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جاذبه هاى گردشگرى در اين استان زياد است.
 هم جاذبه هاى طبيعى، هم جاذبه هاى تاريخى؛ هم منطقه ى زيبا و طبيعت زيباى اينجا، هم 

چيزهاى تاريخى اى كه وجود دارد. 
مردم  است؛  زيارتى  كاروانهاى  مرور  و  عبور  معرض  در  اينجا  نيست؛  اينجا دوردست   
دارند مي روند، مى آيند. يك روز، يك شبانه روز، نه همه ى اين مسافرين، بعضى از اينها، 
در اين شهر بمانند و بروند از مراكز طبيعى اينجا، از همين مراكز تاريخى اينجا بازديد 
كنند. شما ببينيد چه تحولى در كسب و كار و زندگِى اينجا به وجود خواهد آمد. بنابراين، 

اين هم يك اولويت است. 
                مقام معظم رهبری



»هنر بزرگ ترين موهبت پروردگار است كه شهامت آفرينش را به بندگانش عطا فرمود 
تا بتوانند با ابتکار و خالقيت ، همدلى و يکرنگى را به زيباترين شيوه رقم زنند.

كاريکاتور يکى از خالقانه ترين هنرهاست كه اميد است با برگزارى اين جشنواره و ديگر 
برنامه ها و خلق آثار هنرى بتوان براى توسعه فرهنگى ، اجتماعى و سياسى خراسان شمالى 

كه گنجينه اى از بهترين هاست ؛ گام هاى مباركى برداشت .«

سید علی اکبر پرویزی      
                  استاندار خراسان شمالی



هنر به عنوان يکى از ابزار ها و مولفه هاى مهم در انتقال مفاهيم، ارزش ها و هنجار هاى اجتماعى آفريننده زيبايى هايى است كه 
گواهى مى دهد تجلى شکوه و عظمت هستى كه همانا جلوه جمال حضرت حق است.

خراسان شمالى به عنوان گنجينه اى گرانبها مى تواند الهام بخش خلق آثار بديع هنرمندانى باشد كه مظمون ساز و زيبايى شناسند. 
در اين ميان هنر كاريکاتور توانسته است با بهره گيرى از موضوعات ناب در خراسان شمالى)به عنوان صندوقچه اى از فرهنگ ها(
آفرينش هاى زيبايى ارائه نمايد كه نشان دارند از ميراث بزرگ فرهنگى استان، مفاخر ارزشمند، فرهنگ غنى، تنوع قوميتى و جاذبه هاى 

فرهنگى زيبا با بيانى متفاوت.
همه  ستودنى  اهتمام  و  تالش  همت،  از  است  زرينى  برگ  شمالى  خراسان  كارتون  و  كاريکاتور  المللى  بين  جشنواره  برگزارى 

هنرمندانى كه با نگاه ظريف خود دست به توليد جلوه هاى زيباى هنر استان نمودند.
ضمن عرض دست مريزاد به دبير محترم جشنواره و همه هنرمندان، عوامل و حاميانى كه زمينه برگزارى اين رويداد فرهنگى و هنرى 
را در استان رقم زده اند، اميدواريم تداوم اين جريان سازى در حوزه فرهنگ و هنر موجبات تعالى و رشد روزافزون فرهنگ استان 

را در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملى و مديريت جهادى فراهم آورد.
                                حسین ثابت قدم وحید

                                          مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
                                   خراسان شمالی



به نــام خالــق هنر
استقبال خوب هنرمندان از سرتاسر جهان در ارسال اثر در خصوص فرهنگ و جاذبه هاى استان خراسان شمالى اهميت اين مقوله در 
احترام نخبگان جهان به فرهنگ ايران عزيزمان در سرتاسر گيتى را نشان مى دهد و باعث افتخار است كه استان ما معيادگاه حضور 

صد ها اثر از بهترين كارتونيست ها و كاريکاتوريستهاى جهان بود تا با قلم خود يك رويداد فرهنگى زيبا را گرمى ببخشند.
در فضاى كارتون هاى جدى گاهى نيز به لبخند به مثابه فقط لبخند بنگريم، همچنان كه به گل نه بخاطر گذاشتن بر سر مزارى يا 

هديه به محبوبى كه فقط بخاطر خود گل، زيبايى و عطرش و وجودش، سرمستش شويم.
از همه هنرمندان، مسئوالن وسازمانهايى كه دست يارى به ما دادند و مارا در اين اتفاق يارى كردند سپاسگذارم.

مسلما كسانى كه با آثار خود به زيبايى هاى اين جهان مى افزايند از روح زيبايى برخوردارند و خوشحاليم كه اين جشنواره با موفقيت 
به كار خود با چنين هنرمندانى از ايران و جهان به سرانجام نيك رسيد.

 
                   عباس ناصری

             مدیر مجله ی کارتون
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گرزیژتف گرزونژل/لهستانجواد علیزاده/ایران

علیرضا باقری/ایرانسباستین کاست/آرژانتینحسین صافی/ایران



Ali  Sur/TURKEYHamidreza Mosayebi/IRANIvailo Tsvetkov/BULGARIA

Abbas Ghazi Zahedi/IRAN Mohsen Zarifian/IRAN Sajad Rafei/IRAN Abbas Naaseri/IRAN

ایوایلو تسوتکف/بلغارستانحمیدرضا مسیبی/ایرانعلی شور/ترکیه
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14

محمدرضا ثقفی/ایران

Mohammad Reza Saghafi/IRAN

1st



15
15

2nd

Jiri Srna/ Czech Republic

2nd



16

محمدعلی خلجی/ایران

Mohammad Ali Khalaji/IRAN

3rd



17
17

2nd

علیرضا پاکدل/ایران

Alireza Pakdel/IRAN

Merit 
Prize



18

مسعود ضیایی/ایران

Masoud Ziai/IRAN

Merit 
Prize



19
19

2nd

مصطفی ستاریان/ایران

Mostafa Sattarian/IRAN

Merit 
Prize



20

Eshonkulov Makhmudjon/Uzbekistan

Merit 
Prize



21
21

2nd

سامان ترابی/ایران

Saman Torabi/IRAN

Merit 
Prize



22

Valentin Georgiev/Bulgaria

Merit 
Prize



23
23

2nd

علیرضا ذاکری/ایران

Alireza zakeri/IRAN

Spicial Prize 
Talangor 
Cartoons 
Group
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Abdul Syukur/Indonesia



25
25

2nd

سعید صادقی/ایران

Saeed Sadeghi/IRAN



26

آیت نادری/ایران

Ayat Naderi/IRAN



27
27

2nd

Miroslav Jakovljev/Serbia



28

حامد مرتضوی علوی/ایران

Hamed Mortazavi Alavi/IRAN



29
29

2nd

مجید داوودی/ایران

Majid Davodi/IRAN



30

Damir Novak/Croatia



31
31

2nd

عقیل رستگاری/ایران

Aghil Rastegari/IRAN



32

سامان جعفری/ایران

Saman Jafari/IRAN



33
33

2nd

وحیده فالحی/ایران

Vahideh Fallahi/IRAN



34

Andrea Pecchia/Italy



35
35

2nd

امیر سهیلی/ایران

Amir Soheili/IRAN



36

حامد مرتضوی علوی/ایران
Hamed Mortazavi Alavi/IRAN



37
37

2nd

فائزه احمدنیا/ایران
Faezeh Ahman Nia/IRAN



38

Doru Axinte/Romania



39
39

2nd

داریوش مهردالن/ایران
Darioush Mehrdelan/IRAN



40

مسعود ضیایی/ایران

Masoud Ziai/IRAN



41
41

2nd

رحامن دادگسرت/ایران

Rahman Dadgostar/IRAN



42

Lubomir Kotrha/Slovakia



43
43

2nd

محمدعلی خلجی/ایران

Mohammad Ali Khalaji/IRAN



44

محمود نظری/ایران

Mahmood Nazari/IRAN



45
45

2nd

سامان ترابی/ایران

Saman Torabi/IRAN



46

Saadet Demir Yalçın/Torkey



47
47

2nd

اکرب تراب پور/ایران

Akbar Torab pour/IRAN



48

Jiri Srna/Czech Republic



49
49

2nd

حمید نسیم/ایران

Hamid Nasim/IRAN



50

محمود برخورداری/ایران

Mahmood Barkhordari/IRAN



51
51

2nd

محسن اسدی/ایران

Mohsen Asadi/IRAN



52

Abdul Syukur/Indonesia



53
53

2nd

سعید صادقی/ایران

Saeed Sadeghi/IRAN



54

آیدین ارجمندی/ایران

Aidin Ardjomandi/IRAN



55
55

2nd

نادیا آقابیگی/ایران

Nadia Aghabeigi/IRAN



56

Raed Khalil/Syria



57
57

2nd

الهام خلیلی مهر/ایران

Elham Khalili Mehr/IRAN



58

حامد مرتضوی علوی/ایران

Hamed Mortazavi Alavi/IRAN



59
59

2nd

György Csikós/Hungary



60

پویا عبدلی/ایران

Pooya Abdoli/IRAN



61
61

2nd

Huey Nguyenhuu/USA



62

سپیده و شقایق ایامنی/ایران
Sepideh & Shaghayegh Imani

/IRAN



63
63

2nd

محمدرضا ثقفی/ایران

Mohammad Reza Saghafi/IRAN



64

Jiri Srna/Czech Republic



65
65

2nd



66

یارس خان برای/ایران

Yaser Khanbaray/IRAN

1st



67
67

2nd

Mauricio Parra Herrán

/Colombia

2nd



68

Walter Manuel Alvarez Toscano

/Perú

3rd



69
69

2nd

هادی اسدی/ایران

Hadi Asadi/IRAN

Merit 
Prize



70

شهاب جعفرنژاد/ایران

Shahab Jafarnejhad/IRAN

Merit 
Prize



71
71

2nd

علی بهرامی/ایران

Ali Bahrami /IRAN

Merit 
Prize



72

مریم خلج/ایران

Maryam Khalaj/IRAN

Merit 
Prize



73
73

2nd

Huang RongHai/China

Merit 
Prize



74

Antonio Manuel FerreIra dos Santos/Portugal

Merit 
Prize



75
75

2nd

علیرضا پاکدل/ایران

Alireza Pakdel/IRAN



76

Wang Da Peng/China



77
77

2nd

نادر رحامنی/ایران

Nader Rahmani/IRAN



78

محمد کارگر/ایران

Mohammad Kargar/IRAN



79
79

2nd

علیرضا ذاکری/ایران

Alireza Zakeri/IRAN



80

Adrian Anibal Palmas/Argentina



81
81

2nd

عارف نیازی/ایران

Aref Niazi/IRAN



82

Raul Alfonso GrisalesGuaico

/Colombia



83
83

2nd

Raul De La Nuez/Cuba



84

Seddek Mostafa/Egypt



85
85

2nd

ادریس کریامن/ایران

Edris Kariman/IRAN



86

وحیده فالحی/ایران

Vahideh Fallahi/IRAN



87
87

2nd

شهرام شیرزادی/ایران

Shahram Shirzadi/IRAN



88

Giselle Escandón Silva

/Colombia



89
89

2nd

Valentin Georgiev/Bulgaria



90

مسعود عسگری/ایران

Masoud Asgari/IRAN



91
91

2nd

فرزانه آقایی/ایران

Farzaneh Aghaee/IRAN



92

J.Bosco/Brasil



93
93

2nd

علی آهنگر/ایران

Ali Ahangar/IRAN



94

نارص احمدزاده/ایران

Naser Ahmad Zadeh/IRAN



95
95

2nd

Ferreol Murillo Fuentes/Costa Rica



96

سید تقی رضایی/ایران

Seyed Taghi Rezai/IRAN



97
97

2nd

محمدرضا میرشاه ولد/ایران

Mohammad Reza Mirshahvalad/IRAN



98

Damir Novak/Croatia



99
99

2nd

وحید رحیم بخش/ایران

Vahid Rahim Bakhsh/IRAN



100

Darkp Drljevic/Monte Negro



101
101

2nd

سامان ترابی/ایران

Saman Torabi/IRAN



102

Eshonkulov Makhmudjon

/Uzbekistan



103
103

2nd

پویا عبدلی/ایران

Pooya Abdoli/IRAN



104

هام یزدی زاده/ایران

Homa Yazdi Zadeh/IRAN



105
105

2nd

Adnane Jabir/Morocco



106

Krzysztof  Grzondziel/Poland



107
107

2nd

محسن نوری نجفی/ایران

Mohsen Nouri Najafi/IRAN



108

حمیدرضا مسیبی/ایران

Hamid Reza Mosayebi/IRAN



109
109

2nd

عباس نارصی/ایران

Abbas Naaseri/IRAN



110

فرزانه وزیری تبار/ایران

Farzaneh Vaziri Tabar/IRAN



111
111

2nd

سجاد رافعی/ایران

Sajad Rafei/IRAN



112

عباس نارصی/ایران

Abbas Naaseri/IRAN



113
113

2nd

مسعود زمانی/ایران

Masoud Zamani/IRAN



114

Krzysztof  Grzondziel/Poland



115
115

2nd

Ivailo Tsvetkov/Bulgaria



116

علیرضا باقری/ایران

Alireza Bagheri/IRAN



117
117

2nd



118

جواد علیزاده/ایران

Javad Alizadeh/IRAN



119
119

2nd

Shankar Pamarthy/India



120

Krzysztof Grzondziel/poland



121
121

2nd

علیرضا باقری/ایران

Alireza Bagheri/IRAN



122

Raul Alfonso Grisales

/colombia



123
123

2nd

نادر رحامنی/ایران

Nader Rahmani/IRAN



124

Omar Zevallos Velarde/PERU



125
125

2nd

وحید جعفری/ایران

Vahid Jafari/IRAN



126

حامد حافظیه/ایران

Hamed Hafezieh/IRAN



127
127

2nd

علی پاکنهاد/ایران

Ali Paknahad/IRAN
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Wesam Khalil

Estonia
enn ehala

Finland
Heino Partanen

Hungary

György Csikós

India
ARUP GUPTA

kamlekar Vivek

Indonesia
ABDUL SYUKUR

Didie SW

Yunus erlangga joen

Iran
Ahvaz - saman torabi

Ardabil - shahram rezaei

Ashkhane - aghil rastegar

Ashkhane - edris kariman

Behbahan - sedighe ahmadi

Birjand - mohammad kargar

Bojnourd - elyas rashidi nasab

Bojnourd - dariush mehrdelan

Sun Shen ying

Wang da peng

Guibao Gai

Huang RongHai

Colombia
Camilo Andrés Triana Cubillos

Giselle Escandón Silva

Mauricio Parra Herrán

Raul Alfonso GrisalesGuaico

Costa Rica
Ferreol Murillo Fuentes

Croatia
Damir Novak

Tomislav Kaurin

Cuba
Raul de la Nuez

Roberto Castillo Rodriguez

Czech Republic

Jiri Srna

Egypt
Ahmed Samir Farid

MOHAMED EFFAT ABD EL

Seddek Mostafa

Argentina
Adrian Anibal Palmas

Daniel Antonio SAHADE

Armenia
ArsenGevorgyan

Bosnia-Herzegovina

Rešad Sultanović

Brasil
Dorival Machado de Campos

J.Bosco

RAIMUNDO WALDEZ C. DUARTE

Vinícius Cruz.jpg

Elihu Duayer

Rodolfo Carvalho

Bulgaria
Ivailo Tsvetkov

Valentin Georgiev

China
Ba Bilig

Cai Qinghua

Hong Xue

Jia Ruijun

Li Buyi



129
129

2nd
Tehran - Aidin Ardjomandi

Tehran - alireza zakeri

Tehran - bijhan rafi por

Tehran - hosein sakhaee

Tehran - majid maki

Tehran - mehdi ahmadian

Tehran - mohamad hosein matak

Tehran - mohamad reza mirshahvalad

Tehran - mohamadreza saghafi

Tehran - mohammad ali khalaji

Tehran - nader rahmani

Tehran - Nadia Aghabeigi

Tehran - neda khodaverdi

Tehran - rasol habibi

Tehran - Reaza Nik khah matin

Tehran - shahab jafarnejhad

Tehran - shahram shirzadi

Torbat heydariye - farzaneh Aghaee

Zanjan - ali bahrami

Zanjan - zebideh aziz khani

Italy
ANDREA PECCHIA

Marino Tarizzo

Macedonia
Jordan pop iliev

Nikola Angelkoski

monte negro
Darkp Drljevic

Kermanshah - Pooya abdoli

Kermanshah - Tayyebeh Khalili Mehr

Mashhad - alireza pakdel

Mashhad - davod kamali

Mashhad-iman sadeghi

Mashhad - mahmood azadnia

Mashhad - majid davodi

Mashhad - maryam khalaj

Mashhad-mohsen asadi

Mashhad-reza alipoor

Nahavand - Jahan boheiraei

Pakdasht - vahideh fallahi

Rasht - esmaeil Tahsini

Rasht - taravat niki

Sanandaj - amir soheili

Sanandaj - masoud asgari

Sanandaj - saman jafari

Sanandaj - yaser khanbaray

Shiraz - ahmad reza sohrabi

Tabriz - davod deldar

Tabriz - jalal pirmarz abad

Tabriz - monir moghimi

Tabriz - ramin khorsand

Tabriz - roya sayah

Tabriz - sara valania

Tabriz - sepideh va shaghayegh imani

Tabriz - usef alimohammadi

Tabriz - yashar ostadi

Bojnourd - Ehsan kamali

Bojnourd – Faezeh ahmad nia

Bojnourd - hamed mortazavi alavi

Bojnourd - hamid nasim

Bojnourd - seyed taghi rezaei

Bokan - Naser Ahmadzadeh

Dehdasht - rahman dadgostar

Dehloran - mahmood barkhordari

Esfahan - ayat naderi

Esfahan - Eisa Ghojavand

Esfahan - mahmodreza sanati

Esfahan - mohamad bagher ranjbar

Esfahan - mostafa sattarian

Folad shahr - masoud ziai

Ghazvin - shohreh rostami

Ghom - hamidreza sadeh

Ghom - malihe ahmadi

Ghorve - vahid rahim bakhsh

Hamedan - akbar torab por

Hamedan-Hadi Asadi

Hamedan - mahmood nazari

Ilam - javad abdolhoseyni

Jahrom - saeed sadeghi

Kashan - ali ahangar

Kerman - bayyeneh shariati mehr

Kerman - homa yazdi zadeh

Kermanshah - Aref Niazi

Kermanshah - Elham Khalili Mehr
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Syria
Fadi Abou Hassan

GHiath Saleem Fattoum

Mohamad Altamimi

RAED KHALIL

Thailand
PASSAPRAWAS A-CHINOBOONWAT

Turkey
Mehmet Saim Bilge

Saadet Demir Yalçın

sonay yılmaz

Ukraine
Mykola Prynkovskyi

DUBOVSKY Alexander

Sergii Fedko

Usa
Huey Nguyenhuu

Uzbekistan
Eshonkulov Makhmudjon

Morocco
Adnane Jabir

Nigeria
Joshua Okoromodeke

AZUKA NWOKOCHA

Perú
Walter Manuel Alvarez Toscano

Poland
Henryk Cebula

KRZYSZTOF GRZONDZIEL

Portugal
ANTÓNIO MANUEL FERREIRA DOS 

SANTOS

Romania
DORU AXINTE

Russia
Igor Smirnov

Andrey Rijov

Viacheslav bibishev

Serbia
MIROSLAV JAKOVLJEV

Mileta Miloradovic

Slovakia
Lubomir Kotrha

Slovenija

Milan Alasevic
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2nd

 

سید علی اکبـر پرویزی / استاندار استان خراسان شاملی
محمود دلپسند / معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شاملی

مجید پور عیسی / معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان شاملی
علی اکبـر شمسی پور / مدیر کل دفتـر برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان شاملی

حسین ثابت قدم وحید / مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شاملی
محمود ثـمینی / فرماندار شهرستان بجنورد

بهرام شیخ نژاد / مشاور فرهنگی استاندار خراسان شاملی
روح اللّه براتیان / شهردار شهر بجنورد 

علی کاظمی/مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شاملی
میثم مرادی بیناباج / رئیس حوزه هنـری خراسان شاملی

ابوالحسن حیدری / معاونت هنـری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شاملی
حسین فرخنده/معاونت اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شاملی

مجتبی زیرک/کارشناس امور هرنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شاملی
رضا رضایی / رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بجنورد

امین رجب پور/ مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شاملی
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر اسفراین
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر شیروان

مهدی محمدی/رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد
رضا فیروزه/نائب رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد

سید احمد وکیلی/رئیس کمیسیون فرهنگی اجتامعی شورای اسالمی شهر بجنورد
جمشید گریوانی/ نائب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتامعی شورای اسالمی شهر بجنورد

مهستی آدینه زاده/عضو کمیسیون فرهنگی اجتامعی شورای اسالمی شهر  بجنورد
سید عباس نقیب/معاونت اداری مالی شهرداری بجنورد

محمد موفق / معاونت فرهنگی اجتامعی شهرداری بجنورد
وحید نـامزی / معاونت فرهنگی و هنـری حوزه هنـری خراسان شاملی

اسامعیل حسین پور / مشاور فرهنگی استاندار ورئیس کمیسیون مدیریت حقوقی شهر شیروان
مسلم غالمی / رئیس شورای شهر اسفراین

مهدی استیری / رئیس کمیسیون فرهنگی اجتامعی ورزشی شهر اسفراین
جعفر بورنگ/شهردار شهر شیروان

عباس فیاض/ رئیس شورای شهر شیروان
عباس کاظمی/نائب رئیس شورای اسالمی شهر شیروان

علی گودرزی/مدیرعامل آتش نشانی بجنورد
علــی قلــی زاده / محســن عباســی/ لیــال دولتشــاهی / مســعود شــجاعی طباطبایــی/ جلیــل حــق پرســت /  مســعود ضیایی زرد خشــویی /محمدحســین انصاری مود  / محســن ســلیمی 
/مصطفــی محمدنیــا/ مســعود عاملــی پــور /محمدرضــا قهرمانیــان / ایــامن بــدری / رســول فــرح بخــش / یونس مهجــوری / امین رجــب پور / میثــم حاجی پور / حســین بازخـــانه / محمد 
کریمــی مقــدم / امیــر حیــدرزاده / نستـــرن مــودی/ عبــاس قاضــی زاهــدی / ابراهیــم رشــیدی نســب /علــی اکرب حیــدری/ رضا وحدانی /نســیم پورســینا /راضیه ســعیدی نســب/  امیر 

طاهــری شایســته/علی پاکنهــاد/ فرهــاد رحیــم قراملکــی / آیلیــن شمشــیرگران /محســن نامداریان/ محســن غالمیان/ایامن امیــن الرشیعــه / الهه حصاری/عبــاس علی پور
و همه کسانی که مارا در این امر یاری کردند.



استان خراسان شاملی در یک نگاه
ــی ۸۰۰۰۰۰ نفــر  ــا جمعیــت تقریب ــن اســتان ب ــران اســت. ای ــورد یکــی از اســتان های کشــور ای ــه مرکزیــت شــهر بجن اســتان خراســان شــاملی ب

ومســاحت ۲۸۱۷۹ کیلومــرت مربــع )تراکــم ۳۰ نفــر درکیلومــرت مربــع(، بــه لحــاظ مســاحت از ۱۴ اســتان کشــور و۵۱ کشــور جهــان بزرگ تــر اســت 

و از لحــاظ جمعیتــی نیــز از ۷ اســتان کشــور پرجمعیــت تــر می  باشــد. ایــن اســتان از7 شهرســتان بجنــورد )مرکــز اســتان(، شــیروان ،اســفراین، مانــه 

وســملقان ،جاجــرم ،فــاروج وراز و جــرگالن تشــکیل شــده اســت و از نظــر موقعیــت جغرافیایــی ازشــامل بــا کشــور ترکمنســتان از رشق وجنــوب 

بــا اســتان خراســان رضــوی ،ازجنــوب غربــی بــا اســتان ســمنان وازغــرب بــا اســتان گلســتان هــم مــرز اســت . 

جاذبه های گردشگری استان:
هریــک از شهرســتان هــای فــوق دارای پیشــینه تاریخــی کهــن فرهنگــی غنــی مــی باشــند کــه از مراکــز گردشــگری و زیارتــی مهمــی برخــوردار 

هســتند و بــه علــت داشــن چشــم اندازهــای متنــوع طبیعــی، شهرســتان هــای ایــن اســتان از جاذبــه هــای توریســتی و اکوتوریســتی فــراوان و 

پتانســیل باالیــی برخوردارنــد و همیــن توامننــدی هــای گردشــگری و منابــع توریســتی بســیار غنــی اهمیــت ویــژه ای بــه ایــن مناطــق بخشــیده 

اســت. 

به عنوان منونه به بعضی از این مکانهای توریستی،گردشگری و زیارتی اشاره می مناییم. 

آرامــگاه امامــزاده ســلطان ســيد عباس)معصــوم زاده(، آرامــگاه شــیخ علــی اســفراینی ، زیارتــگاه دانیــال نبــی ، مقــربه شــهدای بجنــورد ، خواجــه 

مهزیــار جاجــرم، کلیساوآتشــکده اســپاخو در مانــه و ســملقان، عــامرت و آینــه خانــه مفخــم، آب معدنــی ایــوب پیغمــرب بــرای ترموتراپــی، روســتای 

اســفیدان در بجنــورد روســتای گلیــان، و دره باصفــای زورام در شــیروان، قلعــه جــالل الدیــن و رسچشــمه شــوقان در جاجــرم، شــهر و ارگ خشــتی 

بلقیــس، پــارک ملــی ســاریگل و ســالوک در اســفراین، ،بش قــارداش ، غــار بیــدگ ،غــار کافرقلعــه ،غــار نوشــیروان ، گردشــگاه باباامــان ، نارین قلعــه، 

دره زیبــای درکــش، آبشــار بیــارو...- 

اقـــــوام:
اقــوام مختلــف کرمانــج _ تــرک _ ترکمــن _ فــارس و تــات، بلــوچ و عــرب ایــن منطقــه در نهایــت صلــح و صفــا خونگرمــی و مهــامن نــوازی، همــراه 

بــا برخــورداری از رابطــه حســنه زندگــی خــود را  ادامــه مــی دهنــد.

سوغاتی های استان:

ــم و  ــم و گلی ــی ـ فــرآورده هــای لبنی)کشــک و قــره قــورت( ، جاجی ــواع گل و گیاهــان داروئ ــو بخــارا ، ان ــر ( ، آل ــوردی )شــکر، پنی ــات بجن آبنب

ســفره کــردی، قالــی و قالیچــه کــردی و ترکمنــیـ  پشــتی و قالیچــه هــای ابریشــمی نفیــس ترکمنــی قابــل صــادرات و چــارق و عســل،انواع پارچــه هــای 

نخــی اســفراین و... 
برای اطالعات بیشرت به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

     www.cartoonmag.com                    


