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فرماندار شهرستان چناران در گفتگو
 با کالم تازه مطرح کرد:

دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان گلبهار خبر داد:

گزارش کالم تازه از وضعیت آشفته 
نمای ساختمان های چناران

رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان های چناران 
و گلبهار از وضعیت نانوایان منطقه می گوید:

تحقق رشد و توسعه شهرستان 
چناران با احداث مترو

دستگیری چندین  نفر از 
بنگاه داران کالهبردار 

در گلبهار و مشهد

 کی میاد دست توی دستم بذاره؟
تا بسازیم شهرمونو دوباره

نانوایان، نان به نرخ روزخور
نیستند

از مشغولیات ذهنی تا اندیشه 
در آموزش مجازی

سـال سوم - شماره 22 - مهر ماه 1400 - اکتبر 2021 - ربیع االول 1443- قیمت: 3000 ناموت

آیا گره مشکالت حمل و نقل گلبهار
باز خواهد شد؟

پاسخگویی مسئولین به انتقادات مردمی در خصوص حمل و نقل درون و برون شهری گلبهار
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ضمیمه اولینسالگردکالمتازه

صدای فریاد »یوردچوپان«صدای فریاد »یوردچوپان«
را بشنوید!را بشنوید!

گزارش کالم تازه از وضعیت اسف بار یکی از روستاهای شهرستان چناران؛

ضمیمه رایگان این شماره:
همتیمی 

)ویژه ورزش گلبهار(



هدیه رجب نیا | فرماندار شهرستان چناران گفت: با 
احداث مترو در چناران، شاهد رشد و توسعه دراین 
شــهر و همچنین باعث فراهم شــدن شرایط تردد 

آسان و ایمن به شهرک صنعتی خواهیم بود.
حمید انصــاری در گفتگوی اختصاصی با کالم تازه 
با اشاره اقدامات صورت گرفته در خصوص متروی 
مشــهد، گلبهار، چناران گفت: بــا توجه به این که 
ایستگاه پایانی خط متروی مشهد، گلبهار و چناران 
در شــهر چناران واقع شده است با برگزاری چندین 
جلسه با موسسه عمران و توسعه رضوی، موقوفات 
ملک، کارخانه قند، شهرداری و شورای شهر چناران، 
زمین 13 هکتاری در انتهای خیابان شــهید بهشتی 

به منظور جانمایی ایستگاه مترو در نظر گرفته شد.
انصاری افزود: از دالیل انتخاب این مکان می توان 
به نزدیکی این مســیر به شهرک صنعتی چناران و 
ســهولت رفت و آمد و ایمن مردم شــهر، مدیران 
کارخانجات واحدهای تولیدی و صنعتی و کارگران 

اشاره کرد.
وی ادامه داد: بر اساس توافقات صورت گرفته مبنی 
بر کار کارشناســی به منظور عدم مغایرت قانونی و 
حقوقی و بررسی های انجام شده از طرف شهرداری 
و آســتان قدس، تصمیم بر تنظیم یک تفاهم نامه 
جهت تعیین محدوده و تغییر کاربری زمین های 13 
هکتاری آســتان قدس، از فضای سبز به مسکونی و 

تجاری گرفته شد.
وی افــزود: بــا توجه به این کــه در توافقات اولیه 
ایســتگاه انتهایی مسیر در شهر چناران، در قسمت 
پایانی زمین مذکور به ســمت قوچان در نظر گرفته 
شــده بود و این موضوع عــالوه بر این که از لحاظ 
فنی دارای ایرادهایی نیز بود با مباحث فنی صورت 
گرفته جانمایی ایستگاه از غرب به شرق زمین یعنی 

به سمت مشهد تغییر یافت. 
انصاری ادامه داد: یکی دیگر از محاســن تغییرات 
اعماال شده در جانمایی ایستگاه، ساخت یک بلوار 
با امکان ایجاد تجاری ســازی و مسکونی سازی در 
طرفین بلوار، رشد و توسعه خیابان شهید بهشتی، 
کوتاه شــدن حــدود 1 کیلومتر از مســیر، همراه با 
کاهش هزینه های شــرکت عمران، قطار شــهری و 

جلوگیری از دو تکه شدن شهر خواهد بود .
حمید انصاری خاطرنشــان کــرد: توافقات مطرح 
شــده، ظرف ده پانزده روز آینده نهایی و عمال وارد 
فاز اجرایی خواهد شد و به شرکت عمران گلبهار نیز 
ابالغ، تا پیمانکار و مشاورین نسبت به جانمایی و 

احداث ایستگاه اقدامات الزم را انجام دهند.
انصاری ادامه داد: با احداث مترو در چناران، شاهد 
رشد و توسعه در این شهر و همچنین باعث فراهم 
شــدن شرایط تردد آسان و ایمن به شهرک صنعتی 

خواهیم بود.
نماینده عالی دولت در شهرســتان چناران با انتقاد 
از عملکرد بعضی از متولیان اجرای این طرح گفت: 

بنظر می رســد این طــرح در مقطعی از زمان، جزو 
اولویت هــای اول مدیران شــهری نبوده و شــاید 
اهتمام جدی آنان معطوف به پروژه هایی هم چون 
پروژه میدان شــهید ســلیمانی بوده اســت اما با 
پیگیری های حســین امامــی راد، نماینده محترم 
مردم شهرستان های چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار 
و فرمانداری چناران، از ابتدای سال جاری مجموعه 
مدیریت شهری، شورا، آستان قدس و تمامی نهادها 
و ارگان های ذی ربط طرح مربوطه را در دســتور کار 
خود قرار داده و این پــروژه جزو اولویت های اول 

شهرستان شده است.
خصــوص  در  چنــاران  شهرســتان  فرمانــدار 

مشــکالت کنارگذر نیز گفت: بــا توجه به اینکه 
احداث کنارگذر در حاشــیه شــهر چناران، اقدام 
خوبی بوده اســت اما بعضی تصورات نادرست 
در خصوص عدم ورود مســافر به شــهر، باعث 
کم رنگ شــدن اثــرات این اقدام خوب شــده 
اســت که در این زمینه باید گفت درصورتی که 
جذابیت و احســاس نیازی برای مســافر ایجاد 
نشود قاعدتا مســافر لزومی به ورود به شهر در 
خود احســاس نخواهد کرد بر همین اســاس 
باید مجموعه مدیریت شــهری چناران شرایطی 
همچون احداث پارک زیبا، ســایت گردشــگری، 
رســتوران و .. را در دســتور کار قــرار داده تا با 
ایجاد جذابیت و رفع نیازهای اولیه مســافرین، 

آنان به شهر نیز خواهند آمد.
حمید انصــاری افزود: در کنار محســنات موجود 
در ســاخت کنار گذر، متاســفانه سمت چپ واقع 
شــدن ورودی ها، عدم ایمن سازی و غیر استاندارد 
بودن پل های ورودی و خروجی، نشســت زمین در 
بعضی از نقاط و نبود روشنایی کافی در دوربرگردان 
شهرک صنعتی و عدم وجود زیرگذر در مسیر شهرک 
صنعتی، مشکالتی را در این محور بوجود آورده که 
بــه دلیل تحویل موقت بودن آن، اداره راه و ترابری 
امــکان انجام اقدامات اصالحی در این خصوص را 

نداشته است.
فرمانــدار شهرســتان چنــاران، رادکان را به عنوان 
شهری تازه تاســیس درحوزه گردشگری و نیز نوپا 
دانست و خاطرنشان کرد: باید مردم ضمن آشنایی 
با قوانین، دســتورالعمل ها و همچنین شیوه های 
نویــن  گردشــگری به کمک این حــوزه آمده و در 
اولین فرصت با اختصاص اعتبارات کافی، نســبت 
به بازسازی برج نجومی رادکان اقدام خواهیم نمود.
انصــاری ایجاد تعــدادی اقامتــگاه بومگردی در 
جهت فراهم نمودن شــرایط مطلوب جهت اقامت 
گردشــگران در شــهر رادکان را مثبت ارزیابی کرد و 
گفــت: با توجه به اعالم آمادگــی خیری در جهت 
واگذاری یک قطعه زمین به منظور ساخت و احداث 
مسجد، نمازخانه و سرویس های بهداشتی شاهد 

تحولی خاص در این منطقه خواهیم بود

سیاست ماهنامه خبری تحلیلی کالم تازه

نشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان
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فرماندار شهرستان چناران در گفتگو با کالم تازه مطرح کرد:

تحقق رشد و توسعه شهرستان چناران
  چرا گلبهار هنوز زمین تنیس برای بانوان نداره؟ آیا زمین سرپوشیده برای زمستان مهیا می شود با احداث مترو

برای آقایان؟ کجاست؟
ی کردید ممنونیم ازتون مجدد ی 15 رو پیگیر  زباله های ســمت برونســی تو جمهور

که اینقدر پیگیر هســتید
 خیابون های اصلی چناران آســفالتش مشــکل داره چه برسه به فرعی هاش

 چرا کسی بفکر ســاماندهی اتوبوسهای گلبهار مشهد نیست نصف بیشتر عمرمون بیخود و 
بی جهت تو این مسیر تلف شد

 بنظر میرســه اعضای شــورای شــهر گلبهار بجای اینکه بفکر مردم باشــند بیشتر دنبال 
حرکات نمایشــی و پیدا کردن زاویه دوربین هســتند، بفکر حل مشــکالت مردم باشین، 

مردم حرکات پوپولیســتی رو از اقدامات راهگشــا تشخیص میدن
 تــو چنــاران تو خیابون امام خمینی )ره( خیلی بوی نامطبوع هســت وقتی راه می ری تو 
خیابون. بنظر میرســه مشــکل از این جوباشــه انگار یا تمیز نبودن مغازه دارها و مردم. یکم 

اطالع رســانی کنید به نظافت چناران هم رسیدگی بشه لطفا 
 از مسکن ملی چه خبر دوستان؟

 شهرســتان ]گلبهار[ بدون بیمارستان هستیم هنوز!!!! و هم چنان... اتوبوس ها شلوغه بازم
  ورزشکاران شهرمون نیاز به حمایت دارن، مسئولین محترم در کنار عکسهایی که کنار قهرمانان 

میگیرین ازشون حمایت هم بکنین
ی  مشــکالت مردم که وقت   ســالم خدمــت کالم تازه و تشــکر می کنم بابــت پیگیر
ی هســتم که واقعا با همه وجودم این مدت لمس کردم  می ذارید من مالک یه ســو پر
مشــکالت و فشــار اقتصادی که تو زندگیم به من اومده و بعد از اینکه خبر شــما رو ]در 
چاپ قبلی[ خوندم راجع فروشــگاه های زنجیره ای خیلی خوشــحال شــدم و امیدواریم 
ی ها که مســئولین هم رســیدگی کنن و اهمیت بدن به مشکالت پیش آمده برای سوپر
 ما از بس رفتیم نون بی کیفیت گرفتیم دیگه خســته شــدیم معلوم نیست کی این وضع 

قراره درست شه
 مصوبات اســتاندار رو چاپ کردید کی اجرایی می شه این ها؟

کالم مردم

مشکالت، انتقادات و پیشنهادات خود را
برای ما ارسال کنید.

پیگیری می کنیم.
شماره پیامک: 30007477676767
@kalametaze:پیام رسان ها

نوشته های شما به دست ما رسید
از اینکه با کالم تازه در ارتباط هستید سپاسگزاریم

اسامی همراهان عزیزی که طی یکماه گذشته مطالب شان بدستمان رسیده :
نوید ابراهیم نژاد، رها جاوید، نسترن کامل، روشنا امینی، منا رضاپور، حسن زارعی پور، مریم رجب پور، حورا 
نادری، زهرا معینی، معصومه مهدوی، سمانه محمدی فر، عطیه رضایی، امین نجاتی فر، رضا بهرامی، حسین 

نعیمی، سجاد امینی، جعفر سهرابی، ابراهیم جعفرزاده، محمد کمال فردوسی پور، سیدجواد محسنی سبزواری، 

سعید کاخکی، اکبر نمازی چشمه، هدیه ابوترابی، سعید گنابادی، رسول قاینی و سهراب سیدآبادی
متن، یادداشت، تحلیل ، اشعار و دلنوشته های شما به دست ما رسید و پس از بررسی، 

مطالبی که قابلیت انتشار داشته باشد در شماره های آتی به چاپ خواهد رسید.
پل ارتباطی با گروه رسانه های کالم تازه جهت شهروندانی که قصد ارسال مطالب 

به منظور انتشار در ماهنامه کالم تازه را دارند بدین شرح می باشد:

سامانه پیامکی : 30007477676767
@kalametaze :شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها

فرماندار شهرستان چناران: با برگزاری چندین جلسه با موسسه عمران و توسعه رضوی، 
موقوفات ملک، کارخانه قند، شهرداری و شورای شهر چناران، زمین 13 هکتاری در انتهای 

خیابان شهید بهشتی به منظور جانمایی ایستگاه مترو در نظر گرفته شد.

برای سفارش آگهی در
گروه رسانه های کالم تازه

بصورت غیرحضوری
با ما تماس بگیرید

051-38328070



کالم تــازه | مدتی اســت کــه تعدادی از شــهروندان 
شهرستان های چناران و گلبهار می بایست زمان بیشتری 
را در صف های نانوایی بگذرانند؛ بعضی از مردم می گویند 
کم شــدن ساعت کار نانوایی ها در روز سبب شده تا آنان 
مجبور شــوند در ساعات خاصی به نانوایی مراجعه کرده 
که همین امر نیز باعث شده تا وقت بیشتری جهت تهیه 
نان از بین برود. کیفیت نامطلوب نان هم همیشــه یکی 
از گالیه های مردم در این روزها بوده اســت. موضوعی 
کــه برخی از نانوایان علت آن را کیفیت پایین آرد اعالم 

می کنند.
در شهرســتان  های چناران و گلبهار حــدود 200 نانوایی 
یارانــه ای و نیمــه یارانه ای فعال هســتند، همچنین، با 
توجه به اینکه این شــغل با کســب های دیگر متفاوت 
بوده و قوت غالب مردم را به خود اختصاص داده است 
نیاز جدی توجه مســئولین به نظارت بر فعالیت نانوایان 
را طلب می کند تا موجب رضایت مندی بیشــتر مردم را 

فراهم نماید. 
از ســوی دیگر، فعالیت نانوایــان نیز به عنوان عضوی از 
همین مردم، با توجه به شــرایط این روزهای کشور برای 
آنان توجیح اقتصادی ندارد، به منظور بررســی اوضاع و 
احــوال این روزهای نانوایان گفتگویی با رئیس اتحادیه 
نانوایان شهرستان های چناران و گلبهار انجام داده ایم که 

در ادامه می خوانید. با ما همراه باشید.

از حمیدرضــا دهقانی در خصوص عمــده تخلفات این 
روزهــای نانوایان در شهرســتان های چنــاران و گلبهار 
می پرســم و او در پاسخم گفت که در بخش نان بحران 
کیفیــت نداریم. بلکه تخلفات عمده در عدم رعایت وزن 

چانه نان و استفاده از نمک بیشتر است.
دهقانی این را هم می گوید که نانوایان، امروزه با عدم 
تناســب بین درآمد و هزینه مواجه هســتند و آنان با 
افزایــش چند برابری دیگر هزینه هــای تولید، از جمله 
افزایــش قیمت دســتمزد کارگران که ســاالنه مطابق 
مصوبات قانــون کار افزایش یافته، افزایش نرخ خمیر 
(، افزایش  مایــه، افزایش هزینه  انــرژی )برق، آب، گاز
نــرخ اجــاره مغازه و افزایــش هزینه های بهداشــتی 
نانوایی به دلیل شــیوع کرونا و غیره روزگار دشــواری 

می کنند.  را سپری 
رئیس اتحادیه نانوایان شهرســتان های چناران و گلبهار 
از عدم توازن بین قیمت نان و هزینه های جاری نانوا، با 
وجود افزایش سهمگین نرخ کاالها و خوراکی های دیگر 
گالیه کرده و می گوید که نمی توان انتظار داشــت شاهد 

ضــرر نانوایان و عدم صرفه اقتصادی آنان نیز بود.
حمیدرضا دهقانی اضافه می کند که هر چند در سال جاری 
بــا افزایش قیمت نان مواجه بودیم، اما با توجه به روند 
رو به رشد تورم اگر نانوایی ها قادر به پرداخت هزینه های 
جاری واحد صنفی خود نباشــند هم به مردم فشار وارد 
می شود هم به نانوایان، زیرا ممکن است یا کیفیت نان 
کاهــش پیدا کند یا تعداد نانوایــان فعال به دلیل عدم 
توان پرداخت هزینه ها کم شود و این در حالی است که 
هــم اکنون هزینه پخت نان بــرای نانوا به نرخ روز و بر 

اساس تورم نیست.
دهقانی ادامه می دهد: راه حل منطقی این قضیه، این 
اســت که قیمت تمام شده تولید نان را برای نانوایی ها 
کاهش دهیــم. مثال کاهش هزینه حمل ونقل، افزایش 
یارانــه نان، کاهش حق بیمــه کارگری، کاهش مالیات 
و تعییــن نرخ پایین تر برای قیمت گاز، برق و آب می 
تواند به نانوایی ها کمک کند تا هزینه هایشــان دچار 
گر این حمایت ها صورت  افزایش چشــمگیر نشــود. ا
بگیــرد، آن وقت مثال افزایــش 10 درصدی قیمت نان 
در هر ســال می تواند هم مورد قبول مردم و هم مورد 

باشد نانوایان  رضایت 

او بــا بیان اینکه  سیاســت های دولــت در خصوص 
نانوایــان بــا الویت تهیه نان با کیفیــت و ارزان برای 
مردم بوده اســت گفت: دولت در این سال ها با اعمال  
سیاســت های تنبیهی و تشویقی در بخش نان، سعی 
در کنتــرل بازار بمنظور رضایت و رفاه مردم را داشــته 
اســت که اعمال این سیاســت ها قابل تقدیر اســت. 
دولــت به اصناف اعتماد کــرده و رابطه ای که در حال 
حاضــر بین دولــت، اتاق اصنــاف و اتحادیه نانوایان 

وجود دارد سابقه نداشته است.
دهقانــی از کیفیت پخت نان هــم می گوید و بعضی از 
انتقادات از جانب مردم نسبت به کیفیت نان را هم بجا 
می داند اما به این نکته نیز اشــاره می کند که مردم همه 
نانوایان را در خصوص کیفیت، نباید با یک چوب برانند 
زیرا بســیاری از نانوایان در شهرهای چناران و گلبهار نیز 
وجود دارند که نانشان واقعا از کیفیت مطلوبی برخوردار 
اســت، ضمن اینکه باید اصناف برای بهبود کیفیت، خود 

را به دانش روز مجهز کنند.
وی از افزایش 10 تن آرد به ســهمیه شهرستان چناران و 
۹۰ تن آرد به ســهمیه شهرســتان گلبهار ازمرکز استان از 
ابتدای ســال جاری تاکنون خبر داده و امی گوید سهمیه 

آردی که به نانوایان در ســطح شهرستان های چناران و 
گلبهار تعلق می گیرد براســاس تراکــم جمعیت و میزان 
رضایت مندی مردم از نانوا محاســبه شــده است و این 
ســهمیه کسر نخواهد شــد مگر اینکه تخلف یک واحد 
برای ما محرز شــده  باشد که به عنوان جریمه، سهمیه اش 

کاهش خواهد یافت. 
رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان های چناران و گلبهار 
با اعالم ســاعت کاری نانوایــان، از مردم می خواهد با 
تنظیم ســاعت تهیه نان خویش بر مبنای ساعات اعالم 
شــده، نان با کیفیــت را خریداری نماینــد او فعالیت 
نانوایــان را براســاس برنامه زمانبنــدی چنین اعالم 
می کند: نوبت نخســت از ســاعت 6/15 تا 7/45 صبح 
بایــد انجام شــود. نوبــت دوم از ۱۰:30 تا ۱۲:۳۰ ظهر 
است. برای نوبت سوم که عصر باید انجام شود، ساعت 
16 تــا 19:۳۰ در ۶ ماهه دوم ســال تعیین شده اســت 
که همــه متصدیــان نانوایی ها ملزم بــه رعایت این 
ساعت کاری هســتند. البته این که عالوه بر ساعات در 
نظر گرفته شــده، در خارج از این نوبت ها هم فعالیت 

است. اختیاری  کنند 
حمید رضا دهقانی از الزام تابلوی راهنما توســط واحد 
صنفی درمعرض دید مشــتری هــم می گوید و ادامه 
می دهــد که شــهروندان به این موضــوع دقت کنند 
کــه تابلو باید شــامل نام متصدی، قیمــت نان، تلفن 
شــکایات، ساعت کار و مهم تر از همه روزهای تعطیالت 

است. ماهانه 
او تعطیلی مجاز هر نانوایی در ماه را 4 روز اعالم می کند 
و ایــن را هم می گویــد که یعنی هر 7 روز یک بار مجاز به 
تعطیلی نانوایی است. روز تعطیلی هم برای هر نانوایی 
در محله ها تعیین شده و معموال مشتری ها اطالع دارند. 
غیــر از این 4 روز، تعطیل کردن نانوایی تخلف اســت و 
انتظار داریم شهروندان این تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ 

به همکاران ما اطالع دهند. 
از رئیــس اتحادیه نانوایان شهرســتان های چناران و 
گلبهــار در خصــوص میزان و نحوه بازرســی از واحد 
صنفــی نانوایی هم می پرســم و او در جوابم پاســخ 
می دهد کــه همکاران ما در اداره صمــت، اتحادیه و 
اتاق اصناف همه تالش مان بر این اســت که بیشترین 
بازرســی ها را داشته باشــیم و بهترین نتایج را کسب 
کنیم. شاید بازرســی ها در حدی که مردم انتظار دارند 
نباشــد، اما خود شــهروندان هم می توانند با شــماره 
۱۲۴ بهتریــن ناظران ما باشــند و کمک کنند واحدهای 

شوند. معرفی  متخلف 

33جامــعــه سال سوم | شماره 22| مهر ماه 1400 | اکتبر 2021 | ربیع االول 1443

@  k a l a m e t a z e

ماهنامه خبری تحلیلی کالم تازه

نشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان

گزارش

معصومه سلیمی | خبرنگار

خبــــر

کالم تازه | شهردار جدید چناران با حضور در دفتر فرمانداری با فرماندار 
این شهر گفتگو کرد.

در ابتدای این نشســت، انصاری فرماندار چناران پس از خیر مقدم به 
شــهردار جدید، موضوع جانمایی ایستگاه پایانی پروژه احداث پایانه 
قطار برقی مشــهد - چناران را مطرح کرد و گفت: شهرداری چناران می 
بایســت با عزمی راسخ در این راســتا گام برداشته و تا حصول نتیجه 

پیگیری های مستمر را بعمل آورد.
نماینده عالی دولت در شهرســتان، اضافــه نمود: آقای داورزنی پس از 
مطالعه مصوبات و بررســی بندهای قانونی جلسات اخیر در خصوص 
ایستگاه مترو، پیشــنهادات کارشناسانه را در اسرع وقت به فرمانداری 
منعکــس نماید تا با پیگیری فرمانــدار، مقدمات کار برای آغاز عملیات 

اجرایی فاز نخست پروژه فراهم گردد.
فرماندار در ادامه با اشاره به شرایط حاکم بر شهر و لزوم تغییر و تثبیت آن، 
اظهار داشــت؛ چناران به لحاظ داشتن شرایط خاص در زمینه کشاورزی، 
دامداری ، گردشگری و … جزو شهرستان های مهم استان خراسان رضوی 
است. اما متاسفانه به دلیل عدم توجه به موضوع تجاری سازی، ظرفیت ها 

و پتانسیل های این شهرستان مغفول مانده است.
وی افزود: سرمایه گذاران بومی در این منطقه حضور دارند که عالقمند 
به فعالیت در حوزه تجاری سازی هستند اما با توجه به وجود نواقصی 
که در این حوزه وجود دارد به کســب ســود از اینگونه فعالیت ها بی 
اعتمادند.که الزم است شهرداری پس از ظرفیت سنجی و اولویت بندی، 

چشم انداز مناسبی برای این موضوع تعریف نماید.
گفتنی اســت در حاشیه این جلســه فرماندار با تاکید بر راه اندازی 
شــورای ســرمایه گذاری، راهکارهایی را جهت جذب سرمایه گذاران 
بومی برای ســاخت مجتمع های تجاری بویژه در حاشــیه بلوار امام 

رضا)ع( شهرستان بیان کرد.

رئیساتحادیهنانوایانشهرستانهایچنارانوگلبهارازوضعیتنانوایانمنطقهمیگوید:

نانوایان، نان به نرخ روز خور نیستند!

فرماندار خطاب به شهردار چناران: 
برای سرمایه گذاران در چناران 
فرش قرمز پهن کنید

کالم تــازه |  با پیگیری حســین امامی راد نماینــده مردم چناران، 
طرقبه شــاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسالمی ۱۵۰ دستگاه تبلت 
هوشــمند ویژه دانش آموزان استثنایی با همکاری سازمان آموزش و 
پرورش اســتثنایی کشور خریداری و تحویل مدیران و دانش آموزان 

این مدارس در سطح حوزه انتخابیه شد.
گفتنی اســت شــش مرکز آموزش اســتثنائی با ۲۴۵ دانش آموز در 
ســطح حوزه انتخابیه فعال می باشــند که با این اقدام هیچ دانش 

آموز نیازمند استثنایی بدون تبلت وجود ندارد.

باپیگیریهاینمایندهمجلس؛

150 دستگاه تبلت به دانش آموزان استثنائی 
حوزه انتخابیه اهدا شد





 رزیتــا ولــی زاده | اعتیاد، مخرب ترین و منفی ترین آســیب 
اجتماعی هر جامعه است، تاثیر منفی آن بر روان فرد موجب 
ازبین رفتن مسئولیت، بوجود آمدن احساسات خصومت زا، 

عصیانگری وبروز اختالالت روانی می  شود.
فرد معتاد، هیچ مسئولیتی نسبت به خانواده و جامعه ندارد، 
از روابط اجتماعی تا روابط عاطفی فاصله می گیرد و این آسیب 
موجب گســترش جرم و جنایت، ایجاد مشاغل کاذبی چون 

جمع آوری ضایعات و خرده فروشی مواد می شود.
اکثرا این آسییب دیدگان و مصرف کنندگان مواد دچار ضعف 
بهداشت هستند و بیماری های خطرناکی چون، ایدز و هپاتیت، 

بیماری های پوستی و... گریبانگیر این قشر می شود.
طی گزارش  های مردمی و درخواســت های رسیده از جانب 
مردم در جهت بررســی و تهیه گزارش، عازم روســتای یورد 
چوپان می شوم. با فاصله کمی از پلیس راه چناران به روستا 

رسیده و آماده گزارش می شوم.
طبق اطالعات واصله، بخشی از این منطقه، پاتوق فروشندگان 
و مصرف کنندگان مواد توسط معتادین متجاهر است و قریب 
به نود درصد اهالی این منطقه از روستا سابقه بزهکاری دارند، 

و چند باری نیز به زندان محکوم شده اند.
با راهنمایی یکی از اهالی و ترس و لرز از آن چه که می دیدم 
و می شنیدم به منطقه ای که محل پاتوق معتادین متجاهر 
است هدایت می شوم، فقر، بزه و اعیتاد بر در و دیوار و چهره 
اکثر اهالی اینجا نمایان اســت. از لهجه و چهره شان بخوبی 
می توان فهمید که اهل این منطقه و شــهر چناران نیستند. 
همراه من که وظیفه راهنمایی من را متقبل شده و بنوعی بلد 
راه است از آن ها با نام هایی همچون »کولی« و یا »غربتی« 
نام می برد. چشــمم به دخمه هایی می افتد که با چند بلوکه 
سیمانی، اتاقکی شده و پذیرای مواد و انواع و اقسام بیماری! 
و خانه های دیگری که اصال معلوم نیســت مجوز ساخت 

دارند یا خیر؟ آنچه که دیدم و شنیدم قابل وصف نیست از 
خود می پرسم آیا مسئولین نیز اینجا را دیده اند؟ اگر دیده اند 
پس چرا اقدامی برای حل این معضل و بزه اجتماعی، بیخ 

گوش شهر چناران نکرده اند.
شــرایط اهالی بســیار دردآور و غم انگیزاست، در اینجا حتی 
بعضــی از نوزادان و کودکان، آلوده به مواد مخدر هســتند و 
مصرف کننده، کودکان معصومی که دســتهای ترک خورده و 

پاهای زخمی آنها دل هر بیننده ای را به درد می آورد.
نفس عمیقی می کشــم و از خدا طلب صبر می کنم تا بتوانم 
گزارشــم را به انتها برسانم، شرایط بسیار بد و ترسناک است، 
با کمک یکی از اهالی به چند دخمه سر می زنم و گفتگویی با 

ساکنین آن انجام می دهم.
همراهم آنها را اقناع کرده که این گفت و گو بنفع آنهاست و 
شاید با این انتشــار این گزارش فکری بحال این منطقه و 

اهالی آن اندیشیده شود.
در ابتدا ســراغ خانم جوانی می روم که نامش ســیمین )نام 
مستعار است( است، چشمانش غم عجیبی دارد، دیپلمه است 
و ۱۲ سال تحت نطر بهزیستی بوده و آنجا تحصیل کرده، پس 
از آزادی مادرش از زندان و به اصرار مادر، از بهزیســتی بیرون 
آمده و با مردی ازدواج کرده که او نیز هم اکنون در زندان و در 
حال سپری کردن مدت محکومیت خویش است. سیمین بعد 

از دنیا آمدن فرزندانش طالق گرفته است.
سیمین می گوید: فرزند کوچکم آسم دارد و رشد نمی کند، یکی 
از دکترهای نیکوکار در بیمارستان دکتر شیخ او را رایگان مداوا 

می کند و هزینه  داروهایش را نیز متقبل شده است.
سیمین در حسرت است که چرا از بهزیستی ترخیص شده و 
اینک با وجود دو فرزند نه سرپناهی دارد و نه سرپرستی، برای 
کارگری و نظافت خانه های مردم به چناران و مشهد می رود تا 
شکم خود و فرزندانش را سیر کند، عاجزانه از مسئولین تقاضای 

یک اتاق بعنوان سرپناه دارد، سیمین و امثال سیمین چشم به 
همت مسئولین و خیرین دارند.

با یکی دیگر از اهالی گفت و گو می کنم، اینجا شــرایط بسیار 
دردناک و زجرآور اســت، اصال خبر ندارد همسرش کجاست، 
مدعی است فرار کرده، وقتی به او می گویم فرزندانت را الاقل 
به بهزیستی بســپار تا تحت نظر باشند و در محیطی کامال 
بهداشتی بتوانند به مدرسه بروند و تحصیل کنند، فرزندش را 
مشروع نمی داند، او هیچ احساس و عالقه ای از خود نسبت 

به فرزندش نشان نمی دهد.
او نیز جزو اهالی غیر بومی اینجا است و اهل چناران نیست که 
به اینجا آمده و ساکن شده، مدعی است آلونکی که در آن ساکن 
است ارثی است و تقاضا دارد مسئولین تا فصل سرما نرسیده 
فکری بحالشان کنند. در فکر این هستم که در این فصل سرما، 
فرزندان کوچک این مرد و برادرخوانده کوچکش که با او زندگی 

می کند آواره کدامیک از این دخمه ها خواهند بود.
با مادر مرد که ســن و ســالی از او گذشــته صحبتی دارم، 
دســتانش بسیار ورم کرده، می گوید تریاک مصرف می کنم 
بعنــوان دارو، چون ممر درآمدی ندارد تا خود را درمان کند، 
قند، چربی، فشــار و ناراحتی قلبــی دارد، مردم به او کمک 

می کنند تا بخور و نمیر روزگار طی کند.
همراهــم مرا به پاتوقی راهنمایــی می کند، چند مرد و زن در 
محل بسیار تنگ و تاریکی مشغول خوردن صبحانه هستند، 
زنــی مظلوم نوزادی در آغوش دارد، صاحب خانه ادعا می کند 
چاه کن است و اینها کارگرانش هستند، در صورتیکه خانه را به 
آنها اجاره داده و مبلغ قابل توجهی برای هرشــب اجاره نیز از 

آنها دریافت می کند.
از او می پرسم اگر چاه کنی و اینها کارگرانت هستند چرا االن که 
ساعت حدود یازده قبل از طهر است، سرکار نرفتید؟ دستپاچه 

می گوید امروز کار نبود هر روز می رویم.

ســراغ زن ومردی که نــوزاد دارند می روم ،ادعا می کنند مهمان 
هستند، از آنها میخواهم نوزادشان را به بهزیستی بسپارند تا در 
این مکان شلوغ و کثیف بزرگ نشود، مرد با قلدری می گوید: خدا 
بعد از ۱۲ سال این بچه را به ما داده حاال بدهیم دولت؟ می گویم: 
پدر جان! بهتر از این اســت که فرزندتان در این محیط و مکان 
آلوده بزرگ شود، همراهم در گوشم زمزمه می کند که در اینجا رسم 
است نوزادان و کودکان را آلوده و مصرف کننده می کنند. اشک های 
مادر آن طفل معصوم روان می شــود. آرام آرام و بی صدا اشــک 
می ریزد طوری که شوهرش متوجه نشود. آه که این اشک ها، چه 

فریادهایی را در درون خود نهفته کرده است. 
با دلی دردناک به آلونک و پاتوق بعدی سر می  زنم چند زن و 
مرد مشغول مصرف هستند، زن متولد ۱۳۵۳ است ولی بسیار 
پیر و شکســته، قبال در پمپ گاز گدایی می کرده، در این خانه 
کار می کند و به معتادین که برای مصرف به این محل می آیند 
سروسامان می دهد، ولی خودش مدعی است با شستن ظرف 
و لباس در این خانه روزگارش را می گذراند، از او می پرسم آخر 
تو که هروئین مصرف می کنی از کجا هزینه آن را تامین می کنی، 

سکوت می کند و حرفی برای گفتن ندارد.
از او می خواهــم به کمپ برود و ترک کند می گوید اراده قوی 

ندارم باید دعا کنید تا من بتوانم ترک کنم.
با توجه به مشاهدات و کنکاشی که انجام دادم، به این نتیجه 
می رسم این مکاِن جرم خیز، بدلیل سهل الوصول بودن مواد و 
بدور از مزاحمت اهالی این منطقه از روستا، که خودشان همه 
اینکاره اند و با ساخت وسازهای غیر مجاز و جمع آوری ضایعات 
و ســود مناسبی که از فروش آن به دست می آورند و یا اجاره 

دادن دخمه و آلونکی، براحتی مواد تامین و مصرف می کنند.
با خودم می گویم چرا تا کنون اقدامی برای ســاماندهی و یا 
تخریب آلونک های این محل انجام نگرفته، آیا عدم بازدارندگی 
قوانین ۳۰ ســال پیش موجب افزایش این  بزه شده؟ چون 
نیروی انتطامی افراد متجاهر را دســتگیر و در دادگاه نیز به 
مجازات قانونی محکوم می شوند ولی پس از طی کردن دوران 
محکومیت خویش و یا با پرداخت جریمه مجددا آزاد شده و 

به خالف های متعدد خود ادامه می دهند.
طبق مشاهدات عینی من، بیماری ایدز و هپاتیت در منطقه 
وجــود دارد، دهها کودک معصوم بازمانده از تحصیل در این 
محل هستند، اینها آینده معلوم و تاریکی در پیش دارند، مگر 
اینکه تمهیداتی اساسی و قاطع برای منطقه اندیشیده شود و 
این کار سخت و غیرممکن نیست، با همت مسئولین و مردم 

این امر شدنی است.
همراهم می گوید، معتادین چناران هم مواد مصرفی شان را 
از یورد چوپان تامین می کنند، علنا اینجا مانند زخم چرکین 
اســت بر پیکره شهر چناران، اگر هرچه زودتر فکری به حال 
آن نشــود چون غده ای سرطانی سالمت منطقه را به خطر 
می اندازد.آیا این دالیل برای این که فکری اساســی برای آن 
کرد کافی نیست؟؟!!! وجود معتادین متجاهر، فروشندگان 
انواع مواد مخدر، ســاخت و ســاز غیرقانونی،  اجاره دادن 
منازل به خالفکاران، تامین مواد مصرفی شهرها و ورستاهای 
همجوار از این محل، احتمال جدی بیماری های خطرناکی 
چــون ایدز، هپاتیت، بیماری های پوســتی،  فحشــا و ... 

مسئولین لطفا دست بجنبانید...
ادامه دارد...

ســپیده نقدی | با توجــه به همه گیری 
ویروس کرونا در دنیا و بازگشــایی مدارس، 
یکی از دغدغه های بسیاری از خانواده ها و 
معلمان مبحــث فراگیری آموزش از طریق 
فضای مجازی می باشــد. برای بررسی ابعاد 
بیشتر فعالیت آموزشی در فضای مجازی، 
بسراغ یکی از مدیران مدارس گلبهار رفتیم 
و از او در خصــوص مزایا و معایب آموزش 
مجازی پرسیدیم. آنچه در ادامه می خوانید 
حاصل گفتگوی ما با وی است. با ما همراه 

باشید.
محمد آرین نژاد، دانشــجوی رشته علوم 
سیاســی گرایش اندیشه سیاسی است 
که ۱۰ سال ســابقه فعالیت در آموزش و 
پرورش را دارد. وی سال ۱۳۸۹ با شرکت 
در آزمون اســتخدامی جذب آموزش و 
پرورش گلبهار شد و حدود ۸ سال است 
که بــه عنوان مدیــر دوره های مختلف 
تحصیلی در حال انجام وظیفه اســت. 
کانون  کانون عالمه طباطبایی،  مدیریت 
دارالقران، معاونت یکی از دبیرستان های 
گلبهــار از دیگر ســوابق وی اســت. در 
کارنامه فعالیت وی ناظر بخش جشنواره 
خوارزمی آموزش و پرورش، ناظر مسئول 
دانش آموزی  علمی  المپیادهای  برگزاری 
در مقطــع متوســطه اول، عضو مجمع 
جوان مشــاوران ریاست اداره آموزش و 
پرورش و عضو کمیته هدایت تحصیلی 
آموزش و پرورش گلبهار بچشم می خورد.
از محمــد آرین نــژاد می خواهــم که در 
خصــوص مزایــای اســتفاده از فضای 

مجازی بگوید و او با طرح این ســئوال 
که آیا در نظام آموزش و پرورش از ابتدا 
جایگاهی بــرای آموزش مجازی تعریف 
شده بود یا خیر؟ شروع به سخن می کند. 
آرین نژاد گفت: تنها تجربه بعد از انقالب 
آمــوزش فضای مجــازی، تجربه ی  در 
آموزش از راه دور، توســط دانشگاه پیام 
نــور بود که در مقاطعــی نیز بعلت عدم 
فراهــم بــودن زیرســاخت های الزم، با 
مشکل موجه شــد. مشکلی که آموزش 
و پرورش نیز با آن دست به گریبان شد.  
 محمد آرین نژاد در ادامه تشــریح کرد: 
در زمــان اوج گیــری شــیوع ویروس 
کرونــا، به صورت ناخواســته و اجباری، 
آموزش های مجــازی بیش از ۹۰ درصد 
آموزش های کشــور را درگیر خود کرد و 
به خاطر شــیوع ویــروس کرونا در ایران 
و در کل دنیــا، اگر فضــای مجازی نبود 
باید همه مدارس و دانشــگاه ها تعطیل 

می شد.
وی بــا بیان این کــه در ابتدا باید به فکر 
رفع نواقص موجود در زیرســاخت ها و 
ابزارهای فرهنگی اســتفاده از این فضا 
بود اظهار داشــت: تامین امکانات و زیر 
ســاخت های الزم جهت فراهم شــدن 
شــرایط استفاده از فضای مجازی جهت 
آموزش از راه دور، نیاز به یک بازه زمانی 
حداقل یک یا دو دهه را دارد. نمی توانیم 
یــک روزه یک سیســتم را بدون فراهم 
نمودن زیرساخت های الزم تحت عنوان 
»شــاد« را ایجاد و به عنوان سیســتم 

آمــوزش از راه دور معرفــی کنیم و یک 
خروجی خوب هم از آن انتظار داشــته 

باشیم.
او ادامه داد: در خصوص مزایا و مشکالت 
آمــوزش مجازی نظرات مختلفی وجود 
دارد امــا بایــد باور کرد کــه کرونا یک 
فرصتی را بوجــود آورد تا دولت هم در 
آموزش  زیرســاخت های  توسعه  زمینٔه 
مجازی و برطرف کردن مشــکالت دیگر 

این حوزه اقداماتی را انجام دهد 
این مدیر باســابقه مدارس گلبهار عدم 
آشــنایی بخشــی از مــردم را با فضای 
مجازی، موجب ایجاد مشــکالتی برای 
دانش آموز، معلم و خانواده ها در جهت 
اســتفاده از این ابزار دانست و به دیگر 
مشکالت این حوزه اشاره و خاطر نشان 
کرد: نبود یک اینترنت مناسب و کارآمد 
که کیفیت استفاده را کاهش داده است، 
عدم آشنایی دانش آموزان، دانشجویان، 
معلمان و اساتید دانشــگاه با برنامه ها 
و نرم افزارهای آمــوزش مجازی و حتی 
روش تدریــس مجازی، کمبود تجهیزات 
از جملــه موبایل و تبلت، کاهش انگیزه 
این نوع  تحصیلی، خســتگی آور بودن 
آمــوزش برای دانش آموزان، کم شــدن 
آستانه تحمل بعضی از خانواده ها و نبود 
فضای مناســب برای آموزش مجازی در 
بســیاری از خانواده ها از جمله مشکالت 

آموزش فضای مجازی می باشد.
وی در خصوص مزایای آموزش مجازی 
نیــز گفت: کاهــش هزینه ها، جلوگیری 
از اتــالف وقت و افزایش ســرعت، در 
دســترس و مختصر و مفید بودن نیز از 
مزایای فضای مجازی برشمرده می شود.

وی با بیان این که امروزه آموزش مجازی 
به عنوان یک ســبک جدید از آموزش در 
دنیا شــناخته می شود تصریح کرد: باید 
بتوانیم شکل جدید آموزش را ارتقا داده 
و حتی بــرای زمانی که بیمــاری کرونا 
ریشه کن شد از این روش استفاده کنیم و 
هرگز نباید فرصت بوجود آمده را تبدیل 

به تهدید کرد.
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محمد آرین نژاد با بیان این که امروزه آموزش مجازی به عنوان یک سبک جدید از آموزش در دنیا 
شناخته می شود تصریح کرد: باید بتوانیم شکل جدید آموزش را ارتقا داده و حتی برای زمانی 
که بیماری کرونا ریشه کن شد از این روش استفاده کنیم و هرگز نباید فرصت بوجود آمده را 

تبدیل به تهدید کرد.

آموزش مجازی، فرصت یا تهدید؟

خبـــــر

کالم تازه | مهدی دونده فرماندار شهرســتان گلبهار در نشســت 
هم اندیشــی با متصدیــان بنگاه های امالک شــهر گلبهار گفت: 
با توجه به مشــکالت اقتصادی و رشــد هزینه هــای زندگی در 
کالنشــهر مشهد شــاهد رشــد تصاعدی جمعیت و مهاجرت به 
شــهر گلبهار هستیم که همین موضوع سوء استفاده برخی افراد 
و اصناف به ویژه صنف امالک را در پی داشــته و الزم اســت از 
دامن زدن به افزایش قیمت مســکن و اجاره بها ممانعت شود.
کید کرد: بنگاه های امــالک داری مجوز و قانون مدار  دونــده تا
بایســتی در اجرای قانون پیشــگام بوده و در صورت مشــاهده 
تخلفات هــم صنفیان خود مراتب را به اتحادیه متبوع منعکس 
نموده تا از ســلب اعتماد عمومی نسبت به صنف خود و تخریب 

وجه شــهر گلبهار ممانعت شود.

کالم تازه | رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان چناران از 
برگزاری مراسم رونمایی از کتاب »آب تا زانوی مترسک« دومین مجموعه 

شعر حیدر کاسبی شاعر چنارانی خبر داد.
امیر یکتا در گفتگو با خبرنگار کالم تازه بیان کرد: در جلسه شعر سپیداران 
چناران که با حضور اعضای شــورای شهر چناران، مسوول دفتر خانواده 
و بانوان شهرســتان، مدیریت آموزش و پرورش چناران و تنی چند از 
شاعران مشهد و چناران در مجتمع فرهنگی و هنری میقات الرضا )ع( 
برگزار شد و به رونمایی کتاب آب تا زانوی مترسک حیدر کاسبی پرداخت 
آقایان جواد ســنجری، مجید نظافت، مهدی توکلی و ادریس بختیاری 
از شاعران مشهد و محمد شهیدی از چناران در مورد کتاب آب تا زانوی 

مترسک حیدر کاسبی مطالبی چند ذکر نمودند.
وی افزود: همچنین در این مراسم اساتید موسیقی چناران آقایان ناصر 

جوانمردی و ابراهیم یوسفی هنرنمایی نمودند.
قابل ذکر اســت که تعداد ۱۲۰ جلد کتاب توسط شورای شهر، آموزش و 

پرورش و بخش خصوصی خریداری گردید.

 دنیای مجازی پر است از انسان های »متوسط« اصال 
و اصوال دنیای مجازی  را این انســان های متوسط پر 
کرده اند انسان متوسط یعنی انسانی که یادگیری اش  
از روی تحقیق نیست مرام و ملسک اش از روی تحقیق 
نیست اســیر و در بند محیط است جبر اجتماعی جبر 
تاریــخ جبر جامعه، همه و همه در او و بر شــخصیت 
او تاثیــر می گذارد، یادگیری اش مقلدانه اســت و نه 
محققانــه، اخــالق و رفتار و حتی گفتــار اش عوامانه 
اســت و نه آگاهانه، شــدیدا تحت تاثیر تصمیمات و 
اراده ی جامعه اســت یعنی میزان اختیار و اراده اش 

تا حدودی متوسط است و حتی از متوسط 
هم پایین تر )توجه داشته باشیم که اختیار 

نیست(. یکسان  آدمیان  در 
پــس متعلــق فهــم  در آمــوزش مجازی 
مثــل  موضــوع«  »فهمیــدِن  چیســت؟ 
فهمیــدن یک متن که موضوعی در بر دارد 
یــا »فهمیدِن یــک تابلوی هنــری یا یک 
موســیقی« فهمیدن دیگر »فهمیدِن ذهن 
اســت« در اینجا ذهن نیز ابژه می شود و 
سوال اساسی این است که آیا کرونا متعلق 
فهم را آســان کرد ؟آیا ساختارهای سنتی را 
درهــم کوبید؟ یا اینکه بحرانی بود که افت 
شــدید آموزشی را در دانش آموزان بدنبال 

است؟  داشته 
   در مواجهه با کرونا، رنج، مالل و تنهایی ابتدایی ترین 
وضعیتی بود که تک تک انسان های این کره ی خاکی 
را به شــکلی تــازه درگیر کرد. پــس از مدتهای مدید، 
دگربــار انســان به اعماق خود فــرو رفت و طعم گس 
و تلخ تنهایی را چشــید؛ تنهایــی ای که به ناچار اجازه 
مســتولی شــدنش را میدهیم اما نهایتًا این مستولی 
شــدن یادآوِر تنهایِی بنیادین بشر است، »خور«ی که 
از آن گریزی نیســت. و این بار هســتی اســت که بر 
دوش ســنگینی می کند و ســوژه را بی قرار می ســازد؛ 
ایــن گریزناپذیــری وجود و، به قــول مارتین هایدگر 
، پرتاب شــدگی به جهان هستی اســت که دگربار به 
شــکلی خاص و متفاوت با آن مواجه شــدیم. و این 
آشــنایی زدایی و مواجهــه دوباره با هســتی و حاالت 

گوناگون وجودی مان را مدیون کرونا هســتیم. 
کرونا موجب شــد ما به شــکلی تــازه حیات مجازی، 
محیــط های مجازی و ارتباط مجــازی را ادراک کنیم 
و بــه اهمیت آن ها پــی ببریم. امــروزه جهان در زیر 
انگشــتان بشر قرار دارد و با یک اشاره فرسخ ها دورتر 
را می توانیم مشــاهده کنیم، با اشــخاص و پدیده ها 

وارد ارتباط شــده و از آن ها متأثر شویم.
 این ارتباطات مجازی که پیش از کرونا گاهًا به شــکلی 
از وقــت گذرانی هــای بی مورد و بی حاصل مشــهور 

پراهمیت تر، ضروری تر  امروز بســیار حیاتی تــر،  بود، 
و پیچیده تــر شــده اســت. بنابراین، امــروز حیات و 
ارتباطات متفاوت تر از گذشــته جریان دارد و معناهای 
گســترده تری را اتخاذ کرده اســت؛ درواقع کرونا حتی 
بســتر و فرآیندمعناســازی ذهن بشــر را دستخوش 
تغییر کرده اســت. حتی االمکان باید در تنهایی باشیم 
و دیگران را از پشــت صفحه تلویزیون یا گوشی همراه 
ببینیم، با صفحات شیشــه ای ارتبــاط برقرار کنیم یا با 

به دیگران مرتبط شویم. متون 
کالس درس مجــازی، تفریــح مجازی، دوســتی ها و 

وابســتگی ها و عاشقانه های مجازی، گروه ها، جلسات، 
سخنرانی ها و میزگردهای مجازی و… آیا این ها بیانگر 
ساحتی تازه برای در-جهان-بودِن ماست؟ آیا چیزی که 

ذهن ما را مشــغول کند اندیشه است ؟
 باید پذیرفت که چیزی که ذهن ما را به خود مشغول 
کند، اندیشــه نیســت، هزاران هزار پســت بی ارزش 
در همیــن فضای مجازی و هــزاران هزار کتب حاوی 
مطالــب ســطحی، و هزاران هزار شــبکه ی اجتماعی 
اســت که ادعــای آگاهی دارند و در عین حال بســط 
جهــل مــی کنند، اما این که صرفا بــا این ها ذهن ما 
مشــغول می شــود به معنای اندیشــه کردن نیست، 
پس مشــغولیات ذهن را نمی شــود اندیشه نامید یا 
دانســت، هایدگر نیز همین را می گوید، و اضافه می 
کنــد که؛ ما با این که قابلیت اندیشــیدن را داریم اما 
نمی اندیشــیم، یعنی چنین نیست که قابلیت اندیشه 
را نداشته باشــیم، داریم اما در مثال او همانند زمینی 
شخم زده هســتیم که شخم زده شده اما بذری در آن 

نشده!  کاشته 
گــر آمــوزش در فضای مجازی مشــغولیات ذهنی را  ا
فراهم می آورد که؛ اندیشــه نیســت و نمی توان آن 
را اندیشــه نامید، پس چه چیز اســت که آدمی را به 
اندیشــه فرا می خواند؟ طبیعت؟ تکنولوژی؟ جامعه؟ 

اقتصــاد؟ فرهنــگ؟ دیــن و دیانت؟ فلســفه؟ علوم 
تجربه؟  انسانی؟ 

همــه این پدیده ها در ذیل همان انباشــتن اطالعات 
و کســب دانش قرار میگیرند، پس » چه باشــد آنچه 

تفکر؟ خوانندش 
معلمان چگونه می بایســت ما را به  »اندیشه کردن و 

کنند«؟ دعوت  اندیشیدن 
همانطــور که در رابطه با فهمیدن، »عمل فهم داریم« و 
»فهمیدن هم یک نوع عمل« اســت، اندیشه نیز چنین 
اســت، هایدگر اندیشه را یک عمل و تجربه می داند، 
از »تجربه ی تفکر« ســخن می گوید، او از 
تجربه ی تفکر و آموزش اندیشه سخن می 
گوید، و همین است که برای او مهم است، 
یعنی آموزش اندیشــه است که مهم است، 

»انباشتن اطالعات« نه  و 
ایــن تجربــه ی تفکر چه نــوع تجربه ای 
اســت؟ و چه چیز ما را به »اندیشــیدن« 
و یــا »عمل اندیشــیدن و تجربه ی تفکر« 
دعوت می کند؟ هایدگر می گوید؛ این خود 
»اندیشــیدن« است که ما را به اندیشیدن 

دعوت می کند!
وقتی اندیشیدن و تفکر، یک عمل و تجربه 
باشــد و مــا بدانیم و بیاموزیــم که به چه 
طریق می شــود آن اندیشه را تجربه کرد، 
در آن صورت خواهیم دانســت که چگونه اندشیدنی 
ما را به اندشــیدن، دعوت میکند، گفتیم که اندیشیدن 
یک عمل و تجربه اســت، اما چه نوع تجربه ای ست؟ 
تجربه ای اســت که در »راه« به دســت می آید، پس 
اندیشیدن می شود چیزی که در راه به دست می آید، 
اما نباید فراموش کنیم که که غایت مهم نیست، پایان 
راه مهم نیســت، اصال این راه پایانــی ندارد، که مهم 
باشــد یا نباشد، اندیشیدن »کســب دانش« نیست، 
همــان طور که پر کردن ذهــن نوجوانان از خرافات و 
آموزش های غلط، اندیشــه نیست، همانطور که حتی 
انباشــتن اطالعات درجه یک نیز اندیشه نیست، پس 
این چه راهی ســت که انســان با قدم نهادن در آن، 

میکند؟ تجربه  را  اندیشیدن 
راهش توجه به تغییرات تدریجی اســت  چرا که ذهن 
انســان نقاط ضعفی دارد. از جملــه این نقاط ضعف 
آن اســت که متوجه تغییرات بسیار تدریجی منفی یا 
مثبت نمی شــود. و این مســاله آن جا خطرناک می 
شود که این تغییرات تدریجی، در طول زمان تبدیل به 
روند می شــوند و بقاء شما/سازمان شما/کشور شما را 
بــه مخاطره می اندازند زمانی که والدین  جای دانش 
آموز و موسسات سودجو جای دانشجو را در یادگیری 

کنند. پر  ارزشیابی  و 

باعث افزایش قیمت مسکن و
 اجاره بها در گلبهار نشوید!

مراسم رونمایی از کتاب 
شاعر چنارانی برگزار شد

از مشغولیات ذهنی  تا  اندیشه در آموزش مجازی

یادداشت

دکتر محمد مالکی | پژوهشگر فلسفه و تعلیم و تربیت

گفتگویی با یکی از مدیران مدارس گلبهار در خصوص آموزش مجازی

فرماندار شهرستان گلبهار خطاب  به متصدیان بنگاه های امالک:

با حضور جمعی از مسئولین و شاعران:

گزارش کالم تازه از وضعیت اسف بار 
یکی از روستاهای شهرستان چناران؛

اعتیاد؛اعتیاد؛
بالی جان »یوردچوپان«بالی جان »یوردچوپان«
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@  k a l a m e t a z e

دادســتان عمومــی و انقــاب   | ه  ز تــا م  کال
شهرســتان گلبهار مطــرح کرد: بیــش از ده نفر 
)بعضــی از آن هــا بــه اتفاق همســران خود( از 
بنگاه داران گلبهار و مشــهد، که به صورت شبکه ای 
اقدام به کاهبــرداری و فعالیت مجرمانه نمودند، 
در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. پرونده 
جرائــم یکــی از آن ها که در گلبهار مورد بررســی 
قرار گرفت بیش از  بیســت نفر شــاکی داشت و 
فرد مورد نظر به ســه سال و نیم حبس و رد مال 
و جــزای نقدی محکوم شــد که در حال حاضر در 

زندان و در حال تحمل محکومیت اســت.
خلیل الــه برزنونی در نشســت هم اندیشــی با 
متصدیــان بنگاه هــای اماک شــهر گلبهار که در 
محل ســالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان 
برگزار شــد با بیان اینکــه در اماک افرادی موفق 
هســتند که در کنار ســرمایه الزم برای ســاخت 
وســاز و معامات اماک، زمینه اعتمادی ســازی 
در بین مردم را کســب کنند کــه متصدیان بنگاه 
با شفاف ســازی معامات و قراردادها و جلوگیری 
از مشــکات حقوقــی  در بین مــردم می توانند 

نمایند. کسب  را  این مهم 
از اعتمادسازی، تا کالهبرداری

دادســتان عمومی و انقاب شهرســتان گلبهار با 
کید مجدد بر فراهم نمودن بســتر اعتمادسازی  تا
در بین مردم بیــان کرد: افرادی که در این صنف 
فعالیــت دارند اعــم  از اتحادیــه، اداره صنعت، 
معــدن و تجارت و خود افــراد در دفاتر اماک، 
باید هر چه توان دارند در جهت اعتمادسازی الزم 
بیــن مردم بکار بگیرند، خریدار و فروشــنده باید 
احســاس کنند که بنگاه دار عاوه بر کســب سود 
حــال از انصاف، وجدان و اخــاق هم برخوردار 
بــوده و تمام تاش خویش را بکار برده وســعی 
نموده اند تا حق کســی در هنــگام  معامله پایمال 
نشــود و مــردم می توانند به متصــدی بنگاه به 
عنــوان یک فرد امین تکیــه نمایند چرا که فردی 

دلســوز برای خریدار و فروشنده هست.
گر اعتمادســازی  خلیل الــه برزنونی اضافه کرد: ا
الزم در بین مردم به وجود بیاید به پشــتوانه این 

اعتماد معامات بیشــتر و بهتری صورت می گیرد 
و مردم بــه افراد غیر متخصــص و حتی اعضای 
هیئــت مدیــره مجتمع هــای مســکونی جهت 

مشــاوره در حوزه اماک مراجعه نمی کنند.
کیــد مــن این هســت کــه خود  وی افــزود: تا
اماکی ها با کمک اتحادیه دور هم جمع شــوند و 
مهره های نامطلوب و افراد سو استفاده گر در بین 
خودشان را شناسایی و اعام کنند. یک عده افراد 
انگشت شــماری در این حوزه بــا انجام معامات 
موهــوم و غیــر معتبر، باعث عــدم اعتماد مردم 
بــه صنف اماکی ها شــده واین ضربــه بزرگی به 

بزرگ  اماکی هاست. صنف  و  شهروندان 
برخــورد بــا متخلفــان، اولیــن گام  در جهت 

اعتمادسازی است
 خلیــل الــه برزنونــی در ادامــه بیان داشــت: 
دادســتانی گلبهار با متخلفان در حوزه مســکن و 
صنــف اماک کــه از قوانین تبعیــت نمی کنند با 
قاطعیت برخورد خواهــد نمود، چرا که متخلفان 

حوزه مســکن، با کتمان حقایــق در هنگام معامله  
باعــث تضییــع حقوق مــردم و نابــودی تمام 
سرمایه شــهروندان می شوند و عاوه بر آن افراد 
سواســتفاده گر، اعتماد مردم را نسبت به افرادی 
که در این صنف بصورت ســالم و آبرومند در حال 

فعالیــت بوده را از بین می برند.
شود. مستقل  باید  اماک  اتحادیه 

 در حال حاضر گلبهار نزدیک به یک ســال است که 
به شهرســتان ارتقا پیدا کــرده و فرماندار محترم 
نیز در تاش هســتند کــه اداره صنعت، معدن و 
تجارت مستقل شــود و به تبع آن اتاق اصناف و 
اتحادیه اماک نیز باید به صورت مســتقل به کار 

ادامه دهد. خود 
پلمپ اصناف بدون مجوز و پروانه کسب

دادستان عمومی و انقاب شهرستان گلبهار اظهار 
کرد: اتحادیه اماک با همراهی دایره اماکن، باید 
جلوی اماک فاقد پروانه را گرفته و محل کســب 
و کار افرادی را که بدون مجوز اقدام به بازگشایی 

دفتــر اماک نموده اند را  پلمپ نمایند.
برزنونــی ادامه داد: اگر برخــورد و نظارت ها دقیق 
باشــد اماک های بدون مجوز یــک روز و حداکثر 
یــک هفته می توانند بدون مجــوز فعالیت کند اما 
چنانچــه فعالیت آنها بیشــتر از یــک هفته ادامه 
پیدا کرد به عدم نظارت مســئولین در این حوزه بر 
می گردد. ما این موضوع را پیگیری کردیم که جلوی 
صدور پروانه و مخصوصًا پروانه کسب فله ای گرفته 
شــود و اگر قراری بر صدور پروانه هم باشد، اوالً در 
مســیر خیابان پرند نباید پروانه بنگاه صادر شــود 
چرا که تجمع بیش از حد بنگاه در آن  مســیر باعث 
نارضایتی برای شــهروندان گردیده  و ثانیا در صدور 
پروانه کســب در هر محله ای به تناســب محله و 
جمعیت آن تقســیم گردنــد تا مردم در تمام نقاط 

مختلف شــهر دسترسی به بنگاه داشته باشند.
وی افــزود: اتحادیــه اماک بایــد در خصوص 
مباحــث حقوقــی، مباحــث اخاقی و مســائل 
فرهنگــی و بــه روز کردن دانــش در این حوزه، 
جلســات آموزشی را بصورت ماهیانه برای اعضای 

نماید. برگزار  خود 
فریب مردم از طریق تبلیغات ماهواره ای

دادســتان عمومی و انقاب شهرســتان گلبهار با 
اشــاره به تبلیغات ماهواره ای در خصوص بعضی 
از اراضی خارج از محدوده شــهر گلبهار نیز گفت: 
آنچــه که در ماهواره ها در خصوص فروش اراضی 
شــهر گلبهار تبلیغ می شــود اراضی خارج از بافت 
شــهر اســت. آن ها یک تصویری از دریاچه گلبهار 
وساختمان های  مسکن  مهر و سندهای آن پخش 
می کنند که با ایــن حرکت خریداران را ترغیب به 
خریــد اینگونه اراضی کــرده و باعث فریب مردم 
می شــوند در حالی کــه خریداران فریب خورده و 
نمی داننــد که ایــن اراضی به عنــوان مثال دهها 
کیلومتر با شــهر فاصله داشــته و یــا زمین هایی 
هســتند که تا سالیان ســال اجازه ساخت وساز 
نخواهند داشــت، از همین رو اتحادیه می تواند 
با اطاع رســانی در روزنامه هــا، فضای مجازی و 
گاهی مردم  حتی از طریق رسانه ملی، اطاعات و آ

ببرد. باال  را 

دستگیری چندین  نفر از بنگاه داران کالهبردار در گلبهار و مشهد
دادستان عمومی و انقالب شهرستان گلبهارخبر داد:

اعضای باند سارقین مسلح در گلبهار 
زمین گیر شدند / کشف سه قبضه سالح 
جنگی و مقادیری مهمات

دستگیری سارقین بیش از 40 فقره 
سرقت در گلبهار

حوادث

تبلیغات ماهواره ای در خصوص اراضی گلبهار فریبی بیش نیست/ با توجه به استقالل شهرستان گلبهار اتاق اصناف و اتحادیه 
امالک گلبهار نیز باید به صورت مستقل به کار خود ادامه دهد / متصدیان بنگاه های امالک شهر گلبهار با مشاوره های صحیح و 

شفاف سازی معامالت در راستای اعتمادسازی بین مردم گام بردارند.
کالم تازه | دادستان عمومی و انقالب گلبهار از زمین گیر شدن اعضای 
باند ســارقین مســلح در گلبهار و کشــف سه قبضه ســالح جنگی و 

داد. مقادیری مهمات خبر 
بــه گزارش کالم تــازه، خلیل اله برزنونی با اعــالم این خبر افزود: در 
شــب گذشته با واصل شــدن خبری مبنی بر حضور مشکوک سه نفر 
داخل خودرو و اقدام به سرقت مسلحانه بالفاصله موضوع در دستور 

کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: با حضور نیروهای پرتالش انتظامی و نیروهای دلسوز 
بســیج طرح مهار اجرا که منجر به تیراندازی از ســوی متهمان شد و 
در نهایــت بــا مدیریت مطلوب فرماندهان  محترم ســپاه و انتظامی 
شهرســتان، الســتیک های خودروی متهمان مورد هدف قرار گرفت و 
متهمان با اســتفاده از تاریکی شب اقدام به فرار به سمت بیابان های 
حاشــیه شهر نموده که پس از بازرسی از داخل خودروی متهمان، یک 
قبضه ســالح کالشینکف به همراه دو خشاب با تعداد۵۹ فشنگ جنگی 

و چندین پالک خودرو کشف شد.
برزنونی افزود: در ادامه با اجرای طرح  مهار از سوی نیروهای انتظامی 
و نیروهای مقاومت بســیج، محل درگیری تحت کنترل در آمده و با 
روشنی هوا دو قبضه کلت کمری و دو فقره صدا خفه کن نیز کشف و 
یک نفر از متهمان نیز در صحنه که ماهرانه مخفی شــده بود دستگیر 
و بقیه متهمان  و محل اختفای آنها شناســایی و مامورین مجرب جهت 

دســتگیری آنها به مشهد مقدس اعزام شدند.

کالم تــازه | فرمانــده انتظامی شهرســتان گلبهار از دســتگیری ۳ 
متهم به ســرقت بیش از ۴۰ فقــره کنتورهای آب منازل و کارگاه ها 

داد. خبر  گلبهار  در 
“ســرهنگ محســن صبری پور” در گفتگو با کالم تازه در تشریح این 
خبر بیان داشــت: طی گزارش احدی از شــهروندان مبنی بر سرقت 
کنتورهــای آب از منازل و کارگاه ها، کابــل برق و تعدادی تجهیزات 
و اقالم متفرقه دیگر، پیگیری موضوع در دســتور کار ماموران دایره 

تجســس کالنتری ۱۳ گلبهار قرار گرفت.
محســن صبری پور ادامه داد: متهمین به مقر انتظامی منتقل و در 
بازجویی هــای فنی و مواجه با مدارک و مســتندات پلیس به بیش 

از ۴۰ مورد ســرقت اعتراف نمودند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان گلبهاردر پایان گفــت: تحقیقات در 

ادامه دارد. باره  این 

خبــــر

مائده غالمپور | خبرنگار
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کی میاد دست توی دستم بذاره؟کی میاد دست توی دستم بذاره؟
تا بسازیم شهرمون رو دوبارهتا بسازیم شهرمون رو دوباره

گزارش کالم تازه از وضعیت آشفته نمای ساختمان های چناران

حمیدرضا جعفری | یادش بخیر، گاز زدن قاچ های شتری 
هندوانه و خربزه، هورت کشــیدن چای نبات لب دوز روی 
سماور زغالی دم کشیده و گذشته های نه چندان دور داخل 
حیاط خانه، لمیدن زیر ســایه یکــی از درختان حیاط در 
یکی ازعصرهای بهار و تابســتان و قنج  رفتن دلمان برای 
تماشای بازی بچه ها و هندوانه رقصان میان حوض آب و 

ماهی های قرمز کوچک.
خانه عشق مادرم بود که تو باغچه اش گل اطلسی می کاشت، 
حیــاط و کوچه را آب و جــارو می کرد و به زیبایی و ایجاد 
آرامش در خانه اهمیت می داد. خانه روح پدرم بود که تمام 
تالشش را کرده بود تا حس امنیت چهار دیواریش را فراهم 
کند. ناگفته پیدا بود که پدر و مادرم برای داشتن خانه ای 
با ظاهری زیبا چشم و هم چشمی هم می کردند. هرچند 
آن روزها خانواده ها با مفهوم  امروزی حقوق شــهروندی، 
حریم خصوصی و ... آشنا نبودند اما امروز وضع خیلی فرق 
کرده. خانه های ویالیی جای خود را به آپارتمان های قوطی 
کبریتی داده اند و در کوچه پس کوچه های اکثر شــهرها، 
خانه حیاط دار کمتر به چشم می خورد. در چناران اما وضع 
کمی متفاوت است. خانه های حیاط دار بسیاری در میان 
کوچه پس کوچه های شهر خودنمایی می کند و مردم این 
شهر هنوز فرصت استنشاق هوا و نگاه کردن به تردد مردم 

در خیابان ها را از دست نداده اند.
ولی واقعیت این است که خانه های االن، با آن نمای زشت 
و بدمنظر خویش دردی از دل گرفته هیچ کسی دوا نمی کنند 

چون وضعیت نماهای واحدهای مسکونی در اغلب مناطق 
شهر ماهیت خود را از دست داده و آنقدر آشفته است که 
انسان از نگاه کردن به آنها پشیمان می شود گویا این نماها 

وظیفه ای جز آشفته تر کردن چهره آشفته شهرمان ندارند.
فراموش نکنیم که داشتن شهری با جاذبه های بصری یکی 
از بدیهی ترین حقوق شهروندی است ولی بنظر می رسد این 
حق در چناران توسط خود مردم نادیده گرفته شده است..
این که بگوییم تنها وظیفه مســئوالن اســت که به مقوله 
زیباسازی و ایجاد جذابیت های بصری برای شهر بپردازند 
درست نیست و ما هم باید به وظیفه خود در این خصوص 
عمل کنیم. این اصل مهم را باور کنیم که همه ما در این شهر 
زندگی می کنیم پس باید به ســهم خود از ایجاد آشفتگی 

بصری جلوگیری کنیم و توپ را در زمین دیگران نیندازیم.
چند سال پیش مطالعه ای در یکی از خیابان های کالیفرنیا 
که تعداد ســاختمان های نیمه کاره و تابلوهای تبلیغاتی 
نیمه تمام آن زیاد بود انجام شــد تا تاثیر ســیما و منظر 
شــهری بر رفتار و روان مردم بررسی شود. در این تحقیق 
ثابت شد چهره زشت این خیابان تاثیر مستقیمی در نزاغ 
های خیابانی و ریزش موی مردم این خیابان داشته است.

مثال بــاال تنها یک نمونه 
ساده از تاثیر سیما و منظر 
شــهری بر رفتــار، ذهن، 
روحیه و فضای روانی مردم 
می دهد  نشــان  و  است 

چهره شهری که در آن زندگی می کنیم بر عملکرد جسمی و 
روانی مردم تاثیر به سزایی دارد.

ساختمانهای این شهر حس تشویش و آشفتگی 
را به انسان منتقل می کند؟ 

یکی از شهروندان چنارانی با گالیه از چهره زشتی که نماهای 
ساختمان به شــهر داده اند، می گوید: مگر ما چه گناهی 
کرده ایم که با نگاه کردن به ساختمان های این شهر، وقتی 
که در حال عبور از میان کوچه  و خیابان های شــهر هستیم 
باید حس تشویش و آشفتگی به ما دست پیدا کند. از همه 
بدتر این اســت وقتی اعتراض می کنیم، هم جمله ای جز 

»چهاردیواری اختیاری« نصیب مان نمی شود.
چرا شهرداری دست بکار نمی شود؟

یکی از شــهروندان با اشاره به اینکه اغلب ساختمان های 
نوساز در چناران از نمای مطلوبی برخوردار نیست، می گوید: 
از شــهرداری تعجب می کنم که چــرا به اینها پایانکار داده 
اســت. چرا شــورای شــهر قانونی را تصویب نمی کند که 
سازندگان واحدهای مسکونی و تجاری را مکلف به نمای 
ســاختمان نماید تا از این به هم ریختگی بصری در شهر 

جلوگیری شود.
این شــهروند چنارانی اضافه می کند: بنظر می رسد توجه 
به نمای بیرونی ســاختمان ها به عنوان ویترین شــهر، به 
فرهنگ عمومی در چناران تبدیل نشــده است. هر چند با 
دیدن نمای درونی همان خانه، متعجب خواهید شد اگر 
ببینید که دارای چه دکوراســیون مجلل و شیکی می باشد. 
ساختمان ســازی در چناران باید به کسانی سپرده شود که 
دغدغه ی زیبایی بصری شــهر را داشــته باشند گویا هنوز 
عده ای باور ندارند که در شهر در حال زندگی هستند و اصول 

اولیه شهرنشینی را باید رعایت کنند.
چناران شهری با اغتشاشات بصری تمام نشدنی
یکی دیگر از شهروندان با اشاره به وضعیت بصری چناران 
توضیح می دهد: از وضعیت 
آسفالت  نابســامان 

معابر و مبلمان شــهری که مسئول مستقیم آن شهرداری 
می باشــد که بگذریم متاسفانه اغتشاشات بصری در این 
شهر بیداد می کند و این مساله تنها به نماهای واحدهای 
مســکونی محدود نیست و هنوز پوســترهای تبلیغاتی 
از زمان انتخابات بر در و دیوار این شــهر چسبیده، گویی 
کسانی دیگر بجز مردم این شهر بودند که آنها را چسبانده اند 
و منتظر هســتند تا آنها برگردند و پوسترها را از در و دیوار 
شــهر جدا کنند. شهرداری هم که همچنان در خواب بسر 
می برد. مردم باید باور کنند که آنها به عنوان شهروندانی که 
در حال زندگی در این شهر هستند در خصوص زیبایی شهر 

وظایفی بر عهده دارند.
صدور پایان کار با شرط »نما«

 برای بررســی وضعیت آشفته نماهای ساختمان که چهره 
شــهر را چنین آشفته و زشــت نموده است بسراغ رئیس 
شورای اسالمی شهر چناران می روم و با او در این خصوص 
گفتگو می کنم. عبدالعظیم آبــروش نیز با ابراز ناراحتی از 
وضع موجود، اما با خبری نوید بخش از سروسامان دادن 
به این وضعیت خبر می دهد و می گوید: هم اکنون عالوه بر 
اصول »کالبدی« ساخت وســاز، نمای ســاختمان در حال 
احداث نیز جزو خط قرمز شــورای شهر  چناران قرار گرفته و 
اگر نمای یک ساختمان تکمیل و به تایید نرسد، پایان کار 

برای آن صادر نمی شود.
آبــروش این نکته را نیز اضافه می کند که بدون شــک 
همگونی و یکپارچه ســازی نمای ســاختمان های شهر 
تاثیر به ســزایی در تقویت زیبایی بصری شهر دارد به 
همین منظور برای تشــویق شهروندان در جهت کمک 
به زیباسازی فضای شهری و جلوگیری از ایجاد نماهای 
زشت و بدقواره ســاختمان ها، طرح های تشویقی در 
نظر گرفته شــده کــه بزودی جزئیــات آن را به اطالع 

شهروندان خواهیم رساند. 
از عبدالعظیم آبروش در خصوص تعیین تکلیف مشــاغل 
آالینده و مزاحم، که در بافت کنونی شــهر مســتقر شده و 
باعث نازیبایی بخشی از خیابان امام خمینی )ره( شده 
است نیز می پرسم و 

او در پاسخ می گوید که پیرو پیگیری های مکرر تا سه ماهه 
اول سال آینده بر اساس طرح های تشویقی در نظر گرفته 
شــده.  شغل های آالینده به بلوار کشــاورز چناران انتقال 
می یابد و در ســه ماه بهار آینده،  بر حسب توافقات طرح 
تشویقی مشاغل آالینده و مزاحم به این نقطه از شهر انتقال 

خواهند یافت.
ســخنان رئیس شورای شهر چناران در صورت عملی شدن 
بارقه ای از امید را در دلم زنده می کند. امید است با برنامه 
ریزی ها و اجرای طرحهای مدون چهره شهر رنگ زندگی به 
خود بگیرد و شهروندان با خیال راحت بتوانند سر بچرخانند 

و به ساختمان ها و سازه های چنارانی زیبا نگاه کنند.
»زندگــی هنوز قشــنگی های خودشــو داره« به جنگ 
مشــکالت کوچــک و بزرگمان برویــم. در آن دوران که 
خاطراتــش در ذهن مــا زنده و ماندگار اســت، انتظار 
شــنیدن آهنگی شاد از رادیو تا کیفورمان کند. از »امید« 
از اینکه روزی برسد که با تمام وجود از زندگی در شهری 

که نامش چناران است لذت ببریم.
در این مسیر فقط مســئولین و سردمداران شهر نیستند 
که باید آســتینی باال بزنند، بلکه خود ما شــهروندان باید 
بتوانیم شهر را نیز بخشی از خانه ی خود بدانیم و آن گوشه 
از خانه که مســئولیتش بر عهده ماست را زیبا نگاه داریم. 
بایــد بتوانیم آنچه بر خود نمی پســندیم را بر دیگران هم 
مپســندیم. هیچ کس نمی تواند از نمای ساختمانی کهنه 

و نازیبا لذتی ببرد. 
حتی می توان این پیشــنهاد را نیز مدنظر قرار داد؛ حاال که 
بخش عمده ای از نماهای ســاختمان های چناران نیاز به 
بازســازی و زیباسازی دارد، شــهرداری می تواند با اجرای 
طرح هــای تشــویقی و طراحی نوعی معمــاری خاص 
برای نماهای یک محدوده، نماهای مشــابه و یکدســتی 
را به شــهروندان پیشــنهاد دهد تا با همیاری شهرداری و 
شــهروندان بتوانیم محدوده هایــی زیبا از لحاظ معماری 
نماهای ساختمان ها را مشاهده کنیم. آن چه اهمیت دارد 
این اســت که باید همه دســت توی دست هم بذاریم تا 

بسازیم شهرمونو دوباره.
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گفتگو با یک ورزشکار 
موفق گلبهاری

از غواصی در لجنزار 
تا نگه داشتن موش در شلوار!

گفتگوی کالم تازه با رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان گلبهار؛

چطور برای چطور برای 
ورزش کردنورزش کردن
انگیزه داشته باشیم؟انگیزه داشته باشیم؟

بسیاریازماباورکردهایمکهاگربهانتظاربنشینیموصبرکنیم،باالخرهانگیزهبهسراغمانمیآید؛
باالخــرهروزیازخواببیدارمیشــویمومیبینیمکهچیزیجلــودارارادهمانبرایورزشکردن
نیســت.اینطرزفکرکمیرویاییاســتوواقعیتچیزدیگریاســت؛انگیزهبهخودیخودپیدا

نمیشــود،امامامیتوانیمونیازداریمکهزمینهسازایجادانگیزهشویم.
باکمکعواملیکهدرادامهعنوانمیکنیم،برایخودانگیزهایجادکنید.بهاینترتیبخواهیددید
کهپایبندماندنبهبرنامهورزشــیتاچهحدسادهخواهدشد.بااینپایبندیوپشتکارزحماتتان

بهثمرخواهندنشســتوهمینامرارادٔهشمارابرایادامٔهمسیرتقویتخواهدکرد.

اولازهمــهبایدچیزیداشــتهباشــیمکــهبهخاطرآن
دستبهکارشویم.فرقینمیکندهدفتانازورزشکردن
کاهشوزنباشد،یاشرکتدرمسابقٔهدو،فقطقراراست
دلیلــیبرایورزشکردنپیداکنیــد؛حاالایندلیلهرچه
میخواهدباشد.شایدبتوانیدچندهدفمجزابرایورزش
کردنتــاندرنظــربگیرید،اینهمایرادینــداردولزوما
نبایدفقطیکهدفداشــتهباشید.ماهروقتبخواهیم

میتوانیمبهاهدافماناضافهکنیم.
میتوانیماهدافروزانه)امروزبیســتدقیقهپیادهروی
میکنم(،هفتگی)اینهفتهحداقلسهروزورزشمیکنم(
یاحتیســاعتی)۴۵دقیقهیکباربلندمیشومواطراف

ساختمانقدممیزنم(داشتهباشیم.
همیشــهچیزیداشتهباشیدکهشمارابهحرکتدرآوردو
مشوقیبرایادامٔهمسیرباشد.اهدافبزرگیاکوچک،هر

دومحرکخوبیهستند.

سالمبودنتصمیمینیستکهتنهایکبارگرفتهشودودیگر
کاریبهآننداشتهباشیم،بلکهتصمیمیاستکهبایدهرروز
بهآنفکرکنیموآنرادرگوشــٔهذهنخودداشتهباشیم.با
متعهدشدنمجددبهاهدافمانمیتوانیمدرمسیردرست
باقیبمانیم.هرروزصبح،چنددقیقهرابهفکرکردنیانوشتن
درموردبرنامٔهروزانهونحؤهانجامکارها،اختصاصدهید.

اهدافتانرامجددابهیادبیاوریدوبهآنهافکرکنید.بهخاطر
زحماتیکهتااینجامتحملشدهایدوتالشیکهبراینزدیک
شــدنبههدفتانکردهاید،قدردانخودباشید.یادداشت
کردنروندپیشرفتبهشماکمکخواهدکردتامتوجهتغییر
سایزیاسبکتمرینتانشوید.واردکردنوزنوسایزتاننیز

میتوانددراینراهکمکتانکند.

شــایدورزشکردن)درکنارآمادهســازی،انضباطوتعهد(
برایشماوظیفهایدیگردرزندگیروزمرهبهنظربرسد،اما
فراموشنکنیدکهفعالیتبدنیبخشیشادیآوراززندگی
روزمرٔهشماست.اگراحســاسمیکنیدورزشیافعالیتی
کهانتخابکردهایدبرایتانهیجانانگیزنیســت،بهدنبال
ورزشــیبگردیدکهاینهیجانراایجادکند.دراینمیان
جاییهمبرایفعالیتهایلذتبخِشبرنامهریزینشدهای
مثلقدمزدندرخیابانهایشــهریارقصیدنباموسیقی

موردعالقهتانکناربگذارید.

باایجادعــاداتروزانهنظمیبرقــرارمیکنیدکهموجب
پایبندیشــمابهبرنامهریزیتانخواهدشــد.حاالببینیم

چطوربایدورزشکردنراتبدیلبهعادتروزانهکنیم.
راهکاراولایناســتکهروزوســاعتمشخصیرابرای
ورزشکردندرنظربگیریم.وقتیســاعتمشخصازراه
برسد،بهصورتخودکارسراغورزشمیرویم.راهکاردیگر
ایناستکهبرایجلســههایورزشیماننوعیمراسمیا
تشریفاتخاصداشتهباشــیم؛چیزیکهماراتشویقبه

ورزشکردنکند.

اینمراســممیتواندکاریبهسادگیچنددقیقهگرمکردن
باحرکاتکششییاگوشدادنبهآهنگیشادباشد.

هدفماایناســتکهورزشکردنرادرکنارعاداتروزانٔه
دیگریهمچونمسواکزدنقراردهیم.شمامیتوانیدبا
خالقیتخودتانراهکارهاییبرایاینمنظورپیداکنید.

بعدازگرفتــنتصمیمقاطعبــرایورزشکردن،تا
میتوانیــدپایبنــدمانــدنبهاینتصمیــمرابرای
خودتانســادهترکنید.یعنیهرچهراکهالزمدارید
تهیــهکنیــدوآنرادردســترسقــراردهید.مثال
میتوانیدساکورزشیتانراآمادهکنید،میانوعده
یــاتنقالتقبلازورزشتــانراتهیهکنیدوازهمین

حــاال،تمرینهاییراکهقراراســتانجــامبدهید
کنید. برنامهریزی برایشان و مشخص

بــاایــنروشمیتوانیمخودمــانراازقبلبرای
ورزشکردنآمادهکنیم.بهاینصورتشــرایطیا

کمبودهایناخواســتهسدراهماننمیشوند.

قراردادنورزشدرشــمارعاداتروزانهبسیارمفید
اســت،امابهاینشرطکهزیادســختگیرنباشیم.
بــرایاینکهبتوانیــمبهتصمیممــانپایبندبمانیم،
بعضابــهراهگریزهمنیازداریم.فرضکنیدکهطبق
برنامــهمیخواهیمچهارروزدرهفته،۷یا۸کیلومتر
پیــادهرویکنیم،باالخرهروزیمیرســدکهبهخاطر
خســتگییاکمبودوقــتامکانعملــیکردناین

برنامهوپایبندماندنبهآنرانداشــتهباشیم.

درچنیــنمواقعیبهبرنامٔهثانویهنیازپیدامیکنیم.
مثالاگرقراربودامروزبدویدوحاالاحساسمیکنید

کهبیشازحدبرایاینکارخســتههستید،قدمزدن
راجایگزیــندویدنکنیــدیاروزهاییکهســرتان
شــلوغمیشــود،بهدنبالفرصتهــایکوتاهبرای
فعالیتهایبدنیباشــید؛مثــالازوقفهایکهبرای
صرفناهاردراختیارتانمیگذارنداســتفادهکنیدو
کمیقدمبزنیدیاچندبارازپلههاباالوپایینبروید.

بــاهمینفعالیتهایســادهبهنوعیجبرانمافات
میکنیــمودرعینحال،چندانبهخودمانســخت
نمیگیریم،چــراکهاینســختگیریدربلندمدت

میتواندماراازپادربیاورد.

هروقــتبههدفیدســتپیداکردید،پاداشــیبه
خودتانبدهید.اینپــاداشمیتواندچیزکوچکی
مثلســرزدنبهکتابخانهوگشــتنبینقفســهها
یاپــاداشبزرگتریمثــلگرفتنوقتماســاژیا

انجامکاریلذتبخشباشــد.البتهنبایدازماهیت
پاداشگونٔهورزشنیزغافلشوید؛احساسموفقیت
وآرامشکسبشــدهپــسازورزشکردن،همگی

پاداشورزشکردنهستند.

چیزیکهامروزبهشــماانگیزهمیدهد،ممکناست
فردااثرینداشتهباشدواساسانمیتوانمنبعثابتو
مشخصیبرایانگیزهپیداکرد.بایدباکندوکاوذهنی
بهدنبالفکر،هدفیاپاداشــیباشیمکهدرلحظهبه
ماانگیزهمیدهدومشــوقیبرایورزشکردناست.
نبایدفراموشکنیمکهرســیدنبــهانگیزٔهپایدارتنها
زمانیممکناســتکهبهانههاراپیشازتبدیلشدن

بهمانعازمیانبرداریم.
ومهمتــرازهمه،بایــددرککنیمکههــرکاریبا

تمرینوپشــتکارآسانترمیشود.وقتیطیروندی
مــداومورزشمیکنیدودســتازکارنمیکشــید،
انگیزهتانبیشــترمیشودودرعینحالازچیزهایی
انگیزهبخشهســتند،شــناختبهتری کهبرایتان

میکنید. پیدا
دســتازکارنکشــیدوبهتمرینکردنادامهبدهید.
مطمئنباشــیدکهدرآخرنتیجٔهزحماتتانراخواهید
دیدوبهاحساسیدســتخواهیدیافتکههمیشه

بودید. بهدنبالش

شماچهروشهاییرابرایافزایشانگیزه
درورزشکردنپیشنهادمیدهید؟

بامادرشــبکههایاجتماعیدرارتباطباشید.
@kalametaze
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تائوشی بو 
بوتائوشی در زبان ژاپنی به معنای خراب 
کردن ستون اســت. هر تیم ۱۵۰ نفر دارد 
که ۷۵ نفر از آن ها مهاجم و ۷۵ نفر مدافع 
هستند و باید ستون تیم حریف را خراب 
کنند. البته نباید شماره اورژانس را فراموش 

کنید.
 اتو کشی در شرایط سخت

در این ورزش خطرناک، هیجان فعالیت در 
فضای باز با رضایت یک پیراهن اتوشده 
ترکیب می شــود. این ورزش از انگلستان 
آغاز شده و اکنون همه جای جهان و از زیر 

آب تا باالی کوه برگزار می شود.

گابال گا
این بــازی گروهی تابســتانی مثل بازی 
وســطی اســت با این تفاوت که در یک 
هشت ضلعی چوبی اتفاق می افتد و باید 
با توپ زیر زانوی بازیکنان بزنید تا آن ها را 

بیرون بیندازید.
پنیر غلتانی

هر سال در انگلستان یک پنیر گالستر گرد 
از باالی تپه به پایین غلتانده می شــود و 
گروهی از شرکت کنندگان باید آن را دنبال 
کننــد. هرچند از نظر تئــوری باید پنیر را 
بگیرند، اما سرعت این پنیر به ۱۱۰ کیلومتر 
بر ساعت می رسد، بنابراین هرکس زودتر 

به خط پایان برسد پنیر را می برد. 
اسنوپولو

این شــکل اصالح از چوگان از سال ۱۹۸۵ 
در ســوئیس آغاز شــد و بعد در سطح 
بین المللی گسترش یافت. این ورزش در 
ایاالت متحده فقط در اسپن، کلرادو بازی 

می شود و هنوز تفریح ثروتمندان است. 
جامپینگ بانی 

مــا بــه خاطر چنیــن ورزشــی مدیون 
ســوئدی ها هســتیم. این ورزش ساده 
است، خرگوش های آموزش دیده باید از 

روی موانع بپرند. 
هاکی زیر آب

همــان طور که از نامش پیداســت، این 

ورزش ته استخر برگزار می شود. بنابراین 
ظرفیت شش ها نقش مهمی در آن ایفا 
می کنند. همچنین به جای چوب هاکی از 
وسیله ای یک پره کوچک استفاده می کنند. 

رولر دربی
این ورزش بیشتر زنانه است و در ۱۰ سال 
اخیر دوباره رواج یافته اســت. این بازی 
توسط دو تیم انجام می شود که هر یک از 
آن ها در یک مسیر خاص اسکیت می کنند. 

آسیب دیدن در این بازی طبیعی است.
انسان در مقابل اسب

ژوئن هر ســال در ولز، شرکت کنندگان در 
یک مسیر ۳۵ کیلومتری با اسب ها رقابت 
می کنند. چرا؟ چون در ســال ۱۹۸۰ مالک 
یک باشگاه محلی شنید که دو نفر درباره 
این حرف می زنند که آیا انسان می تواند 
اســب را در ماراتن شکست دهد؟ و این 

تنها راه یافتن پاسخ بود.
غواصی در لجنزار

نه تنها باید ۱۲۰ متــر در باتالق و لجنزار 
شــنا کنید، بلکه اجازه ندارید از وسایل 
معمول شنا اســتفاده کنید و فقط باید 
از قدرت کفش های شــنا استفاده کنید. 
غواصی در لجنزار مثل بیشتر ورزش های 
این مطلب از انگلســتان و از یک شرط 

بندی آغاز شد. 
مبارزه با لوله مقوایی

این ورزش بر اساس ســه اصل آغاز شد: 
مردم به راه های بیشــتری برای بازی نیاز 
دارند که خودشــان را کمتر جدی بگیرند، 
رویدادها باید بدون الکل ســرگرم کننده 
باشــند و مبارزه با شمشیر مقوایی جالب 

است. 
شیرجه با شکم

این ورزش یکی از دردناک ترین ورزش های 
انفرادی اســت، اما در عــرض چند ثانیه 

می توانید پول زیادی برنده شوید.
شطرنج بوکس 

ایــن ورزش زاده ذهن یــک کارتونیت 
در قرن ۲۱ اســت و شامل ۱۱ دور متناوب 
شطرنج و بوکس می شود و می توانید با 

ضربه فنی یا مات کــردن یا تصمیم داور 
برنده شوید. 

بزکشی
هدف این ورزش ساده است، چهار نعل 
رفتن و کشــیدن ســوارکاران باید الشه 
بــز را در حین ســوارکاری از روی زمین 
برداشــته و آن را با پیشی گرفتن از رقبا 
در محل مشخصی که معموالً یک دایره 
عالمت گذاری شده در زمین بازی است 
بــر زمین بگذارند. این بــازی در جنوب 
مرکزی آسیا انجام می شود و ورزش ملی 

افغانستان است. 
فنالندی بیسبال 

این ورزش به عنــوان ورزش ملی فنالند 
محبوبیت زیادی در اروپای شمالی کسب 
کرده اســت. تفاوت اصلی آن با بیسبال 
پرتاب عمودی آن است که ضربه زدن به 
توپ را آسان می کند و تا حدودی دینامیک 

بازی را تغییر می دهد. 
نگه داشتن موش در شلوار

این مسابقه بسیار عجیب برای نخستین 
بار در دهه ۱۹۷۰ در انگلســتان آغاز شــد. 
نحوه انجام آن بسیار ساده است: آقایان 
یک عدد موش خرما را درون شلوار خود 
میندازند و هر کس مدت بیشتری آن را در 
شلوارش نگه دارد، برنده مسابقه خواهد 
بود. کورد جهانی این مسابقه ۵٫۳۰ ساعت 

بوده است.
کشتی با انگشت پا

در این ورزش باید با انگشــتان پا با هم 
مبارزه کنید. به منظور نشان دادن حسن 
نیت، هر بازیکن قبل از مسابقه باید کفش 

و جوراب حریف را درآورد.
یک چرخه سواری روی کوه

همان طور که همه کوهنوردان می دانند، 
کوهنوردی با دو پا هم ســخت اســت 
چه برســد با یک چرخ! نه تنها این، بلکه 
یک چرخه ها مثل دوچرخه های کوهستان 
مجهز به دنده نیســتند؛ بنابراین کنترل 

آن ها به مهارت زیادی نیاز دارد.

کالم تــازه | لطفًا خودتان را برای خواننــدگان کالم تازه معرفی 
بفرمایید.

حمید قربانی مقدم هستم ســاکن گلبهار متولد سال ۱۳۶۲ و فوق 
دیپلم رشته ..... و از قدیم ساکن همین شهر بودم و در  رشته پرورش 

اندام فعالیت دارم.
چه عاملی موجب شد شما به پرورش اندام روی بیاورید؟

من در یک خانواده ورزشــکار به دنیا آمده ام و خانواده ام به طور کل 
به ورزش عالقه مند هستند. همچنین با تشویق دوستانم به سمت 
این ورزش گرایش پیدا کردم و با تالش و پشتکاری که در طی سه 
سال اخیر داشتم )از حدود سال ۱۳۹۷( به صورت حرفه ای به رشته 
بدنســازی ورود پیدا کردم و تمریناتم را در مشهد و گلبهار زیر نظر 

اساتید پیگیری کردم.
واکنش خانواده در رابطه با فعالیت ورزشی شما چطور بود؟

خوشبختانه از روز اول تمام اعضای خانواده مرا مورد حمایت خود 
قرار دادند و همراهی ایشان شامل حال من شد.

اولین مسابقه ای که شــرکت کردید کجا بود و چه مدالی را کسب 
کردید؟

اولین مسابقه من در سطح استان و در سال ۱۳۹۹ برگزار شد و من 
توانســت مقام سوم را از آن خود کند و چون از لحاظ فیزیک بدنی 
آماده بودم تا مرداد ماه ۱۴۰۰ صبر کردم و توانست مقام دوم استانی را 
نیز کسب کنم. البته مسابقات استانی هر ۶ ماه یک بار برگزار می شود 

و بعد از آن تا انتخاب تیم ملی صبر کردم اما متاسفانه مقامی برای 
انتخابی تیم ملی کسب نشد اما به دلیل آمادگی جسمانی با هزینه 
شخصی در یک مســابقه برون مرزی بعنوان تیم ملی B در کشور 
ازبکستان شرکت کردم و طی آن بیش از 40 کشور حضور داشتند. در 
آن مسابقات که حدود ۳۷۰ ورزشکار حضور داشتند من توانستم در 

وزن ۱۰۰+ کیلوگرم مقام ششم جهانی را کسب کنم.
سطح مسابقات ازبکستان را چطور دیدید؟

سطح مسابقات بسیار باال بود و ورزشکاران با تمام توان خود حضور 
داشتند.

تغذیه معمول یک بدنساز به چه صورت است؟
قبل از ورزش باید هدف مشخصی داشت و هدف من کسب مدال 

طالی آسیایی است و امیدوارم تا یکسال آینده این اتفاق بیفتد.
به طور کلی قهرمانی در حیطه بدنسازی هزینه بر است و باید هدف 
مشــخصی را دنبال کرد که هزینه بیهوده مصرف نشود در غیر این 

صورت فرد دلسرد خواهد شد.
شما به عنوان یک ورزشکار بدنساز صبحانه چه میل می کنید؟

ما دو نوع صبحانه داریم صبحانه حجمی و صبحانه کات.
در صبحانــه حجمی معمــوالً کره بــادام زمینی،تخــم مرغ آب 

پز،عسل،عدسی،پنیر،گردو و انواع مواد مغذی استفاده می کنیم .
 در صبحانه کات نان تست و سفیده تخم مرغ و ....

 در طــول روز ۸ وعده غذا مصــرف می کنیم که از تخم مرغ گرفته 
تا سبزیجات،گوشــت قرمز و... که البته بستگی به زمان نزدیکی به 

مسابقات هم دارد.
اکثر افرادی که در حوزه بدنسازی وارد می شوند به سراغ داروها 

می روند پیشنهاد شما در این رابطه چیست؟
بنــده به هیچ وجه این داروها را تایید نمی کنم و تغذیه خوب  این 
رشــته حرف اول را می زند  در کنار آن مکمل های ورزشــی نیز می 
توان اســتفاده کرد اما به هیچ وجــه دارو را توصیه نمی کنم چون 

خطرناک است.
چه توصیه ای به دوستداران و عالقمندان به بدنسازی دارید؟

با علم و دید باز به این رشته ورزشی وارد شوند و در این راستا مطالعه 
داشته باشند و باید این رشته را اصولی دنبال کنند تا ضربه نخورند و 

باید سالمتی را در این رشته مد نظر داشته باشند.

ر  د

حوزه شناخت این رشته،چه توصیه ای دارید؟
باید افراد عالقه مند، اطالعات باالیی داشــته باشــند وگرنه با 

شکست مواجه خواهند شد.
مدرک مربیگری در این حوزه دارید؟

بله در سال ۱۳۹۰ در رشته پاورلیفتینگ کار می کردم اما مدرک 
مربیگری را در سه سال پیش گرفتم.

در حیطــه مربیگری باید اطالعات بــه روز در حوزه مربوطه 
داشته باشیم و من فعالً مدرک درجه ۳ مربی گری را گرفتم و 
عالقمندم با توجه به پیشرفتی که دارم مدارک درجه دو و یک 

مربیگری را نیز بگیرم.
سن بازنشستگی در رشته بدنسازی چه سنی است؟

سن خاصی در این رشته مطرح نیست،کسانی بوده اند که 
با ۵۲ سال سن در این رشته مدال کسب کردند و تا زمانی که 
بدن آمادگی الزم را داشته باشد می توان به بدنسازی ادامه 

داد.
روزی چند ساعت تمرین می کنید؟

بستگی دارد به روزهایی که مسابقه داشته باشیم یا خیر
که اگر به روز مسابقه نزدیک باشیم ۶ ساعت در روز و در روزهای 

معمولی ۲ ساعت در روز.
در کنار ورزش هزینه های ورزشیتان از کجا تامین می شود؟

ما با توجه به اینکه در گلبهار ساکن هستیم شغل مشاور امالک داریم 
و برند محصوالت..... را نیز در اختیار داریم که از آن طریق نیز کسب 

درآمد می کنیم.
تعریف شما از گلبهار چیست؟

شهری است مرتب، پاک و عالی،هم چنین مردمی شریفی دارد.
اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید.

عالقه مندم که مســئولین در حوزه ورزش رسیدگی بیشتری 
داشته باشند نه به خاطر رشته بدنسازی، باالخره جوانان با شور 
و شوق خاصی به این رشته روی می آورند بلکه منظور من تمام 

رشته های ورزشی است
و در انتها تشکر ویژه دارم از مربی دلسوزم آقای جواد ساقی که 
طی دو سال اخیر زحمت زیادی برایم کشیده است و یکی از 

بهترین مربیانی است که مرا با علم باال راهنمایی کردند.
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گفتگو با موسس یکی از 
باشگاه های ورزشی گلبهار
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با علم و دید باز به سراغ با علم و دید باز به سراغ 
بدنسازی برویدبدنسازی بروید

گفتگو با یک ورزشکار موفق گلبهاری

حمید قربانی مقدم یکی از قدیمی ترین ســاکنین گلبهار اســت. او با پشــتکار و اراده ی مثال زدنی اش توانسته در 
عرض 3 ســال به یکی از ورزشکاران حرفه ای رشــته پرورش اندام تبدیل شود. به گونه ای که موفق به کسب چندین 
مقام اســتانی و کشوری شــد. چندی پیش نیز در مسابقات جهانی ازبکستان حضور پیدا کرد و توانست رتبه ششم 

را در جهان بدست آورد.
برای شــناخت بیشتر این ورزشکار گلبهاری و شنیدن توصیه های او برای دیگر ورزشکاران، با وی به گفتگو پرداختیم 

و راز موفقیتش را جویا شــدیم. شــما را به مطالعه ی این گفتگوی خواندنی دعوت می کنیم.

عجیب ترین رشته های 
ورزشی در جهان که 

نمی دانستید

از غواصی در لجنزار تا نگه داشتن موش در شلوار!

روند پیشرفت قربانی مقدم پس از سه سالروند پیشرفت قربانی مقدم پس از سه سال

حمیدرضا حجازی که در سال 1390 با همت آقای وفایی بازیکن 
ســابق تیم دانشجویان کشور، تیم ملی ایران، ابومسلم و پیام 
مشهد موفق به تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی دانش و ورزش 
شده بود، در سال 1397 شــعبه دوم باشگاه را با مجوز رسمی از 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان تاســیس کرد. باشگاهی که به 
گفته حجازی اولین باشــگاه فوتبال و فوتسال در گلبهار است که 
با مجوز رســمی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در حال 

فعالیت می باشد.
برای بررســی جزییات بیشــتر در خصوص وضعیت باشــگاه 
دانــش و ورزش گلبهار به ســراغ حمیدرضا حجازی رفتیم و با 

پرداختیم. گفتگو  به  او 

موسس و مدیرعامل باشگاه دانش و ورزش گلبهار در ابتدا ضمن تشکر 
از خانم ازهری رئیس ورزش و جوانان شهرستان گلبهار  بابت کمک هایی 
که به این باشگاه داشتند گفت: متاسفانه دیگر مسئولین شهرستان گلبهار 
هیچ حمایتی از این باشگاه نداشتند با این که باشگاه دانش و ورزش در 

حال حاضر در پنج رده سنی در استان در حال فعالیت است.
وی به گالیه از وضعیت زمین تمرین در گلبهار پرداخت و گفت: در حال حاضر 
با وجود شروع مسابقات، هیچ زمین تمرینی در گلبهار وجود ندارد و مجبوریم 
برای تمرین به چناران برویم اما در چناران هم اولویت بازی در زمین با تیم های 
همان شهر است. متاسفانه هیچ حمایتی از ما در گلبهار صورت نمی گیرد و 

حتی زمین چمن به پاتوق حیوانات تبدیل شده است!
حجازی ادامه داد: بارها با ارگان های مختلف مکاتبه کردیم و درخواست 
مواردی همچون وســیله حمل و نقل و زمین تمرین را عنوان کردیم 
اما به نتیجه ای نرسید. از لحاظ مالی هم با مشکالتی روبرو هستیم 
و امیدواریم با همت مسئولین بخشی از مشکالت به پایان برسد و 

بتوانیم در شهر خودمان تمرین کنیم.
وی در خصوص رده های ســنی باشگاه گفت: در حال حاضر باشگاه 
دانش و ورزش گلبهار در رده های سنی مختلفی مشغول به فعالیت 
اســت که در رشته فوتبال، رده های سنی متولدین زیر 90 و نوباوه در 
سطح استانی فعالیت می کنند و دیگر رده های سنی زیر 15 سال، زیر 17 
سال و زیر 19 سال هستند. در خصوص رشته فوتسال نیز در دسته یک 

نونهاالن و دسته دو بزرگساالن مشغول به فعالیت هستیم.
موسس و مدیرعامل باشگاه دانش و ورزش گلبهار در پایان خواستار 
شد: از مسئولین شهرستان خواهشمندم نسبت به فعالیت های ورزشی 
توجه بیشتری داشــته باشند و چتر حمایتی خود را برای ورزشکاران 
فراهم کنند. چرا که ما بازیکنان مستعد و خوبی داریم اما هنوز از عدم 
وجود زمین تمرین رنج می بریم و حتی جایی از ما به عنوان تیم ورزشی 

یاد نشده است.



به بهانه گرامیداشــت هفته تربیت بدنی خبرنگار 
کالم تــازه گزارش عملکــرد اداره ورزش و جوانان 
گلبهار را از ســیده فاطمه اظهری رئیس این اداره 
جویا شده که وی گزارش ۶ ماهه نخست این اداره 
را در ســال ۱۴۰۰ چنین عنــوان کرد و گفت: طی ۶ 
ماه گذشــته فعالیت های خوبی در حوزه ورزشــی 
شهرســتان گلبهار صورت گرفته کــه از جمله آن ها 
می توان به غبارروبی مزار شهدای گمنام به مناسبت 
هفته جوان با همکاری ســتاد ســاماندهی امور 
جوانان، اقامه نماز در باشگاه های ورزشی در هفته 
امر به معروف و نهی از منکــر، امضای تفاهم نامه 
اداره ورزش و جوانان با دانشــگاه ســنابادگلبهار 

جهت امور فرهنگی و ورزشی اشاره کرد.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان گلبهــار گفــت: 
نشســت های هم اندیشی با روســای هیئت های 
ورزشی و کارگاه های مختلف نیز در ۶ ماهه نخست 
ســال ۱۴۰۰ انجام گرفته است که از مهم ترین آن ها 
می توان به برگزاری نشســت های هم اندیشــی با 
روســای هیئت های ورزشــی، برگزاری طرح آوای 
همســایگی به مناســبت روز ارتش توسط هیئت 
همگانی اداره ورزش و جوانان شهرستان، برگزاری 
نشســت با حضور موسسین سالن های ورزشی به 
مناســبت هفته عفاف و حجاب، برگزاری جلســه 
هم اندیشی در بین ورزشکاران ورزش صبحگاهی، 
برگــزاری کارگاه آشــنایی با قطعــات دوچرخه و 
دوچرخه سواری توســط هیئت دوچرخه سواری و 
برگزاری همایش مجازی دختران حاج قاســم، که 
موارد گفته شــده تنها شامل همایش و نشست ها 

بوده است
ازهــری در ادامه افزود: برگــزاری طبیعت گردی به 
مناســبت روز جهانی محیط زیســت در روستای 
گلمــکان، طبیعت گــردی دره شــمخال، برگزاری 
مســابقات ایروبیک گروهی به مناســبت والدت 
امــام رضا )ع(، دهه کرامــت و روز دختر، برگزاری 
پیاده روی عصرگاهی به مناسبت روز ارتش، برگزاری 
مسابقات طناب کشــی به مناسبت والدت حضرت 
معصومه )س( روز دختر، نیــز از دیگر برنامه های 

انجام شده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ است.
وی از اجرای طرح آوای ورزش در همســایگی، در 
۵ محله سطح شهرســتان گلبهار خبر داد و اظهار 
داشت: حضور ورزشکاران و چالش نذر خون در ماه 
محرم از دیگر اقدامات انجام شده در زمان تصدی 

بنده است. 
رئیــس اداره ورزش و جوانان گلبهار با بیان این که 
در حال حاضر ۲۲ هیات ورزشی در سطح شهرستان 
فعال هستند خاطرنشــان کرد: هیئت هایی که در 
ســال ۱۴۰۰ منتصب شدند نیز شــامل رشته های 
ورزشی ووشو، بوکس، دوچرخه سواری، انجمن های 
رزمی، تیراندازی، کونگ فــو، کوهنوردی و بیماران 

خاص می باشند.
ازهری افزود: مسابقات دوچرخه سواری و طناب زنی 
ویــژه معلمیــن شهرســتان گلبهار به مناســبت 
گرامیداشــت هفتــه معلم برگزار شــد، همچنین 
مسابقات ورزشــی مجازی ویژه کارکنان دولت به 

مناسبت هفته دولت نیز انجام شد.
وی ادامه داد: اعزام ورزشــکاران هیئت بدمینتون 
گلبهــار به مســابقات انتخابی رنکینگ کشــوری 
و کســب دو ســهمیه جهت حضور در مسابقات 
بزرگ ساالن و جوانان و دو ورزشکار گلبهاری دیگر در 
رشته ســپک تاکرا جهت حضور در اردوی انتخابی 
تیم ملی، همچنین حضور دو ورزشکار گلمکانی در 
رشته طناب زنی در مســابقات بین المللی مجازی 
در کشور کانادا، حضور حسن عبدی بسکتبالیست 
گلبهاری در مسابقات پارالمپیک، ثبت رکورد میالد 
رضایی در رشــته هوالکوپ در گینس، کسب مقام 
اول در رشــته mmi  در مسابقات کشور ارمنستان 

در وزن ۶۳ کیلوگــرم و در رده ســنی بزرگســاالن 
توسط محسن موســوی و همچنین کسب مدال 
طال کشــوری در رشته جودو توســط امیرحسین 
گرمابــی از افتخارات ورزشــکاران گلبهاری در این 

مدت می باشد.
رئیس اداره ورزش و جوانان گلبهار افزود: همایش 
هنرهای کونگ فو به مناســبت روز جهانی کونگ فو 
در محل مسجد امام حسین )ع( در هیئت کونگ فو 
و الیوهای اینستاگرامی ورزشی نیز از دیگر اقدامات 

انجام شده در ۶  ماهه نخست سال جاری است.
ســیده فاطمه ازهری در ادامــه گفت: برگزاری 
کمپیــن ایــران پاک بــه مناســبت روز جهانی 
گردشــگری جهت پاکســازی منطقه گردشگری 
گلمکان، دیدار کمیته پیالتس از مرکز بهداشــت 
مادر به مناســبت روز جهانی سالمند، حضور تیم 
فوتبال آینده ســازان گلبهار درمسابقات لیگ زیر 
۱۲ سال، برگزاری ســه دوره آموزشی هالل احمر 
در بخش خانم ها و آقایان در دانشگاه سناباد، 
برگــزاری اولین دوره کارگاه دانش افزایی داوری 

ریتمیــک زیر نظر هیئت ژیمناســتیک با حضور 
۱۰ شــرکت کننده، همچنین حضور ورزشــکاران 
در  دوچرخه ســواری  هیئــت  دوچرخه ســوار 
مســابقات جاده به مناسبت هفته دفاع مقدس 
بــه میزبانی هیئت دوچرخه ســواری مشــهد، 
صعود ورزشــکاران هیئت کوهنوردی شهرستان 
ایران »علم کوه«،  گلبهار به دومین قلــه مرتفع 
حضور تیم مهرو روشــنایی در مســابقات لیگ 
برتر کشور در قالب تیم خادم مشهد نیز از دیگر 
اداره ورزش و جوانان  انجام شــده  برنامه های 

است. بوده  گلبهار 
ازهــری همچنین از برگزاری کالس های آموزشــی 
مهارت های زندگی قبل، حیــن و بعد از ازدواج که 
تا آخر ســال با توجــه به اســتقبال جوانان ادامه 
خواهد داشت خبر داد و گفت: سمن های ورزشی 
و اشتغال زدایی جوانان در رده های سنی ۱۵ تا ۳۵ 

سال نیز صورت گرفته است.
وی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا در طی 
این دوســال تنها هیئتی که شرایط فعالیت های 
ورزشــی را با توجه به وضعیت رنگ بندی شــهر 
می توانســت انجــام بدهد هیئــت ورزش های 
همگانــی بود کــه معموال در فضــای باز صورت 
گردی، ورزش صبحگاهی  می گرفت مثل طبیعت 
و موارد دیگر و زمانی کــه در فضای باز به خاطر 
کرونا نمی توانستند فعالیت  کنند آن را به صورت 
مجــازی برگــزار می کردند، که می تــوان به لیگ 
تندرستی اشــاره کرد که در ســطح باالیی برگزار 
شد و گلبهار در اســتان خراسان رضوی در جدول 
شهرســتان ها در رده چهــارم قــرار گرفت که جا 
دارد از جنــاب آقای خالقی، رئیس محترم هیئت 
ورزشــهای همگانی شهرستان گلبهار و کادر خوب 

و فعال این هیات تشکر و قدردانی کرد.
فاطمه ازهری رئیس اداره ورزش و جوانان گلبهار 
در انتها ضمن تشــکر از کلیه روسای هیئت های 
ورزشــی و مربیان گفت: از  باشــگاه های ورزشی 
شهرســتان گلبهــار کمــال تشــکر را دارم کــه 
همکاری های الزم را با این اداره مبذول  داشــتند 
و در این دو ســال که با شــیوع ویــروس کرونا 
مواجه بودیم تالش هــای زیادی کردند تا ورزش 
در گلبهار کمــاکان پایدار بماند و ورزشــکاران یا 
به صورت مجازی و گاهی حضــوری به فعالیت 
خویش ادامه دهند. امیدوارم هر چه زودتر کرونا 
به پایان رســیده و ورزش در تمام دنیا به حالت 
قبل برگردد و شاهد شادابی و نشاط مردم دنیا و 

کشور عزیزمان ایران باشیم.
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      کالم تازه | سیده فاطمه ازهری متولد ۱۳۵۴ در مشهد است. وی که مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی را دارد تا قبل از ریاست 
اداره ورزش و جوانان گلبهار سمت های مختلفی را تجربه کرده است، به طوری که قبالً مسئول دفتر معاونت اداری و مالی اداره کل ورزش 

و جوانان خراسان رضوی و همچنین مسئولیت دفتر مدیر کل این اداره را بر عهده داشته است.
وی کارشناس امور حقوقی و دبیر کمیسیون ماده ۸۸ اداره کل ورزش و جوانان خراسان نیز بوده است و فعالیت در حراست اداره کل ورزش و 
جوانان را به عنوان کارشناس نیز تجربه کرده است، وی همچنین مشاوره بخشدار اسبق گلبهار در بخش بانوان نیز بوده است.  موارد گفته شده 
تنها ســمت های اداری رئیس کنونی اداره 

ورزش و جوانان گلبهار است.
 فاطمــه ازهری در ســمت های ورزشــی 
مختلفی نیز به فعالیت مشغول بوده است، 
از جمله آن می توان به نایب رئیسی هیئت 
ناشنوایان، خزانه دار هیئت ورزشی و پزشکی، 
نایب رئیس هیئت شنای خراسان رضوی، 
مدیریت استخر هاشمی نژاد و استخر سجاد 
مشهد و سرپرستی هیئت ورزشی روستایی 
و بازی های بومی و محلی شهرستان گلبهار  

               اشاره کرد.

ورزش گلبهار در آینه اقدامات ورزش گلبهار در آینه اقدامات 
اداره ورزش و جوانان شهرستاناداره ورزش و جوانان شهرستان

خبرنگار

فاطمه برزنوین



پیامبر اعظم )ص(:

دروغ، چه جّدى و چه شوخى آن، درست نيست. همچنين 
درســت نيست كه مرد به فرزند خود وعده اى بدهد وبه آن 
عمل نكند. همانا راســتگويى، به نيكى رهنمون مى شود و 
نيكى به بهشت هدايت مى كند و دروغ به ناراستى و انحراف 
مى كشاند و ناراستى و انحراف به آتش رهنمون مى شود. 

)11/51260؛ كنزالعمال: 8217(

 امام جعفر صادق )ع(: 

خداوند متعال زيباست، زيبايى را دوست دارد و دوست دارد 
اثر نعمت خود را در بنده اش ببيند. او فقر وفقرنمايى را دشمن 

دارد. )2/772؛ كنزالعمال: 1716(

سریال خاتون به کارگردانی تینا پاکروان و تهیه کنندگی علی اسدزاده 
جدیدترین محصول پلتفرم نماوا محسوب می شود. خاتون را می توان 
یک دراِم تاریخی عاشقانه دانست که سعی می کند داستان خود را با اتکا 
به ماجرای تابستان ۱۳۲۰ تعریف کند. سریال پرستاره ای با بازی بازیگرانی 
هم چون نگار جواهریان، اشکان خطیبی، شبنم مقدمی، مهران مدیری، 

بابک حمیدیان، پژمان بازغی و ستاره پسیانی.

پاکروان در قســمت اول سعی می کند روایت خود را در بستر یک درام 
تاریخی عاشقانه و در چارچوبی خالقانه ارائه دهد. او با مدنظر قراردادن 
مناسبات بین اشخاص نظامی، رابطه این افراد با خانواده هایشان و تابوهای 
آن دوران، از آن دو گانگی همیشگی خیر و شر مطلق فاصله می گیرد. مثال در 
رابطه بین خاتون )نگار جواهریان( و شیرزاد )اشکان خطیبی( ، با اینکه مرد 
یک فرد نظامی است و روحیات خشک و جدی ای هم دارد اما به طور کامل 
منفی نبوده و عشقش به همسرش شخصیت اش را خاکستری می کند. از 
آن طرف خاتون نیز به عنوان یک زن آزادی طلب که به اهداف خود بیشتر 
از هر چیز دیگری فکر می کند کامال مثبت تصویر نمی شود و خودخواهی و 

انفعالش از او شخصیتی متمایز می سازد.
پاکروان که به علت همکاری با کارگردانانی هم چون بیضایی و کیمیایی از آن ها 
تاثیر گرفته است موفق به خلق دیالوگ های سرزنده و درستی شده است. 
مثل دیالوگی که بین خاتون و شیرزاد درباره اسم دخترشان برقرار می شود 
یا مانیفست های وطن پرستانه که در کتاب فروشی بین شخصیت ها رد و 
بدل می شود. این جنس دیالوگ نویسی سوای ارزش گذاری به مخاطب ِگرا 
می دهد که با اثری فراتر از واقعیت های موجود )هایپررئال( طرف است. از 
همین جنس خط کشی می توان به پرداخت درام در سکانس آغازین اشاره 
کرد: پر کردن اسلحه و رودستی که نمونه اش در سریال های ایرانی کم تر 
دیده شده، به ما خبر می دهد گرچه در ابتدای تیتراژ می خوانیم براساس 

داستان واقعی اما اولویت نه ترسیم واقعیت که دراماتیزه کردن آن است.

افقی
1( سرپرست باشگاه پرسپولیس  - از گزارشگران سیمای کشورمان. 2(دروازه بانی 
از فوتبال کشــورمان - بازیکنی از فوتبال فرانسه- واحدی در سطح 3(ستاره سال 
های نه چندان دور تیم ملی فوتبال کشــورمان - کشــتی جنگی -  باشگاهی در 
فوتبال کشورمان 4( امتیاز ورزشی - اسطوره باشگاه پرسپولیس- تختخواب نوزاد 
5( پایتخت اروپایی- خاص نیست - از اعضای بدن -  باشگاهی در فوتبال آلمان 6(
صریح - حیوان کوهی - دریای عرب - شمای فرنگی 7( کشتی گیر سابق کشورمان 
و دارنده مدال برنز 1994 استانبول - دیوار بلند 8(ستاره سابق استقالل - از اعضای 
بدن 9(نظر -  بازیکنی از فوتبال پرتغال 10( جای پر درخت - آخرین رمق - قدم یک 
پا - از بیماری ها 11( هوا به زبان بکام - هر ورزشکاری دارد - همدم زن - ضمیر عربی 
12( باشگاهی در فوتبال فرانسه - دروازه بان سابق تیم فوتبال آلمان - جمع رسم 
13( باشگاهی در فوتبال قزاقستان -  طریق - عددفوتبال - ساز شاکی 14( سرمربی 
تیم فوتبال آلمان - نام ماتیوس از مربیان سرشناس فوتبال آلمان - تیمی در فوتبال 

اسپانیا 15(مهاجم سابق تیم ملی فوتبال هلند
عمودی

1(مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی 1998 فرانسه - تیمی در فوتبال 
کشــورمان 2( از مربیان جوان فوتبال بریتانیا - بازیکن ســابق و فقید تیم فوتبال 
کشورمان 3( نام گیگز هافبک سرشناس دو دهه اخیر فوتبال ولز  از کلمات شرط- 
فلز صورت 4( عدو  - نام رابسون مربی انگلیسی - دیکته 5( پسران -  مربی کنونی 
دروازه بانان تیم فوتبال ملی امید کشورمان - ماه خارج 6( حرف ندا - ستون بدن 
-  آسیب - خیس 7( مالیم - تنیس باز سرشناس اسکاتلند 8( نوبت بازی - مربی 
سابق تیم ملی والیبال کشورمان 9(نام کوچک کاپیتان آرژانتینی و سابق اینتر میالن 
- شهر زیارتی 10(سر سلسله اعداد - ساز شاکی - راه میانبر - گل بتونه 11( اصطالحی 
در ورزش های رزمی -  از مربی های سرشناس فوتبال سوئیس - عددی است کمتر 
از هزار 12(تیمی در فوتبال نروژ - تلخ - شهر مذهبی - مسابقه اتومبیل رانی 13(شهری 

در آلمان -  بی درنگ - بهترین بازیکن تیم - سوم شخص مفرد
14( باشگاهی در فوتبال ایتالیا - سرمربی آرسنال 

15(چین و چروک صورت - بازیکن سابق
 تیم ملی فوتبال عربستان

از قضا

5 شایعه در مورد ورزش کردن 
صحیح که نباید باور کنید
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فاطمه شریعتی | عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون حقوقی، 
فردی و اجتماعی برای زن و شــوهر می شود و در این وضعیت 
زوجین صاحب حقوق و تکالیفی نســبت به یکدیگر می شوند. 
در برخی مواقع یکی از زوجیــن، از انجام تکالیف خودداری می 
نمایــد و حقوق زوج یا زوجه در معرض تضییــع قرار می گیرد. 
برخــی از این حقوق از نوع مادی بوده و قابلیت اســتیفا دارند. 
یکی از حقوق زوجه مهریه اســت. به مهری که زن و شوهر قبل 
از انعقاد عقد ازدواج نســبت به مقدار و میزان آن توافق نموده 
و در عقد ذکر می کنند مهرالمسمی گویند. از شرایط مهرالمسمی 
می توان : به ۱ - مالیت داشــتن ۲ - قابل تملیک بودن ۳- معین 
بودن ۴ - معلوم بودن ۵ - قابل تسلیم بودن ۶ - منفعت عقالیی 

و مشروع داشتن نام برد . 
تفاوت بین مهریه عندالمطالبه و عنداالستطاعه

در مهریه عندالمطالبه، مرد باید مهریه را تحت هر شــرایطی در 
صورت مطالبه زوجه پرداخت نماید و وضعیت مالی مرد فقط 
در چگونگی پرداخت و با صالحدید مقام قضایی یا طبق توافق 
طرفین تاثیرگذار اســت و نه در اصــل پرداخت. در مهریه عند 
االســتطاعه اگر زن تقاضای مهریه نمایــد، این تکلیف بر عهده 
اوســت که ثابت کند مرد از دارایی کافی جهت پرداخت مهریه 
برخوردار می باشــد. بنابراین بار اثبــات ادعای توان پرداخت 

مهریه عند االستطاعه بر عهده زوجه است. 
مطالبه و وصول مهر

الف_ رجوع به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ثبتی
در ابتدا باید اصل عقدنامه یا رونوشت را در اختیار داشت و به 
دفتر ازدواج مندرج در عقدنامه مراجعه کرد و طی درخواســتی 
مکتوب، از سردفتر تقاضای صدور اجرائیه کرد. سردفتر پس از 
درخواست کتبی زوجه یا وکیل او به صورت سیستمی اجرائیه، 
بــه میزان مهریه تقاضا شــده صادر می کنــد و به اداره  ثبت 
ارسال و یا نامه را به زوجه تحویل می نماید تا به اجرای ثبت، 
جهت ثبت پرونده مهریه ببرد. مطابق بخشــنامه ای که توسط 
ریاســت محترم قوه قضاییه صادر گردید و ناظر به اجرای بند 
ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توســعه، کلیه محاکم ایران از 
پذیرش دادخواســت مهریه در ابتدا بدون مراجعه ی قبلی به 

اداره ثبت منع شده اند . 
ب _ رجوع به مراجع قانونی )دادگاه خانواده(

طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در دعاوی و امور خانوادگی 
مربــوط به زوجین، زن میتواند در دادگاه محل اقامت شــوهر 
یا محل ســکونت خودش اقامه دعوا کند مگر اینکه مهریه مال 
غیر منقول باشــد مثل زمین ، آپارتمان ، مغازه و ... که  در این 
صــورت باید در دادگاه محل وقوع مال اقامه دعوا کند. الزم به 
ذکر است هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار 
آزادی یا معادل آن باشد طبق ماده ۲ قانون اجرای محکومیت 
های مالی امکان جلب شــوهر به سبب نپرداختن مهریه وجود 
دارد. چنانچه مهریه بیشــتر از این میزان باشــد، در خصوص 

مازاد فقط دارایی زوج مالک پرداخت است.

باورهای اشتباه برای ورزشکاران سم است. اگر می خواهید ورزش 
کنید حتما باید از این باورهای اشــتباه آگاه شــوید و خطر آنها 
را درک کنیــد. زیرا، هریک از این باورهــا می تواند تا حد زیادی 
سالمتی و کیفیت ورزش را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از باورهای 
اشــتباه ممکن است برای شما بســیار مخرب باشد و منجر به 
آسیب دیدگی شما در ورزش شود. با ۱۳ باور اشتباه درباره ورزش 

آشنا شوید.
۱. پیش از ورزش باید حرکات کششی انجام دهید

این باور اشــتباه قدمت دیرینه ای در دنیای ورزش دارد و شاید 
رایج ترین باور اشتباه باشد. زیرا، حتی با جستجو در میان مقاالت 
علمی اطالعات زیادی به دســت می آورید که ممکن اســت شما 
را ســردرگم کنند. مطالعات نشان می دهد حرکات کششی برای 
افزایش بازه حرکتی مفاصل مفید اســت. اما، اثر این حرکات در 
بهبود عملکرد ورزشــکاران و جلوگیری از آســیب کمی متفاوت 
است. ممکن اســت حرکات کششــی دامنه حرکتی را پیش از 
ورزش افزایش دهند. بنابراین الگوی حرکتی که مغز به آن عادت 
داشته اســت تغییر می کند و به ویژه در ورزش های سنگین مثل 
بدنسازی، ممکن اســت تاثیر منفی در عملکرد ورزشکار بگذارد، 
زیرا مغز به جای تمرکز روی تولید نیرو در دامنه حرکتی مشخص 
باید اطالعات عصبی را مطابق با دامنه حرکتی جدید تنظیم کند.

۲. دویدن روی تردمیل فشار کمتری به زانوها وارد می کند
مطالعات نشــان می دهد تردمیل تا اندازه ناچیزی فشارهای 
عمودی را که به زانو وارد می شــود کاهش می دهد. در عوض، 
خاصیت ثابــت بودن وضعیت حرکتی در همه ماشــین های 
ورزشــی وجود دارد. این خاصیت در تردمیل باعث شده فشار 
بیشتری به ماهیچه ها، تاندون ها و رباط های بخش پایینی پا 

از جمله تاندون آشیل وارد شود.
دســتگاه حرکتی انســان بسیار پیچیده اســت. هنگام دویدن 
روی آســفالت بدن تغییرات بسیار کوچکی را در دستگاه حرکتی 
اندازه گیری می کنــد و خود را در بهتریــن وضعیت ممکن قرار 
می دهد. اما، زمانی که این اراده از بدن گرفته می شود و به دست 
یک ماشین سپرده می شود، باید قید این هماهنگی های به ظاهر 
کوچک را بزنید. اگرچه این تغییرات بســیار کوچک هستند اما، 
حذف آنها توسط تردمیل می تواند در طول زمان باعث فرسایش 

زانوها شود.

۳. تمرین با وزنه شما را حجیم می کند
این باور اشتباه سبب شده است بسیاری از افراد به ویژه خانم ها از تمرین 
با دمبل یا وزنه خودداری کنند. حجیم شدن یکی از اهداف بدنسازی 
است که به راحتی میسر نمی شــود و صرفا تمرین با وزنه نمی تواند 
شما را حجیم کند. تمرین با وزنه به طور منظم و با رعایت فرم صحیح 
حرکات مزایای زیادی دارد. تمرینات قدرتی برای تناسب اندام و بسیاری 
از رشته های ورزشــی الزم است. سالمتی قلب و مفاصل، استحکام 
تاندون ها، رباط ها و استخوان ها، تنظیم سوخت و ساز، بهبود فرم بدن و 
دستگاه حرکتی، پیشگیری از آسیب های احتمالی و تنظیم هورمون ها از 

جمله فواید تمرین با وزنه است.
۴. اگر ورزش را رها کنید ماهیچه هایتان تبدیل به چربی می شوند
اگر ورزش را رها کنید تغییر بزرگی در سبک زندگی شما رخ داده 
است. ماهیچه ها کم کم حجم و قدرت خود را از دست می دهند 
و کالری کمتری می ســوزانید. شــاید رژیم غذایی شما هم تغییر 
کند، دیگر اهمیت چندانی به وزن خود ندهید و غذای بیشتری 
بخورید. کم کم چربی بیشــتری در بدن ذخیره می شود. بنابراین، 
آنچه تبدیل به چربی شده است ماهیچه ها نیستند بلکه، تغییر 
سبک زندگی و ورزش نکردن سبب شده است ماهیچه ها کوچک 

شده و چربی بیشتری ذخیره کنید.
۵. هرچه سخت تر ورزش کنید، بهتر است

اکثر ورزشــکاران درد عضالنی را نشــانه تمرین خوب می دانند. 
برخی هم می گویند بدون احســاس درد در ماهیچه ها احتماال 
به اندازه کافی به خود فشــار نیاورده اند. این باور اشتباه است. 

در واقع، درد ماهیچه ها می تواند نشانه فشار بیش ازحد باشد.
در هر جلسه تمرینی پارگی های بسیار کوچکی در بافت ماهیچه ای 
ایجاد می شود. سپس در زمان ریکاوری یا بازسازی، آسیب های وارد 
شده به ماهیچه ها ترمیم می شوند و در همین جریان ماهیچه ها 
رشد می کنند و اندازه آنها از قبل بزرگتر می شود. درست مثل پوست 
دست که در صورت وارد شدن آسیب های کم و پیاپی به مرور زمان 
ضخیم تر می شود و با ترمیم این آسیب ها الیه های شاخی پوست 
کلفت تر می شوند. به همین دلیل، پوست دست کارگران و کشاورزان 
همیشه ضخیم تر است. اما اگر آسیب وارد شده به بافت ها بسیار 
بیشتر از قدرت ترمیم بدن باشد، نتیجه معکوس خواهد بود. مثال، 
اگر یک بدنساز در اثر ورزش بیش از حد، ماهیچه ها را دچار تنش 

زیادی کند احتماال فرایند رشد ماهیچه ای را به تاخیر می اندازد.

در کتاب هنر ظریف بی خیالی بعنوان 
راهنمای خودیاری گر، مارک منســون 
به ما می گوید نباید همیشــه مثبت 
اندیش باشیم. گاهی الزم است دست 
از مثبت بــودن برداریم تا بتوانیم آنچه 
برای پیشــرفت و شــادی بیشتر الزم 
داریم، پیدا کنیم. این کتاب رویکردی ارائه 
می کند که با دیگر کتاب های انگیزشی 
موجود در بازار متفاوت است. منسون 

به دنبال این نیست که با کلمات و جمله های خوشایند، حرفش را بزند. او 
بی رحمانه و روراست حرف می زند و ما را تشویق می کند که کمبودها و 
محدودیت هایمان را بپذیریم. مانسون بر این حقیقت تأکید می کند که 
زندگی همیشه عادالنه نیست؛ گاهی باوجود تالش بسیار نمی توانیم 
برنده شویم و به موفقیت برسیم. کتاب نکته های فیلسوفانه سودمندی 
برای نسل امروزی دارد. این نکات به افراد فراوانی کمک کرده است تا 

قدرت دراختیارگرفتن اعمال و زندگی شان را به دست بیاورند.

هنر ظریف بی خیالی را بیاموزید!

کتابخونه


