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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

برگزاری اجالس استانی
نماز در شیروان

دین می دانیم«.مرآتی» افزود :اگر چه چالش ها و تهدیدهایی در فضای مجازی وجود
دارد اما به کمک علما ،فرهنگیان ،دانشگاهیان و افراد فعال در این حوزه باید از فضای
مجازی به عنوان ابزار برای تبلیغ دین و نماز استفاده شود« .عارفخانی» معاون صدای
صدا و سیمای خراسان شمالی نیز فضای مجازی را به چاقویی دو لبه تشبیه کرد و

عوض زاده -اجالس استانی نماز با موضوع «نماز و فضای مجازی» در شیروان برگزار شد.امام جمعه
شیروان در این اجالس گفت:نماز راه برون رفت از مفاسد اجتماعی است و از طریق نماز می توان به
معراج انسانیت رسید .حجت االسالم «کوثری» تهدیدهای فضای مجازی را یکی از مهم ترین مسائل
و مشکالت پیش روی جامعه برشمرد.فرماندار شیروان نیز گفت :فضای مجازی را فرصتی برای تبلیغ

تنگهگزی در تنگنا
فاطمه معینی

منطقه تفریحی تنگه گزی در  ۱۸کیلومتری
جاجرم واقــع شــده و یکی از تفرجگاه هایی
است که اهالی این شهرستان برای گذراندن
روزهای تعطیل خود از آن استفاده می کنند.
با توجه به این که جاجرم به علت اقلیم کویری،
تفرجگاه های زیادی ندارد بیشتر مردم منطقه
تنگه گزی را برای تفریح خود برمی گزینند.
پــروژه مجتمع تفریحی تنگه گزی جاجرم به
صــورت مشارکتی بین شــهــرداری و میراث
فرهنگی در سال گذشته آغاز شد اما پیشرفت
چندانی ندارد.اکنون تنگه گزی از امکانات
رفاهی محروم و نیازمند توجه بیشتر مسئوالن
است.یکی از شهروندان جاجرمی در این باره
می گوید :منطقه تفریحی تنگه گزی یکی از
تفرجگاه هایی است که مردم برای گذراندن
ســاعــات استراحت خــود آن را انتخاب می
کنند اما این تفرجگاه امکانات رفاهی مانند
فروشگاه ،غرفه یا رستوران ندارد.
«رجبی» می افــزایــد :درختان ایــن منطقه تا
حـــدودی خشک شــده انــد و نیازمند توجه
هستند زیــرا شهر جاجرم تفرجگاه دیگری

ندارد .شهروندی دیگر نیز اظهارمی کند:
تنگه گزی امکانات مورد نیاز برای یک مجتمع
تفریحی را نــدارد.وی می افزاید :مسیر تنگه
گزی خاکی و نیازمند آسفالت است.
«صادقی» تصریح می کند :جاجرم با توجه
به قــرار گرفتن در منطقه کویری تفرجگاه
مناسبی ندارد و تنها تفرجگاهی که در حال
حاضر از آن استفاده می شود تنگه گزی است.
از قدیم مردم جاجرم از این محل برای تفریح
خود استفاده می کنند اما امکانات الزم یک
منطقه تفریحی را نــدارد.وی می افزاید :یک
مجتمع تفریحی نیازمند امکانات رفاهی از
قبیل مرکز خرید ،فروشگاه ،رستوران و دیگر
امکانات است اما تنگه گزی از این امکانات
محروم است .شهردار جاجرم در این باره می
گوید :تنگه گزی در  ۱۸کیلومتری جاجرم
واقع شده و تفرجگاه قدیم جاجرم بوده است
و شهروندان همچنان از این محل برای تفریح
خود استفاده می کنند«.پهلوان» می افزاید:
پروژه مجتمع تفریحی تنگه گزی با مشارکت
شــهــرداری و اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری با  ۱۵۰میلیون تومان
اعتبار در سال  ۹۵آغاز شد.

افزود :حوزه های علمیه و روحانیان باید با شناخت فضای مجازی از این ابزار به عنوان
فرصتی برای تبلیغ دین استفاده کنند.حجت االسالم «احمدی فر» رئیس ستاد اقامه
نماز خراسان شمالی نیز به خبرنگار ما گفت :این اولین اجالس استانی نماز در خراسان
شمالی است که در شهرستان ها برگزار می شود.

خبر

تجلیل از پژوهشگران برتر فاروجی
میم پرور -در مراسمی از  9فرهنگی و  12دانش آموز پژوهشگر برتر فاروجی تجلیل شد.امام جمعه فاروج
در این مراسم به بیان ارزش علم و مطالعه در دستورات و تعالیم دینی پرداخت و گفت :یک پژوهشگر همواره
باید ابزار کار خود را که قلم و کاغذ است با هدف نکته برداری با خود به همراه داشته باشد.حجت االسالم
«قلی زاده» با تاکید بر امانتداری در ذکر منابع و تقویت روحیه پرسشگری ،خواستار بررسی منابع مختلف
در پژوهش با هدف تولید علم شد«.محمد امیری» رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش
استان نیز با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از رسانه ها و فناوری های نوین در زمینه پژوهش ،خواستار انجام
پژوهش همراه با عمل و خروج از شعار شد«.معتمدی» مدیر آموزش و پرورش فاروج نیز هدف از برگزاری این
مراسم را نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و معرفی فعاالن برتر در عرصه تحقیق و پژوهش دانست و گفت:
زیربنای توسعه و پیشرفت هر کشوری تحقیق و پژوهش است.

پروژه مجتمع
تفریحی تنگه
گزی جاجرم
به صورت
مشارکتی بین
شهرداری
و میراث
فرهنگی در
سال گذشته
آغاز شد اما
پیشرفت
چندانی ندارد

گرامی داشت روز دانشجو در شهرستانها
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شهرستان ها

وی ابراز می کند :طبق اولویت ها و بررسی
های صورت گرفته آن چه که نیاز اولیه و مبرم
تنگه گزی بود مانند سرویس بهداشتی ،نماز
خانه و آالچیق احداث و محوطه با آبیاری قطره
ای گلکاری شده است و درختان خشکیده
احیا شــده انــد.وی ادامــه می دهــد :در حال
حاضر کمبودها برطرف شده است و تا وضعیت
برق مشخص نشود و تملک ها انجام نگیرد
نمی توان طرح توسعه را پیش برد .ما خواستار
19.8هکتار زمین برای تملک هستیم که اگر
تملک ها انجام شود طرح های جانبی مانند
غرفه و سایر امکانات در طرح جامع قرار می
گیرد و اشتغال زایی را نیز به همراه خواهد
داشـــت.وی تصریح مــی کند :یــک کیلومتر

مسیر خاکی نیز در آینده ای نزدیک آسفالت
خواهد شد.مسئول اداره میراث فرهنگی
جاجرم نیز می گوید :اجــرای طرح تفرجگاه
تنگه گزی با تامین اعتبار از محل اعتبارات
گردشگری آغاز شد و با توجه به این که جاجرم
تفرجگاه مناسبی ندارد تنگه گزی از مهم ترین
تفرجگاه هایی است که در شهرستان وجود
دارد و در حــال حاضر سرویس بهداشتی و
نمازخانه احــداث شده است«.کارگر مقدم»
مــی افــزایــد :ایــن پـــروژه بــرای تکمیل شدن
نیازمند اعتبار است که مشخص شدن مبلغ
مــورد نیاز این پــروژه بستگی به طرح توسعه
ای تنگه گزی دارد و هنوز مبلغ کلی و پیش
بینی شــده بــرای ایــن طــرح مشخص نیست.

به مناسبت  ۱۶آذر ،روز دانشجو ،مراسم گرامی داشت
این روز در شهرستان های استان برگزار شد.
معینی-جاجرم
دانشجویان باید مطالبه گر باشند و از جمله راه های
رشد دانشجویان ارتباط چهره به چهره و مطالبه گری
است.حجت االســام «موسوی»امام جمعه جاجرم با
بیان این مطلب در مراسم روز دانشجو افــزود :باید به
جوانان امید واقعی بدهیم و تدابیری بیندیشیم که
دغدغه اشتغال آنان برطرف شود«.گواهی» بخشدار

مرکزی جاجرم هم ابراز کرد :دانشجویان سرمایه های
کشور هستند و باید در گفتمان های اجتماعی شرکت
داشتهباشند.
عوض زاده -شیروان
رمز ماندگاری  16آذر روح استکبار ستیزی آن است.
امام جمعه شیروان با بیان این مطلب در آیین گرامی
داشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور شیروان افزود:
دانشگاه جایی است که باید در آن اهداف معلمان بزرگ
تاریخ (انبیا) زنده و احیا شود.حجت االسالم «کوثری»

ایستادن در مقابل استثمار و استکبار و مبارزه با طاغوت
را دو هدف واالی انبیا دانست که باید در دانشگاه نیز
احیا شود .وی با گرامی داشت  16آذر ،روز دانشجو
تصریح کرد :هویت دانشجو را استکبار ستیزی شکل
می دهد.
محمودیان-گرمه
«کرمی» سرپرست دانشگاه پیام نور گرمه در جشن
روز دانشجو گفت :دانشجو مفهوم آزادگی دارد و هیچ
گاه عرصه را با وجود مشکالت ترک نکرده و همیشه
حضوری فعال داشته است.حجت االسالم «حسن زاده»
کارشناس مذهبی گرمه هم با تاکید بر علم آمــوزی و
دانش های اسالمی گفت :دانشجویان در هشت سال

دفاع مقدس هم برگ های زرین دیگری را به کتاب پر
افتخار این مرز و بوم اضافه کرده و اسناد افتخار فراوانی
را برایمان به یادگار گذاشته اند.
برومند-مانه و سملقان
«جهانی» رئیس دانشگاه پیام نور آشخانه در جشن روز
دانشجو گفت :دانشجو باید تحلیلگر و هدایت کننده
در جامعه باشد و در مسائل علمی ،فرهنگی ،سیاسی
و اجتماعی به عنوان پیشرو و آگاه کننده اقشار مختلف
نقش آفرینی کند.حجت االسالم «محزون» امام جمعه
پیش قلعه هم با بیان این که دانشگاه رأس هرم است
اظهارکرد :دانشگاه را کوچک نشماریم و به دانشجویان
احترام بگذاریم و برای آن ها اهمیت قائل شویم.

آغاز برداشت
باریجه در گرمه

محمودیان 3 -هــزار و  300کیلوگرم باریجه در
کوه های قره چشمه و خمبی برداشت شد«.امامی»
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمه با

بیان این که کپه کاری و بذر پاشی با مشارکت جوامع
محلی صــورت گرفته اســت ،گفت :بذرپاشی و کپه
کاری  ۳۵۰هکتار در مناطق یاد شده باعث حفظ و

احیای پوشش گیاهی و متقابال افزایش اشتغال می
شود .وی افزود :این اقدام موجب اشتغال  ۷۰نفر در
سه ماه شده است.

از شهرستان ها چه خبر؟
میم پرور-فاروج
 اولین مجمع خیران مدرسه ساز در فاروج با حضور  60خیر شهرستان برگزار شد«.معتمدی» مدیر آموزش
و پرورش فاروج در این مجمع ،خیران مدرسه ساز را واقفان بی ادعای عرصه تعلیم و تربیت دانست و با اشاره
به ساخت دبستان  6کالسه روستای چری به عنوان بزرگترین مدرسه خیرساز شهرستان گفت :کمک خیران
مدرسه ساز و مشارکت مردم از عوامل توسعه عدالت آموزشی است.
معینی-جاجرم
 «مالئکه» رئیس شبکه بهداشت جاجرم گفت :اولین گروه از تیم های پزشکی شبکه بهداشت و درمان این
شهرستان به مناطق زلزله زده غرب کشور اعزام شدند.
نجاهی-جرگالن
 رئیس شورای راز و جرگالن با اشاره به این که اهالی بخش جرگالن از کتابخانه محروم هستند گفت:
احداث کتابخانه در راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تسهیل در دسترسی به کتاب از ضروریات است.
«خالدی» افزود :ایجاد نهمین کتابخانه خانگی از طرف اهالی در نبود کتابخانه عمومی ،بیانگر عالقه و
اشتیاق مردم جرگالن به کتاب خوانی و اهدای کتاب است.
 قدس ،نماد وحدت و پایتخت فلسطینیان و قبله اول مسلمین ،نقطه اتحاد جهان اسالم است .آخوند «نجاهی»
یکی از علما و روحانیون بخش جرگالن با بیان این مطلب افزود :اهل سنت منطقه به رسمیت شناختن قدس به
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی توسط آمریکا را محکوم می کنند و این اقدام آمریکا را تعرض به جامعه اسالمی
می دانند.آخوند «صمدی» امام جمعه جرگالن نیز با بیان این که فلسطین اشغالی تاکنون در مقابل اسرائیل و
هم پیمانانش ایستادگی کرده است گفت :مسلمین جهان در برابر تصمیمات منفور آمریکا درباره جهان اسالم
تسلیم نخواهند شد و قدس شریف برای همیشه پایتخت فلسطینیان خواهد ماند.
نجفیان -اسفراین
 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین گفت :نخستین نشست تخصصی نوازندگان تار و سه تار
اسفراین به سرپرستی شهاب اسکندری با همکاری فرهنگ سرای شهرداری برگزار شد.
«رضا ارغیانی» با اشاره به این که انجمن موسیقی اسفراین به صورت رسمی فعالیت خود را از سر گرفته است
افزود :در این نشست  12نوازنده تار و سه تار به صورت تک نوازی و گروه نوازی به اجرای قطعاتی در دستگاه
های مختلف پرداختند.
 «فرخنده» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در حاشیه بازدید از پروژه در حال احداث کتابخانه
عمومی اسفراین گفت :امیدواریم کتابخانه عمومی اسفراین تا دهه مبارک فجر سال جاری به بهره برداری
برسد.به گزارش خبرنگار ما ،پروژه کتابخانه عمومی اسفراین که از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری
در حال احداث است  85درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تجهیزات آن زودتر از موعد به اسفراین رسیده است.
محمودیان-گرمه
 همایش فناوری نانو تکنولوژی برای  ۲۰۸دانش آموز دختر و پسر پایه های نهم و دهم شهرستان گرمه
برگزار شد.

