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عالمه حسن زاده آملی

الهی ،اگر عنایت تو دست ما را نگیرد ،از چهل ها ّ
چله ما هم کاری بر نیاید.
الهی ،خوشا آنان که همواره بر بساط قرب تو آرمیده اند!
الهی ،شکرت که این تهیدست پابست تو شد.
الهی ،خوشا آنان که در جوانی شکسته شدند ،که پیری خود شکستگی است!
الهی ،عقل و عشق ،سنگ و شیشه اند؛ عاشقان از عاقالن نالند نه از جاهالن.

تنور
عمو شاطر

تِ ِپه ن ِوردی در ورزشگاه بی ِچمن

معاون وزیر ورزش ،جوانان و از این قبیل چیزهای پر
اهمیت در کشور ما ،عنایت فرموده و از ورزشگاه15
هزار نفری در حال ساخت سبزوار که 14سال پیش
کلنگ زنی شــد ،بازدید کردند .ضمن خــدا قوت به

اینمعاون،جایزهقویترین«چشم»سالرابهورزش
دوستانسبزواریتقدیممیکنیمکهدرتماماینسال
ها چشم شــان به افتتاح این ورزشگاه دوخته شد اما
خشکنشدوآبمرواریدنگرفت!باشدکهمسئوالن
راهی برای تامین اعتبــار پیدا کنند و این ورزشــگاه
زودترافتتاحشود.

ُ
ِ
اینجهمسابقات ِتپه ِنوردی
خودم
بچهها ِم َگناگه ِ
راستشمو ُ
مخالفم،ولی ِ
ُ
بکارم
بامانعبرگزارک ِنموازمردمپول
بیگیرم،بعدنا ِم ِت ِنم ِچمن ِ
ِ

تکمیل 50درصد از فاز یک باغ موزه دفاع مقدس تا پاییز 99
مریم ترســول -ســی ام اردیبهشــت ماه امســال بود کــه پس از
گذشت یک ســال از توقف عملیات اجرایی باغ موزه دفاع مقدس
مشهد ،به دلیل مشکالت اقتصادی و نبود اعتبار ،مدیرکل بنیاد
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی در جلسه
شورای هماهنگی حفظ آثار اســتان در دفتر استاندار ،اعالم کرد
که عملیات اجرایی باغ مــوزه دفاع مقــدس در خردادماه  98و با
استفاده از 40میلیارد تومان اعتبار جدیدی که از سوی شهرداری
به این پروژه اختصاص یافته ،آغاز خواهد شد.
به گزارش خراسان رضوی ،تاخیر یک ماهه در وعده آغاز عملیات
اجرایی باغ موزه ،موضوع ســوال خبرنگار ما از سردار حسینعلی
یوسف علیزاده در نشست خبری تشییع هفت شهید تازه تفحص
شــده اســتان در روز گذشــته بود که وی در این باره گفت :مراسم
رســمی آغاز مجددعملیات اجرایی پروژه باغ موزه دفاع مقدس،
روز سه شنبه هفته آینده با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران
برگزار می شود.
سردار حسینعلی یوسف علیزاده افزود :این پروژه برای مدت یک
ســال به دلیل نبود اعتبار ،تعطیل شده بود اما با کار مشترک بین
ما و شــهرداری و شــورای شــهر 40 ،میلیارد اعتبار برای این کار
تامین شــد و نمی توانیم بگوییم که این اعتبار صرفا از شــهرداری
رسیده است.وی همچنین در پاسخ به این سوال که «با این اعتبار
چه میزان از پروژه به بهره برداری می رســد و بهره برداری در چه
تاریخی اتفاق می افتد؟» اضافه کرد :فاز یک این پروژه با  12هزار
مترمربع زیربنا ،شامل ساختمان پژوهشکده و مرکز اسناد با سه

هزار متر مربع ،ساختمان موزه جبهه مقاومت با سه هزار متر مربع
و شش هزار متر مربع ساختمان اصلی موزه دفاع مقدس است که
قسمت اول تا خرداد 99و قسمت دوم تا مهر 99افتتاح می شوند.
مدیرکلبنیادحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدساستانادامه
داد :اما در خصوص ساختمان شش هزار متری اصلی موزه ،برآورد
ما این اســت که کار تا پایان ســال ،99حدود  95درصد پیشروی
داشــته باشــد اما احتماال با توجه به این بازار متالطم ،در ادامه به
تمدید بودجه نیاز شود.
یوســف علیــزاده همچنیــن از حمایــت هــا و تصمیمــات خــوب
استاندار خراسان رضوی برای انجام پروژه باغ موزه دفاع مقدس
قدردانی کرد.

نمایشگاه «کرنشبهحافظ» در مشهد برپا می شود
نمایشگاه «کرنش به حافظ» از  ۱۱تیرماه تا  15شهریور در موزه
بزرگ خراســان با حضور نمایندگانی از میراث فرهنگی کشــور،
موزه هنرهای معاصر تهران ،مدیران شهری و هنرمندان کار خود
را آغاز میکند.به گزارش تســنیم  ،نمایشــگاه «کرنش به حافظ»

ِ
نهاشتباه ِن ُک ِنناگهازهمو 14سالپیشهوادارایفوتبال ِر
اینجهواستَن،تااالن َیکزمین ِچمنخیلیعالیزیر
میا ُوردن ِ
پاشانسبز ِر ِ
فتهبود،االنمدیر ِنرفته

خبعموشاطر ُس ِزواری
ِب َلتنی!

ِ
نیستم
ُم ُگمدقت ِکردی؟هیچکد ُومازما ِم َشدی
برچیدیالوگامان ِر ِم َشدینوشتن؟!
ولی ِ

لحظه لحظه خدمت مرزبانان عبادت است
فرمانده مرزبانی استان با رئیس کل دادگستری خراسان رضوی دیدار کرد
فرماندهمرزبانیاستانبهمناسبتهفتهقوهقضاییه
با رئیس کل دادگســتری اســتان دیدار کرد .رئیس
کل دادگستری اســتان در این دیدار گفت :به دلیل
حضور شما و زحمات بی دریغ همرزمان تان ،مرزها
امنیت خوب و مناســبی دارد و لحظه لحظه خدمت
شما مرزبانان عبادت است .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی فرماندهی مرزبانی استان ،حجت االسالم و
المسلمین "مظفری" اظهارکرد :به تازگی که بحث
گروهک های تروریســتی بســیار داغ شــده است به
یاری خدا و حضور فعال مرزبانان هیچ گونه آســیبی
را نداشتیم .وی افزود :در مقابل قانون همه مساوی
اند و اگر نیروهای مسلح نیز مرتکب اشتباهی شوند

بایددرمقابلقانونپاسخگوباشندواگربرخوردبدی
را با دیگر افراد انجام دهند هیچ مأموری برای مردم
قابل اعتمــاد نخواهد بــود .همچنین ســردار "جان
نثار" فرمانده مرزبانی استان نیز در این دیدار گفت:
دســتگیری متجاوزان مرزی هم بخشی از مأموریت
های مرزبانی استان است که مشکالت عمده ای را
برای ما به وجود آورده زیرا افراد متجاوز اغلب انسان
هایبیسرپناهیهستندکهبرایکاربهصورتغیر
قانونیواردخاکجمهوریاسالمیایرانمیشوند
وکاربرخوردباآنهابرایماسختمیشودولیبههر
حالباوجودسختیکارسعیبرآناستکهاینافراد
بدوناینکهآسیبجدیببینند،دستگیرشوند.

نمایشگاهی از آثار «گونتر اوکر» هنرمند آلمانی است که ب ه عنوان
بهترین نقاش آلمانی شناخته شده و آثار او با الهام از اشعار حافظ
خلق شده است .همچنین در این نمایشگاه  42اثر برگزیده از آثار
این هنرمند آلمانی به نمایش گذاشته میشود.

تالش برای اجرایی سازی عناصر تاب آوری شهری در مشهد

شهرداری ،مسکن و شهرسازی و دانشگاه جامع علمی کاربردی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

روز گذشــته طی مراســمی ،تفاهمنامه همکاری علمی ،آموزشی،
پژوهشــی و اجرایی بین مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرسازی،
دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی و شهرداری مشهد
با حضور معاون وزیر راه و شهرســازی و شــهردار مشهد منعقد شد.
ارتقای ســطح ایمنــی در برابــر آتشســوزی برای ســاختمانهای
عمومی،توسعهوتبادلهمکاریهاوفعالیتهایعملیوپژوهشی،
ارتقایخطرپذیریشهرمشهدباتکمیلپروژهریزپهنهبندیلرزهای،
استقرار سیســتم پاسخ ســریع با توسعه شبکه شــتابنگاری شهر
مشهد،ارتقایسرانهفضایسبزشهری،انجاممطالعاتفرونشست
دشتمشهد،ارزیابیوبهسازیساختمانهایموجودو...ازجمله
زمینههایهمکاریاینتفاهمنامهاعالمشدهاست.بهگزارشپایگاه
اطالع رسانی شهرداری مشهد ،محمدرضا کالیی شهردار مشهد
در این مراســم بر تالش در اجراییســازی عناصر تابآوری شهری
تاکید کرد وگفت :تابآوری شهری مفهومی است که دارای شروع
وپایانمشخصیاستونیازجدیشهرباتماممولفههایآناست.
وی افزود :ممکن است این تفاهمنامه بخشی از مولفههای مد نظر
تابآوریراپوششدهد،درعینحالممکناستبخشیبهمراحل
طراحی بــرود و در مرحلــه تصمیمگیریهای ابتدایی قــرار گیرد.
کالیی تصریح کرد :شــاخصهایی برای دستیابی به اهداف پایش
طراحیشودتابعدازمدتیبدانیمچهمیزاندرکارخودموفقبودیم
وچهعناصریرابهبودبخشیدیم.دراینصورتاستکهمیتوانیم
ضمن تصحیح عملکرد خود به صورت مرحله به مرحله ،بر توفیق و
ناکامیخودواقفشویم.
•به کارگیری روشهای علمی به منظور کاهش مخاطرات

خبر

34

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
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همچنین شــکرچیزاده معاون وزیر راه و شهرســازی نیــز در این
مراسمبربهکارگیریروشهایعلمیبهمنظورکاهشمخاطراتی
که مــردم را تهدیــد میکنند ،تاکیــد کرد و افــزود :شــهروندان با
مخاطرات مختلــف مواجــه و آســیبپذیرند و بایــد با اســتفاده از
روشهای علمــی هر کاری از دســتمان بر میآید ،انجــام دهیم تا
خطر کمتر مردم را تهدید کنــد.وی افزود :در مقابــل در مییابیم
که ما چقدر غفلت کردهایم ،شهرها را به شدت گسترش دادیم و بر
جمعیت شهرهای بزرگ افزودیم ،با سیاستگذاری صورت گرفته
تمرکز ایجاد کردیم ،این در حالی است که مردم آسیبپذیرند و از
نظر جانی نمیتوانیم آن ها را تامین کنیــم .وی با بیان این که این
تفاهمنامه درباره موضوعات کلیدی و مهمی در باب زلزله اســت،
تصریحکرد:بایددرزمینهاجرایمفاداینتفاهمنامهبهسرعتوارد
عمل شد .وی گفت :حتی بهتر از تهران میتوانیم عمل کنیم .چرا
که انسجام و یکپارچگی مدیریت شهری مشهد به گونهای است که
میتوان امیدوار بود این پروژه در مشهد ،به مراتب زودتر از تهران به
نتیجه برسد ،ضمن این که باید ویرایش جدید را در ریز پهنهبندی
آغاز کنیم تا کار دقیق تر انجام شود.
•تالش برای اتصال سنسورهای حریق بین ساختمانها و
مراکز آتش نشانی مشهد

شــهریار آل شــیخ ،معاون برنامهریزی و توســعه ســرمایه انســانی

شهرداری مشهد نیز در این مراسم گفت :به دنبال این هستیم که
سنسورهای حریق را بین ساختمانها و مراکز آتشنشانی متصل
کنیم.وی افزود :مشهد تنها شهری است که بستر پهنای باند آی.
او .تی را داراســت و درصدد هســتیم سنســورهای حریــق را بین
ساختمانهاومراکزآتشنشانیمتصلکنیم.ویتصریحکرد:نبود
هماهنگی بین دستگاههای مختلف اجرایی در شرایط بحران یک
مشکل است و برای ســاختار فعلی و ارتباطگیری بین دستگاهها
باید چارهاندیشی شود.
•تاکید بر ارائه نقشههای ریسک مشهد در  2سال آینده

محمدهــادی مهدینیا رئیــس کمیســیون عمران و شهرســازی
شــورای شــهر مشــهد که دیگر ســخنران این مراســم بود بر ارائه
نقشههای ریســک مشــهد طی دو ســال آینده تاکید کرد و گفت:
در گذشــته کارهای جســته گریختهای صورت گرفته امــا در خور
کالن شهر مشهد نبوده است .برای مثال نقشه ریزپهنهبندیزلزله
رها شده و کار مدونی در این زمینه وجود ندارد ،مطالعات شناخت
گســلهای مشــهد نیز همین وضع را دارد .این در حالی است که
این اطالعات زمینهســاز تهیه نقشه آســیب پذیری و سپس نقشه
ریسک مشهد است.
سیدمسعودریاضیرئیسکمیسیونتوسعهوعمرانتوسشورای
شــهر مشــهد نیز در این مراســم ،گفت :نگهداری سیستم اعالن
حریق دغدغهای است که وجود داشــته و ایجاد شده ،اما اکنون به
بوروکراسی اداری مبدل شده است.
وی با اشــاره به موضوع تاییدیه ساختمانها ،تصریح کرد :تاییدیه
ســاختمانها همواره بین شــهرداری و نظام مهندسی پاسکاری
میشود،برای رفع این مشکل پیشنهاد میشــود بیمه را وارد کار
کرد ،بیمه مجوزها را بدهد و مسئولیت را نیز برعهده گیرد.
همچنین امیر عزیزی مدیرعامل ســازمان آتشنشــانی و خدمات
ایمنی شــهرداری مشــهد به موضوع زمــان رســیدن عوامل آتش
نشانیبهمحلحادثهاشارهکردوگفت:درطولششسالگذشته
میانگینرسیدنعواملآتشنشانیازمحلایستگاهبهمحلحریق
از شــش دقیقه به چهار دقیقه و  14ثانیه کاهش یافته ،اما با وجود
افزایش ایستگاهها و دستگاهها طی دو یا سه سال گذشته ،در زمان
رسیدن آتشنشانان به محل حادثه تغییری ایجاد نشده است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی

پیشگیری از اعتیاد نوجوانان
در گرو آموزش والدین
گرایش به مصرف مــواد مخدر و عــوارض وعواقب مترتب
برآن،یکیازدغدغههایجدیجامعهمابهشمارمیرود،
چرا که خســارت های آن می تواند جامعــه را متضرر کند
و کانون خانــواده را به چالش بکشــاند.در این میان وجود
آمارهای رسمی و غیررسمی ســوء مصرف مواد مخدر در
مراکز آموزشــی و مدارس ،شــدت نگرانی ها را دو چندان
کردهاست.بررسیهایکارشناسینشانمیدهدکهمهم
ترینعواملزمینهسازگرایشبهمصرفموادبیننوجوانان
وجوانانعبارتنداز:
.1مشکالتشخصیتی،روحیوروانی -رفتاری:کمبود
اعتماد بــه نفــس ،کنجــکاوی و حساســیت دوران بلوغ،
تسکیناضطرابوافسردگیوناامیدی،ناتوانیدرکنترل
هیجانات،شکستتحصیلی،طمعوآزبهعلتکسببیشتر
احساسلذتو...
 .2عوامــل محیطــی و اجتماعــی نامســاعد :مثل محیط
خانواده،دوستاننابابو...
 .3عوامل زمینه ساز مرتبط با والدین :ضعف مهارت های
ارتباطــی والدین ،نبــود گفت و گــو و ارتبــاط کالمی بین
والدینونوجوانان،ضعفدردرکمتقابلوفقدانآگاهیاز
شرایطروحینوجوان،مسائلمرتبطبابلوغ،همانندسازی
بابزرگترهادرخصوصوالدینمعتادیاتشویقعضومعتاد
خانواده ،محرومیــت در خانه و خانواده یــا برعکس آزادی
بیش از حد ،احســاس بی اعتمادی والدین به تصمیمات
نوجوانان،بیسرپرستیو...اشارهکرد.
.4عواملمتاثرازهمساالن:دوستانمصرفکنندهمواد،
ریسک و تمایل به تجربه های جدید و مخرب در بین گروه
همساالن ،نیاز به تایید و پذیرفته شدن در گروه دوستان،
ناآگاهیازمولفههایانتخابدوستمناسبو...
.5مولفههایزمینهسازمحیطیواجتماعی:موقعیتهای
مخاطرهآمیزازقبیلتماسباافرادمعتادوکنجکاویبرای
کسب تجربه مصرف مواد مخدر ،فقر و تبعیض اجتماعی
و نابرابری اقتصادی و اجتماعی ،در دسترس بودن مواد،
تصوراتنادرستدربارهمصرفموادمخدرو...
درهمینزمینهادارهمشاورهتربیتیآموزشوپرورشتالش
می کند تا با شناســایی دانش آموزان در معرض آســیب و
ارتباط گیری با اولیای آنان ،حمایت های ویژه مشاوره ای
را به مدد مشــاوران مدارس ارائه کند و آن هــا را از عواقب
مصرفموادمخدروعالیمآسیبهایزمینهسازآگاهسازد.
برخی ازاین اقدامات مشــاوره ای پیشــگیرانه عبارتند از:
* برگزاری کارگاه های توانمندسازی روانی -اجتماعی
برای دانــش آموزان بــا محوریت ارتقای عــزت نفس ،تاب
آوری ،خودآگاهی ،مهارت های ارتباطی و جرئت مندی،
تواننهگفتن،مدیریتاسترسوتنظیمهیجاناتوکنترل
خشمودیگرمهارتهایبهترزیستن.
* تهیه،تدوینوتوزیعبستههایمشاورهایتوانمندسازی
ویژهدانشآموزانووالدین.
* غربالگری و شناسایی دانش آموزان نیازمند به حمایت
های ویژه مشــاوره ای ،مددکاری و ارجاع رایگان ایشــان
به مراکز مشــاوره آموزش وپرورش به منظور ارائه خدمات
مشاورهایبرایپیگیریفرایندمشاوره.
* اجرایطرحکاهشرفتارهایناهنجاروخطرسازبرای
دانش آموزان در مــدارس در قالــب اعزام تیم های ســیار
مداخلهفوریتیدرمدارسدرمعرضخطر.
* اجــرا و پیگیری طرح همیــار مشــاور در تمامی مدارس
باهدفآموزشمشارکتیوگروهیدرقالبگروههمساالن
همیارمشاوره.
والدیننیزمیتوانندباشرکتدرجلساتآموزشخانواده
با ویژگی هــا و چالش های دوران نوجوانــی ،مهارت های
ارتباطی درون خانواده (تنظیم رابطه والــد با والد ،والد با
فرزند  ،شــیوه های گفت و گو) ،شــیوه های عملی تنظیم
هیجاناتدرخانواده (خودکنترلی،نشاطو،)...شناخت
اضطــراب و راه های کنتــرل آن در خانــواده ،خودآگاهی
در خانواده (نقش توقعات والدین ،شــناخت ویژگی های
خانوادهو،)...آموزشجرئتمندیبهفرزندان،چگونگی
مدیریت خانواده (نیازها ،توقعات ،امکانات و  )...و حذف
منابع اســترس (کنکورزدگی و فشــار افراطی تحصیلی)
آشناوبدینطریقدرپیشگیریازاعتیادفرزندخودسهیم
شوند.
اقدام موثر مدارس نیز می تواند تنوع بخشــی به فضاهای
کالســی در فعالیــت های هنــری و فرهنگــی وهمچنین
شــناخت نیازهای دانش آمــوزان در حــوزه فعالیت های
فرهنگیهنریواوقاتفراغتباشد.
حالباعنایتبهگسترهمشکالتروانی-اجتماعیوهجمه
های فرهنگی دشــمنان  ،فرایند پیشگیری از آسیب های
اجتماعی دردانش آموزان نیازمند یک برنامه مشارکتی و
همراهی نهادهای مختلف و حتی جلب مشارکت جامعه
است.
دســتگاه های فرهنگی کشــور از جملــه وزارت آموزش و
پرورش ،وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،وزارت علوم،
رسانهها،ائمهجمعهوجماعاتوسازمانتبلیغاتاسالمی
ظرفیت های بی بدلیلی دارند که می توانند با استفاده از
آنهادرافزایشپیشگیریازاعتیادنقشموثریایفاکنند.

