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● ● اداره تعزیرات و نظارت بر کاالهای شهر شیروان،
بررسی مغازه ها را به شکل کامل انجام دهد.

خبر

شنیده ها از تغییرات در
آموزش و پرورش
شنیده ها از تغییرات مدیریتی در آموزش و پرورش
استان حکایت دارد .شنیده می شود مدیر کل
آموزش و پرورش خراسان شمالی تغییر می کند
و  3گزینه مطرح برای جایگزینی وی وجود دارد.
طبق شنیده ها «محمود اسدی» ،رئیس فعلی اداره
آموزش و پرورش بجنورد« ،قنبر علی خوش آینه»
معاون پژوهش ،برنامه ریزی و منابع انسانی اداره
کل آمــوزش و پــرورش و «محسن فریدی» دارای
سابقه مدیریت در وزارت آمــوزش و پــرورش3 ،
گزینه نهایی برای پست مدیر کلی آموزش و پرورش
خراسان شمالی هستند و کارنامه مدیریتی آن
ها توسط وزارتــخــانــه مــورد بررسی قــرار گرفته
است .پیش از این از «فریبا باقری باغان» مدیر کل
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان
شمالی به عنوان یکی از گزینه های مدیر کلی
آموزش و پرورش استان نام برده می شد.
گفته می شود« :براتعلی حاتمی» مدیر کل آموزش
و پرورش استان پنجم فروردین امسال بازنشسته
شده است و تا معرفی فرد جدید به فعالیت خود
ادامه می دهد.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

کوپن نان برای مستمندان در
بجنورد
روزنــامــه خــراســان در شــمــاره  5370کــه 4
بهمن ماه  1346به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «گزارشها و اخبار خبرنگاران ما
از شهرستانهای خــراســان اســتــان نهم» از
اختصاص کوپن نــان بــرای مستمندان در
بجنورد خبر داده اســت .در این مطلب می
خوانیم« :از طــرف شــهــردار بجنورد اخیرا
اقدامات مفیدی بنفع متکدیان و مستمندان
بعمل آمده و وسائل آسایش آنان فراهم گردیده
است بویژه اینکه مقداری کوپن نان در اختیار
معتمدان محالت شهر قرار داده اند که بطور
محرمانه بخانواده های مستمند و با استحقاق
که بر اثر بــرودت هوا گرفتار استیصال شده
انــد بدهند .ایــن اقــدام شــهــرداری بخصوص
از ایــن نظر کــه بطور نامحسوس بخانواده
های مستمند کمک میگردد در خور توجه
میباشد ».در مطلبی دیگر در این ستون با
تیتر «شهردار بجنورد بمشهد آمد» آمده است:
«شهردار بجنورد بمنظور اقدامات عمرانی
و تصویب الیحه بــودجــه شــهــرداری و تهیه
یکدستگاه اتومبیل زباله کش و سایر اقدامات
ضروری بمشهد وارد شد».

پنج شنبه  ۲۷اردیبهشت  1397اول رمضان  143۹شماره 271۵

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

 8اثر صنایع دستی استان در راه جهانی شدن
مرتضوی 8 -اثر صنایع دستی استان که نشان ملی مرغوبیت
دریافت کردند ،جهانی می شوند.معاون صنایع دستی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در
گفت و گو با خبرنگار ما افزود :صنایع دستی گلیم ،کاله ترکمنی
سوزن دوزی شده ،جلیقه ،چاووت ،کاله کرکی ،شلوار چوخه،
آجیل خوری قوچ اوریال ،مشبک و منبت کاری سال گذشته
موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت شدند و شهریور ماه امسال

در آستانه ماه مبارك رمضان آغاز شد؛

نظارت ویژه بر وسایل توزین
علی نیا  -بازرسی و كنترل تمام وسایل توزین مراكز
عرضه و فــروش شیرینی ،زولبیا  ،بامیه ،آش و حلیم و
دیگر اقالم مصرفی ویژه ماه مبارك رمضان از سوی اداره

مــورد داوری قــرار می گیرند« .عابدی» افــزود :کاندیداهای
ایران در این مسابقه از میان آثار چهارمین برنامه نشان ملی
مرغوبیت صنایعدستی سال گذشته که دارای باالترین امتیاز
بودند انتخاب شدند و حداکثر  ۱۰۰اثر و حداقل  ۷۰اثر از
میان  ۳۵۶اثر برگزیده از نظر معاونت صنایعدستی و هنرهای
سنتی سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
برای حضور در مراسم داوری شورای جهانی صنایعدستی غرب

كل استاندارد خراسان شمالی به صورت ویژه آغاز شد.
مدیركل استاندارد خراسان شمالی با اعالم این خبر افزود:
با توجه به آغاز ایام پر فیض و بركت رمضان و عرضه بیشتر
كاالهای مصرفی همچون زولبیا و بامیه ،آش و حلیم و غیره
این اداره كل شروع به كنترل و آزمون همه وسایل توزین و
سنجش مورد استفاده در این مراكز کرده است و در ادامه
به صورت دوره ای و مستمر تمام این مراكز را مورد پایش

آسیا واجد شرایط و در حال تکمیل پرونده به منظور ارائه به این
شورا هستند.وی اظهارکرد :در مراسم داوری شورای جهانی
صنایعدستی منطقه غرب آسیا که به میزبانی ایران برگزار می
شود یک یا دو داور از ایران ،یک داور از کشور کویت ،یک داور
از کشور عمان و دو داور از کشورهای آسیایی و اروپایی حضور
دارند که نیمه دوم شهریور ماه امسال با حضور کشورهای عضو
برگزار می شود.

و سنجش قــرار می دهد.وی تصریح كــرد :این اقــدام در
راستای انجام وظایف و مسئولیت های اداره كل استاندارد
با هــدف حفظ و رعایت حقوق مصرف كنندگان توسط
بازرسان این اداره كل در واحدهای صنفی انجام می شود.
وی خواستار همكاری هر چه بیشتر كسبه با بازرسان شد و
از تمامی هم استانی ها تقاضا کرد كه تخلفات احتمالی را به
این اداره كل گزارش دهند.

جشن روابط عمومی های دانشگاه علوم پزشکی

بیشترین بارش در فاروج با 19.4میلی متر

علوی -جشن روابط عمومی های دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد .معاون آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در این مراسم با بیان این که در عرصه بین الملل
آن چنان که باید نتوانسته ایم خودمان را به روز کنیم ،افزود :دانشگاه های علوم پزشکی از
لحاظ استاندارد و کیفیت آموزشی در وضعیت قابل قبولی هستند اما با این وجود نتوانسته
ایم در جذب دانشجویان خارجی خوب عمل کنیم .دکتر «گنجی» افزود :در حال حاضر
نخستین گام ها به این منظور برداشته شده ،کارگروه بین الملل دانشگاه برگزار و همچنین
سایت اصلی دانشگاه ها و معاونت های آن به زبان انگلیسی ترجمه شده است .به گزارش
خبرنگار ما ،در این مراسم از روابط عمومی های برتر دانشگاه علوم پزشکی تقدیر شد.

طی  24ساعت منتهی به صبح روز گذشته بیشترین میزان بارندگی از فاروج به میزان 19.4
میلی متر گزارش شده است .براساس اعالم اداره کل هواشناسی خراسان شمالی 16.4
میلی متر نیز در بجنورد باران بارید که این میزان بارش از ایستگاه هواشناسی در فرودگاه
بجنورد به ثبت رسیده است .طی این مدت از  10ایستگاه هواشناسی از مجموع  14ایستگاه
مراکز شهرستان ها و بخش های استان بارندگی گزارش شده است .از ایستگاه های جاجرم و
گرمه و بخش های این دو شهرستان بارندگی گزارش نشد .طی این مدت کمینه دمای بجنورد
 12و بیشینه آن  19درجه سانتی گراد بود .کوسه و سنخواست به ترتیب سردترین و گرم ترین
نقاط استان با  7و  23درجه سانتی گراد بودند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

تجربه های برجام گم نشود

تجربه هــای بــرجــام در مسائل سیاسی گــم نشود.رئیس
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان این مطلب در
کمیته اجــرای مراسم ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال

امام خمینی(ره) و  15خرداد افزود :قدر نظام و رهبری را
باید بدانیم که قدرنشناسی نعمت ،نقمت می آورد .حجت
االسالم ساالری گفت :آن چه رخ داد و خروج آمریکا از برجام
و اتفاقات بعد از آن موجب کسب تجربه شد و اکنون بازنگری
این موضوع و مسیر طی شده تا این جا و آسیب شناسی آن
الزم است و نقاط ضعف و مشکالت که به چه دلیل به این
جا رسیدیم باید احصا شود .وی خاطرنشان کرد :وقت این

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعالم شد:

 226پروژه مهم امسال باید به بهره برداری برسد
اسعدی 226 -پروژه مهم و اولویت دار طی امسال با ١٣٣
میلیارد تومان اعتبار باید به بهره بــرداری برسد« .عالی»
سرپرست سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی با بیان این
مطلب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود:
این رقم از اعتبارات  ٤٠٨میلیارد تومانی استان تامین می
شود.وی ادامه داد :این که می گویند دولت کاری نکرده،

برگزاری مجمع هیئت وزنه برداری
شیرازی  -مجمع هیئت وزنــه بــرداری استان به
ریاست مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار
شد.در این مجمع حسین محراب تنها کاندیدای این
رشته با  14رای توانست به مدت  4سال بر کرسی
هیئت وزنه برداری بنشیند.در این مجمع قرار بود
رئیس فدراسیون وزنه بــرداری نیز حضور داشته
باشد که به دلیل بارندگی ،پرواز تهران لغو شد.

سیاه نمایی است و اسناد مربوط به عملکرد دولت وجود
دارد«.هدایتی» دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان
هم اظهار کرد :مطالبات معوق ما در سال گذشته ٣هزار و
 ٦٣٠میلیارد ریال و نسبت مصارف به منابع  ١١٤درصد
بود که خراسان شمالی برای این موضوع یعنی بیشتر بودن
مصارف از منابع ٣٤ ،درصد جریمه به بانک ملی پرداخت

نیست که منافع حزبی و جناحی را وسط بکشیم و بگوییم
بهترین فرصت است که برای حزب خودمان اعتبار کسب
کنیم آن هم زمانی که در مقابل تیرهای دشمن در حوزه
اقتصاد و فرهنگ و سیاست قرار داریم.
در این جلسه در مــورد محل و چگونگی برگزاری مراسم
سالگرد ارتحال امام (ره) و مراسم  15خرداد تبادل نظر و
رایزنی شد.

می کند.استاندار خراسان شمالی هم گفت :منابع ما را
عمدتا شرکت های بزرگ تهران می برند.
«صالحی» اضافه کرد :اداره کل امور مالیاتی مواردی را که
حساب های شرکت ها به استان منتقل نشده است و در
استان مالیات پرداخت نمی کنند ،اعالم کند تا در این رابطه
کار کنیم.
«یغمایی» مدیرکل امور بانوان استانداری نیز اظهارکرد:
با خانم ابتکار برای ایجاد کلینیک تخصصی مادر و کودک
رایزنی کردیم که وعده داد با همراهی وزیر بهداشت این مهم
اتفاق بیفتد و به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم.

یادداشت روز

رمضان؛ غنیمت یا غرامت؟!
آیت ا« ...ابوالقاسم یعقوبی»
فطرت و طبیعت بشر همواره در برابر هم
صفآرایى مىكنند؛ فطرت او را ب ه سوى
آســمــان و ملكوت مىكشاند و طبیعت
انس با ملك و زمین دارد« .هــدى» ریشه
در فطرت انسان دارد و «هــوى» ریشه در
طبیعت او ،از این رو تقابل هدى و هوى
پدیدهاى مستمر و جدى در زندگى انسان
به شمار مىرود.
اسالم براى حاكمیت خط نور و هدایت در
زندگى انسان و نیز محكومیت جریان جهل
و هواپرستى در وجود بشر ،راهكارهایى
ارائه داده است كه هر كدام در جایگاه خود
از كارایى ویژهاى برخوردار است.
«رمضان» از جمله آموزشگاههایى است
كه درس هدایت در آن پررنگ ،پرشور و
پرحضور اســت .در ایــن كــاس یك ماهه
متنى تدریس مىشود كه جامعترین كتاب
عالم هستى اســت ،این كتاب كه نامش
«قـــرآن» اســت زبــان فطرت آدمــى است.
سخن اساسى كه در این آموزشگاه و از این
كتاب مىتوان آموخت این است كه:
ین َحنیف ًا ف ِْط َر َت ّ ِ
الل ا َّلتى
« َف َاق ِْم َو ْج َه َك ِللدِّ ِ
ّاس َع َل ْیها ال ت َْب َ
دیل ل َِخ ْل ِق ّ ِ
الل ذل َ
ِك
َف َط َر الن َ
ینا ْلقَ ِّی ُم...
الدِّ ُ
پــى روى خ ــود را متوجه آیــیــن خالص
پروردگار كن ،این فطرتى است كه خداوند
انسانها را بر آن آفــریــده ،دگرگونى در
آفرینش الهى نیست .ایــن اســت آیین
استوار»؛ (روم ،آیه )30
ماه رمضان زمینههاى شكوفایى فطرت
آدمى را فراهم مىسازد در این ماه بر اثر كم
خوردن و منظم خوردن انسان فرشتهخوى
مىشود و به فرشتگان شباهت پیدا مىكند
و به گفته سعدى:
«انــدرون از طعام خالى دار ،تا در او نور و
معرفتبینى».
در این ماه فرصت خودسازى و رصد كردن
خویش و تقویت تقوا فراهم است ،نسیم
ویژه الهى وزیدن مىگیرد و خوشا به حال
كسانى كه خودشان را در معرض این نسیم
قرارمىدهند.
ایمان درجاتى دارد و ممكن است در طول
سال افت و خیزهایى داشته باشد .باترى
ایمان ممكن است بر اثر برخى از گناهان
ضعیف و كــم انـــرژى شــود .مــاه رمضان
فرصت شــارژ كــردن باترى ایمان است
« َل َع َّل ُك ْم تَتَّ قُ ون» ( .بقره ،آیه )183
از این رو این ماه را هم باید ماه آموزش
نامید و هم ماه پرورش  ،پاالیش ،پویش و

پویایى در مسیر تكاملى فطرت .كسانى
كه در این دوره یك ماهه آموزشى حضور
به موقع و منظم داشته باشند مجاهدان
راستین هستند كه در صحنه پیكار هوى
و هــدى به فــاح و فــوز دســت یافته انــد و
مىتوانند در روز عید فطر با كمال جرئت
این آیات الهى را زمزمه كنندَ « :قـ ْـد َا ْف َل َح
َم ْن َز ّكاها» (الشمس ،آیه  )9و « َق ْد َا ْف َل َح َم ْن
ت ََز ّكى»(االعلى ،آیه .)14
بــراى این دسته از مسلمانان ماه مبارك
رمضان «غنیمت» اســت امــا كسانى كه
غنچه فطرت خویش را شكوفا نساختند
خاب َم ْن َد ّساها»
«و َق ْد َ
مصداق آیه شریف ه َ
(الشمس ،آیــه  )10مىشوند و ایــن ماه
بــراى آنــان «غرامت» به شمار می رود در
روایات اسالمى آمده است كه ماه رمضان
ؤْمِن غُ ْن ٌم
براى افراد یكسان نیستِ « .ل ْل ُم ِ
ــر ٌم» (رمضان) بــراى انسان
َو ِل ْل ُمنَاف ِ
ِق غُ ْ
با ایمان سرمایه و غنیمت اســت و براى
انسان منافق جریمه و غرامت» (مستدرك
الوسائل ،ج  ،7ص  437چاپ آل البیت).
انسان خــدابــاور معادشناس در فصل
روزه و رمضان انبساط روح پیدا مىكند،
سبكبار و سبكبال مىشود ،جنبه تجرد
او گسترش مىیابد و در نتیجه احساس
پیوند با ملكوتیان در او پدیدار مىشود و
«جنّه»
به همین دلیل نتیجه روزه او هم ُ
«جنّه» یعنى روزه او سپرى در
است و هم َ
«الص ْو ُم ُجنَّ ٌة مِ َن
برابر آتش جهنم است؛ َّ
النَّ ا ِر» (میزانالحكمه ،ج  ،7ص )3208
و سرمایه ورود به بهشت و جنت الهى
است .این چنین سربازى كه ابزار كارزار
فراهم ساخته و از پیكار با اهریمن نفس
و دیو هوى غالب و پیروز بیرون آمده و
«جهاد اكبر» را به خوبى سپرى كرده
اســت ،قابلیت و شایستگى آن را دارد
كه در «جهاد اصغر» نیز ثبت نام كند و با
مستكبران و متجاوزان هماوردى نماید.
از ایــن رو در فرهنگ شیعه هر كس در
جبهه رمــضــان بــه خــوبــى حــضــور یــابــد و
از آزمــایــش رمضان ســرفــراز بیرون آید،
شایستگى حــضــور در جبهه عــاشــورا و
محرم را پیدا مىكند و شاید رمز تأخیر ماه
محرم از رمضان این باشد :تا به سالمت
از ماه رمضان بیرون نروى لیاقت حضور
در عاشورا را پیدا نمىكنى .پس فرصت
غنیمت بــدان و قــدر ایــن مــاه و شبهاى
قدرش را بدان تا قدر و قیمت ات باال رود و
عاشورایى شوى؛ انشاءا. ...

