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رئیس بهزیستی چناران هشدار داد:
به مناسبت  دومین سالگرد تاسیس 

پایگاه خبری »کالم تازه نیوز«
مدیر مدرسه شهید هادی مشهدی بقمچ از 
اقداماتی می گوید که جان تازه ای به این 

90 درصد معابر و 70 درصد مدرسه بخشیده است؛
ادارات چناران برای معلولین 

دسترس پذیر نیستند

بازدید تعدادی از مسئولین 
چناران و گلبهار

از مجموعه کالم تازه
کار کردن در مناطق دوردست 
روح انسان را تعالی می بخشد

اینجا
محل تبلیغات شماست!
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صفحه 2

 سهم بزرگترین پروژه درون استانی؛ 
بودجه ی قطره چکانی!

حسین امامی راد در بازدید از مسیر مترو مشهد گلبهار چناران، وضعیت این پروژه را تشریح کرد؛
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کالم تازه در گفتگو با معاون وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس، بودجه 1401 را بررسی می کند؛

آن هایی که کمتر چانه زنی می کنند، آن هایی که کمتر چانه زنی می کنند، 
با چالش و کمبود بودجه مواجه می شوند!     با چالش و کمبود بودجه مواجه می شوند!     

 رسیدن به رشد  رسیدن به رشد 88 درصدی  درصدی 
در سال در سال 14011401، آرمانی است!، آرمانی است!

مردم چناران صبوری کنند،
مشکالت حل خواهد شد

یک روز در چناران، همراه با آقای شهردار؛
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محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:هادی قوامی، معاون حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد:



                                      

حمیدرضا جعفری - معاون حقوقی و مجلس 
وزیر اقتصاد گفت: آن هایی که چانه زنی کمتر 
می کننــد، مثال در شــهر گلبهار، بــا چالش و 
باید  بودجه  بودجه مواجه می شــوند.  کمبود 

بومی  بــر ظرفیت  تمرکز  با محورهای 
اســتان ها و شهرســتان ها )به عنوان 
مثــال گلبهار و چناران( و تمرکز زدایی 
از تهران به ســطح استان و شهرستان 
تا شاهد عملیات روان تر،  حرکت کرده 
رشِد بخشی از حقوق ها و قدرت خرید 

باشیم. مردم 
هادی قوامی در گفتگوی اختصاصی با 
کالم تازه با بیان اینکه »بودجه امسال 
به اصالح ساختار شروع کرده، در این 
اصالح ســاختار مســئله مهم، کیفیت 
از  کــه حرکت  بودجه ریزی می باشــد 
برنامه محــوری  بــه  ردیف محــوری 
اســت« تصریح کرد: در وضع موجود، 
عــدم نظارت بــر برنامه ها، حجم زیاد 
کارآمــد، کاهــش قدرت  اطالعــات نا
عدم  دولت،  و  مجلس  سیاست گذاری 
پاســخگویی دســتگاه ها در خصوص 
تحقــق اهــداف و عدم ارتبــاط موثر 
هزینه ها با سیاست و اهداف را شاهد 
هســتیم که در واقع ایجاد زمینه برای 
چانه زنی می کند و یکی از آسیب های 

می شود.  محسوب  بودجه ریزی 
قوامــی افزود: آن هایی کــه چانه زنی 
کمتــر می کنند، مثال در شــهر گلبهار، 
بــا چالــش و کمبود بودجــه مواجه 
می شــوند. بودجه بایــد با محورهای 
تمرکز بــر ظرفیت بومی اســتان ها و 
شهرســتان ها )به عنــوان مثال گلبهار 
و چنــاران( و تمرکز زدایــی از تهران 
به ســطح اســتان و شهرستان حرکت 
روان تر، رشد  تا شــاهد عملیات  کرده 
از حقوق ها و قــدرت خرید  بخشــی 

باشیم. مردم 
وی ثبــات اقتصادی و رســیدن به رشــد 8 
درصدی را که در برنامه هفتم توسعه، عملیاتی 
خواهد شــد را به عنوان یکــی از موضوعات 

اصلی قلمــداد نمود و گفــت: از ویژگی های 
بودجــه 1401 می تــوان به نتیجــه گرا بودن، 
نظارت پذیر بودن، ســاده و قابل فهم شــدن 
آن اشــاره نمود که کمک شایانی به جلوگیری 

از رشــد هزینه های جاری، کاهش و شــفاف 
شــدن ردیف های پولی، کمک کننده به رشــد 
و ثبات اقتصادی و پاســخگو شدن مسئوالن 

نمود. اشاره  ملی 
معــاون حقوقــی و مجلس وزیــر اقتصاد با 
بیــان اینکه »عدم اســتقراض از بانک مرکزی 
بــرای کنترل تــورم و افزایش قــدرت خرید 
مــردم،  یکی از موارد مهم الیحه 
بودجه1401 اســت خاطر نشــان 
بدون کســری  بودجه ریزی  کرد: 
و  جاری  هزینه هــای  کنتــرل  و 
بانک  از  بانک ها  برداشت  اضافه 
مرکزی، به منظــور کنترل تورم و 
در جهت رشــد اقتصادی صورت 
اقتصادی  رشد  این  که  می پذیرد 
با محوریت وزارتخانه و در قالب 
پروژه های  و  ملــی  طرح هــای 
می شود  اولویت بندی  اســتانی 
و رشــد اقتصادی شهرســتان ها 
بودجه  در الیحه  از موارد مطرح 

1401 است
را   1401 بودجــه  قوامی  هــادی 
غیــر تورمی قلمداد کرد و افزود: 
الیحــه بودجــه تدوین شــده، 
بــه مولدســازی دارایی ها کمک 
برای مســکن  تهدیدی  و  نموده 
نیســت، مالیات هــا ایــده غیر 
تورمــی تامین بودجه اســت و 
هــدف مجلــس و دولــت این 
اســت که نســبت مالیــات به 
افزایش  داخلی  ناخالــص  تولید 
پیــدا کند و قطعــا مالیات هایی 
که دریافت می شــود برای انجام 
اســت و کشور هم  این ساختار 
نیــاز به زیر ســاخت هایی دارد 
کــه برای تحقــق آن باید دولت 
درآمد داشــته باشد. لذا بخشی 
از ایــن درآمدزایی از طریق اخذ 
مالیات هــا صورت خواهد گرفت 
که درآمد حاصلــه، صرف ایجاد 
زیــر ســاخت ها خواهد شــد و 
فرصتــی اســت برای اقتصاد ایــران و ضمن 
جلوگیری از تورم به سازندگی کشور نیز کمک 

نمود. خواهد 

مجتبی جعفری - رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی گفت: اگر بودجه 1401 
را با بودجه 1400 از لحاظ تغییرات ایجاد شــده 
در آن با یکدیگر مقایســه کنیم شاهد تغییرات 
حداقلی در بودجه ســال آینده خواهیم بود که 
نیازمند آن اســت که مجلس با همکاری دولت 
و در کمیســیون تلفیق، تغییرات حداکثری را در 

آن لحاظ نماید.
گفتگوی  در  داورانی  پورابراهیمــی  محمدرضا 
اختصاصــی بــا کالم تازه افزود: بــا توجه به 
اینکه دولت ســیزدهم، زمان الزم را نسبت به 
تنظیم ســند بودجه 1401 نداشته است طبیعتا 
محورهــای مهم اصــالح ســاختار بودجه به 
صــورت جامع و کامل در آن اعمال نشــده و 
به عبارتی در برگیرنــده تمام اجزا و محتویات 

نیست. بودجه  اصالح ساختار 
پورابراهیمی تصریــح کرد: یکی از موضوعاتی 
که در بودجه 1401 به آن توجه شــده افزایش 
رویکرد  به  بمنظور کمک  اســتان ها،  اختیارات 
عــدم تمرکز در کشــور و افزایش ظرفیت های 

است. اجرایی 
وی ادامــه داد: موضــوع دیگری که در الیحه 
بودجــه بدان توجه شــده، ایجاد تشــکیالت 
تخصصــی صندوق هــای اســتانی، بمنظــور 
توســعه اســتانی اســت تا بتواند از ظرفیت 
اســتان اســتفاده نموده و اقدامات الزم را در 

نماید. پیگیری  این خصوص 
وی با بیان اینکه در الیحه بودجه 1401  نسبت به 
سال های قبل، ردیف های بسیار زیادی حذف شده 
است تصریح کرد: رویکرد بودجه 1401، جایگزینی 
»برنامه محوری« بجای »ردیف محوری« اســت، 
کــه طبیعتا رویکــرد برنامه محوری قادر خواهد 
بود شرایط مطلوب تری را در حوزه تصمیم گیری 

فراهم نماید.
پورابراهیمی »تصمیم گیری در خصوص ارز 4200 
تومانی، را که سال هاست به صورت توزیع رانت، 
ناکارآمد و غیر هدفمند در اقتصاد کشــور انجام 
می شــده است« را از دیگر نکات برجسته الیحه 
بودجه 1401 دانست و ادامه داد: اگر بودجه 1401 
را با بودجه 1400 از لحاظ تغییرات ایجاد شــده 

در آن با یکدیگر مقایسه کنیم شاهد تغییرات 

حداقلی در بودجه ســال آینده خواهیم بود که 
نیازمند آن اســت که مجلس با همکاری دولت 
و در کیمســیون تلفیق، تغییرات حداکثری را در 

آن لحاظ نماید.
وی با بیان اینکه »برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران، 
یک هدف گذاری بوده و تحقق آن، بســتگی به 
میــزان عملیاتی شــدن ظرفیت  های اقتصادی 
ایران دارد« تاکید کرد: میانگین رشــد اقتصادی 
در هشــت ســال دولت آقای روحانی نزدیک 
صفر درصد می باشــد. اگر بخواهیم این عدد را 
به عددی که در شاخص برنامه ششم پیش بینی 
شــده برسانیم، نیازمند اقدامات جدی، عملیاتی 
و اهتمام دولت در حوزه های مختلف هستیم.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی بهره وری را یکی از ظرفیت های مهمی 
دانست که همواره در برنامه های توسعه مدنظر 
قرار گرفته است و افزود: بهره وری، قادر خواهد 
بود یک ســوم از ظرفیت رشد اقتصادی را بخود 
اختصــاص دهــد. بدین معنی کــه چنانچه از 
ظرفیت های موجود استفاده بهتری گردد، نرخ 

رشد اقتصادی نیز ارتقا خواهد یافت.
محمدرضــا پورابراهیمی داورانی تاکید کرد: در 
بودجه 1401 بخشــی از این زیرساخت ها، مطرح 
شــده است ولی ابزارهای الزم که قادر باشد هم 
به اســتفاده از ظرفیت های موجود که در قالب 

بهره وری مطرح می شود و هم سرمایه گذاری 
جدید و استفاده از رویکردهای تخصصی 
که بــرای جهش در رشــد اقتصادی نیاز 
است، کمک نماید، بصورت کامل و جامع 

دیده نشده است.
پورابراهیمی با اشــاره به این که 
»رسیدن به رشد 8 درصدی در 

ســال 1401، آرمانــی 

می باشد خاطرنشان کرد: هدف گذاری صورت گرفته 
در خصوص رســیدن به این رشد، شرایط مطلوبی 
را ترســیم کرده، اما بنظر می رسد چنانچه بخشی 
از زیرســاخت ها در ســال آینده و بخشی دیگر در 
ســال های بعد از آن فراهم شود، حتما امکان پذیر 

خواهد بود.  
وی بــا بیان اینکــه »دولت در حــال حاضر با 
محدودیــت منابع مالی روبرو شــده  اســت« 
تصریح کرد: پرداخت حقوق، برای بازنشستگان 
در بخش دولتی و غیردولتی، تعریف مشخصی 
وجود دارد. ســال گذشــته در بخش غیردولتی 
)تامین اجتماعی( قرار براین بود 90 هزار میلیارد 
ناموت، واگــذاری دارایی انجام شــود که بخش 
زیادی از آن تاکنون انجام نشده است و طبیعتا 
این وضعیت که منابعی در نظر گرفته شود ولی 
بدالیل مختلفی تحقق پیدا نکند، می تواند برای 

سال آینده هم، نگرانی ایجاد کند.
پورابراهیمی  ادامه داد: همسان ســازی حقوق 
بازنشســتگان دولتی با کارکنان بخش دولت و 
غیردولتی  بازنشســتگان  حقوق  همسان سازی 
تامیــن اجتماعــی، بــا کارکنان حــوزه تامین 
اجتماعی، به اســتناد برنامه ششــم که مجلس 
تصویب نموده اســت تکلیــف قانونی دولت 

شمرده می شود.
وی تصریح کرد: ساماندهی پرداخت های حقوق و 
دستمزد برای کارکنان دولت، )اجتناب 
از پرداخــت حقوق های بی 
ضابطــه و افزایش حقوق 
بــا نــرخ 10 درصــد که 
میانگینــی اســت برای 
از  پائیــن(  حقوق هــای 
موارد مهمی اســت که هم 
اکنون دولت در دســتور کار 
خویش قرار داده است.

اقتصاد ماهنامه خبری تحلیلی کالم تازه

نشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان
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آن هایی که کمتر چانه زنی می کنند، 
با چالش و کمبود بودجه مواجه می شوند!     

تغییرات حداقلی در بودجه سال آینده به نسبت 1400
 رسیدن به رشد 8 درصدی در سال 1401، آرمانی است

هادی قوامی
معــاون حقوقی و مجلس

اقتصاد: وزیر 

 در وضــع موجود، عدم نظارت بــر برنامه ها، حجم زیاد اطالعات 
ناکارآمد، کاهش قدرت سیاســت گذاری مجلــس و دولت، عدم 
پاسخگویی دســتگاه ها در خصوص تحقق اهداف و عدم ارتباط 
موثر هزینه ها با سیاســت و اهداف را شاهد هستیم که در واقع 
ایجاد زمینه برای چانه زنی می کند و یکی از آسیب های بودجه ریزی 

محسوب می شود. 

آن هایی که چانه زنی کمتر می کنند، مثال در شــهر گلبهار، با چالش 
و کمبود بودجه مواجه می شــوند. بودجه باید با محورهای تمرکز 
بر ظرفیت بومی استان ها و شهرستان ها )به عنوان مثال گلبهار و 
چناران( و تمرکز زدایی از تهران به سطح استان و شهرستان حرکت 
کرده تا شــاهد عملیات روان تر، رشد بخشی از حقوق ها و قدرت 

خرید مردم باشیم.



رزیتا ولــی زاده | نماینده مــردم چناران، 
شاندیز، طرقبه و گلبهار در مجلس شورای 
اســامی گفت: مکاتبات پروژه قطار برقی 
مشهد، گلبهار، چناران از سال ۱۳۸۸ شروع 
شــده و در ســال ۱۳۹۰ کلنگ زنی شده و 
طبق قانون می بایست در پایان سال ۱۴۰۲ 
تکمیل شود، ولی با اعتبارات قطره چکانی 
و با توجه به اضافه شدن مسیر چناران به 
این پروژه، به اعتبار بیشــتری نیاز است و 
زمان بیشتری را معطوف خود خواهد کرد.
حسین امامی راد، که به اتفاق فرمانداران، 
ائمــه جمعــه، مســئولین و معتمدیــن 
شهرســتان های گلبهار و چناران از عملیات 
اجرایی ســاخت قطار برقی مشهد، گلبهار، 
چنــاران بازدید می کرد با بیان اینکه جاده 
چناران به مشهد، یا فراتر از آن محور شمال 
به مشهد، یکی از سه محور پر تردد کشور 
اســت اظهار کرد: به برکت وجود امام رضا 
)ع( و مرجع شریف آن بزرگوار، ساالنه ۳۵ 
میلیون نفر برای پابوســی حضرت از این 
مســیر تردد می کنند و از ایــن تعداد ۱۸ 
میلیون نفر از محور مواصاتی شــمال، در 

حال تردد در مسیری هستند که شهرستان 
هــای چناران و گلبهار نیز در حاشــیه این 
محور واقع شــده اســت که طبیعتا تردد 
این حجم مســافر در ایــن جاده، ترافیک 
و تصادفات جاده ای را نیز در پی داشــته 

است.  
وی ادامه داد: برای کاهش ترافیک و روان 
شــدن آن، کم شدن تصادفات و کم شدن 
خطرات جاده ای دو پروژه جدید در دست 
احداث می باشــد، یکی پروژه قطار برقی، 
مشــهد، گلبهار و چناران اســت و دیگری 
آزاد راه مشــهد، چناران، قوچان است که 
عملیات اجرایی فــاز اول آن که تا چناران 

می باشد در حال انجام می باشد.
نماینــده مردم چناران، شــاندیز، طرقبه و 
گلبهار در مجلس شــورای اسامی تصریح 
کرد: در ابتدا قرار بر این بود که قطار برقی، 
فقط در مسیر گلبهار به مشهد تردد داشته 
باشد، که با زحمات جناب آقای دکتر محمد 
دهقان، نماینده ســابق حــوزه انتخابیه 
چناران و طرقبه، ایستگاه چناران نیز به آن 
اضافه شد و هم اکنون بنام پروژ قطار برقی 

مشهد، گلبهار، چناران شناخته می شود.
حســین امامی راد افزود: طول مسیر این 
پــروژه ۴۶ کیلومتر اســت، ۴۰ کیلومتر تا 
گلبهــار و ۶ کیلومتــر تا چنــاران، در اصل 
فاصله چناران تا گلبهار ۱۰ کیلومتر اســت 
ولی چون انتهای حوزه استحفاظی گلبهار 
تا اسام آباد اســت جزو گلبهار محسوب 
شده است و پنج تا شــش کیلومتر باقی 

مانده نیز مربوط به چناران است.
امامی راد بیان کــرد: پروژه بزرگ دیگری 
که برای کاهش ترافیک و روان شــدن آن، 
کم شــدن تصادفات و کم شــدن خطرات 
جــاده ای در حــال انجام اســت، آزاد راه 
مشــهد به چناران اســت که فاز اول آن تا 
چناران بوده و فاز دوم از چناران تا قوچان 

می باشد.
وی بــا بیــان اینکه پــروژه قطــار برقی 
مشــهد، گلبهار، چنــاران بزرگترین پروژه 
درون استانی اســت و در استان خراسان 
رضوی پروژه ای با این حجم و اعتبار انجام 
نشده اســت تصریح کرد: من با تاکید به 
اســتانداران قبلی و فعلی و وزرای جدید 

و فعلی، خواســتار اهتمــام و توجه ویژه  
آنان به این پروژه شــاخص شــده ام، در 
عیــن حالی که باید نگاه عادالنه ای به همه 
پروژه  های در حال انجام در ســطح کشور 

نیز وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس بیان کرد: از محاســن 
این پروژه، دارا بــودن ردیف بودجه ملی 
است، یعنی هرسال که دولت الیحه بودجه 
را تقدیم مجلس می کند، مبلغی را نیر برای 
این پروژه درنظر می گیرد، سپس نماینده 
مجلس بــا چانه زنی نســبت به افزایش 

اعتبار در نظر گرفته شده اقدام می نماید.
وی ادامه داد: ســال گذشــته ۶۰ میلیارد 
ناموت اعتبــار در نظر گرفته شــده بود که 
با چانه زنــی و برگزاری جلســات متعدد 
توانســتیم ۴۰ میلیــارد ناموت دیگر به آن 
اضافه کنیم، هرچند به تعهدات داده شده 
عمل نشــد. در ســال جاری نیز در الیحه 
ارائه شــده توسط دولت، مبلغ ۹۳ میلیارد 
ناموت اعتبار در نظر گرفته شــده است که 
امیدواریم با چانه زنی بیشــتر بتوانیم این 

مبلغ را افزایش دهیم. 

امامــی راد در ادامــه به مصوبات ســفر 
حســن روحانی به استان خراسان رضوی 
و اختصــاص حــدود ۲۵۰ میلیارد ناموت 
بودجــه به پروژه قطار برقی اشــاره کرد و 
گفــت: اگر دولتی دوره خدمتش به پایان 
برســد، اجرای تعهدات به تصویب رسیده 
در همــان دولت، به عهــده دولت بعدی 
نیز می باشــد و ما منتظر سفرهای استانی 
رییس جمهور به اســتان خراسان رضوی 
هستیم تا این مصوبه را احیا کرده و به کار 

نیز سرعت ببخشیم.
وی در ادامــه گفت: مکاتبات این پروژه  از 
ســال ۱۳۸۸ شروع شــده و در سال ۱۳۹۰ 
کلنگ زنی شــده و طبق قانون می بایست 
در پایان ســال ۱۴۰۲ تکمیل شــود، ولی با 
اعتبارات قطره چکانی و با توجه به اضافه 
شدن مسیر چناران به این پروژه، به اعتبار 
بیشــتری نیاز اســت و زمان بیشتری را 

معطوف خود خواهد کرد.
ایــن نماینده مجلس تاکیــد کرد: بازدید 

صورت گرفته امروز از عملیات اجرایی قطار 
برقی، ارتباطی به انتخابات  ندارد و به هیچ 
عنوان شائبه فعالیت انتخاباتی یا سیاسی 
در آن متصور نمی باشد چون حدود دوسال 
و نیــم دیگر تا ایــام انتخابات باقی مانده 
اســت. مردم  و معتمدین نیز باید بدانند 

شرایط به فضل خدا بهتر خواهد شد.
وی ادامــه داد: دولت ســیزدهم، دولت 
نوپایی اســت که در شرایط  تحریم است، 
البته نمی شود همه مشکات را به تحریم 
و اروپا و آمریکا نسبت داد ولی تاثیر گذار 
است، شرایط کرونا هم که همه کشورهای 
دنیــا با آن درگیــر می باشــند و دامنگیر 
کشــورما هم هســت و بفضــل خدا در 

پساکرونا شرایط بهتری خواهیم داشت.
وی بخشی از مشکات موجود کشور را به 
ســند بودجه ارائه شده توسط دولت قبل 
مرتبط دانست و گفت: علیرغم حمایت از 
دولت رئیسی، مجلس و نمایندگان فعلی 
آن با هیچ دولتی تعارف نخواهد داشــت 

همان طوری کــه نمایندگان مجلس، به دو 
وزیر پیشنهادی رییس جمهور رای اعتماد 
ندادند، پــس حمایت ما منافی با نظارت 
ما نیست، ولی دولت فعلی با بودجه ۱۴۰۰ 
کشــور را اداره می کند و نقشی در تعیین 
بودجه نداشــته است که این موضوع نیز 
باید ماک عمل قرار گرفته و آن را فراموش 

نکرد.
امامــی راد افزود: دولت قبــل به بدترین 
شــکل بودجه را تدوین نمــود و با اینکه 
سابقه هفت سال بودجه بندی در کشور را 
داشــته، اما متاسفانه وابستگی بودجه به 
نفت زیاد بوده و کســری وحشتناکی نیز 
دارد و در حــال حاضر، دولت فعلی با این 

بودجه مملکت را اداره می کند.
ایــن نماینده مجلس یادآوری کرد: بخش 
عمــده ای از اعتبارات و بودجه که توســط 
دولت سیزدهم، باید صرف رفاهیات مردم، 
راه ســازی، آبرسانی و فعالیت های عمرانی 
و... می شــد، در اقدامی قابل تقدیر صرف 
ســامت مردم شــد که ما نیز از این کار 

دولت حمایت می کنیم.
نماینــده مردم چناران، طرقبه شــاندیز و 
گلبهار در مجلس شورای اسامی در پایان 
ســخنان خود با بیان اینکه بزودی کلنگ 
ایستگاه قطار برقی چناران بر زمین خواهد 
خورد تاکید کرد: با احداث این ایستگاه در 
چناران و شروع فعالیت قطار برقی مشهد، 
گلبهار، چناران شاهد رشد و توسعه در این 
شهر و همچنین باعث فراهم شدن شرایط 
تــردد آســان و ایمن به شــهرک صنعتی 

خواهیم بود.
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نشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان

حسین امامی راد در بازدید از پروژه مترو مشهد گلبهار چناران، وضعیت این پروژه را تشریح کرد؛

 سهم بزرگترین پروژه درون استانی؛ 
بودجه ی قطره چکانی!

نماینــده مردم چناران، طرقبه شــاندیز و گلبهار در مجلس گفت: مکاتبات 
پروژه  قطار مشهد گلبهار چناران از سال ۱۳۸۸ شروع شده، در سال ۱۳۹۰ 
کلنگ زنی شده و طبق قانون و بودجه انتهای سال ۱۴۰۲ باید تکمیل شود، 

ولی با اعتبارات قطره چکانی و با توجه به اضافه شــدن چناران به این طرح 
و اضافه شدن حجم و طول آن به اعتبار بیشتری نیاز است و زمان بیشتری 

الزم است.





سال سوم | شماره 24| آذر ماه 1400 | دسامبر 2021 | جمادی االول 1443فرهنگ ماهنامه خبری تحلیلی کالم تازه

wنشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان w w . k a l a m e t a z e n e w s . i r

معلمی عشق است، این جمله را بارها و بارها شنیده ایم، اما عشق و عشق 
بازی معلم یعنی چه؟ قرار شده تا در این مطلب نگاهی به عشق بازی چند 

جوان که تعلیم و تربیت را اولویت زندگی خود قرار دادند بیندازیم. در 
این مطلب بخوانیم از حس خوب معلم بودن. حس خوب زندگی. بخوانیم 

از همدلی و همراهی.
لطفا خودتان را بطور کامل معرفی کنید؟ 

اینجانب سید رضا نامدار بقمچ ۲۷ ساله دارای 
لیســانس علوم تربیتی و فــارغ التحصیل از 
دانشــگاه فرهنگیان پردیس شــهید بهشتی 
مشــهد هستم. در دو سال گذشــته به عنوان 
مدیر مدرســه شــهید هادی مشهدی بقمچ و 
در ســال های گذشته به عنوان معاون پرورشی 
و مدیر آمــوزگار و معلم مــدارس چندپایه در 
روستای بقمچ و گاه مشغول خدمت در آموزش 

و پرورش چناران بوده ام.
انگیــزه انتخــاب و قبول پســت مدیریت در 

زادگاهتان چه بود؟ 
احســاس نیاز و احساس مســئولیت نسبت 
بــه آینده دانش آمــوزان و ادای دین به مردم 

روستای زادگاهم.
کمی از کادر اجرایی مدرسه بگویید؟ 

کادر اجرایی مدرســه متشکل از مدیر و معاون 

آموزشی و پرورشی می باشد. 
معاون آموزشی آقای حسین ارزگان معلم نمونه 
شهرســتان در ســال 1398 و معاون پرورشی 
محمد راعی خیر آبادی جوان نمونه اســتان در 
ســال 98-99 که از ســال تحصیلی 99 تاکنون 
با همدلی و تالش و تعامل مناســب در جهت 
پیشــبرد اهداف آموزشی، پرورشــی، عمرانی 
و همچنین پیاده ســازی ســند تحول بنیادین 
آموزشگاه ســعی کرده ایم اقدامات ثمربخشی 

داشته باشیم. 
یک خاطره شــیرین از این دوران برایمان نقل 

کنید.
جمــع آوری کمک هــای مردمــی و خیرین 
جهــت نصب ایزوگام دبســتان به صورت طور 
کامل تحت عنوان نــذر اربعین یکی از بهترین 

خاطراتمان بود.
و یک خاطره تلخ...

فوت یکی از دانش آمــوزان دختر پایه اول به 
علت بیماری ســرطان، که روحمان را متاثر کرد 

و دلمان به غم نشست.
مهمترین اقدامات شما جهت رشد و پیشرفت 
مدرسه و دانش آموزان تاکنون چه بوده است؟ 
در حوزه عمرانی اقداماتی همچون نصب ایزوگام 
کل مدرسه، بتن ریزی حیاط مدرسه، رنگ آمیزی، 
تجهیز کالس ها به میز و نیمکت های استاندارد، 
دیوار کشــی اطراف مدرســه، بهبــود وضعیت 
گرمایشی مدرسه از بخاری نفتی به شوفاژ، تجهیز 
فضای مناســب اسکان معلمین و تجهیز تمامی 
کالس ها و سالن های مدرسه به روشنایی  و کلید 

و پریز استاندارد را به ثمر رساندیم.
در بخش پرورشی و فرهنگی نیز تجهیز کتابخانه 
و القای فرهنگ کتــاب و کتاب خوانی، تجهیز 
و بازگشــایی اتاق تربیت بدنی و بازی، تجهیز 
نمازخانه بــرای فعالیت هــای مذهبی، خرید 
وسایل آزمایشگاهی و ایجاد فضای آزمایشگاه، 
برگزاری تمامی مراســم مناســبتی و ایام اهلل، 
برگزاری یادواره ی شــهید هادی مشــهدی با 
همراهی فرزندانش و ایمن ســازی مدرسه با 
توجه به موارد ذکر شــده در بخشنامه پدافند 
غیرعامل از جمله برگــزاری مانور زلزله و تولید 

محتوا توسط همکار محترم آقای علی دلفراز  از 
دیگر اقدامات ما بوده است.

همچنین در حوزه آموزشــی، انتخاب معلمین 
خالق و فعــال با رویکرد توســعه محوری که 
جز ســرگروهای فعــال اداره آموزش و پرورش 
چناران می باشــند، شرکت نود و پنج درصدی 
فراگیران در آموزش های مجازی و فعالیت های 
صددرصدی در کالس های حضوری، طبقه بندی 
اسناد آموزشی از ســال 1323 تاکنون، برگزاری 
تمامی جلسات شورای معلمین، انجمن اولیا، 
شورای دانش آموزی و شــورای مدرسه، تغییر 
رویکرد از معلم محوری به دانش آموز محوری 
و ایجاد فضای فعال در کالس ها، اســتفاده از 
روش ها و فنون نوین تدریس توسط همکاران 
مثل الگوی دریافت مفهوم ایفای نقش و غیره و 
توجه به تفاوت های فردی و داشتن برنامه برای 
دانش آموزان دیرآموز و دارای اختالل یادگیری  

از جمله اقدامات انجام شده بوده است.
چه کســانی را در کنار معلم موثــر در تعلیم و 

تربیت می دانید؟ 
والدین و شرایط خانوادگی.  

همکاری و تعامل خیریــن، والدین، دهیاری و 
اعضای شورای روستا با دبستان چگونه است؟

همکاری ســازنده ی اعضای شــورا و دهیاری 
همچیــن کمک های خیریــن در جهت مرتفع 
کردن کاســتی ها و محدودیت هــا من جمله، 
ایزوگام، بتن ریزی، رنگ آمیزی و تهیه پوشــاک 
زمستانه و همراهی در فعالیت های عمرانی و 
فرهنگی مثل جشــن تکلیف و غیره مارا تا حد 
زیادی یاری کرد تــا آنچه را که به عنوان هدف 

برنامه ریزی کرده بودیم به عمل تبدیل شود.
مهم ترین چالش های پیش رویتان چیســت و 

برای رفع آنها چه برنامه ای اندیشیده اید؟ 
افزایش جمعیت دانش آموزان و کمبود کالس،  
بازســازی، تعمیر و تجهیز اتاق های فرســوده، 
هوشمندســازی کالس های مدرســه، توجه به 
جــذب خیر جهت تامین هزینه ها، توســعه  ی 
امکانات ورزشــی آموزشــگاه، کمک گرفتن از 
کارشناس تربیت بدنی اداره و خیرین، نوسازی 
آبخوری و سرویس های بهداشتی، رنگ آمیزی، 
جوشکاری و افزایش تعداد شیرهای اهرمی از 
جمله مواردی اســت که باید به آن ها رسیدگی 

شود.
چند ســال است که مدیریت مدرسه را بر عهده 
دارید و کمی از توفیقات به دست امده برایمان 

بگویید؟ 

دو ســال – اینکه توانســتیم فضای فیزیکی را 
بهبود ببخشــیم و به تعــدادی از اهداف مورد 
انتظارمــان در زمینه های آموزشــی و فرهنگی 
برسیم جزو توفیقات مهم من و همکارانم است. 
در یایان اگر صحبتــی با همکاران و مخاطبان 

دارید بفرمایید.
کار کــردن در مناطــق دوردســت و محــروم 
سختی ها و شــیرینی هایی دارد که روح انسان 
را تعالــی می بخشــد. در پایــان از زحمــات 
مخلصانه و بی دریغ ســروران عزیزمان حسین 
ارزگان؛ معاون آموزشــی و آموزگار پایه چهارم و 
همچنین سرگروه پایه چهارم شهرستان، محمد 
راعی؛ معاون پرورشــی، آموزگار پایه ششــم و 
همچنین ســرگروه پایه ششم شهرستان، علی 
دلفراز؛ آموزگار پایه پنجم و ســرگروه پایه ششم 
شهرستان، خانم پری بنیادی، آموزگار پایه اول، 
آقای سیدمحمد حسین کاظمی تربقان، آموزگار 
پایه دوم، خانم معصومه خوشــحال؛ معلم یار  
و اداره آموزش و پرورش شهرســتان چناران که 
بــا اختصاص معلمین توانمنــد و کارآزموده و 
خالق کمک شــایانی در تحقق اهداف آموزشی 
و پرورشی مدرسه شهید هادی مشهدی بقمچ 

داشته اند کمال تشکر را دارم.

کار کردن در مناطق دوردست
روح انسان را تعالی می بخشد
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رئیس بهزیستی چناران گفت: مشکل اصلی معلولین 
چناران، عدم مناســب ســازی ۹۰ درصد معابر و ۷۰ 
درصد ادارات مانند بانک ها، آزمایشــگاه ها و دیگر 
ادارات دولتی اســت که مشکالت زیادی برای افراد 
دچــار معلولیت ایجاد می کنند و در این زمینه واقعا 

کم کاری شده است.
فاطمــه آزاد، کــه در روز جهانــی معلولین صحبت 
می کــرد ضمن تقدیر و تکریم معلولین شهرســتان 
چناران گفت: زیرســاخت های الزم برای آسایش آنها 

در سطح جامعه ایجاد شود.
آزاد در این مراسم اظهار کرد: بمناسبت هفته جهانی 
معلولیــن فرصتی برای تقدیــر وتکریم این عزیزان 
بوجود آمد و الزم است  دست معلولینی که با عزم و 

اراده ثابت کردند معلولیت محدودیت نیســت و به 
مدارج علمی باال دســت پیدا کردند و خانواده های 

صبور وبزرگوار آنها را بوسید.
وی گفت: این مراســم به همت مرکز آسمان و کوشا 
برگزار شده و هدف این مراکز توانمندی و توانبخشی 
معلولین اســت و در این مراکــز خدمات کاردرمانی 
و گفتار درمانی بطــور رایگان و با کمک های دولتی 

ارائه می شود.
فاطمه آزاد افزود: الزم اســت مســئولین شــهرداری  
صحبت ها و مشــکالت معلولین را بشنوند، هرچقدر 
تالش کردیم چناران شهر دوستدار معلول شود میسر 
نشد و تردد این بزرگواران مشکل است و برای معلولین 
دارای عصا و ویلچر امکان تردد پیش بینی نشده است.

وی با اشــاره به هزینه کرایه حمل ویلچر برای معلولین 
گفت: این عزیزان ناچارند هزینه اضافی برای زندگی صرف 

کنند که با وجود حقوق ناچیز دچار مشکل می شوند.
آزاد یاداوری کرد: معلولین فرشــتگان الهی هستند 
که نزد ما امانت هســتند و مــا از طرف خدا افتخار 
داریم، مســئولیت نگهداری و رفاه و توانمند سازی 

آنها برعهده ماست.
وی با اشاره به زحمات مربیان توانبخشی فرشتگان، 
رحمان، آســمان و کوشــا گفت: مربیان ما درعین 
تواضــع جایگاه مــادری دارند و بــا تحصیالت باال 

نیازهای اولیه این عزیزان را برطرف می کنند.
رئیس بهزیستی چناران تصریح کرد: ما سعی داریم 
با توانمندسازی معلولین، آنهارا به زندگی باز گردانیم، 

مثال افــراد با فلج مغزی که با کاردرمانی توانایی راه 
رفتن پیدا می کنند و فرصت بسیار مغتنمی است.

آزاد در ادامه از زحمات مددکاران بهزیســتی چناران، 
خانم ها حاتمی، کالمی و سردوســت تشکر کرد که 
هر مرکز ۴۵۰ خانواده دارای معلولیت را حمایت کرده 

و خدمات مددکاری ارائه می دهند.
گفتنی است در این مراسم از سه مادر نمونه مددجو 
به نیابت از همه مادران زحمتکش معلولین، تقدیر 
از ســه ورزشــکار معلول و تقدیر از دانش آموزان و 
دانشــجویان نمونه بعمل آمــد، همچنین در این 
مراســم گروه سرود توانبخشی پســران آسمان به 
اجرای ســرود پرداختند و در انتها از یکی از دختران 

مرکز توانبخشی خانه فرشتگان نیز تقدیر شد.

همانطــور که حتما شــما هم می دانید این نشــریه مکتوبی که در مقابل 
نگاهتان قرار دارد تنها بخشی از فعالیت های مجموعه کالم تازه است. چرا 
که قســمت دیگری از فعالیت های ایــن مجموعه به فعالیت در فضاهای 
رسانه ای دیجیتال اختصاص دارد. یکی از این فضاها »پایگاه خبری کالم تازه 
نیوز« نام دارد که در آذر ماه 98 موفق به اخذ مجوز آن شدیم تا تنها پایگاه 

خبری رسمی در منطقه را تاسیس نموده باشیم.
در این دو سال بیش از 2600 مطلب مختلف در این پایگاه خبری بارگزاری 

شد تا بتواند مرجع کاملی از اخبار منطقه را در خود جای دهد.
به همین بهانه تعدادی از مسئولین شهرستان های چناران و گلبهار با لطف 
و محبتی که به ما داشتند، جهت بیان تبریک و خداقوت به دفتر مجموعه 

کالم تازه آمدند و باعث دلگرمی ما شدند.
از همین رو الزم است از )بترتیب حضور( حمیدرضا داورزنی شهردار چناران، 
محمدعلی حیدری رئیس کمیســیون فرهنگی شورای شهر چناران، حجت 
االســالم غالمی امام جمعه گلبهار، مهدی دونده فرمانــدار گلبهار، امیدوار 
مســئول امور بانوان فرمانداری گلبهار و اعضای شورای اسالمی شهر گلبهار؛ 
سیدمحمد سیدعبدالهی، ماریا فرشچی، علی اکبر رستگار، ناصر جعفرزاده و 

مهدی جانعلی زاده تقدیر و تشکر بعمل آوریم.

90 درصد معابر و 70 درصد ادارات چناران 
برای معلولین دسترس پذیر نیستند

رئیس بهزیستی چناران هشدار داد:

نکات حقوقی در مورد ارث

یادداشت حقوقی
فاطمه شریعتی | کارشناس حقوق

 بعد از اینکه شــخصی فوت می کند، ممکن اســت اموالی داشته باشد، که 
وراث شــخص بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت، می توانند آن ماترک را 

بین خود تقسیم کنند و به اصطالح به ارث می رسد .
 در صورتی که وراث متعدد باشــند،  نیازی به حضور و درخواست همگی 
آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از آنها برای امضا و ارائه دادخواست انحصار 

وراثت کفایت می کند.
بــرای صــدور گواهی انحصار وراثت، باید به شــورای حل اختالف آخرین 
محل  اقامت دائمی متوفی مراجعه کرد. لیکن باید توجه کرد که رســیدگی 
به دعاوی درباره اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسب، اختالف 
در اصل وقفیت، وصیت، تولیت که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد 
شــود، کماکان در صالحیت دادگاه عمومی اســت وحتی با توافق طرفین 

قابلیت طرح در شورای حل اختالف را ندارد. 
موجبات ارث

موجب ارث دو امر است : نسب و سبب
افرادی که با متوفی قرابت نسبی )رابطه خونی( دارند در طبقات مختلفی 
قرار می گیرند که با توجه به طبقه و جایگاهشان میزان سهم االرث هر یک 

متفاوت خواهد بود. 
طبقات ارث 

الف _طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان و نوه ها
 ب_ طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر و اوالد آنها 

ج _طبقه سوم : عمو، عمه، خاله و دایی و فرزندانشان
به عبارت دیگر اگر متوفی فرزند، مادر و پدر داشــته باشــد این طبقه ارث 
بر، هســتند و اصوالً طبقه دوم در صورتی که طبقه اول زنده باشــند ارث 

نمی برند.
در میراث زوج و زوجه ) قرابت سببی(

زن و شوهری که در عقد دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث 
می برند، زن از شوهرش یک چهارم  اموالش را ارث می برد، در صورتی که 
فرزندی نداشــته باشد. اگر مرد فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از مرد 
ارث می برد. همچنین زن میتواند مهریه خود را از دارایی مرد، اخذ نماید. 

زیرا مهریه دین محسوب می شود و با فوت مرد منتفی نیست. 
مرد در صورتی که زن، فرزندی نداشته باشد یک دوم از اموال همسرش را 
ارث می برد و اگر زن فرزندی داشته باشد )چه از ازدواج قبلی و چه از این 

ازدواج( یک چهارم ارث می برد.
اگر متوفی چند همســر داشته باشد، سهم زوجه ها در بین همه ایشان 
تقســیم می شــود. به عنوان مثال اگر متوفی دو همسر عقد دائم و چند 
فرزند داشــته باشد یک هشــتم ســهم از ماترک متوفی، فیما بین دو 
همســر تقسیم می شــود به عبارت بهتر، هر یک از زوجه ها یک هشتم 

ارث نمی برد. 
اگر دو نفر در یک حادثه فوت نمایند و یکی از آن دو تاریخ فوتش معلوم باشد 
ولی دیگری تاریخ فوتش مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از 

آنکه تاریخ فوتش معلوم است ارث میبرد. )ماده ۸۷۴ قانون مدنی(
اگر شخصی قبل از مرگش وصیت کند، تمام اموالش بعد از مرگ، به فردی 
برسد، در این صورت آن فرد فقط تا یک سوم از کل ترکه ارث  میبرد، اضافه 
بر یک سوم در صورتی به آن فرد تعلق می گیرد که بقیه وراث اجازه بدهند.

بازدید تعدادی از مسئولین چناران و گلبهار
از مجموعه کالم تازه به مناسبت  دومین سالگرد 

تاسیس پایگاه خبری »کالم تازه نیوز«



بیشتر وقت ها درگیر کار و مسائل شخصی هستیم و 
به تصمیم های دشوارمان به اندازه کافی توجه نمی کنیم. 
خوشبختانه روش ساده ای برای گرفتن تصمیم های 
سخت وجود دارد که فقط ۵ دقیقه از ما زمان می گیرد. 
ایــن روش »قانون نردبان« نام دارد. در ادامه با قانون 

نردبان و نحوه استفاده از آن آشنا می شویم.
مراحل استفاده از قانون نردبان

در بیشتر تصمیم های مهم زندگی، مشخص کردن 

حقایق با نوشتن آنها روش بسیار مفیدی است، 
زیرا درک مسئله را آسان تر می کند و تا حد امکان 

عینی است.
بــرای باالرفتــن از پله هــای »قانــون نردبان« و 

تصمیم گیری به این ترتیب عمل می کنیم:
۱. برای روشن کردن چهارچوب تصمیم از خودتان ۲ 

سٔوال ساده بپرسید
آیا این تصمیم تأثیر قابل اندازه گیری یا قابل توجهی روی 

کارمندان، شرکت یا جامعه من خواهد داشت؟
آیا این تصمیم حساس به زمان است؟

اگر پاســخ هر دو ســٔوال منفی است، می توانید 
نفس راحتی بکشید. چون این تصمیم به اندازه ای 
که فکر می کردید مهم و حیاتی نیست و می توانید 

مدتی درباره اش فکر کنید و بعدا تصمیم  بگیرید. 
ولی اگر پاســخ هریک از این ســٔوال ها »بله« یا 

»شاید« است، به پله دوم نردبان بروید.
۲. به خودتان فضــا و زمان الزم را بدهید و برای 

تصمیم گیری تمرکز کنید
بــرای تمرکز کامل روی تصمیمــی که می خواهید 

بگیرید، ۵ دقیقه از زمان خود را کنار بگذارید.
با بستن در اتاق یا دفترکارتان عوامل حواس پرتی را 

حذف کنید.
با ایجاد شرایط مناسب برای تمرکزکردن می توانید 

تصمیم گیری را جدی شروع کنید.
۳. تمام گزینه ها و نتایج آنها را بنویسید

هر گزینه را روی برگه کاغذ در یک جمله بنویسید. این 

جمله باید کوتاه و صرفا مبتنی بر چیزهایی باشد که 
می دانید، یعنی حقایق و مشاهدات تایٔیدشده.

کنار هر گزینه جمله ای برای توصیف نتیجه احتمالی 
آن بنویسید. این جمله نیز باید درست، محتمل یا 

بر اساس حقایق یا مشاهدات اثبات شده باشد.
این پله بســیار مهم اســت، زیرا در آن میان نتایج و 
تصمیم های واقعی ارتباط ایجاد می کنید و پیامد هر 
تصمیم را مقابل آن می نویسید. در این پله گزینه ها 
و نتایجی مشــخص می شوند که روشن نیستند و 
به توضیح بیشــتری نیاز دارند. اگر زمان کافی دارید، 
مطمئن شوید که گزینه ها و نتایج آنها تا حد ممکن 

روشن و واضح باشند.
۴. مطلوب ترین گزینه ها را مشخص کنید )باالی 

نردبان(
دور بهترین نتیجه ممکن خط بکشید. زیر تصمیم 
مربوط به آن نیز خط بکشید. این گزینه اول شماست.

دور دومین نتیجه مطلوب و زیر گزینه مربوط به آن 
نیز خط بکشید. اگر به هر دلیلی انتخاب گزینه اول 

امکان پذیر نباشد، این گزینه دوم را دارید.
مزیت های استفاده از قانون نردبان

شاید فکر کنید اســتفاده از این قانون کار احمقانه ای 
است، ولی این روش دو نتیجه مثبت دارد:

اســتفاده از این روش موجب می شــود به جزئیات 
و حقایق تصمیم های خــود فکر کنید و تحت تأثیر 

احساسات یا عوامل استرس زای بیرونی قرار نگیرید.
با استفاده از این روش به ذهن خود می آموزید که 
در تصمیم گیری ها بسیار عینی و سنجیده عمل کند. 
شاید پس از چند بار استفاده از این روش، بتوانید 
ذهنی و بدون نیاز به نوشــتن گزینه  ها از »قانون 

نردبان« استفاده کنید.
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آینده روشن

وقتی که او ُمرد!

تصمیم گیری های سخت را با »قانون نردبان« ۵ دقیقه ای ساده کنید

در وقتی که مرد، حتی یک نفر هم توی محل 
ما ناراحت نشــد. بچه های محل اسمش رو 
گذاشــته بودند مرفه بی درد و بی کس. و این 
لقب هم چقدر به او می آمد نه زن داشت نه 

بچه و نه کس وکار درستی.
شــنیده بودیم که چنــد تایی بــرادرزاده و 
خواهرزاده دارد که آنها هم وقتی دیده بودند 
آبی از اجاق عموجان و دایی جان برایشان گرم 

نمی شود، تنهایش گذاشته بودند.
وقتی که ُمرد، من و سه چهار تا از بچه های 
محــل کــه می دانســتیم ثــروت عظیم و 
بی کرانش بی صاحــب می ماند، بدون اینکه 
بگذاریم کسی از همسایه ها بفهمد، شب اول 
با ترس و لرز زیاد وارد خانه  اش شدیم و هر 
چه پول نقد داشــت، بلند کردیم. بعد هم با 
خــود کنار آمدیم که: این که دزدی نیســت 
تازه او به این پول هــا دیگر هیچ احتیاجی 
هم نــدارد. تازه می توانیــم کمی هم از این 
پول ها را از طرفش صرف کار خیر کنیم تا هم 

خودش سود برده باشد و هم ما…
اما دو روز بعد در مراسم خاکسپاری اش که با 
همت ریش سفید های محل به بهشت زهرا 

رفتیم، من و بچه ها چقدر خجالت کشیدیم.
موقعی که ١۵٠ بچه یتیم از بهزیســتی آمدند 
باالی ســرش و فهمیدیم مرفــه بی درد خرج 
سرپرســتی همه آنها را مــی داده، بچه های 
یتیــم را دیدیم که اشــک می ریختند و انگار 
پدری مهربان را از دســت داده اند از خودمان 

پرسیدیم: او تنها بود یا ما؟
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کـالم تــازه

امامجعفرصادق)ع(:
َمأِْنيَنُة ِإَلى  ِإَذا َكاَن الزََّماُن َزَماَن َجْوٍر َو أَْهُلُه أَْهَل َغَدٍر َفالطُّ

ُكلِّ أََحٍد َعْجٌز. )تحف العقول، ص۳۵۷(
امام صادق علیه السالم فرمود: آنگاه که روزگار، زمانۀ ستم 
باشــد و مردمش اهل نیرنگ باشند، اعتماد به هرکسى 

درماندگى است.

Elevateمعرفیاپلیکیشنتقویتحافظه
Elevate برنامه ای برای آموزش مغز است که در راستای 
بهبود توجه، مهارت های گفتاری، سرعت پردازش، حافظه، 
مهارت های ریاضی و موارد بســیار دیگری طراحی شده 
است. این اپلیکیشن برای هر فرد برنامه ی آموزشی خاصی 
ارائه می دهد که در طول زمان برای بهبود حداکثری نتایج 

و تأثیرات آن با پیشرفت فرد تنظیم می شود.
برای گرفتن بهترین نتیجه از این اپلیکیشــن پیشنهاد 
می شــود دســت کم هفته ای ســه بار ذهن خود را با 
فعالیت ها و بازی های طراحی شده در آن آموزش بدهید. 
این اپلیکیشن دارای دو نسخه ی رایگان و پولی است 
و بــا بیش از ۳۵ بازی و فعالیت مرتبط با مهارت های 
شناختی حیاتی مانند تمرکز، حافظه، پردازش، ریاضی، 
دقــت و درک مطلب، به افزایش بهره وری و اعتماد به 

نفس شما کمک می کند. 

کالم برتر

گوشی بازی


