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راه بلد

مناجات
عالمه حسن زاده آملی

الهی ،دندان دادی ،نان دادی ،جان دادی ،جانان بده!
الهی ،همه از گناه توبه می کنند ،و حسن را از خودش توبه ده!
الهی ،گویند که ُبعد ،سوز و گداز آ َو َرد ،حسن را به قرب سوز و گداز ده!
وح ا -...یوسف ،)87/نا امید چون باشم؟
َیأسوا ِمن َر ِ
الهی ،خودت گفته ای (وال ت ُ
الهی ،انگشتری سلیمانی ام دادی ،انگشت سلیمانی ام ده!
الهی ،سرمایۀ کسبم دادی ،توفیق کسبم ده!
الهی ،اگر ستّ ارالعیوب نبودی ،ما از رسوایی چه می کردیم؟
حد نیست ،ولی دیوانه ات سنگ بسیار خورد .حسن مست و دیوانۀ توست.
الهی ،مست تو را ّ

سیدعلی صالحی

 22خرداد 1345

•مرگ مشکوک دختر مجنون

چند روز قبل در قریه حســن آباد در 60کیلومتری
شــهر خواف دختر 24ســاله ای به نام ســروجهان

ازمیان پیلههای ابریشم تاپای سروهایکهن

«خرداد» زیبا ،این روزها در برزخ دو فصل مانده ،گاهی به تب تابستان دچار می شود و گاه دیگر ،خنکای بهاری به تنش می
نشیند .این حال و هوا جان می دهد که یک آخر هفته فرمان خودرو را سمت زیبایی های طبیعت کج کنیم و بزنیم به دامان
طبیعتی که هر ساعت جلوه های زیبایی را پیش چشــممان می نشــاند .مقصد می تواند یک اثر تاریخی باشد یا یک فضای
ِ
فرصت
ییالقی یا اصال شــاید یک روســتای دوردســت با دیدنی های فراوان و مردمی مهربان و مهمان نواز .خالصه باید از
گذر ُپرشتاب زندگی استفاده کرد و خاطرات مانایی را در کنار آن ها که دوستشان داریم ،به ثبت رساند« .راه بلد» این هفته
ِ
پیشنهاد دارد که سمت دو روستای زیبا و متفاوت تربت حیدریه بروید و با زیبایی های خاصشان مانوس شوید:

سپید پایتخت ایران

()1

که گویا بــه جنون مبتــا بود بــه نهر آب مــی افتد و
خفه می شود.بستگان وی بی آن که اطالع داشته
باشــند که باید به دســتور مقامات قضایی و پزشک
قانونی جنــازه را دفن کنند ،بــدون طی هیچ کدام
از این مراحــل اقدام به تدفین مرحــوم کردند.پس
از 12روز ماموران ژاندارمری از این موضوع مطلع
می شــوند و جریان را بــه دادگاه بخش گزارش می
کنند.مسئوالن دادگاه نیز به محض اطالع به همراه
نمایندگان بهداری و پزشکی قانونی به محل حادثه
میروندوچونفوتمشکوکبهنظرمیرسد،نبش
قبر و کالبدشکافی به عمل می آورند ولی تشخیص
این که خفگــی در آب بوده یا عمــدا اتفاقی صورت
گرفته ،ممکن نمی شــود.بنابراین بــرای اطالع از
عامل اصلی مرگ مقداری از احشاء متوفیه به اداره
پزشکیقانونیارسالشدو سه نفرازبستگاندرجه
اول متوفیه بازداشت و روانه زندان شدند.

اماتوقفبعدیماندرروستای«رزگ»ازتوابعبخشبایگشهرستان
تربت حیدریه اســت که حــدود  350نفرجمعیــت دارد .فاصله این
روســتا با تربتحیدریه  48کیلومتر و با مرکز اســتان  195کیلومتر
اســت .روســتای رزگ دارای بافــت کامال قدیمــی و مردمی بســیار
خونگرم و مهمان نواز است.اهالی این روستا عمدتا به کاشت بادام،
غالت و حبوبات اشــتغال دارند و زنان آن نیز غالبا قالیبافی و پوست
گرفتن محصول بادام تازه را دنبال می کنند.این روســتا به واســطه
کوهســتانی بودنش این روزها بهــاری دل انگیز را تجربــه می کند.
بهاری همراه با بوی خوش اقاقیا و صدای دلنشــین هزارها و چلچله
ها.در شــمال روســتا و در باالدســت بند خاکی محصور بین کوه ها،
چند ســرو قدیمی و بزرگ وجود دارد که از جاذبه های این منطقه به
شمار می آیند .باغات سرسبز و هوای تازه این روستا در بهار ،یک سفر
خوش را برای گردشگران رقم می زند.اما این روستا یک اقامتگاه بوم
گردی هم دارد که توسط دو نفر از اهالی روستا برای پذیرایی حدود
 50گردشگر در شبانه روز ،سامان دهی شده است .برای آن هایی که
قصد دارند شب را هم در این روستا به صبح برسانند ،این جا یک مکان
ایده آل است و امکانات مورد نیاز شما را نیز در اختیار دارد.

•راه خراب است

راه بین درگــز و بخش مرکــزی لطف آبــاد که جزو
حوزه اســتحفاظی اداره شوسه اســت ،در اثر عدم
مراقبت بــه قدری خــراب و پر چاله چوله شــده که
عبور وسایل نقلیه را با مشکالت و خطرات فراوانی
روبه رو کرده اســت .ســال هاســت که این جاده را
تســطیح و شــن ریزی نکــرده اند .چه خوب اســت
اداره مزبور به این قســمت از راه که مورد استفاده
خارجیان نیز است ،توجه بیشتری کند.

باب دل کوهنوردان
اما روســتای رودخانه یکی از روســتاهای بزرگ کوهستانی
بخش جلگه رخ شهرســتان تربت حیدریه اســت که در منطقه
سردسیر واقع شده اســت زندگی در این روستا همانند بافت
خانــه هایش  ،ســنتی اســت و کمتــر دســتخوش تغییر شــده
است .جاذبه های این روستا بیشتر به مذاق کوهنوردان خوش
میآید .آبشار فصلی و ارتفاعات جنوبی آن این امکان را فراهم
میکند تا اگر سفری به این روستا داشتید از زیبایی های بافت
پیرامون آن و ارتفاعاتش بهره الزم را ببرید.
در سفر به این روســتا ،باید حتما یک جفت کفش کوهنوردی
مناسب همراهتان باشد .حواستان باشد که اگرچه شهر گرم
اســت اما ارتفاعات اســتان هنوز ســوز اول بهــار را دارد ،پس
لباس کافی همراه داشته باشید اما از همه مهم تر ،یک دوربین
عکاسی با خود ببرید تا صحنه هایی ماندگار ثبت کنید ،چون
زیبایی این روستاهایی که معرفی کردیم ،شما را شگفت زده
خواهند کرد.
 .۱عنوان مستندی است که برای معرفی این روستا ساخته شده است.

بریده کتاب

نمای تاریخی

تصویری تاریخی از حرم مطهر امام رضا (ع)  -سال  -۱۳۵۵عکاس :دانوتا ِپنکاال

گفته می شــود که ابریشــم تولیدی در این روســتا ،یکی از بهترین و با
کیفیتترینابریشمهایتولیدیدرایراناستوامروزاینهنر-صنعت
درروستایبسکبافعالیتحدودصدکارگاهابریشمکشیرونقدارد.
جالباستبدانیدکهسهماینروستادرتولیدابریشمکشورزیاداست
و در زمره معدود روســتاهایی به شــمار می آید که در کشــور و حوزه
صنایع دســتی ،به عنوان روستای ملی ثبت شــده اند.گفته می
شودکهباتولیدماهانهحدود 90کیلونخابریشمدرهرکارگاه،
بیشاز70درصدابریشممصرفیکشوردرمنطقهبایگتربت
حیدریه تولید می شود و دارای مقام نخست تولید ابریشم
در کشور اســت.اما همین قدر بدانید که تامین مواد اولیه
ابریشــم مورد نیاز صنعت فرش کشــور ،خروج از حالت تک
محصولی ،کمک به صادرات غیرنفتی ،ارز آوری و ممانعت از
خروج ارز برای ورود ابریشم به کشور ،از جمله مزایای مهم این
صنعتدرتربتحیدریهاست.

روستای بادام های شیرین
و سروهای کهن

خراسان به روایت

•ابتکارات یک پزشک ایرانی

 3روستایزیبادرشهرستانتربتحیدریه،میتوانندمقصدیکسفرآخرهفتهایخوبباشند

اولین توقفمان در روســتای «بســک» اســت که از توابــع بخش بایگ
شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران به شمار می
آید.فاصلهآنتاتربتحیدریه24کیلومتراست.بسکبرایآنهاییکه
باناماینروستاآشناهستند،باابریشموحرفهابریشمکشیپیوندخورده
است .پارسال خبر رسید که مقدمات ثبت جهانی این روستا به عنوان
نخستینروستایملیصنایعدستیکشوردرحرفهابریشمکشی،در
حالپیگیریاست.بهگفتهمسئوالنامر،حاالبیشاز 300نفر دراین
روستا ساکنند و شغل آبا و اجدادی آن ها همین ابریشم ِکشی و تولید
رشتهنخهایابریشمیبودهاست.البتهکهدرکناراینحرفه،بهصورت
بسیار محدود زعفران کشــت می کنند .در مجموع حدود 95درصد
جمعیتاینروستابهشغلابریشمکشیاشتغالدارند.اگر
گذرتانبهاینروستاافتادهباشد،اهالیآنبرایتان
خواهندگفتکهیکدغدغهبزرگآنهاکمآبی
استونگرانندکهاینمسئلهبر
صنعت قدیمی و سنتی
شان اثر بگذارد و آن
راازرونقبیندازد.
ســاکنان ایــن
روستابهسابقهیک
صدسالهابریشمکشی
در این منطقــه مفتخرند.

با شاعران

مطبوعــات علمــی و اجتماعــی آلمان طــی هفته
گذشــته از پزشــک عالی قدر ایرانی تقدیر کردند.
در کنگره بین المللی جراحان که امسال در مونیخ
برگزار شــد ،پزشــک مذکور برای دومین بار پیوند
قلب یک ســگ را روی سگ دیگر توســط یک فیلم
رنگی به نظر صدها متخصص دیگر که برای دیدن
این اکتشــاف پزشــکی گرد آمــده بودند ،رســانید
که فوق العاده مورد توجه قرار گرفت.این پزشــک
تاکنون  42ســگ را تحت عمــل جراحی و تعویض
قلب قرار داده است.سگ های مذکور تا یک ماه با
قلب عاریه زنده بودند.

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

افشین رحیمیگلخندان

کـوشـش شـمـا در دنـیـا ایـن بـاشد که از این چند روزه کوتاه برای روزهای بلند آخرت توشه برگیرید.
نهج السعاده  ،ج  ،3ص .150

53سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان»
نوشــت :کودک دوســاله ای را مــادرش روی تخت
خوابانده بود و خود پای تخت به خواب فرو رفته بود.
کودک نیمه شب از تخت سقوط کرد و روی مادرش
افتاد و در نتیجه تصادف پیشــانی بــا زانوی مادر به
ســختی آســیب دید و چند دقیقه بعد درگذشــت.
قضیهبهاطالعمقاماتانتظامیرسیدوجنازهبرای
معاینه به اداره پزشــکی قانونی منتقل شد و پس از
معاینه ،اجازه دفن صادر شد.

28

یادداشت

امیرالمومنین (ع)

کودک از تخت افتاد و ُمرد
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13

30

منبع :دانشنامه مشهد

اون روز ،دو ســال بعد از اون حادثه عصر بهاری،
روز زیبایی بود .آرتــور از غاری که بهش میگفت
خونهش بیرون اومد .تو فکر این بود که یا یه اسم
بهتری برای این غار پیدا کنــه یا یه غار بهتر برای
خودش .بهرغم اینکه گلوش بهدلیل فریادهای
روزانهش درد میکرد حالــش خیلی خوب بود.
ربدوشــامبر پارهپورهش رو پوشــید و به آســمون
زل زد .هوا صاف و بوی خوبی در فضا بود .نسیم
مالیمی البهالی علفهایــی میوزید که دوروبر
غار روییــده بودنــد .پرندههــا جیکجیککنان
بههم صبحبهخیــر میگفتند .پروانهها شــاداب
به اینور و اونور پرواز میکردنــد .خالصه تمام
طبیعت توطئه کرده بود تا جایی که ممکنه زیبا و
دوستداشتنی به نظر برسه.

اما دلیل خوشــحالی ِ آرتور زیبایی طبیعت
نبــود .آرتور خوشــحال بــود چون یــه ایده
بکر بــه ذهنش رســیده بــود .ایــدهای که
به کمک اون بتونه از دســت ایــن تنهایی
وحشــتناک ،ایــن کابوسهای شــبانه،
این شکست مدام در ساختن یه باغچه،
این زندگی بیآینده و بــدون معنی در
کره زمین ماقبل تاریخ خالص بشــه.
ایدهش این بود :آرتور تصمیم گرفته
بود دیوونه بشه.
زندگــی ،جهــان و همــه چیــز –
نویسنده :داگالس آدامز

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی

نیازسنجی صحیح آموزشیگامی
برایتربیت نیرویکارتوانمند

نظامآموزشعالیهرکشوری،درتامینوتربیتنیروی
انســانی متخصص خود ،به منظور مشارکت در برنامه
های ســازندگی ،از نقش و جایگاه ویــژه ای برخوردار
است .در صورت توجه به هدف های این نظام ،رسالت
آن در تربیت نیروی انسانی متخصص و سهم عظیم آن
نیروهادررفعتنگناهاوکمکبهپیشبرداموراجتماعی،
اقتصادی،فرهنگی،سیاسیونظامیدرفرایندتوسعه
بیش از پیش روشــن تر می شــود .آن چه هم اکنون در
خصوصنظامآموزشعالیباتوجهبهاثراتآندرجامعه
دیده می شــود ،سهم بیشــتر دانش آموختگان نسبت
به نیاز بازار کار اســت که برای رفع آن ،برنامــه ریزان و
سیاســت گذاران آمــوزش عالی توجه ویژه ای داشــته
باشند .این جاســت که ضرورت نیاز سنجی آموزشی
برای آموزش و توانمندســازی نیروی کار بیش از پیش
احساس می شــود .نیاز آموزشــی در حقیقت ،شکاف
میان سطوح کنونی و ســطح مطلوب توانایی افراد در
انجام وظایف شــغلی آنان اســت .به عبارت دیگر ،نیاز
آموزشی عبارت اســت از :تغییرات مطلوبی که در فرد
از نظر دانش ،مهــارت و نگرش باید ایجاد شــود تا قادر
شود که وظایف و مسئولیت های شغلی خود را در حد
مطلوب،مقبولومنطبقبااستانداردهایشغلیانجام
دهدوزمینهارتقایبهرهوریواحدتولیدییاخدماتیرا
فراهمآورد.نیازآموزشیرامیتوانبهدوگروهآشکارو
پنهانتقسیمکرد:نیازهایآموزشیآشکاربهآندسته
نیازهای آموزشــی گفته می شــود که خود را به شــکل
آشکار نشان می دهد و نیازی به بررسی و تحقیق برای
تشخیص آن وجود ندارد ،اما نیازهای آموزشی پنهان
آن دسته از نیازهایی هستند که تعیین و تشخیص این
که چه کسانی به چه آموزش هایی نیاز دارند ،مستلزم
تحقیق و بررسی اســت .بنابراین با توجه به توضیحات
فوق برای داشتن سیستم آموزشی هدفمند با کارایی
و اثربخشــی بــاال و تقاضا محور ،داشــتن نیازســنجی
بسیار راهگشا و تســهیل گر در ارائه خدمات آموزشی
خواهد بود.در واقع نیازســنجی آموزشــی بــه منظور
افزایشکاراییواثربخشیبرنامههایآموزشیصورت
میگیرد .نیاز ســنجی همچنیــن می تواند بــه بهبود
شایستگیهاوعملکردنیرویکار،افزایشبهرهوریو
پاسخگوییبهتغییراتآیندهکمکشایانیکند.درواقع
نیازســنجی اولین گام در اجرای برنامه های آموزشی
اســت و از یافته های آن برای تعیین اهداف آموزشــی،
انتخاب و طراحی برنامه های این حوزه ،اجرای برنامه
ها و ارزشــیابی نتایج آموزش اســتفاده می شــود .این
فرایندها ســیکل پیوســته ای را به وجود مــی آورند که
همواره با نیازســنجی آموزشی آغاز می شــود .قبل از
اینکهآموزشاتفاقبیفتد،سیستمآموزشیبایدبرای
سواالتذیلپاسخمناسبیداشتهباشد.آموزشبرای
چه کســی ،چه زمانی ،چه جایی ،چــرا و چگونه را باید
ارائه کرد .پاسخ همه این سواالت در انجام نیازسنجی
واقع گرایانه و علمی نهفته اســت ،بر این اساس نتایج
حاصل از نیازسنجی آموزشی کاربردهای زیادی می
تواند داشته باشد؛ از جمله ایجاد نقشه راه برای برنامه
ریزی آموزشــی ،کمک به کاهش هزینه های دستگاه
ارائه دهنده خدمات آموزشــی ،ایجاد فرصت و شرایط
برای مدیران و کارفرمایان برای تحلیل و ارزیابی توان
و ظرفیت نیــروی کار و شــناخت نیاز آنان بــه آموزش،
ارتقای مهارت و  . ...به طور کلی آموزش افراد به ایجاد
شایســتگی در آن هــا کمک می کنــد ،به شــرط آن که
براســاس نیاز واقعی آنان طراحی و اجرا شــود.حال با
توجهبهتفاسیرفوقونیازکشوربهنیرویکارماهر،سهم
آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش نســبت به کل
دانشآموزاندرمقطعدوممتوسطهافزایشیافتهاست
ولی برای افزایش کیفی آموزش های مهارتی رسمی
توســط آموزش و پرورش و ترغیب دانــش آموزان برای
ورودبهبازارکارپسازپایانتحصیالتعمومیمتوسطه
بهفرهنگسازیتوسطنهادهایمربوطازجملهصداو
ســیما ،آموزش و پرورش و  ...وضع قوانین حمایتی در
بازار کار نیاز اســت .ذکر این نکته ضروری است که در
خصوصارائهخدماتآموزشیتوسطسازمانآموزش
فنی و حرفه ای کشور ،همت و تالش مستمر سیاست
گذارانوبرنامهریزانسازمان،انعطافحداکثری،بهره
مندیازنتایجنیازسنجیوپاسخبهتقاضایموجوددر
قالب قراردادها و تفاهم نامه های همکاری آموزشــی
است .درپایانبایدگفت؛برایدستیافتنبهنیازهای
واقعینیرویکارونیزفراهمشدننقشهراهدقیقبرای
برنامه ریزی آموزشی توسط سازمان های ارائه دهنده
خدمات آموزشی ،نیازسنجی باید توسط پژوهشگران
در قالب طرح پژوهشی و با استفاده از اسناد توسعه ای
شهرستان ها و اســتان ها در افق درازمدت انجام شود
تا عالوه بر شناسایی نیازهای آشــکار ،نیازهای پنهان
و حتی نیازهای آینده نیز احصا شود و این امر مستلزم
همت بلند برنامه ریزان و سیاســت گــذاران وزارتخانه
هایمربوطبرایاولویتدادنبهتامینمنابعمالیالزم
برایاجرایطرحهایپژوهشیاست.

