
هفته فرهنگی خراسان شمالی در ترکمنستان برگزار می شود      بجنورد /خبرنگار قدس: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی 
از برگزاری هفته فرهنگی استان در 15تا 18 اسفند ماه در عشق آباد ترکمنستان خبر داد. محمد سویدانلویی افزود: تولیدات صنایع دستی، اجرای گروه های 

موسیقی محلی، نقاشی و خوشنویسی، معرفی جاذبه های گردشگری و برپایی غرفه غذاهای سنتی از جمله برنامه های این هفته فرهنگی در عشق آباد است.

معاون میراث فرهنگی و 
گردشگی خراسان شمالی 

در گفت وگو با »قدس«:

فرش 
دورو ابریشم 

در انتظار 
ثبت ملی

خبر ن بهشــتیا

بجنورد /زهره محمدی: خراسان شمالي از 
جمله استان هايي است که به لحاظ فرهنگي 
از تنوع و غناي خاصي برخوردار است که دليل 
عمده آن هم زندگي اقوام مختلفي همچون 
فارس ها  و  بلوچ ها  تات ها،  کردها،  ترکمن ها، 
زيست  اين  خروجي  است.  يکديگر  کنار  در 
مسالمت آميز، گاهي تلفيق برخي هنرها در 
يکديگر و خلق يک هنر جديد بوده و گاهي 
حفظ سنت و هنري خاص در ميان يک قوم، 
درست مثل هنر بافت »فرش ابريشم دو رو« 
که خاص ترکمن هاي شهرستان راز و جرگالن 
است و با وجود ناشناخته بودن يا کمتر شناخته 
شدنش، از جمله هنرهاي ظريف و منحصر به 
فردي است که قابليت معرفي به جامعه جهاني 

را دارد. 
عابدي،  علي  با  خاص،  هنر  اين  درخصوص 
فرهنگي  ميراث  اداره  دستي  صنايع  معاون 
گفت وگو  به  شمالي  خراسان  گردشگري  و 

نشسته ايم:

  دو طرح در یک فرش
فرهنگی  ميراث  اداره  دستی  صنايع  معاون 
ويژگی  درباره  شمالی  خراسان  گردشگری  و 
فرش ابريشم دورو گفت : نحوه بافت به اين 
صورت است که دو نفر پشت دار مخصوص 
اين نوع فرش نشسته و همزمان با هم شروع 
به بافت مي کنند و هر سمت هم يک طرح 
و نقش متفاوت دارد و به هر طرف فرش که 
نگاه مي اندازيد، فرش جداگانه اي را مشاهده 
مي کنيد؛ يعني دو فرش با دو نقش متفاوت اما 

در هم تنيده و در قالب يک فرش. 
اين  بافت  طرح های  درخصوص  عابدی  علی 
فرش نيز اظهار داشت : طرح هايي مثل يموت، 
را  ترنج  و  قاپي  قاپ  قرقچاق،  فصل،  چهار 
مي توانيد، در فرش هاي دو رو مشاهده کنيد، 
اما نکته اش اين است که اين نوع فرش معموالً 
در سايز بزرگ بافت نمي شود )به دليل سختي 
و زمانبر بودن کار( و به صورت قاليچه و در ابعاد 
کوچک 75 در 100 يا 1/5 در 2 بافته مي شود 

و بافت آن نيز حدود يک سال زمان مي برد.
در  فقط  فرش  اين  بافت  اينکه  بيان  با  وی 
ميان ترکمن هاي خراسان شمالي ساکن در 
شهرستان راز و جرگالن مرسوم است ، افزود: 
هيچ سندي درخصوص بافت آن در ميان ساير 
و  گلستان(  استان  ترکمن هاي  )حتي  اقوام 
همچنين ساير نقاط کشور تاکنون يافت نشده 
است، بنابراين مي توان گفت، نه تنها خاستگاه 
آن، بلکه تنها جايي که هم اکنون نيز بافت اين 
نوع فرش رواج دارد، شهرستان راز و جرگالن 

خراسان شمالي است.
وی ادامه داد: البته خاستگاه اصلي فرش دو رو، 
روستاي دويدوخ علياي راز و جرگالن است، 
گرچه در ديگر روستاهاي راز و جرگالن هم 
نوع  اين  بافت  مهارت  انگشت شماري  تعداد 
فرش را دارند، اما به صورت متمرکز بافت فرش 

دو رو فقط در دويدوخ صورت مي گيرد .
وی تصريح کرد: قيمت هر قاليچه دورو بين 
تا  هفت  که  است  تومان  ميليون   15 تا  ده 

تا  سه  بافت،  دستمزد  تومان  ميليون  هشت 
چهار ميليون هم بهاي مواد اوليه است و شايد 
يکي از داليلي که عده بسيار قليلي به بافت آن 
مشغولند، سختي و ظرافت کار، زمانبر بودن 
و بهاي کم آن است. به نوعي اين کار، دلي 

انجام مي گيرد.
وی با اشاره به اينکه ثبت ملي فرش دورو در 
دستور کار است ، خاطرنشان کرد : از آنجا که 
متولي فرش، سازمان معدن، صنعت و تجارت 
است، ثبت ملي آن هم به عهده اين سازمان 

است و دليل تأخير آن را نمي دانيم. 
وی يادآور شد: متأسفانه فرش باوجود اينکه 
يکي از صنايع دستي اصيل ماست، اختيارش 
دست صنايع دستي نيست و با سياست هاي 
گذشته به وزارت بازرگاني وقت سپرده شده که 
نتيجه آن هم اوضاع فعلي فرش است و به نظر 
مي رسد، فرش بايد به جايگاه اصلي خود، يعني 
اداره ميراث فرهنگي برگردد تا دوباره شاهد اوج 

آن باشيم.
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شـهرسـتانها

شهید محمد حصاری
شـهيد محمد حصاری در سال 
1342 در بجنـورد بـه دنيا آمد 
و در سـال 1362 در منطقـه 
عملياتـی پنجوين و در عمليات 
والفجـر بـه شـهادت رسـيد. در 
بخشـی از وصيتنامـه اين عزيز 
خواهـران  می خوانيـم:  چنيـن 
عزيـزم! اميـدوارم کـه همچون 
رسـان  پيـام  و  غيـور  زينـب، 
خون شـهدا باشـيد. پدر و مادر 
عزيزم! همان گونه که با عشـق 
و اشـتياق می خواهيـد مـرا بـه اسـالم هديـه کنيـد، من نيز 

جـان خـود را هديـه اسـالم می کنـم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار:
رسانه های استان اثرات مختلف انتخابات 

را برای مردم تبیین کنند

بجنورد/خبرنگار قدس: معاون سياسی امنيتی استانداری 
اينکه  ما ضمن  کشور  در  انتخابات  گفت:  شمالی  خراسان 
حق مردم بوده، به عنوان يک تکليف نيز تلقی می شود و 
به همين دليل، حضور در انتخابات وظيفه شرعی، عقالنی، 
ملی و وجدانی است. بنابراين رسانه ها در اين مسير بايد اثرات 

مختلف انتخابات را برای مردم تبيين کنند.
مديران  در جلسه نشست مشترک  نوروزيان  محمد رحيم 
رسانه های استان و ستاد انتخابات اظهار داشت: بايد امکان 
حضور تمام ساليق در درون چارچوب نظام برای انتخابات را 
فراهم کنيم و بی جهت با نگاه سياسی ساليق مختلف را رد 

نکنيم تا شاهد مشارکت حداکثری مردم باشيم.
وی با انتقاد از به کاربردن عناوينی همچون ثبت نام های فله ای و 
تأييدات فله ای توسط برخی از رسانه ها گفت:اين افراد بر اساس 
و در چارچوب قانون ثبت نام کرده اند که نشان از احساس 
مسؤوليت آن ها دارد که توسط هيأت های اجرايی يعنی مردم 
و در يک چارچوب قانونی اين افراد تأييد می شوند. بنابراين به 
کاربردن چنين عناوينی در شأن اين نظام نيست و توهين به 

نخبگان سياسی و در واقع نخبه کشی محسوب می شود.
قوميتی،  مسايل  به  نبايد  داوطلبان  داشت:  اظهار  نوروزيان 
تقسيمات کشوری و وعده های بی جهت که امکان اجرا و 
تحقق آن وجود ندارد، در تبليغات انتخاباتی دامن بزنند و 
رسانه های استان بايد اين موضوعات را جهت آگاهی مردم 
کسانی  اميدواريم،  کرد:  بيان  پايان  در  وی  کنند.  برجسته 
انتخاب شوند که مشکالت مردم را درک کرده و در جهت حل 

اين مشکالت گام بردارند.

فرسودگی یک سوم شبکه آبرسانی روستایی 
خراسان شمالی

بجنورد /خبرنگار قدس: مديرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستايی خراسان شمالی گفت: حدود يک سوم شبکه های 
آبرسانی روستايی اين استان عمر بااليی دارند و از فرسودگی 

مزمن رنج می برند.
حميد روشن با بيان اينکه در سال جاری 90 کيلومتر خط انتقال 
جديد آب در اين استان اجرا شده افزود: عمالً اين خط انتقال های 
جديد جايگزين خطوط مشکل داری شده اند که بنا به هر علتی 

آب را انتقال می دادند، ولی ميزان هدر رفت آن باال بود.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايی خراسان شمالی 
گفت: حدود 140 کيلومتر شبکه های توزيع داخل روستا در 9 

ماه امسال توسط اين شرکت تعويض شده است.
وی از ساخت 21 ايستگاه پمپاژ جديد آب در اين استان خبر 
داد و گفت: اين ها به نحوی به مديريت مصرف و توزيع آب 
کمک می کند و اجازه نمی دهد که آب در درون شبکه های 

آبرسانی دچار هدررفت شود.
وی افزود: همچنين در اين مدت 36 منبع بتنی آب ايجاد 
شده که حجم آن پنج هزار و 170 متر مکعب است که اين 
منابع آب نقش بسزايی در مديريت شبکه های آبرسانی دارند.

جمعه بازار خودرو بجنورد تعطیل شد

تسنیم: متولی برپايی جمعه بازار خودرو در بجنورد گفت: 
جمعه بازار خودرو بجنورد تا اطالع ثانوی به دليل مشکل مکان 

تعطيل شد.
غالمعلی فيروز اظهار داشت: از ابتدای برپايی جمعه بازار خودرو 
کش وقوس های فراوانی بر سر برپايی اين بازار وجود داشت که 

اکنون سبب تعطيلی آن شده است.
وی مشکالت به وجود آمده را به سبب عقيده مسؤوالن بر 
نامناسب  بودن مکان برپايی جمعه بازار عنوان کرد و افزود: 
هم اکنون شرکت تعاونی مسکن پيگير جانمايی مکان جديد 

برای برپايی جمعه بازار است.
مديرعامل شرکت وحدت آفرينان خودرو تصريح کرد: امسال 
از سوی شورای شهر اعالم شد که تعدادی از مشاوران اتومبيل 
و  بجنورد هستند  در  احداث جمعه بازار  از مشهد خواستار 
به  را  نکنيد، مجوز احداث  راه اندازی  را  اگر شما جمعه بازار 

متقاضيان ساير استان ها می دهيم.
وی گفت: بناچار جاده باباامان را به اين امر اختصاص داديم، 
اما با مخالفت هايی که به علت پارک  کردن خودروی مراجعان 
در حاشيه جاده و خطرآفرين بودن آن به وجود آمد، اين بازار 

خودرو نيز تا اطالع ثانوی تعطيل می شود.
برپايی جمعه بازار  برای  انجام  شده  پيگيری های  وی درباره 
اظهار داشت: پيگيری های ما از سال 87 برای جمعه  بازار آغاز 
شد و در سال 91 يک قطعه زمين به شرکت واگذار شد که 

پس از 6 ماه زمين را از ما پس گرفتند.

در 2 ماه گذشته
بجنوردی ها 3 روز هوای ناسالم داشتند

قدس: معاون نظارت و پايش اداره  کل حفاظت محيط  زيست 
دستگاه  يک  تنها  فعلی  شرايط  در  گفت:  شمالی  خراسان 

سنجش آلودگی هوا در اين استان وجود دارد.
رضا شکاريان اظهار داشت: تنها دستگاه سنجش آلودگی هوا 
خراسان شمالی در بجنورد نصب  شده و با توجه به شرايط، 

الزم است، ايستگاه بيشتری در اين استان نصب شود.
وی افزود: وضعيت هوای مرکز استان براساس اطالعات تنها 
دستگاه سنجش آلودگی هوا طی دو ماه گذشته، 41 روز هوای 
متوسط، 16 روز هوای پاک و سه روز هوای غيربهداشتی برای 

گروه های حساس بوده است.

خبر
تخفیف 100 درصد حق بیمه کارفرمایی 

بابت جذب نیروی کار مددجو
بجنورد /خبرنگار قدس:  مديرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی خراسان شمالی گفت : بنا به تفاهمنامه همکاری 
و  کوچک  صنايع  سازمان  و  امداد  کميته  بين  مشترک 
شهرک های صنعتی ايران، به حق بيمه کارفرمايی بابت جذب 
کارجويان مستعد تحت پوشش کميته امداد تخفيف ويژه 

تعلق می گيرد.
محمدعلی يوسفی در جلسه مشترک با رئيس کميته امداد 
خراسان شمالی افزود : اين طرح در خراسان شمالی نيز با 
هدف کمک به اشتغال پايدار کارجويان مستعد تحت پوشش 

کميته امداد، اجرايی شد.
وی به بسته های تشويقی کاريابی به واحدهای صنعتی کوچک 
و متوسط که کارجويان امداد را به کار گيرند، اشاره کرد و ادامه 
داد: پرداخت حق بيمه سهم کارفرما طی دو سال به طوری 
که سال اول صد درصد و سال دوم 50 درصد تا سقف حداقل 
حقوق تعيين شده شورای عالی کار در سال اجرا، از تعهدات 

کميته امداد است.
وی افزود : مدت اجرای اين تفاهمنامه دو سال است که در 

صورت توافق طرفين، قابل تمديد است.

روزانه 20هزار نفر از مسافران اتوبوسرانی 
بجنورد کارت نمی زنند

بجنورد /خبرنگار قدس: رئيس سازمان اتوبوسرانی بجنورد 
گفت: نزديک به 30 درصد از مسافرانی که با اتوبوس های 

شهری بجنورد جابه جا می شوند، کارت نمی زنند.
نفر در بجنورد  اظهار داشت: روزانه 70 هزار  احمد رياحی 
توسط اتوبوس های شهری جابه جا می شوند که دست کم 20 
هزار نفر از اين شهروندان، کارت نمی زنند و هزينه خدمات 

دريافت شده را پرداخت نمی کنند.
وی گفت: اين در حالی است که اين سازمان برای خدمات 
نکردن        پرداخت  و  روست  روبه  اعتبار  مشکل  با  رسانی 

هزينه های اين خدمات در نهايت به ضرر شهروندان است.
 رفع دودزایی اتوبوس ها نیازمند اعتبار

اتوبوس های  دودزايی  رفع  و  اتوبوس ها  تعمير  گفت:  وی 
مشکلدار، دست کم يک ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

رياحی بابيان اينکه تأمين اين ميزان اعتبار به علت ناهمخوانی 
درآمدها و هزينه ها به دغدغه تبديل شده است، اظهار داشت: 
نياز  مورد  سوخت  تأمين  برای  تومان  ميليون  ماهيانه 50 
اتوبوس ها، 300 ميليون تومان برای پرداخت حقوق کارکنان، 
100 ميليون تومان برای خريد لوازم يدکی و 30 ميليون تومان 

برای تجهيزات برق اين دستگاه ها هزينه می شود.
به گفته وی سازمان اتوبوسرانی بجنورد برای خدمات رسانی به 
مردم، در ماه 500 ميليون تومان هزينه می کند، اما درآمد اين 

سازمان در ماه تنها 300 ميليون تومان است.
وی درباره گاليه مردم از زمان های طوالنی برای انتظار در 
ايستگاه های اتوبوس شهری گفت: در اين خصوص شرمنده 
مردم و مشتريان هستيم، اما برای خدمات رسانی به مردم 

بجنورد، با کمبود اتوبوس روبه رو هستيم.
وی افزود: بهترين وضعيت برای حضور اتوبوس ها و زمان انتظار 
مردم، در خط طالقانی است. در اين خط زمان انتظار 10 
دقيقه است و در ساير خط ها زمان انتظار به 15 و بعضاً به 

20 دقيقه می رسد.
وی در خصوص تعريف خطوط جديد در شهر بجنورد اظهار 
خط،   10 در  بجنورد  شهری  اتوبوس های  اکنون  داشت: 
شهروندان را جابه جا می کنند و خطوط تعريف شده برای 

خدمات رسانی کافی است.
رياحی تصريح کرد: در مسيری که روزانه کمتر از 500 کارت 
زده می شود، تعريف خطوط برای فعاليت اتوبوس های شهری 
مقرون به صرفه و منطقی نيست. در مسير باقرخان سه که 

روزانه تنها 100 کارت می خورد، غيرمنطقی است.
 ورود 50 دستگاه اتوبوس به ناوگان

وی با اشاره به خريد 17 هزار دستگاه اتوبوس شهری جديد 
در سطح کشور افزود: سهم شهر بجنورد از خريد اتوبوس های 
جديد، ورود 50 دستگاه اتوبوس به ناوگان سازمان اتوبوسرانی 

است که قرار است، در سال 95 محقق شود.
رياحی گفت: خريد و تأمين هر دستگاه اتوبوس شهری 500 
ميليون تومان اعتبار نياز دارد، اما تأمين اين ميزان اعتبار با 

مشکل روبه روست.
وی با بيان اينکه تا زمان تحقق اين امر، بايد ناوگان موجود 
را حفظ کنيم، اظهار داشت: بايد تالش کنيم تا با وضعيت 
اما  داريم،  نگه  سرپا  برای خدمات رسانی  را  ناوگان  موجود، 

ناوگان ما روز به روز مستهلک و پيرتر می شود.
وی با اشاره به نياز مسير خيابان طالقانی به افزايش تعداد 
اتوبوس ها گفت: در مسير طالقانی روزانه دست کم 13 هزار 

کارت توسط دستگاه های کارت خوان ثبت می شود.
وی گفت: بايد يک اتوبوس که از مبدأ حرکت کند، اتوبوس 
ديگر در ايستگاه حاضر شود نه اينکه شهروندان 15 دقيقه در 

هوای گرم و يا سرد در انتظار بمانند.

نمایشگاه بهاره خراسان شمالی منتفی شد

بازار  تنظيم  اداره  رئيس  قدس:  /خبرنگار  بجنورد 
با  شمالی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
اشاره به دستور العمل ابالغی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درخصوص برگزاری نمايشگاه های فصلی، گفت: 
نشدن  برگزار  وزارت صنعت درخصوص  بخشنامه  در 
بازار،  با توجه به رکود  نمايشگاه بهاره آمده است که 

نيازی به برگزاری نمايشگاه های بهاره نيست.
»صدرزاده« در جلسه کميته نظارت و تنظيم بازار ستاد 
خدمات سفر، با اشاره به محروميت استان، اظهار داشت: 

با توجه به اين امر از طريق اتاق اصناف در حال رايزنی با وزارتخانه هستيم تا مجوز 
برگزاری نمايشگاه در استان را دريافت کنيم اما وضعيت قطعی آن مشخص نيست.

وی ادامه داد: پيش بينی احتمال کمبود کاال و اقالم بررسی و تدابيری انديشيده شده 
است تا در مواقع لزوم با ديگر استان ها هماهنگی ها انجام شود.

نماينده سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نيز در اين جلسه با اشاره به برنامه های 
تنظيم بازار سازمان گفت: سيب مورد نياز نوروز به ميزان مصوب برای استان تأمين شده 

و در سردخانه نگهداری می شود.
»صباغ« ادامه داد: پرتقال بازار شب عيد نيز از مازندران خريداری شده و در حال انتقال 

به استان است.
رئيس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نيز با 
اشاره به مطالب درج شده در روزنامه ها درخصوص رسيدگی به نظافت تاکسی ها، گفت: 
مشخص است که مردم در اين باره اعتراض دارند، زيرا اين موضوع به روزنامه ها کشيده 

شده است، بنابراين به نظافت تاکسی ها بايد به شکل ويژه رسيدگی شود.
»داوود زاده« با اشاره به دو برنامه نظارتی قبل و بعد از آغاز سفرهای نوروزی، ابرازداشت: 
در مرحله نخست نظارت، اماکن خدمات رسان مورد بازرسی قرار گرفته و تذکرات الزم 

به آن ها داده می شود.
اظهار  بهاره،  نمايشگاه  نشدن  برگزار  به  اشاره  با  وی 
داشت: حراج ها و فروش های فوق العاده با نظارت اتاق 

اصناف استان برگزار می شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی 
نيز با انتقاد از معرفی نشدن توانمندی های استان برای 
حوزه  در  شمالی  خراسان  گفت:  گردشگران،  جذب 
گردشگری و طبيعت گردی قابليت های ويژه ای دارد 
که متأسفانه برای استان نشين ها هم ناشناخته باقی 

مانده است.
حوزه  ظرفيت های  تمام  از  استفاده  نيکدل  يحيی 
جانبه  همه  همکاری  به  منوط  را  استان  گردشگری 
دستگاه ها ذکر و عنوان کرد: الزم است، توانمندی های گردشگری استان را در محل 

زندگی گردشگران اطالع رسانی کنيم.
وی با اشاره به نواقص و کاستی های حوزه گردشگری استان، خاطرنشان کرد: ماندگاری 

مسافر در استان نيازمند بسترسازی و همکاری تمام دستگاه هاست.
با کمترين  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی عبور مسافران 
نارضايتی را از تکاليف نهادهای متولی دانست و ادامه داد: برخورد نامناسب اصناف با 

مسافران اثرات نامناسبی بر استان خواهد داشت.
وی پخت نانوايی های استان بويژه بجنورد در يک ساعت خاص را از ايرادهای استان 
برشمرد و ادامه داد: نانوايی های آزادپز استان، محدوديت زمانی برای پخت ندارند و 

می توانند، تنوع توليد نان با کيفيت و ميزان و حجم متفاوت داشته باشند.
وی ادامه داد: در صورت امکان بايد نانوايی ها به غير از آزاد پزها نوبت بندی شوند تا در 

همه ساعات نان در دسترس مردم و مسافران باشد.

گزارش خبری

فاروج؛ شهر آجیلی!
 

به  موسوم  فاروج،  شهرستان  قدس: 
ورودی  شهر  نخستين  آجيلی،  شهر 
خراسان شمالی، در جاده آسيايی »مشهد- 
حاضر  حال  در  است.  شده  واقع  شمال« 
از شهرهای شاخص  به عنوان يکی  فاروج، 
گردشگران ايران معروف است. نکته جالب 
توجه اين است که در شهر آجيلی همواره 
آجيل  مغازه های  روز  شبانه  طول  تمام  در 
 فروشی باز هستند و چراغانی آن ها از فاصله 
کشاورزی  می کند.  خودنمايی  دور  بسيار 
اصلی مردم  از شغل های  يکی  دامپروری  و 
اين منطقه است به طوری که ساالنه مقدار 
فراوانی انگور کشمشی، گردو، بادام، زردآلو 
و  می شود  توليد  اين شهرستان  در  شير  و 
مانند  تا خشکبارهايی  امر سبب شده  اين 

کشمش، گردو، بادام، برگ های زردآلو، آلو، 
لواشک و همچنين محصوالت ديگری نظير 
کشک و قره قوروت در آجيل فروشی های 

اين شهر به فروش برسد.
در شهر فاروج، بخش ديگری از مردم اقتصاد 
خود را از طريق فروش آجيل می گذرانند، در 
واقع آجيلی که در فاروج به فروش می رسد، 
از محصوالت خود فاروج نيست و از شهرهای 
ديگر برای فروش به اينجا آورده می شود که 
به همين دليل به شهر آجيلی معروف است.

مسافرانی که از دور و نزديک از اين شهر در 
خراسان  شمالی عبور می کنند، زمانی را برای 
خريد آجيل و تنقالت گوناگون و متنوع اين 
فاروج  شهرستان  می دهند.  اختصاص  شهر 
زبان  ترک  و  فارس  کرد،  مردمانی  دارای 
است که با خشکبار، آجيل و انواع برگه های 
از  است.  شده  مشهور  کشور  در  ميوه اش 
فاروج  شهرستان  گردشگری  جاذبه های 

دره  گردو،  جنگل  معروف  دره  به  می توان 
جنگل بادام داغيان، آبشار دره اسنجير، سد 
چری، چشمه مردکانلو، مسجد کهن روستای 
استاد، آرامگاه شاهزاده عبدالرحمن خرق و 
امامزاده سلطان جعفر سياهدشت اشاره کرد. 
طبيعت بکر و بی نظير و آب و هوای با طراوت 
و نيز وجود چشمه  سارهای متعدد در اين 

گردشگران  برای  را  دلنشين  فضايی  خطه، 
فراهم کرده که می توانند، ساعات زيادی را 

به تماشای ديدنی های آن بگذرانند.
خسرويه زادگاه عالم  ربانی »آقانجفی قوچانی« 
پرمخاطب»سياحت  و  معروف  اثر  نويسنده 
غرب«است. اين روستا عالوه بر بهره مندی 
از بافت سنتی و غنای مذهبی، از جاذبه های 
گردشگری نيز برخوردار است. از مقبره های 
متبرک  مقابر  به  می توان  فاروج  معروف 
باباحسين، بابا و بی بی اشاره کرد که در نزد 
مردم اين منطقه از شأن و احترامی خاص 
برخوردار هستند. کشاورزی و دامپروری از 
منطقه  اين  مردمان سنتی  مهم  شغل های 
از  انگور  قند،  چغندر  جو،  گندم،  و  است 
محصوالت اصلی فاروج است. جوراب بافی، 
کيسه حمام چری، سفره محلی)گليم( قالی 
بافی، تابلو فرش، پارچه بافی)چادر شب( از 

صنايع دستی اين منطقه محسوب می شود.

خبر

همایش ملی سبک 
زندگی اسالمی در 

بجنورد برگزار می شود
جمعه  امام  قدس:   /خبرنگار  بجنورد 
شورای  رسالت های  از  يکی  گفت:  بجنورد 
فرهنگ  کردن  نهادينه  عمومی،  فرهنگ 

انقالب در سطوح دينی جامعه است.
حجت االسالم والمسلمين ابوالقاسم يعقوبی 
استان  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  در 

ماهيت  و  است  کار  اساس  فرهنگ،  گفت: 
انقالب ما هم فرهنگی است.

تصميم  همه  در  بايد  اينکه  بيان  با  وی 
گيری ها و سياستگذاری ها هويت فرهنگی را 
از ياد نبريم، اظهار داشت: پشتوانه اين نظام، 
فرهنگ دين و اسالم ناب است و ضرورت 
دارد تا پيوست فرهنگی را همواره در تصميم 
گيری ها ضميمه کنيم، چرا که انقالب بدون 

پيوست فرهنگی معنا ندارد.
وی در ادامه به برگزاری همايش ملی سبک 
زندگی اسالمی درخراسان شمالی اشاره کرد 
و اذعان داشت: سبک زندگی، يکی از مسايل 

مهمی است که بايد همه دست به دست هم 
بدهيم و اين امر مهم و ارزشی را در استان و 

کشور بخوبی محقق کنيم.
امام جمعه بجنورد گفت: بايد شورای فرهنگ 
عمومی با برگزاری هر چه با شکوه تر همايش 
تا  کند  تالش  اسالمی،  زندگی  ملی سبک 
فرهنگ، چهره ها و ميراث فرهنگی استان را 

به ساير استان های کشور معرفی کند.
و  فرهنگ  مديرکل  قدم وحيد  ثابت  حسين 
ارشاد خراسان شمالی همچنين در ادامه سبک 
زندگی اسالمی را به عنوان بخش حقيقی تمدن 
نوين اسالمی از سوی مقام معظم رهبری در 

سفری تاريخی به استان عنوان کرد و ادامه داد: 
خوشبختانه با پيگيری های فراوان به منظور 
بر  کشور  سراسر  در  فرهنگی  جريان  ايجاد 
مبنای سبک زندگی، موافقت شد تا دبيرخانه 
دايمی سبک زندگی در استان خراسان شمالی 
تأسيس و توجه به سبک زندگی و برگزاری 31 
همايش ملی در 31 استان کشور با برنامه ريزی 
استان خراسان شمالی و تحت مديريت شورای 
فرهنگ عمومی کشور در دستور کار شورای 
سياستگذاری همايش ملی سبک زندگی که 
15 اسفند ماه امسال در اين استان تشکيل 

می شود، قرارگيرد.
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