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راه بلد
آبشار «بار» از آن جاذبه های زیبایی است که در هر فصل سال جلوه هایی تازه برای تماشا دارد

زنده مثلآب؛ مثلآبشار

مناجات
الهی ،خلقی در ناســوت ّ
«ســبحا َنک ما أعظم
موغلند و جمعی به مثال متلذذند و قلیلی در ملکوت مبهوت؛ ُ
خلقک و أمرک؟!»
أسمائی» و با
الهی ،از نام بردن انبیاء و مالئکه شرم دارم که با کدام زبان  ،با نام تو چه کنم که فرموده ایَ :
«ع َّظ َم ْ
رون -واقعه)79/
یم ُّسهُ ّ
الم َط َّه َ
تالوت کتاب تو چه که (ال َ
اال ُ
الهیَ « ،لوال ّ
أحسن ُصنْ ُعک».
الشیطان َل َب َط َل التَّ کلیفُ ،سبحا َنک ما
ُ
الهی ،شکرت که پریشانی به مقام یقین رسیده است.
الهی ،شکرت که از تنهایی و خلوت ّ
لذت می برم؛ چه ،تنها از خلوت وحشت دارد.

با شاعران
این یک ماه پایانی سال ،حال و هوای اغلب ما دستخوش تغییر می شود .رنگ بهار کمکم خودش را در طبیعت نشان می دهد .حال و هوای
شهر و آدم هایش نیز تغییر می کند .البته این روزها ،آســمان انگار به تردیدی گرفتار است ،هر روز رنگی نشان می دهد .گاهی با خنکای
نسیمش می گوید که رسیدن فصل نو نزدیک است اما زمانی هم سرد و بارانی می شــود تا حس کنیم زمستان سرسختانه می خواهد در
این تتمه روزهای سال ،رنگ خود را نشان دهد.اما در این ایام ،سفر به دامن طبیعت خالی از لطف نیست .سرمای هوا جاده ها را خلوت تر
کرده و مقاصد گردشگری را نیز می شود با فراغ بیشتری بازدید کرد.
برای این هفته ســراغ یکی از محبوب ترین جاذبه های طبیعی و گردشگری اســتانمان رفتیم تا اگر فرصتی دست داد ،در یکی از روزها و
هفته های پیش رو به آن سری بزنید.در «راه بلد» این هفته برای شما از «آبشار بار» خواهیم گفت.

•کجا بریم؟

قدیم

اول اسفند 1356

به جای شربت سینه ،سم نباتی را سر کشید و ُمرد

•گاو چموش  3نفر را روانه بیمارستان کرد

دو نفر دیگر را مجــروح نمود .فاطمه دختــر بزرگ خانه و
حسن و ابراهیم دو برادر دیگر او در این جریان به سختی
مصدوم شدند و جهت مداوا به بیمارستان انتقال یافتند
و بستری شدند.
به قرار اطالع هیچ یک از همســایه ها هنوز حاضر نشــده
اند به گاو مذکور نزدیک شوند و شــیر او را بدوشند و همه
منتظرند تا خانم خانه از بیمارستان مرخص شود و احوال
حیوان را که با او مانوس می باشد بپرسد!

•خودکشی در استخر کوهسنگی

مقــارن ســاعت دوازده نیمــه شــب جمعــه ،شــخصی به
ماموریــن کالنتــری  6اطــاع داد کــه مقابــل اســتخر
کوهسنگی مقداری لباس مشاهده کرده است.
مامورین بــه محض اطــاع بــه محل حادثــه رفتنــد و در
جستجوهای اولیه در محل ،لباس و نامه ای را پیدا کردند
که نوشــته بود :من خودکشــی کردم و به این آدرس خبر
دهید...
مامورینپسازخواندننامهدریافتندکهممکناستکسی
خود را در اســتخر انداخته باشــد .از این رو ،جریان به آتش
نشانی اطالع داده شد و مامورین با وسایل الزم نتوانستند
جسد متوفی را از داخل اســتخر بیرون بیاورند .جریان امر
به دادسرا و پزشکی قانونی اطالع داده شد و پرونده امر زیر
نظربازپرسشعبهسومقرارگرفت.پسازشناساییجسد
بهوسیلهبستگانمتوفیمعلومشدکهویغالمنامداشتهو
34سالهبودهاست.درپزشکیقانونینیزعلتمرگخفگی
تشخیصدادهشدوهنوزانگیزهخودکشیویمعلومنشده
است.جریانامرتحتبررسیاست.

نمای تاریخی

«بار» یکی از زیباترین آبشــارهای منطقه نیشــابور
است .در واقع وجود پوشش گیاهی متنوع ،غنای
بصری آن را بیشــتر کرده اســت .این آبشــار از نوع
پلکانیاستوارتفاعآنیکجاقابلدیدننیست.
برایرسیدنبهآنبایدبه شهرستاننیشابورو«بار»
سفرکنید.شهریکهدر55کیلومتریشمالغرب
نیشابور و در دره های منتهی به رشته کوه بینالود
قرار گرفته اســت .این آبشــار نیــز در 7کیلومتری
شمال شهر ،در دل کوه و میان باغ های گردو واقع
شــده اســت.ارتفاعات اطراف شــهر با پوششی از
انواع گیاهان مرتعی و دارویی در تمام طول سال،
گردشگران و کوهنوردان بسیاری را به سوی خود
جلب میکند .آبشــار زیبای بار  ،طبیعت سرســبز
اطراف آبشــار همــراه با نــوای ریــزش آب ،فضای
دلپذیــری را برای گردشــگران پدیدآورده اســت.
همچنین شهر بار ،در مســیر حرکت ایل توپکانلو
واقع شدهاست که به جذابیت های آن می افزاید.
نکته دیگر آن که با توجه به ارتفاعات بســیاری که
دراینمنطقهقرارگرفته،درهبارفضایبسیاربازو
گستردهای دارد و چشماندازهای بسیار زیبایی را
بهبازدیدکنندگانهدیهمیدهد،همچنینوجود
اینآبشارومنابعآبیدیگر،باعثبهوجودآمدنباغ
هایگستردهدراینمنطقهشدهاست.جالباست
بدانیدآبشار«بار»بهعنوانیکاثرطبیعیشناخته
شــده و موضوع ثبت آن دی ماه همین امســال در
شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی کشور مورد
تاییدقرارگرفتهاست.

•قصه اش چیست؟

موضوع مهم دیگری که اغلب گردشگران درباره

 #مشهد

این آبشار نمی دانند؛ قدمت آن است .در اسناد
میراث فرهنگی آمده که سن احتمالی واحدهای
ســنگی حوضه بار بــه اواســط دوران دوم زمین
شناســی ( ژوراســیک ) باز می گردد .همچنین
براساس آثار فســیلی و با توجه به مشترک بودن
حوضه رســوبی اخلمــد و بــار  ،ایــن دو محدوده
دارای گذشــته زمین شناسی و ســنی مشترکی
هستند.

•کمی از شهر بار

مسیر حرکت ایل توپکانلو قرار دارد که در اوایل
فروردین ماه در ییالق منطقه سروالیت نیشابور
مســتقر هســتند  ،در تیر ماه به «میــان بند» نقل
مــکان می کننــد و در مهرماه به ســمت قشــاق
(منطقه ســرخس و کاشمر) رهســپارند  ،منظره
استقرار چادرهای عشــایر از جلوه های زندگی
عشــایری اســت که از جاذبــه های گردشــگری
منحصر بــه فرد این روســتا محســوب می شــود
اما در اطراف روســتا با یک پوشش غنی گیاهی
نیز مواجه می شــوید که در فصول مختلف سال
محصوالتش متفاوت اســت .گونــه های گیاهی
نظیــر گــون و چوبــک  ،زرشــک و نســترن هــای
وحشــی همراه با گراس هــای یک ســاله  ،بادام
کوهی  ،زبان گنجشــک  ،درمنه  ،اســپند  ،نخود
وحشی و زیره از جمله آن ها هستند.

ارتفاعات اطراف روستای بار با پوششی از انواع
گیاهان مرتعــی و دارویــی در تمام طول ســال ،
کوهنوردان بســیاری را به ســوی خود جلب می
کند ،در مسیر رودخانه در شمال روستای بار نیز
چندین آبشــار زیبا وجود دارد و پوشــش گیاهی
انبوهی مسیر رودخانه را احاطه کرده است.
شهر بار دارای بافت مســکونی متراکمی است و
دو نوع بافت ســنتی و مدرن در آن به چشــم می
خورد ،معابر و کوچــه ها در بخش هــای قدیمی
شــهر باریــک و پیــچ در پیــچ و عمــده مصالــح به
کاررفته در ساخت خانه ها سنگ  ،چوب  ،خشت
وگل است و در بخش های تازه ساز نیز از مصالح
جدید اســتفاده شــده اســت  .با نزدیک شدن به
روســتای بار اولین چیــزی که نظر گردشــگران
را به خود جلــب می کند باغ های میــوه فراوان و
مراتع سرسبزی است که روســتا را احاطه کرده
اســت  ،همچنین تنوع رنگ های طبیعی در باغ
ها در فصــول مختلف ســال تابلوهــای رنگی را
پدیده می آورد.

اما این که چرا اســم این منطقه را «بــار» انتخاب
کرده انــد نیز بــرای خــودش قصــه ای دارد .بنا
به گفته اهالی روســتا  ،بــه دلیل گذر مســافران
مسیر نیشــابور به مشــهد  ،که از این روستا عبور
می کردنــد و به روســتاهای فریــزی و گلمکان و
بعد مشهد می رسیدند  ،شاه عباس کبیر در دوره
صفویــه اقدام به احــداث رباط هایی در سراســر
ایران و رباطی نیز در این مسیر ( نزدیک آبشار )
کرده و از آن به عنوان مکان استراحت مسافران
بین راهی و همچنین بارانداز استفاده می شده
اســت .به همین دلیل به تدریج نام «بــار» به این
روستا اطالق شده است  .

همان طور کــه برایتــان گفتیم ،روســتای بار در

منبع :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خراسان رضوی

•در مسیر یک ایل

•چرا «بار»؟

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

دیــروز خبری در رســانه ها منتشــر شــد
کــه تعجب کاربــران را بــه همراه داشــت.
با حکم کمیتــه داوران علیرضــا فغانی به
عنوان داور پشــت دروازه دیــدار پدیده و
سپیدرود انتخاب شد .علیرضا فغانی که
ســابقه قضاوت در دیــدار رده بندی جام
جهانی را در کارنامــه دارد در گفت و گو با
خبرآنالین درباره این ابالغیه و حضورش
به عنوان داور پشــت دروازه گفت :اول باید این را بگویم کــه اگر به من می
گفتند به عنوان تماشاگر هم به مشهد برو ،می رفتم چون یک سفر زیارتی
است و هیچ وقت چنین سفری را از دست نخواهم داد .فغانی درباره این که
گفته شده به دلیل قضاوت نکردن بازی پرسپولیس و پدیده در جام حذفی
چنین ابالغی به او زدند و کمیته داوران خواســته او را تنبیه کند گفت«:به
چه دلیلی باید تنبیه شوم؟ مگر چه کاری کرده ام؟ من چند شب پیش مریض
شدم و تب و لرز داشتم و خوشحالم از قضاوت در این بازی خودداری کردم.
در توانم نبود بازی به این ســنگینی را قضاوت کنم و با توجه به این که بازی
به  ۱۲۰دقیقه و پنالتی کشیده شد؛ یقینا از لحاظ بدنی کم می آوردم .من
در این چند سالی که در حال قضاوت هستم هیچ گاه نشده که از قضاوت در
یک بازی داخلی خودداری کنم و فقط یک بار از خارج کشور برایم ابالغی
آمد و گفتم نمی توانم .به هرحال خوشــحالم چنین تصمیمی گرفتم و رضا
کرمانشاهی هم به خوبی داوری کرد و نشان داد گزینه خوبی برای قضاوت
در دبی اســت».بهترین داور آســیا از انتخاب به عنوان داور پشــت دروازه
دیدار تیم های پدیده مشــهد و ســپیدرود رشــت ناراحت نیست و گفت:
چنان چه قضاوت دیدارهای لیگ دسته دوم هم به من سپرده شود از این
مسئله ناراحت نخواهم شد .فرقی نمی کند داور وسط باشم یا داور پشت
دروازه و هر کجا کمیته داوران و دپارتمان داوری بگویند با کمال میل انجام
وظیفه می کنم .هیچ گونه ناراحتی و اعتراضی نیز در این باره ندارم.

# Mashhad

صفحه اینستاگرام
علی مسعودی
بازیگر و کمدین
خراسانی با این
قاب مشترک او و
سید علی صالحی
بازیگر و رفیق گرمابه
و گلستانش در
ورزشگاه و در حال
تماشای فوتبال به
روز شد.

سامان احتشامی نوازنده نامدار پیانو ،یک استوری متفاوت منتشر
کرد که در آن او و برزو ارجمند بازیگر خراسانی به تفنگ بازی
مشغول اند البته به مدد سازهایشان.

حکایت

تصویری از سقاخانه (سقابخانه) معروف به اسمال طال  -حرم رضوی

عربی بیابان گــرد را در بصره دیدم
که با جواهر فروشــان در گفت و گو
بود و مــی گفــت :روزی در بیابانی
راه را گم کرده بــودم و هیچ غذایی
برایم باقــی نمانده بود .خــود را در
خطر هالکت می دیدم .ناگهان در
راه کیســه ای پر از مرواریــد یافتم.

در ابتدا تصور کردم که گندم پخته
اســت آنچنان خوشــحال شدم که
هرگز چنیــن خوشــحالی را تجربه
نکرده بودم ،ولی وقتی که داخل آن
را دیدم به قدری غمگین شــدم که
هیچ گاه این گونه ناراحت و غمگین
نشده بودم.

در بیابان خشک و ریگ روان
تشــنه ر ا در دهــان چــه ُد ر چــه
صدف()۱
مرد بی توشه کاوفتاد از پای
بر کمربند او چه زر چه َخ َزف ()۲
 _۱تشنه را خواه مروارید گرانبها در
دهان باشد یا صدف کم بها به حال

رئیس جمعیت ایرانی ارتباط صنعت و دانشگاه

برقراری پیوند پایدار و نظام مند
صنعت و دانشگاه؛ مستلزم
برنامه ریزی راهبردی

عالمه حسن زاده آملی

در یکی از خانههای قریه محمدآباد ،کشــتارگاه واقع در
جنوب شرق شــهر مشــهد ،گاوی ســه نفر از اعضای یک
خانواده را مصدوم و روانه بیمارستان کرد.
طبق تحقیقی که خبرنگار ما در این مورد به عمل آورده،
خانم خانــه از مدتها قبــل گاو مذکور را می دوشــیده و
قیافهاش از نظر حیوان آشنا بوده اســت اما چند روز قبل
خانم خانه در یک تصادف مصدوم شــد و در بیمارســتان
بستریگردید.دختربزرگخانهدرغیابمادرشتصمیم
گرفت گاو را بدوشــد اما وقتی به گاو نزدیک شد ،حیوان
او را مورد حمله قرار داد و ســه دنده وی از ســتون فقرات
شکست .به همین ترتیب دو نفر دیگر از اعضای خانه این
ماموریت را بر عهده گرفتند و قرار شــد گاو را بدوشند اما
حیوان که به شدت عصبانی بود ،به آن ها حمله کرد و هر

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

مسعود شفیعی
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41سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
جوان 20ســاله ای به نام رمضانعلی ساکن یکی از قرای
اطراف مشهد چند روز قبل به جای شربت سینه ،اشتباها
محتوی سم نباتی را سر کشید و دچار مسمومیت شد.
جوان مزبور به بیمارستان امدادی نیشابور انتقال یافت
و لیکن امکان معالجــه وی در آن شهرســتان فراهم نبود
پس به وســیله آمبوالنس به مشهد آورده شــد و در بخش
مسمومین مرکز پزشکی مشهد تحت درمان قرار گرفت،
لیکن تالش ها برای رهایی بخشیدن وی از مرگ به جایی
نرســید و نامبرده پــس از دوازده روز که بــا حالتی وخیم
و بیهوشــی کامل در بیمارســتان به ســر می برد ،به علت
مسمومیت شدید درگذشت.
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او تفاوت ندارد.
 _۲خ ـ ـ ز ف  :ســفال یــا ظــرف
گِ لی(اشــاره می کند بــه چیزی که
از نظر قیمت و ارزش ،بهایی ندارد)
حکایت های گلستان سعدی
به قلم روان محمد محمدی
اشتهاردی

جوان بودن ترکیب جمعیتی کشــور ،تقاضای روزافزون
بــرای ورود به دانشــگاه هــا ،لــزوم توانمندســازی منابع
انسانی به منظور ارتقای بهره وری و ضرورت کارآفرینی و
حفظ اشتغال های موجود و  ...از جمله موضوعات عمده
ای اســت که آموزش عالی کشــور در افق برنامــه ریزی و
اقدام ،پیش روی خود می بیند.
از آن جایــی که اکثریت چشــمگیری از دانش آموختگان
شــاغل در بخــش صنعــت و نیز مدیــران این موسســات،
برقراری ارتباط موثر بین دانشــگاه و صنعــت را به عنوان
عاملــی بســیار تعییــن کننــده در رفــع معضل اشــتغال
نیروهای متخصص دانشگاهی می دانند ،ضرورت ایجاد
ارتباط و تعامل بین این دو نهاد ،بیش از پیش برای جامعه
نیز آشکار شده است.
متاسفانهدرشرایطفعلی،نوعیگسستگیمیاندانشگاه
و حوزه صنعت احساس می شود و این شکاف در جامعه ما
روز به روز در حال گسترش است؛ زیرا دانشگاه های ما به
دلیل بی توجهی به پژوهش و فناوری هــای نوین ،روز به
روز کارایی و اثربخشــی خود را در مقابل صنعت از دست
می دهنــد و نوعی بــی میلی و بــی توجهی بــه صنعت در
مراکز علمی (به دلیل پایین بــودن ظرفیت های نوآورانه
دانشگاههادرمقایسهبانیازهایصنعت)،ایجادمیشود.
شاهد این مدعا نبود ارتباط منطقی و کارآمد میان مراکز
آموزشی موجود و بازار کار است .کاربردی نبودن آموزش
ها در مراکز آموزش عالی ،باعث می شــود تــا یک دانش
آموخته دانشــگاهی در مرحله ورود به بازار کار با چالش
هایی جدی مواجه شود و ناتوان از ارائه مهارت هایی باشد
که بازار کار به آن نیاز دارد.
لذا با توجه به موارد مذکور به نظر می رســد با دو مشــکل
روبهرو هستیم :اول آن که توجه و تمایل دانشگاه های ما
به امر تحقیق و پژوهش در سطح مطلوب و رضایت بخشی
نیست و دوم آن که بین صنعت و دانشگاه ارتباطی قوی و
محکم وجود ندارد .البته ناگفته نماند سیاست گذاری و
برنامه ریزی ها در سطح کالن به گونه ای نبوده است که
دانشــگاه و صنعت نقش واقعی خــود را در اجرای برنامه
های توســعه ملی ایفا کنند ،چنــان که از دانشــگاه فقط
انتظار تربیت نیــروی تحصیل کــرده و از صنعت هم فقط
انتظار تولید کاال بوده است آن هم بدون کنترل کیفیت.
آن چه مسلم است هم اکنون مشــکالت و محدودیت های
بسیاری از ســوی مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با
صنعت وجود دارد که از این میان می توان به مواردی چون
آموزش محوری دانشــگاه ها ،منظور نکردن فعالیت های
صنعتی در ارتقای اعضای هیئت علمی ،جایگاه سازمانی
ضعیف ارتباط دانشــگاه و صنعــت ،متکی بــودن اقتصاد
به درآمدهای نفتــی و بی توجهی به فنــاوری و تکنولوژی،
متقاضی خدمات دانشــگاه نبودن صنایــع ،نبود محتوای
کیفی و مفید دوره هــای کارآموزی ،ارتبــاط ضعیف میان
برنامههایدرسیونیازهایصنعت،بیتوجهیبهبهسازی
نیروی انسانی ،ضوابط و مقررات دســت و پا گیر و گرایش
نداشتن صنعت به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و ...
اشارهکرد.همچنینفرهنگمدرکگراییحاکمبرکشور
ما موجب شده است که دانشــگاه ها به گسترش امکانات
آموزشــی در مقایســه با زیرســاخت های تحقیقاتی تمایل
بیشترینشاندهند.مویداینمطلبآناستکههیچگاه
نتوانستیم به 25درصدنیرویانسانیتعیینشدهدربرنامه
هایپنجسالهسوم،چهارموپنجمدستیابیم.
متاسفانه به رغم این که جایگاه کشور ما از لحاظ شاخص
های توسعه علم در ســطح منطقه و دنیا مطلوب است اما
هیچ گاه این جایگاه تاثیر و نمود خود را در اقتصاد و بهبود
معیشت مردم نشان نداده است .البته ناگفته نماند از یک
سوهنوزمتولیارتباطصنعتودانشگاهمشخصنیستو
از سوی دیگر موازی کاری بین دستگاه ها به عنوان چالش
ارتباط بین صنعت و دانشگاه به وضوح آشکار است .این
در حالی اســت که رابطه دو سویه دانشــگاه و صنعت می
تواند منافع متقابلی برای هر دو در بر داشته باشد .از یک
سو توان پاسخ گویی دانشگاه ها را به نیازهای اقتصادی
جامعه برطرف و از این راه جامعه را در دستیابی به توسعه
اقتصــادی یــاری می کنــد و نیــز دانشــگاه از تجربه های
صنعت در آموزش های خود بهره می گیرد و علم و عمل را
در هم می آمیزد تا نتیجه بهتری حاصل آید و از سوی دیگر
صنعت نیز با توجه به ارتباط مستمر با دانشگاه می تواند
نیازهای تخصصی خود را بــه نحوی مطلوب تامین کند و
نیروهای متخصص مورد نیاز خود را به گونه ای مناســب
به دست آورد.
در نتیجه می تــوان گفت ،ارتباط بین دانشــگاه و صنعت
امری اجتناب ناپذیر اســت که غفلــت از آن موجب نزول
و افول هــر دو بخش می شــود .لذا وجــود پیونــد پایدار و
نظام مند و همکاری درازمدت و مســتمر بین دانشــگاه و
صنعت مستلزم برنامه ریزی به ویژه برنامه ریزی راهبردی
مبتنی بر همکاری کلیه ذی نفعان است .بی تردید فقدان
چشم انداز و تفکر راهبردی در برنامه ریزی برای همکاری
دانشگاه و صنعت آن را از توانمندی خود باز می دارد و به
جای استفاده از فرصت ،فرصت ها را به چالش تبدیل می
کند .چنان که در بســیاری از کشورهای پیشرفته ،اغلب
دانشگاه ها و موسســات فعال در بخش صنعت و تجارت
واجد برنامه ریزی اســتراتژیک هســتند و ماهیــت و نوع
ارتباط آن هــا با محیط در راســتای راهبردهــای از پیش
تدوین شده ،تعیین و مدیریت می شود.
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