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● ● سنگ فرش های پیاده روها در همه جا به
ویژه در مرکز شهر یک دست و سالم نیست با
توجه به این که سنگ فرش های قدیمی از
بین رفته الزم است به ترمیم و ساخت سنگ
فرش این مناطق توجه شود.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه
تعریض جوی های آب در بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  4258که  29اسفند
ماه  1342به چاپ رسید ،در مطلبی در ستون
«خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش میدهند» از
تعریض جوی های آب در بجنورد خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم« :اقدامات احتیاطی
شهردار بجنورد مــورد توجه مــردم قــرار گرفته
بطوریکه عموم میدانند و پیش بینی میشود که
بر اثر نزول برف و بارندگیهای مفصل زمستان
جــاری در بهار آینده سیلهائی جریان یابد و با
توجه باین اصل از طرف شهردار اقدام بتعریض
جویها و الیروبی گردید و ماموران شهرداری
بشدت فعالیت مینمایند .بعد از مراسم روز جشن
نهالکاری غرس اشجار در خیابانها و فلکه های
مرکزی کماکان ادامه دارد .خبرنگار ما طی این
گــزارش مینویسد با توجه بقلت نفرات رفتگر و
مشکالت پولی و اعتباری شهرداری اقدامات پی
گیر شهردار درخور توجه بوده است».

خبر
جلسه شورای هماهنگی روابط
عمومی ها برگزار شد
علی نیا -جلسه شــورای هماهنگی روابــط عمومی
های دستگاه های اجرایی استان برگزار شد .معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار
خراسان شمالی گفت :سالمت اداری از معروف هایی
است که می توان به آن توجه کرد و رسید« .دلپسند»
حمایت از دولت اسالمی ،استقرار عدالت ،رونق دادن
به اقتصادمقاومتی ،گسترش علم و فناوری ،مجاهدت
برای حفظ و حراست از مرزها و سالمت اداری را از
معروف های مهم و ضروری جامعه عنوان کرد«.ایزدی»
مدیرکل روابــط عمومی استانداری خراسان شمالی
هم گفت :خراسان شمالی نخستین استانی بود که
بالفاصله به قانون دسترسی آزاد به اطالعات پرداخت و
هماهنگی های الزم در این خصوص انجام شد.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

استاندار در نشست با مدیران روزنامه «خراسان شمالی» مطرح کرد:

گفتمان توسعه

توسعه استان ،توسعه رسانه ای و باز هم جاده مرگ
و این که  60درصد مردم بجنورد و  80درصد مردم
شهرستان های استان مخاطب روزنامه «خراسان
شمالی» هستند ،مرکز بحث در نشست استاندار با
مدیران روزنامه «خراسان شمالی» بود .این نشست
بیشتر از آن که با تعارفات معمولی بگذرد به دردها
و درمان های اصلی استان اختصاص یافت و حاکی
از آن بود که دغدغه های استاندار و مدیران روزنامه
در بیشتر موارد مشترک است از جمله توسعه استان
و پیگیری مطالبات ،در برخی موارد هم جنبه مباحثه
داشت مثل جاده مرگ.
استاندار وقتی گفت تنها محور یاد شده این شرایط را
ندارد و در جاده های دیگر هم این شرایط وجود دارد
و لذا جاده مرگ به این محور اختصاص ندارد ،حجت
االســام «ولــی زاده» سردبیر روزنامه های استانی
خراسان گفت :اثبات شئی نفی ماعدا نمی کند.
البته استاندار دغدغه مهمتری هم داشت و تقاضا
کرد روزنامه با توانی که دارد به آن بپردازد و آن قیفی
شدن جاده پس از تونل جنگل گلستان تا روستای
تنگراه در استان گلستان بود ،نکته ای که هنوز رسانه
ها به آن نپرداخته اند .اگرچه استاندار درخصوص
اختصاص بودجه به جاده ها خبر مهمی را اعالم کرد
که جالب و خوشحال کننده بود و باید از دولت تشکر
کرد ولی بنا شد فع ً
ال روی کاغذ خبر قــرار نگیرد،
ولی خبر او نشان می داد باالخره به محور بجنورد-
گلستان توجه شده ،اگرچه هنوز خیلی فاصله است
تا مطلوب و تحرک جدی را در این محور می طلبد.
استاندار خراسان شمالی در این دیدار با اشاره به این
که دستگاه های اجرایی استان حق ندارند شکایتی
را علیه خبرنگاران به قوه قضاییه بدهند ،گفت :هیچ
دستگاهی در استان شکایتی را علیه خبرنگاری ارائه
نداده است ،البته این بدان معنا نیست که خبرنگارها،
رسانه ها و روزنــامــه ها همه مطالبی را که نوشته
اند درست بوده است«.محمدرضا صالحی» افزود:
اختالف بین دستگاه ها نباید به قوه قضاییه کشیده
شود و بنابر اعالم معاونت حقوقی رئیس جمهور ما
در سال قبل توانستیم  29اختالف بین دستگاهی
را حل کنیم و رتبه اول کشوری را کسب کنیم.وی
با اشاره به قدرت رسانه ای روزنامه خراسان شمالی
تصریح کرد :وقتی روزنامه وزینی داریــد که ضریب
نفوذ باالیی دارد بار شما را نسبت به روزنامه های
دیگر سنگین تر می کند.وی با اشاره به محور بجنورد
 جنگل گلستان معتقد است :این جاده ،جاده مرگنیست و عمده مباحث این جاده به فرهنگ رانندگی

برمی گــردد .وی گفت :امسال نسبت به سال قبل
 10کیلومتر از این محور را 4بانده کردیم و تا دهه
فجر قسمت دیگری را هم اضافه می کنیم ،وقتی
تصادفات امروز نسبت به دیروز بیشتر می شود و مرگ
و میر افزایش می یابد دیگر مشکل جــاده نیست و
وقتی نسبت می گیریم یعنی فرهنگ رانندگی رعایت
نشده است.نماینده عالی دولت در خراسان شمالی
با اشاره به برنامه ای به نام شمال به مشهدالرضا(ع)
تصریح کــرد :قطعه ای از این محور را من مسئولم
تا تونل جنگل گلستان انجام دهم و از سوی دیگر
استاندار گلستان باید تا ورودی جنگل یعنی تنگراه
را عملیاتی کند و در عین حال ،حدود  30کیلومتر
در گلستان و  70تا  80کیلومتر در خراسان شمالی
مانده تا  4بانده شود اما تکلیف جاده وسط جنگل
گلستان چه می شود؟
«صالحی» گفت :باید فرهنگ ســازی و این معضل
برطرف شود زیرا طی یکی ،دو سال آینده خودروها
از دو طرف با هجمه ای به تونل و ورودی جنگل می
رسند و با پیچ هایی که جنگل دارد و از سوی دیگر
جــاده کفی اســت و رانــنــده از شیب ترسی نــدارد و
زمانی که به ترافیک برمی خورد با سرعت باال حرکت
می کند و تصادفات بسیار وحشتناکی در آینده ای
نزدیک در داخل جنگل رخ می دهد.
وی به آغــاز اجــرای طرح جامع سرمایه گــذاری نیز
اشاره کرد و افزود :بر اساس آن سرمایه گذاری که
می آید می دانیم کجا آب ،بــرق ،گاز و زمین برای
واگذاری داریم و کجا سرمایه گذاری ممنوعیت دارد
یا ندارد .این ها مواردی است که رسانه ها می توانند
با پرداختن به آن ها به توسعه استان کمک کنند.
وی با اشاره به زلزله  5.7ریشتری اردیبهشت امسال
نیز با بیان این که برای مقاوم سازی باید دستگاه
ها برنامه داشته باشند ،ادامه داد :سعی می کنیم
دستگاه ها را از روزمرگی نجات بدهیم.
تا فرهنگ ســازی نشود و مــردم خواسته شان این
نشود که سود آنی و منافع آنی و هزینه های کم را
به مسائل بلند ترجیح بدهند مشکالت در رابطه با
مقاوم سازی وجود دارد.وی اظهارکرد :با احتساب
تعطیالت در مدت  15 ،14ماه گذشته بیش از 200
نفر از مسئوالن کشوری در حد معاون وزیر به باال به
استان آمدند که به عبارتی هر دو روز یک نفر آمد ،می
خواهیم بگوییم خراسان شمالی وجود دارد و دارای
امکانات بالقوه ای است.استاندار با بیان این که سواد
رسانه ای یعنی جریان سازی ،گفتمان سازی و باال
بردن سعه صدر ،خاطرنشان کرد :گفتمان استان و

در گردهمایی ائمه جمعه استان مطرح شد:

هشدار نماینده ولی فقیه درباره
تقدس زدایی توسط برخی جریان ها

مدیر امور شهرستان ها 60 :درصد بجنوردی ها و  80درصد شهرستانی ها مخاطب روزنامه «خراسان شمالی»
کشور باید به تولید و اشتغال تبدیل شود .معتقدیم
آسیب شناسی رسانه ای را باید تعقیب کنیم و ما
مصوب کردیم یک کارگاه آموزشی برای سواد رسانه
ای مدیران برگزار شــود.وی تأکید کرد :نقدپذیری
قوت ما نیست بلکه وظیفه ماست و باید سعه صدر
داشته باشیم.
«صالحی» در ایــن دیــدار ،تلویح ًا از حضور خــود به
عنوان استاندار خراسان شمالی تا سال  1400خبر
داد .سردبیر روزنامه های استانی خراسان نیز در این
جلسه با تقدیر از استاندار خراسان شمالی در رابطه
با برنامه ای که از سوی این مقام مسئول به مناسبت
روز خبرنگار برگزار شد ،به این نکته اشاره کرد که از
ظرفیت روزنامه در استان کمتر استفاده می شود.
وی عنوان کرد :این موسسه قدرت دارد یک خبر را
هم زمان در  5روزنامه در مکان های متعدد منتشر
کند ضمن این که در فضای مجازی با داشتن کانال
آخرین خبر یکی از سایت هــای قدرتمند مجازی
هستیم و خود سایت روزنامه خراسان یکی از سایت
های پرمراجعه کننده است.
حجت االســام «ولــی زاده» به ظرفیت بسیار خوب
و ضریب نفوذ بسیار باالی روزنامه خراسان شمالی
اشاره کرد و با تأکید بر این که خط و مشی روزنامه،
توسعه استان بوده است ،گفت :تعریفی که موسسه
فرهنگی و هنری خراسان از روزنامه های استانی
دارد توسعه ای است و در این راستا اصالح طلب و
اصول گرا برای ما فرقی ندارد.
وی ادامه داد :پیگیری محور بجنورد  -گلستان توسط
این روزنامه از دولت های گذشته آغاز شد و منحصر
به فعالیت این دولت نیست و بر اساس آمار و ارقام
قربانیان این جــاده ،این پــروژه را به عنوان فعالیت
رسانه ای پیگیری کردیم .این استاد علوم ارتباطات
و روزنامه نگاری از به کار رفتن عبارت جاده مرگ
برای برخی محورهای پرحادثه کشور توسط رسانه
های دیگر هم خبر داد و در همین رابطه گفت :ورود
روزنامه خراسان به پروژه جاده ناتمام مشهد -بیرجند
که با به کــار بــردن عبارت جــاده مــرگ همراه بود
توانست موجب حساسیت و پیگیری مدیران برای
احیای آن شود.
«در رابطه با عواملی که باعث می شــود استان از
توسعه باز بماند کار می کنیم و به این نتیجه رسیده
ایم که نبود یک محور مواصالتی در شأن استان،
بزرگترین مانع توسعه خراسان شمالی اســت .در
همین راستا روزنامه برای توسعه استان ،تمام توان
خــود را به کــار بــرده اســت تا مطالبات مــردم را در

خبر

خصوص محور بجنورد -گلستان بازگو کند و به هر
نحوی شده است از آمار قربانیان این جاده بکاهد .اگر
چه تا امروز ،مردم ،تشکر و مسئوالن گالیه کرده اند
ولی روزنامه های خراسان و خراسان شمالی مصمم
هستند که مطالبات مردم را در خصوص این محور
همچنان پیگیری کنند تا خبر خوشی دربــاره جاده
حیات به مردم بدهند».
مدیر امور شهرستان های روزنامه خراسان هم در این
جلسه به شروع به کار روزنامه خراسان از اول تیرماه
 1328اشــاره کرد و گفت :این رسانه در طول این
مدت در شادی و غم های  3نسل از مردم خراسان
شریک بوده است و به جرأت می توان گفت که جامعه
مطبوعاتی خراسان به نوعی وامــدار این حدود 65
سال فعالیت روزنامه خراسان است«.علی نصیری»
با بیان این که این روزنامه تا قبل از سال 1377
به شکل استانی اداره می شد و از پنجم بهمن ماه
 1377به شکل سراسری منتشر می شود ،افزود:
روزنامه خراسان قدیمی ترین روزنامه محلی کشور
است و از نظر سراسری ،چهارمین روزنامه قدیمی
کشور است و طبق آخرین رتبه بندی وزارت ارشاد
جزو چهار روزنامه برتر است.
وی اظهارکرد :روزنامه خراسان در فضای مجازی
اپلیکیشن آخرین خبر را دارد که در پر بازدید ترین
حالت حدود  15تا  16میلیون بازدید کننده دارد
که از ایــن نظر مقام اول را دارد .همچنین کانال
آخرین خبر یک میلیون و هفتصد هزار دنبال کننده
دارد و فعالیت آن در سایر استان ها من جمله استان
خراسان شمالی رو به گسترش است.وی ادامه داد:
طبق نظرسنجی هایی که در سال گذشته انجام شد
ضریب نفوذ روزنــامــه خراسان در استان خراسان
شمالی  60درصد است یعنی از هر  10نفر  6نفر
روزنامه خراسان را مطالعه می کنند.
وی همچنین خاطرنشان کــرد :روزنامه خراسان
عالوه بر بجنورد در  7شهرستان و  23بخش و روستا
توزیع می شود و در مجموع در کل این استان 350
شعبه فروش دارد.
وی با اشاره به ضریب نفوذ باالی روزنامه خراسان
شمالی عنوان کرد :طبق نظرسنجی های انجام شده
ضریب نفوذ روزنامه خراسان شمالی در بجنورد 60
درصد و در سایر شهرستان ها  80درصد است.
همچنین از ســال  85تا پایان مــرداد مــاه امسال،
نزدیک به  100هزار خبر و گزارش در این روزنامه
تولید شده است.

بهروز -سی و هشتمین گردهمایی ائمه جمعه
استان با موضوع محرم و احیای ارزش ها برگزار
شد که طی آن نماینده ولــی فقیه در خراسان
شمالی نسبت به برخی جریان ها که قصد تقدس
زدایی را در جامعه دارند ،هشدار داد.نماینده ولی
فقیه در خراسان شمالی در این گردهمایی عنوان
کرد :ائمه جمعه در سنگر مهم و کلیدی نمازجمعه،
تبیین کننده ارزش های ناب اسالمی و مدافع
انقالب هستند.آیت ا« ...یعقوبی» با بیان این که
برخالف فضای مسمومی که در برخی از تریبون
ها مطرح شد حج امسال ،حج با اقتدار و عزتمندی
بــود ،افــزود :برخورد مــامــوران کشور سعودی با
حجاج ایرانی با سال های گذشته تفاوت داشت و
روان سازی حج در مراسم ها احساس می شد.امام
جمعه بجنورد خاطرنشان کــرد :در عرفات هم
تغییراتی به وجود آمده بود که فضای خوبی برای
دعا و نیایش فراهم شود و مراسم برائت از مشرکان
هم به خوبی بــرگــزار شد.نماینده ولــی فقیه در
استان با بیان این که یکی از سخت ترین و فشرده
ترین مناسک حج در روز عید قربان است ،افزود:
رمی جمره و قربانی کردن در این روز انجام می
شود ولی با زمان بندی که انجام شد این مناسک
به خوبی برگزار شد .وی تصریح کرد :به تازگی
جریانی در جامعه به راه افتاده است که با پوشش
ظاهری مردم پسند ،تیشه به ریشه ارزش ها می
زند و اصل ارزش های دینی را زیر سوال می برد
که این هدف نامقدسی اســت .وی افــزود :گفته
می شود چرا باید این همه پول خرج حج کنیم در
حالی که می توان آن را برای ایتام و نیازمندان
خرج کرد و یا این که چرا در ماه محرم برای گریه
کــردن هزینه می کنیم در حالی که می تــوان با
همان هزینه ایتام و نیازمندان را خنداند .آیت ا...
«یعقوبی» افــزود :در مسائل شرعی و خانوادگی
احکام دینی را به شکلی مطرح کنید که خانواده
ها طعم ایمان را بچشند مانند ضرورت نماز و این
که در هــزار و  440دقیقه شبانه روز  17تا 20
دقیقه اختصاص به نماز دادن کار دشواری نیست و
سهولت دینداری را با زبان ساده برای مردم مطرح
کنید تا قابل فهم باشد و نگویند عمل به احکام
دین سخت است.رئیس شورای سیاست گذاری
ائمه جمعه نیز در این مراسم از جا به جایی  4امام
جمعه در استان خبر داد و افزود :از این جا به جایی
ها یکی قطعی شده و بقیه هنوز قطعی نشده است.
حجت االسالم «عابدینی» افــزود :حجت االسالم
«محزون» جایگزین امام جمعه پیش قلعه خواهد
شد و احتمال دارد حجت االسالم «تکمیلی» امام
جمعه یکی از شهرهای خراسان رضوی شود.

