاخه بریده شده
و این منم که به این فکر می کنم دنیا
فقط به خاطر عشق من آفریده شده
و تا هنوز که نگاهم به ردپاهایی است
که روی ساحل تنهایی ام کشیده شده...
تو می رسی«...تو به من می رسی» یقین من است
شبیه نغمه ای از آسمان شنیده شده...
محمد سعید میرزایی


جاده

خراسان شمالی با اشاره به این که موزه باستان
شناسی و مردم شناسی اسفراین تنها  ۳۰درصد
پیشرفت فیزیکی دارد ،گفته بود :مطالعات موزه
اسفراین از سال  ۹۰آغاز و از سال  ۹۰تا ،۹۵
 ۵۲۰میلیون تومان اعتبار به این پروژه تزریق
شد و پیشرفت فیزیکی  ۲۵درصدی را به دنبال
داشت«.وحدتی» با اشاره به این که در سال ۹۶
برای این پروژه  ۱۵۰میلیون تومان عقد قرارداد
شد که می تــوان گفت تا پایان هزینه کرد این
اعتبار ،پیشرفت فیزیکی پروژه به  ۳۰درصد می
رسد ،بیان کرده بود :برای بهره برداری از این
پروژه ،به  1.5میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و

و گردشگری از این قاعده مستثنی نخواهد بود،
می گوید :باید تالش کنیم مــوزه را بــرای سال
های آینده راه اندازی کنیم.
«طاهر رستمی» به بازدید از وضعیت پروژه موزه
باستان شناسی و مــردم شناسی اسفراین به
منظور تصمیم گیری برای تصویب اعتبار در سال
آینده اشاره و اضافه می کند :بناست با همراهی
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان و از محل منابع تملک دارایی و سرمایه ای
به این پروژه اعتبار تزریق کنیم.
پیش از این ،معاون پیشین میراث فرهنگی اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

اگر قرار باشد همچون سال های گذشته به این
پروژه اعتبار تخصیص پیدا کند ۱۰ ،سال دیگر
شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.
وی بــا تاکید بــر ایــن کــه اگــر بــه جــای تخصیص
اعتبار  ۱۱۰میلیون تومانی در هر ســال ،سالی
 ۵۰۰میلیون تومان به این پــروژه اعتبار تزریق
شود می توانیم این پــروژه را طی  ۳سال به بهره
برداری برسانیم ،خاطرنشان کرده بود :موزه های
شهرستانی ،در زمره موزه های منطقه ای محسوب
می شوند و به هیچ عنوان سازمان میراث فرهنگی
برای آن ها اعتبار در نظر نخواهد گرفت.

جادهها
جایی اگر برای رفتن داشتند
غربت با پوشیدن کفشهایت آغاز نمیشد
و دستی که پشت سرت آب میریخت
جادهها را به زمین کوک نمیزد
یک روز باد
تمام آدم ها را میبرد
جـــادههـــا مــثــل کـــاف ســردرگــمــی دور خــود
میچرخند
و زمین
یک گلوله کاموای بزرگ میشود
که هرشب برای عصر یخبندان بعد
خیال بافی میکند
لیال کردبچه


قاصدک

سومین نمایشگاه
صنایع دستی

«بازگشت به خانه»
روی سن چهارسو

سومین نمایشگاه صنایع دستی در نگارخانه
بجنورد برپا شد.به گــزارش خبرنگارما ،سومین
نمایشگاه صنایع دستی ویژه هفت سین و دکوراتیو
ویژه نوروز برپا شد .این گزارش حاکی است ،در این
نمایشگاه آثار هنرمندان «نگارعطائیان»« ،سپیده
محبی»« ،لوییزا روحانی»« ،نگین جعفری»« ،بهار
قره چورلو»« ،الهام فرزین» و «مهتاب محمدزاده»
در زمینه هفت سین ،دیــوارکــوب و زیــورآالت به
نمایش گذاشته شده است .بر اساس این گزارش،
ایــن نمایشگاه تا دوم اسفند در  2نوبت صبح و
بعدازظهر از ساعت  9تا  12و  17تا  19برای
عالقه مندان دایر است.

نمایش «بــازگــشــت بــه خــانــه» بــه کــارگــردانــی «محمد شــاکــری» در
مجموعه تاالر «چهارسو» روی صحنه رفت.
سرپرست معاونت امــور هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
خراسانشمالی با بیان این که اثر نمایشی «بازگشت به خانه» در زمره
آثار راه یافته به بخش مسابقه تئاتر صحنهای ایران «دو» سی و هفتمین
جشنواره تئاتر فجر است ،تصریح کرد :در این اثر نمایشی که روز گذشته
در  2سئانس در مجموعه تاالر چهارسو روی صحنه رفت ،رضا نامداری،
فاطمه خسروی ،آزاده حیدرزاده ،حکمت شیردل و احمد زعفرانی به
ایفای نقش پرداختند«.حیدری» افــزود :مسعود دلخواه ،حمیدرضا
نعیمی ،اصغر همت ،امیر جعفری و فریبرز قربانزاده  23اثر رسیده به
این بخش را به داوری نشستند.وی خاطرنشان کرد :آثار برگزیده پنجم
اسفند در آیین پایانی این دوره از جشنواره معرفی می شوند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺪامﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﻔﺘﮕ راﺑﻴﺸﺘﺮﻣ ﭘﺴﻨﺪﺪ؟!

ﻟﻄﻔﺎراىﺑﺪﻫﻴﺪ!

.

ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪىﺗـﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺧﺒــﺮ ﺑﺪﻫﻴــﺪ ﺪامــ از
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺟﻠــﺐ ﻣﻨــﺪ و
ﺑــﺎ ﺪامــ ارﺗﺒــﺎط ﺑﺮﻗــﺮار
ﻧﻤﻨﻴــﺪ .ﻣﺜــﻼ ﻣﻌﻤــﺎ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

امثال الحکم

»ﻧﻘﺶﺎبﻗﺮﻨﻪ«راﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﺷــﻮد ،ﭼﻘــﺪر
ﻣﭘﺴﻨﺪﺪ؟!
ﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﻴــﺪ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ
ُﺟﻔﺖراﻪروزﻫﺎﺷﻨﺒﻪدر
اﻦﺻﻔﺤﻪدارﻢﭼﻘﺪردوﺳﺖ
دارﺪ؟!
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را درﺑــﺎره
»ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎﻣﺎرﭘﻴــﭻ«ــﻪ
روزﻫﺎﺷﻨﺒﻪوﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
در اــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺑﻴﻨﻴــﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﺷــﻤﺎره«

ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪﻫﺎﭼﻄــﻮر؟! ﺑﻪﻣﺎ
ﺧﺒﺮﺑﺪﻫﻴﺪﻪاﻦﺳﺮﮔﺮﻣرا
ﭼﻘﺪرﭘﺴﻨﺪﺪﺪ؟!
و ﺑﺎﻻﺧــﺮه درﺑــﺎره ﺳــﺮﮔﺮﻣ
»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب« روزﻫﺎ
ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫــﻢﻧﻈﺮﺗــﺎنراﺑــﻪ
ﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑﺮا
ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ .ﺑﺮا اﻦ ﺎر
ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪﻧﺎمﺳــﺮﮔﺮﻣﺎروز
اﻧﺘﺸﺎرشرادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

 80اثر در قاب نگارخانه

 80اثــر در قــاب نگارخانه گرمه نشست .دبیر اجرایی
هنرهای تجسمی و صنایع دستی قرآن و عترت استان با
بیان این که از  350اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره80 ،
اثر در  2بخش رقابتی و غیر رقابتی به بخش نمایشگاهی
راه یافت ،تصریح کرد :از این تعداد  45اثر مربوط به بخش
رقابتی و  35اثر مربوط به بخش غیر رقابتی است.
«مسعود بهشتی» با اشاره به این که این جشنواره در رشته
های نقاشی ،پوستر ،عکاسی ،خوشنویسی (نستعلیق،
نسخ و ثلث) ،نقاشی خط و صنایع دستی در حال برگزاری
است ،افزود :آثار رسیده تا یکم اسفند در نگارخانه مجتمع
فرهنگی و هنری شهید صادقی گرمه برای عالقه مندان
به نمایش گذاشته می شود.
وی خاطرنشان کرد :بخشی از آثار نیز دوم اسفند در
نگارخانه گلشن به نمایش گذاشته می شود.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮد ﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

گروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از مثل
ها و اصطالحاتی اســت که بر غنای آن افــزوده
اســت ،به تبع آن ادبــیــات عامه نیز آیینه ای از
فرهنگ قومیت هاست که پرداختن به آن اندیشه
ها و تجربیات گذشتگان و دانش ها و حکمت های
آن ها را به ما منتقل می کند.
در این شماره به یکی از ضرب المثل های رایج در
میان قوم «کرمانج» از زبان «فرامرز نورمحمدزاده»
می پردازیم.
وی با بیان این که ضرب المثل « َف ِ
ک َخه ب َوقت َو
َم َکه» به معنای این است که «موقع سخن گفتن
خود را بفهم» ،می افزاید :این مثل در واقع درباره
این است که هر سخن جایی و هر نکته مکانی
دارد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎرا ﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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دﻗﻴﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

30

دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

َف ِ
ک َخه ب َوقت َو َم َکه

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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