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صاحب امتیاز: شورای اسالمی شهر بجنوردماهنامه آموزشی، فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد
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با همکاری روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد 
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طراحی و گرافیک: روابط عمومی شورای اسالمی شهر

نشانی: خیابان شهید رضا امامی شمالی )امیریه شمالی(،
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خدای سبحان از این جهت روزه را واجب فرمود که روح اخالص در مردم پرورش یابد.         امام علی )ع( هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تالش مستمر است.        هامیلتون هولت
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تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را.              حضرت علی )ع( فکر خوب معمار و آفریننده است.                دیل کارنگی

و  شما  بین  ارتباط صمیمی  اندازه  به  چیزی  هیچ 
دختر نوجوانتان نمی تواند او را در برابر آسیب های 
دچار  دوران  این  در  او  کند.  محافظت  مختلف 
به  و  است  زیادی  بیرونی  و  درونی  بحران های 
شدت به همراهی و هم صحبتی شما نیازمند است.

ریشه اغلب آسیب پذیری های اجتماعی از جمله فرار 
شخصیت  از  نوجوانان  بهره مندی  عدم  می توان  را 
متعادل، متعالی و پویا و تجارب ناخوشایندی ناشی 
از فقر عاطفی، کم ارزشی، ناکامی های مکرر، تنبیهات 
ارزش های  به  نسبت  نامطلوب  و وجود نگرش های 
نامناسب خانه و  خانوادگی جست وجو کرد. محیط 
والدین  اعتقادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  تناسب  عدم 
و  همدیگر  با  آن ها  متفاوت  تربیتی  شیوه های  و 
دستورات ضد و نقیضی که به بچه هایشان می دهند، 

نوجوانان را دچار تضاد می کند.
اول  نگاه  در  دختران  خانه گریزی  پدیده  گرچه 
پدیده ای فردی به نظر می رسد، با توجه به پیامدهای 
سوء آن در جامعه تبدیل به یکی از آسیب های جدی 
اجتماعی در سال های اخیر شده است. اگرچه عوامل 
اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  خانوادگی،  متعدد 
این  در  اما  می آورند،  فراهم  را  آسیب  این  موجبات 

بین عوامل خانوادگی پررنگ ترین نقش را دارند.
دچار  دارند،  کمتری  نفس  به  اعتماد  که  دخترانی 
می شوند.  وجود  ارزشمندی  کاهش حس  و  ضعف 

همین عمل، یعنی نداشتن اعتماد به نفس منجر به

کارکرد ضعیف درسی آن ها سستی روابط اجتماعی و 
متعاقب آن ناتوانی در برقراری مناسبات دوستانه در 
آن ها سستی روابط اجتماعی و متعاقب آن ناتوانی در 
حل بحران های زندگیشان می شود، به حدی که افکار 
و عقاید منفی، روحیه ای افسرده و پژمرده و ناتوانی 
در برقراری مناسبات دوستانه در آن ها رشد می کند. 
در حالی که می توان با استفاده از روش های ساده و 
کارآمد نه تنها آن ها را نسبت به قابلیت ها، استعدادها 
و توانایی هایشان آگاه کرد، بلکه برای ورود به زندگی 

آینده شان نیز آماده، مقاوم و انعطاف پذیر کرد.
با  می توانید  مسئول  مادری  و  پدر  عنوان  به  شما 
در  را  خود  نوجوان  دختر  راهکارهایی  به کارگیری 
از  فرار  جمله  از  اجتماعی  آسیب های  اغلب  برابر 

خانه ایمن کنید.
آن ها  نشوید.  دختران  خالقانه  فعالیت  های  مانع   -
موفقیت های  دنبال  به  مشتاقانه  تا  کنید  تشویق  را 
کنند،  فعالیت  بدوند،  باشند.  زندگیشان  گوناگون 
گاهی نامرتب باشند، اشتباه کنند ولی به دنبال اهداف 

و آرمان هایشان باشند.
- به دختران روش های مقابله با استرس و فشارهای 
نشان  مختلف  پژوهش های  بیاموزید.  را  روانی 
می دهند که دختران بیش از پسران تحت فشارها و 
بهترین شیوه  اضطراب های گوناگون قرار می گیرند. 
درونی  هیجانات  و  احساسات  این گونه  از  کاستن 
سازی  آرام  هنری-فرهنگی،  فعالیت های  ورزش، 

محیط های  به  رفتن  و  روانی 
آرام طبیعت است.

- دختران را در تصمیم  گیری 
فعالیت های  و  مدرسه  خانه، 
از  بعد  فرهنگی  آموزشی 
به  دهید.  شرکت  مدرسه 
بودن  رسا  دهید  نشان  آن ها 
مشخصه  می تواند  صدایشان 
موثری در زندگی آینده خود 

و اطرافیانشان باشد.
دختران  کنید  پیدا  اطمینان   -

عادالنه ای  شرایط  اجتماعی  موقعیت های  اخذ  برای 
در اختیار دارند. آن ها باید به پیشرفت هایشان افتخار 
کنند، آزادانه تالش کنند و گاهی هم تصمیمات مهم 

و مخاطره آمیزی بگیرند.
به  اعتماد  و  مهارت ها  کنید  کمک  دختران  به   -
می کنم،  سعی  مثل  جمالتی  گفتن  با  را  نفس شان 

تالش می کنم ... تقویت کنند.
- فرزندتان را آن گونه که هست بپذیرید نه آن طور 

که می تواند باشد.
- در دوران نوجوانی در کنار فرزندتان باشید به این 
معنا که رفتار مقتدرانه را کنار بگذارید و دوست او 

باشید و مهم تر آن که همراه با او تغییر کنید.
- بین فرزندان دختر و پسر خود تبعیض قائل نشوید. 
این امر با روحیه حساس عزت نفس دختران منافات 

دارد.
معقول  حد  در  فرزندانتان  مادی  خواسته های  به   -
می تواند  متعارف  حد  از  بیش  توجه  دهید.  پاسخ 

زمینه ساز فرار از منزل شود.
- ارزش های خانوادگی را از کودکی به فرزند خود 
بیاموزید که هویتش چیست و چقدر ارزشمند است.
با  خود  فرزند  پرورش  در  را  هماهنگی  حداکثر   -

همسرتان باشید.
بین شما و  ارتباط صمیمی  اندازه  به  - هیچ چیزی 
دختر نوجوانتان نمی تواند او را در برابر آسیب های 
دچار  دوران  این  در  او  کند.  محافظت  مختلف 
بحران های درونی و بیرونی زیادی است و به شدت 

به همراهی و هم صحبتی شما نیازمند است. 

خانهگریزی،آسیبیکهنوجوانانراتهدیدمیکند

کارت  که  افتاده  اتفاق  وبارها  بارها  هم  شما  برای   
دعوتی به دستتون رسیده و در آن نوشته شده شروع 
آن  از  باشد«.  می  6بعدازظهر  ساعت   »راس  برنامه 
جایی که انسان منظمی هستید و برای وقت ارزش 
قائل هستید، سرساعت در سالن سخنرانی یا همایش 
حضور پیدا می کنید. جز دو سه نفری که چون شما 
کسی  هستید  آشنا  ساعت«  سر  و  »راس  مفهوم  با 

تشریف نیاورده است.
یک... دو... سه... یک... دو... سه... آزمایش می کنیم 
خوبه خوبه... صدا همین خوبه. صداهایی است که 
می  وبارها  بارها  ازعوامل  یکی  و  مسئول صوت  از 
داد  یکی  که  نگذشته  ای  دقیقه  چند  هنوز  شنوید. 
میزنه: »اون گل ها رو چرا اون جا گذاشتید؟ پرچم را 
ببرید کنار تریبون و ...« انگار خیلی ها از شما زرنگ 
این  آیند وشاهد  دیرمی  که  داشتند چرا  تشریف  تر 

نابسامانی ها نیستند.
بعد نیم ساعت کم کم سالن رنگ و روی مراسم را 
می گیرد و افراد بیشتری بر روی صندلی ها مستقرمی 
می  عذرخواهی  و  رفته  تریبون  پشت  آقایی  شوند. 
کند که ببخشید تا ده دقیقه دیگه برنامه شروع میشه. 
)تاکنون شما 40 دقیقه وقتتان را بیهوده هدرداده اید.(
جمعیت سالن را پرمی کند و ده دقیقه ای که قرار 
بود برنامه شروع بشه هم گذشت و عذرخواهی دوم 
را هم حاضران از مجری می شنوند. قاری شروع به 
مراسم  یاد  بیشتر  و  کند  می  قرآن  از  آیاتی  خواندن 
افتید از بس طوالنی می خواند ولی من  ترحیم می 
و شما در جریان نیستیم چون گفته اند کمی بیشتر 
که   ..... آقای  و  خیرمقدم  برای   ..... آقای  تا  بخوان 

سخنران اصلی است، برسند.
یک ساعت می گذرد و برنامه های پیش بینی شده 
ممکنه  همایش  عنوان  مثال  برای  شود.  اجرا  باید 
»بررسی راهکارهای حل مشکل ترافیک« باشد. شما 
ای  دقیقه  ده  سنتی،  موسیقی  ربعی  یک  باید  ناچار 
استان را  از معرفی  موسیقی مقامی بشنوید و کلیپی 

هم ببینید.
واقعًا چه کسی مسئول هدر دادن یک ساعت وقت 

مردم با این بی نظمی هاست؟  فعال بگذارید بگذریم 
...

سمیناری  و  همایش  هر  سوئیس  در  گویند  می   -1
شوند  می  دعوت  که  کسانی  به  شود  می  پا  بر  که 
دهند  می  سوئیس  وقت  به  شده  تنظیم  ساعت  یک 
و برنامه همایش را هم که لحظه به لحظه آن نوشته 
شده و هر کدام به وقت خود اجرا می شود تقدیم می 
کنند. اهدای ساعت به منزله این است که بهانه ای 
برای نداشتن ساعت و یا تنظیم نبودن به وقت محلی 
نداشته باشند و برنامه دقیق هم به این معناست که 
برای لحظه به لحظه حضورتان دراین همایش ارزش 

قائل هستیم.
به  خدمت  برای  را  استانداری  حکم  گویند  می   -2
از  اول  ماه  دریک  دادند.  او  دست  به  استانی  مردم 
تصمیم گرفت سر  و  بود  دلخور  ها،  نظمی  بی  این 
و سامانی به آن بدهد. از مدیران کل درخواست کرد 
که  ای  جلسه  در  نظمی  بی  این  بردن  بین  از  برای 
روز شنبه سر ساعت 10صبح می گذارد حضور پیدا 
کنند. برخی از آن ها سر ساعت تشریف آوردند و 
برخی برای شروع جلسه ای که می خواهد نظم را 
برقرار کند نتوانستند با کمتر از یک ربع ساعت تاخیر 
حاضر شوند. از سویی نگران بودند که مورد شماتت 
از سویی خود را  استاندار قرار گیرند و  و سرزنش 
سرزنش می کردند که چرا نتوانستند سر ساعت به 
این جلسه برسند. زمانی که همه حاضر شدند روابط 
عمومی استانداری از آقایان عذرخواهی کرد که برای 
جناب استاندار جلسه ای ضروری در تهران گذاشته 
بودند که ایشان پنجشنبه تشریف بردند و نتوانستند 

در جلسه امروز شرکت کنند.
3-  دوستی تعریف می کرد سعادت یار شد و زمانی 
دالر ارزان بود و سفری با خانواده به مالزی داشتم. 
روز اول ورودمان به هتل با چیده شدن صندلی های 
فراوان در حیاط هتل متوجه شدیم که عروسی است. 
چشمم به کارت عروسی افتاد که در دست پسربچه 
ای بود. از او خواستم اجازه بدهد که نگاهی به آن 
بیندازم. در قسمتی از کارت نام عروس و داماد، متن 
دعوت نامه و تاریخ آن نوشته شده بود و در قسمت 
بود ساعت  تعجب  و  توجه  مورد  که  آن  از  دیگری 
5عکس  ساعت  بود.  شده  مشخص  گرفتن  عکس 

داماد.  و  عروس  گرفتن 
ساعت 5و15 دقیقه عکس 
گرفتن عروس و دوستان. 
داماد  دقیقه  5و20  ساعت 
و دوستان و ... برای تمام 
برنامه عکس گرفتن زمان 
زمان  تا  بود.  شده  بندی 
شروع عکس گرفتن باورم 
نظمی  چنین  که  شد  نمی 
وقتی  ولی  باشد  حاکم 
ظهر  از  بعد   5 ساعت 
شد عکس گرفتن عروس 
وداماد شروع و با پایان 15 
برای  افراد  دیگر  دقیقه، 
ترتیب  به  گرفتن  عکس 
تنها  و  رفتند  سن  روی 
زبانم جاری  بر  که  چیزی 

شد این بود که گفتم: »به این میگن نظم. حتما دست 
... در کار بوده«.

4- دوستی تعریف می کرد در عسلویه کار می کردم 
یک مهندس ژاپنی دوران تعهدش تمام شده بود و 
باید راهی کشورش می شد. مهندس دیگری از هم 
وطنای او جانشینش شده بود. روزی که می خواست 
برود به دوستش این جوری سفارش کرد که اگر به 
اگر  سرکار  8بیا  ساعت   سر  فردا  گفتی  ایرانی  یک 
گفت: »میام« ممکنه با 5 یا ده دقیقه تاخیر برسه ولی 
اگر گفت: »سعی می کنم بیام«، »امیدوارم بتونم سر 
ساعت بیام« و ... مطمئن باش که با نیم ساعت تاخیر 

خواهد آمد.
این  خواندن  کردید  مطالعه  را  باال  مورد  چهار  شما 
خبر با این تاخیرهای یک ساعتی در برنامه های ما 

حتما خنده دار است.  
»ساعت اتمی ساخته شد که در چند هزار سال یک 

ثانیه عقب می ماند.«
ساعت  یک  با  که  سمیناری  و  همایش  به  برگردیم 

تاخیر شروع شد.
است  زمانی  ها،  برنامه  این  قسمت  آورترین  رنج 
که  اند  کرده  تعیین  وقت  دقیقه   3 مسئولی  برای  که 
تریبون  پشت  وقتی  ایشان  و  کنند  عرض  خیرمقدم 

شده  تاخیر  که  این  از  دقیقه  سه  گیرند  می  قرار 
مسئول  گردن  به  را  تقصیر  و  کنند  می  عذرخواهی 
صوت و سالن و ... می اندازد و به جای سه دقیقه 
اش  دقیقه   4 که  کند  می  عرض  خیرمقدم  دقیقه   5
تشکر از کسانی است که در راه اندازی این همایش 
همکاری کرده اند. مسئول دیگری هم که قرار است 
سخن  همایش  برگزاری  از  هدف  درباره  دقیقه   10
از  بوده  که موضوع چه  رود  می  یادش  انگار  گوید 

جریان سیاسی روز 15 دقیقه سخن می گوید و ...
شد  شروع  تاخیر  ساعت  یک  با  ای  برنامه  وقتی 
عواقبش چه خواهد بود؟ دوعبارت را بیشترخواهید 
چون  کنید  »لطف  رئیسه:  هیئت  زبان  از  اول  شنید. 
فقط  نخونید  رو  مطلب  تمامی  است  کم  وقت 
ارائه  زبان  از  دوم  رابخونید«.  مهم  های  قسمت 
کنندگان مقاالت: »ببخشید چون وقت کم است فقط 

تیترعناوین را می خوانم و می گذرم«.
شد  دستگیرتان  چه  سمینار  یا  همایش  این  از  شما 
و  مقاالت  از  کافی  نبردن  بهره  داغون،  اعصاب  جز 
از دست دادن یک ساعت ابتدای برنامه به بطالت و 

ساعت هایی که بیهوده به سرشد؟

سید احسان سیدی زاده

نظم در بی نظمی

13962 رأی22627 رأی

10802 رأی12213 رأی13069 رأی

9984 رأی10063 رأی10700 رأی

9192 رأی9544 رأی9649 رأی

8808 رأی8894 رأی
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نگذارید پیش کسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره ی خود به فراموشی سپرده شوند.     امام خمینی )ره( سرعت زیاد در رانندگی، شتاب برای رسیدن به حوادث است.

بگوییم: من.                                                   نگوییم: اینجانب.
 

بگوییم: دوست ندارم.                                          نگوییم: متنفرم.
  

بگوییم: آسان نیست.                                     نگوییم: دشوار است.
 

بگوییم: بفرمایید.                                  نگوییم: در خدمت هستم.
 

بگوییم: خیلی راحت نبود.                      نگوییم: جانم به لبم رسید.
 

بگوییم: مسئله را خودم حل می کنم.   نگوییم: مسئله ربطی به تو ندارد.

کلید اول
تابستان شدن  و  بنزین  قیمت  واقعی شدن  با  این روزها 
شما  از  بسیاری  و  شود  داغ  است  قرار  سفر  بازار  هوا، 
ممکن است قصد سفری تفریحی، ترویجی یا نظایر آن 
بدون  است  ممکن  هم  اوقات  بسیاری  باشید؛  داشته  را 
را  ببرند، که خب مقصد  به سفرهایی  را  هماهنگی شما 
طالیی  کلید  سفرهایی  برای  ما  کنید؛  نمی  انتخاب  شما 

ارائه می کنیم که مقصد دست شما باشد.

کلید دوم
مهم ترین معیار برای انتخاب مقصد، فاصله آن تا مکان 
شماست؛ ممکن است گاهی مقصد سفر آن قدر دور باشد 
که شما مجبور باشید برای رفتن به آن جا پول بیشتری 
خرج کنید؛ مثاًل اگر شما وضع تان خوب هست، حتی 
فاصله تهران را تا کرج را باید با هواپیما طی کنید، چون 
دور محسوب می شود؛ اما اگر جیب تان صاف و ساده 
است، بهتر است حتی تا اهواز را خوش خوشک و برای 
سالمتی تان با اتوبوس طی کنید؛ چون این وقت ها باید 

نگران سقوط هواپیما باشید.

کلید سوم
و  آب  به  کنید  سعی  سفر،  مناسب  مقصد  انتخاب  برای 
می  آزار  را  گرما شما  اگر  کنید؛  دقت  هم  جا  آن  هوای 
دهد، مجبور نیستید به خاطر تخفیف های تابستانه بروید 
کیش یا قشم؛ اگر سرما اذیت تان می کند، به خاطر جو 
سرما  که  فیروزکوه  بروید  نشوید  بلند  نامزدتان  گرفتگی 

بخورید. 

کلید چهارم
آسایش  آن،  در  که  کنید  انتخاب  شهری  را  سفر  مقصد 
روانی داشته باشید؛ اگر قرار باشد به شهری بروید که در 
فامیل و آشنا و دوست و غیره شما را دوره  آن جا هم 
کنند، دیگر سفر معنایی ندارد؛ البته آرامش روانی در دو 
صورت حاصل می شود؛ یا این که شما آن قدر وضعیت 
خانه  در  چتربازی  به  نیازی  که  هست  خوب  تان  مالی 
آشناها ندارید، یا اساسا آرامش روحی شما در این است 
که چند روزی خرج تان را بیندازید گردن دوستان و خب 
مهمان هم حبیب خداست؛ تعارف که نداریم با هم؛ مهم 

این است که شما آسایش داشته باشید.

کلید پنجم
باید غذاهای خوبی  که مقصد سفر شما  نکنید  فراموش 
داشته باشد؛ برای انتخاب مقصد، درباره فهرست غذاهای 
محلی شهرهای مختلف تحقیق کنید؛ نیمی از لذت سفر 
رژیم  دهد؛  می  تشکیل  جدید  های  خوردنی  همین  را 
را فراموش کنید و در جستجوی شیرینی ها و غذاهای 
محلی چرب باشید. سفر باید تجربه های نو داشته باشد، 

و نوترین تجربه ها را در خوردن می شود یافت.

کلید ششم
یادتان باشد راحتی شما در اولویت است؛ اگر به هر دلیلی 
نمی توانید به سفر بروید، آن را لغو کنید و فراغت خود 
و  ترین  سالم  از  یکی  خواب  کنید؛  سپری  خواب  با  را 
ارزان ترین و آرامش بخش ترین سفرهاست؛ از آن غفلت 

نکنید.

راهنمای سفر تابستـــانی

فخرالدین دوست محمد
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به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.      چاردینی فکر کردن همراه با پیش بینی را تمرین کنید. چه اتفاقی ممکن است پیش بیاید و در آن صورت چه کار باید بکنید؟     برایان تریسی

شورای■اسالمی■شهر،■مساعدت■به■تیم■شطرنج■بانوان■استان■برای■شرکت■در■مسابقات■لیگ■برتر■کشور■را■تصویب■کرد.■■

شورای■اسالمی■شهر،■اهدای■قرآن■کریم■را■برای■برگزاری■جشن■ازدواج■85■زوج■دانشجوی■دانشگاه■جامع■علمی■کاربردی■تصویب■کرد.■■

شورای■اسالمی■شهر،■مساعدت■برای■اجرای■طرح■و■پروژه■بزرگترین■دو■مینوی■دانشجویی■کشور■و■ثبت■رکورد■ملی■آن■به■نام■شهرستان■بجنورد■را■■■
تصویب■کرد.

معاونت■فرهنگی■شهرداری،■همایش■ارتباط■موثر■■با■رویکرد■خانواده■محوری■را■برگزار■کرد.■■

تصميمهاي  از  است  مجموعهاي  ما،  زندگي 
درست يا غلط. هر تصميمی كه در زندگي روزمره 
مي گيريم، مستقيمًا بر سرنوشتمان تاثير مي گذارد، 
يادم مي آيد  نباشد.  به نظر خودمان چنين  هرچند 
در دومين سال تولدم، هر وقت مي خواستم كاري 
بكنم، به مادرم نگاه مي كردم. اگر نگاه مادر، اخمی به 
همراه نداشت، مي فهميدم كه مجاز به انجام آن كار 
هستم، وگرنه، سرم را پايين مي انداختم و مي رفتم 
پي يك كار ديگر. البته نمي دانستم چرا مادرم اخم 
مي كند. به بيان بهتر، فلسفه درست يا غلط بودن 
حرف  به  بودم  مجبور  ولي  نمي دانستم،  را  كار 

مادرم گوش كنم وگرنه تنبيه مي شدم.
بعد كه 12 سالم شد، تصوير مادرم پيش از انجام 
كار در ذهنم مي آمد، و حتي اگر مادرم در صحنه 
درست  تصميم  اتخاذ  بر  او  تصوير  نبود،  حاضر 
گاهي  دوره،  اين  در  مي كرد.  نظارت  من  توسط 
علت و فلسفه اخم مادرم را درك مي كردم و گاهي 
هم نه. ولي به هر حال براي پيشگيري از عصباني 
شدن او، همچنان سعي مي كردم به حرفش گوش 

كنم.
بعد 22 كه سالم شد، علت غير مجاز بودن انجام 
آن كار در ذهنم پديدار مي شد. در كنار آن، هنوز 
آن  انجام  از  مرا  كه  مادرم  تصوير  قدرتمند  هاله 
كار نهي مي كرد در ذهنم نقش مي بست، اما درك 
فلسفه درست و غلط بودن انجام كار برايم كافي 

بود تا از انجام كار نادرست پرهيز كنم.
اجراي قوانين ترافيك هم همين طور است. روز 
اول كه مي خواستم گواهينامه بگيرم، مواظب بودم 
رانندگي من  بر نحوه  كنار دستم، كه  پليس  آقاي 
نظارت مي كرد، خطايي از من نگيرد. بعد تا يك 
سال هم كه گواهينامه موقت بود، باز براي اينكه 
احتياط  با  نيفتم،  غيره  و  مجدد  آزمون  دردسر  به 
رانندگي می كردم و حتي براي خط عوض كردن 
در مسير مستقيم هم راهنما می زدم! دو سال بعد، 

در مقابل وسوسه عبور از چراغ قرمز در نيمه هاي 
شب، به سختي مقاومت مي كردم. سه سال بعد از 
و  خلوت  خيابان هاي  در  فقط  گرفتن،  گواهينامه 
فرعي يك طرفه، خالف جهت مي رفتم و گاهي 
مي كردم  چپ  به  گردش  مجاز  غير  طور  به  هم 
سال  پنج  مي گذشتم.  قرمز  چراغ  از  يواشكي  و 
بعد، حتي فكرش را هم نمي كردم كه چرا چراغ 
آن  از  دارد، چون من هميشه  راهنمايي سه رنگ 
هم  بودم،  جوان  هم  كه  ويژه  به  مي كردم.  عبور 
دست فرمانم خوب بود، ... و هم هميشه خيلي كار 
داشتم! هم يك موتورسيكلت عالي داشتم كه كلي 
نمي شود  كه  بنزين  گراني  اين  با  تازه  بود.  پولش 
پشت چراغ قرمز توقف كرد. هم مصرف سوخت 
باال مي رود و هم آلودگي هوا را به دنبال دارد. اين 
خيابان هاي يك طرفه هم كه فقط باعث دور شدن 
مسير مي شود. نمي دانم آن موقع كه اين مهندسان 
ترافيك نبودند، ترافيك كجا بود و چكار مي كرد، 
به  كرده اند  شروع  دانشگاه ها  اين  وقتي  از  ولي 
آموزش مهندسان ترافيك، هم ترافيك زياد شده، 
هم تصادفات و هم بي نظمي. گفتم بي نظمي؛ اين 
خط كشي روي خيابان ها را نگاه كنيد. خودشان را 
سبك مي كنند و پول ممكلت را به هدر مي دهند. 
خط  اين  می دانيد  اصال  خودتان  شما  هيچ،  من 
كشي ها براي چيست؟ آخر عرض شان آن قدر كم 
است كه به زحمت می توان چرخ موتورسيكلت را 
روي آن ثابت نگه داشت! تازه مدام اعالم می كنند: 

»روی خط خودتان حركت كنيد!«
همه اين ها را گفتم، براي آن كه بگويم تاثير آن چند 
ساعت حضور آقا پليس در روز امتحان رانندگي 
خيلي كم بود.! ظرف يك هفته كامال از ذهنم محو 
من  مواظب  كسي  نمی كنم  احساس  بنابراين  شد. 
است و اگر اشتباه كنم، مثل مادرم دعوايم می كند! 
در عين حال، علت انجام خيلي كارها را هم هنوز 
نمی فهمم. مثال چرا نبايد از سمت راست سبقت 

بگيرم؟ چرا بايد پشت چراغ قرمز متوقف شوم؟ 
حركت  تسريع  و  تسهيل  وسيله  موتورسيكلت، 
است، نه وسيله توقف! پس فلسفه وجودي پدال 

ترمز در موتورسيكلت چيست؟
همين االن يك نكته به ذهنم رسيد. آيا همه افراد 
از  كسي  آيا  می دهند.  گوش  مادرشان  حرف  به 
فرمان مادرش سرپيچي نمی كند؟ آيا كسي اشتباه 
بد  آدم  خرابكار،  دزد،  جامعه  در  آيا  نمی كند؟ 
ايشان را خوب  مادرشان،  يا  نداريم؟ داريم! پس 
مادرشان گوش  به حرف  ايشان  يا  نكرده  تربيت 
برخي  فلسفه  شده اند،  بزرگ  وقتي  يا  نداده اند 
كارهاي خوب يادشان رفته است. به هر حال از 
تصميم  اميدوارم  كه  تصميمی گرفته ام  يك  امروز 
خيلي هاي ديگر هم باشد. می خواهم از اين پس، 
فلسفه مقررات ترافيكي را مرور كنم، و براي آن ها 
به  ببافم!   را  ندارند هم يك خوبش  فلسفه اي  كه 
افزايش  باعث  كه  مقرراتي  از  دسته  آن  به  ويژه 
ايمني و حفظ جان و مالم مي شوند بيشتر اهميت 
اينكه يك موضوعي براي فكر  خواهم داد. براي 
كردن داشته باشم، می خواهم رفتار خودم را وقتي 
رانندگي می كنم، با وقتي پياده هستم، مقايسه كنم.
شما هم يك دفترچه كوچك برداريد و به مدت 
سه روز، رفتارتان را در دو حالت فوق يادداشت 
يا  می گوييد  چيزي  لب  زير  اگر  ويژه  به  كنيد. 
می دهيد  تكان  را  سرتان  يا  می شويد،  عصباني 
يا می خنديد!، واكنش هاي خودتان را هم ثبت 
خودتان  روز،  سه  اين  از  پس  مطمئنم  كنيد. 
متوجه تاثير مثبت يادداشت هايتان خواهيد شد. 
زندگي  در  مهم  تصميم  است يك  ممكن  اين 
بار  يك  را  نوشتار  اين  اول  باشد. جمله  شما 
ديگر بخوانيد. حاال جمله دوم را بخوانيد! حاال 

رفتار  می خواهيد  كه  بگيريد  كبرا  تصميم  يك 
خود،  ايمني  افزايش  جهت  در  را  خود  ترافيكي 

خانواده و جامعه، بهبود دهيد.

فلسفه روان شناسي رفتار من در ترافيك

بودن  محدود  و  جمعیت  افزون  روز  رشد  به  توجه  با 
از  حفاظت  مساله  امروزه  دسترس،  در  طبیعی  منابع 
محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل جامعه 
بشری مطرح شده است. دانش »اقتصاد محیط زیست« 
یا »حسابداری سبز« در واقع دانشی است که به توسعه 
و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کمک می کند. 
چگونگی  زیست  محیط  اقتصاد  یا  دانش 
محیطی  زیست  منابع  توسعه  و  اداره 
را بررسی می کند. این علم می 
کوشد در پیشرفت فناوری و 
توسعه اقتصادی - اجتماعی 
انسان را در رسیدن به توسعه 
مالحظات  به  توجه  و  پایدار 
زیست محیطی یاری کند. هدف اقتصاددانان 
محیط زیست این است که رابطه یبن فعالیت 
بهتر بشناسند و  اقتصادی و طبیعت را  های 
ما را در تصمیم گیری عاقالنه در خصوص 
محیط زیست یاری کنند. نکته اساسی دراین 
زیست  محیط  و  اقتصاد  که  است  آن  علم 
تصمیم  هیح  نیستند،  یکدیگر  از  جدای 
اقتصادی یافت نمی شود که بر محیط زیست 
اثر نداشته باشد و هیح تحول زیست محیطی 
دیده  اقتصادی  تاثیر  آن  در  که  ندارد  وجود 
نشود. اقتصاد محیط زیست سعی دارد »حفظ محیط 

زیست« و »فعالیت های اقتصادی« را با هم آشتی دهد و 
این کار را به کمک ابزارها و تئوری های اقتصادی انجام 
می دهد. بنابراین مساله حفظ محیط زیست نیازمند یک 
بصورت  که  است  محیطی  زیست  مدیریت  سیستم 
درآید.  اجرا  به  مدیریتی  با سایر سیستم های  یکپارچه 
سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است که سازمان 
زیست  عملکرد  از  آن سطحی  به  تا  سازد  می  قادر  را 
محیطی که خود مقرر می دارد دست یابد وآن را بطور 
نظام یافته کنترل نماید. سیستم اطالعاتی حسابداری به 
عنوان جزء مهمی از سیستم اطالعاتی مدیریت می تواند 
نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از 
با  بگیرد.  عهده  بر  آالینده  تولیدی  های  شرکت  سوی 
دارد  می  مقرر  سازمان  که  سطحی  و  اهداف  به  توجه 
این سیستم درحوزه حسابداری اجتماعی نقش خود را 
ایفا نموده به ایجاد هزینه ها و به دنبال آن کسب منافع 
زیست محیطی می گردد. سیستم مورد نظر حسابداری 
سبز »محیط زیست« نام دارد و اطالعاتی را فراهم می 
کند که در امر ارزیابی، عملکرد، کنترل، تصمیم گیری، 
گزارشگری و حفاظت از محیط زیست به مدیران کمک 

می کند. 

محمدعلی حصاری مطلق

حســـابداری سبــــز

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:
بودجه سال 92 شهرداری بجنورد، به تفکیک محالت 
و مطابق با اولویت های مورد نظر شورایاران، تدوین 

شد. 
از زمان تشکیل شورایاری ها در نیمه دوم سال 1390 
آن ها  شمار  که  مکاتباتی  طی  شورایاران  کنون،  تا 
مسائل  و  مشکالت  می رسد،  نامه  هزار  از  بیش  به 
شورای  شورایاری های  ستاد  به  را  خود  محالت 
اسالمی شهر بجنورد، انعکاس داده و درخواست های 

خود را پیگیری کردند.
و  داشته  در محالت حضور  که شورایاران  آن جا  از 
از نزدیک در جریان کمبودها و نیازهای محله خود قرار می گیرند، یکی از بهترین مسیرهای تعامل بین 
شهروندان و مدیریت شهری را فراهم می کنند. این مهم سبب شد تا درخواست های آنان که برآمده از 
خواست و تمایل شهروندان می باشد به طور جدی تری مورد توجه قرار گرفته و برای اولین بار ردیف های 
اختصاصی بودجه برای هر محله تعریف شود که بعد از تصویب بودجه و ابالغ آن به شهرداری، ستاد 
شورایاری شورای اسالمی شهر بجنورد، ردیف های اعتباری هر محله  را در اختیار شورایاران قرار داده تا 

آنان مطابق با همین اعتبارات مطالبات خود را از طریق شهرداری های مناطق پیگیری کنند.
این اعتبارات آسفالت معابر، بازگشایی ها، پیاده روسازی، نصب تجهیزات راهنمایی و رانندگی، احداث 
هدفمند  پیگیری  برای  مرجعی  روش  این  می رود  انتظار  که  می شود  شامل  را   ... و  شورایاری  دفاتر 
زمینه رضایت خاطر شهروندان  این  در  باشد وهمچنین همکاری شهرداری  درخواست های شورایاران 

را فراهم آورد.
الزم به ذکر است شورایارن برای مدت دو سال انتخاب می شوند که با اتمام این دوره در پایان شهریورماه، 

انتخابات مجدد در محالت برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري گفت: به مناسبت والدت يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي 
)عج( جنگ شادي با حضور هزاران شهروند بجنوردي در محل پارک شهربازي برگزار شد.

محمدرضا موفق افزود: از هنرنمايي گروه آيين گل محمدي،اجراي موسيقي مقامي از فرهنگهاي مختلف 
کرد، ترکمن، ترک، تات، برگزاري مسابقات مختلف،  پذايرايي شهروندان با شربت و شيريني را از برنامه 

ها اين جشن بود.
وی گفت: در اين جنگ شادي  همچنين از 50 نفر از شهروندان محترم که  نام مبارک مهدي و نرگس 

را داشتند تجليل و هداياي نفيسي اهدا شد.
موفق يادآورد شد: در اين جشن که با همکاري معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري بجنورد، شوراي 
هماهنگي تبليغات اسالمي استان خراسان شمالي و بنياد فرهنگي مهدويت برگزار شد به 11 شهروند 

بجنوردی به قيد قرعه هدايايی اهدا شد.

بودجـــه 
محـــالت

به مناسبت والدت يگانه منجي عالم بشريت 
جنگ شادي  ويژه شهروندان بجنوردي برگزار شد 

معاونت فرهنگی:

برگزاری مسابقه نقاشی
 به مناسبت هفته 
مبارزه با اعتیاد
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نام: رضا
نام خانوادگی: بابایی

نام پدر: رجبعلی
تاريخ  تولد: 1346

قسمتی از وصیت نامه شهید:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

 
انا هلل و انا الیه راجعون 

همه از اويیم و به سوى او باز خواهیم گشت

با درود و سالم بر امام امت و ملت شهيدپرور 
و رزمندگان هميشه در صحنه انقالب. پدر جان 
را در  ناچيز  شما حتما راضى هستيد كه فرزند 
راه هدفى كه براى ما مشخص شده است قربانى 
داديد ولى با همين خونهاى شهيدان و رزمندگان 
را  انقالب  پرنهال  و  پربركت  درخت  كه  است 
دهيم.  يارى  را  قرن  بت شكن  خدا  يارى  به  و 
ازقول من هدف شما خيلى مهم است و بايد در 
راه هدف كوشا باشيم و بايد مكتب خودمان كه 
اسالم هميشه جاويد و زنده است حفظ نماييم 
هدف ما همان هدفى است كه على ابن ابيطالب 
بعد از به حكومت رسيدن براى ما مشخص كرد. 
راه حق  تداوم دهنده  ما  از  بعد  شما هستيد كه 
وحقيقت و شهادت در راه خدا و پيروى كامل از 
واليت فقيه را از ياد نبريد. اينجانب رضا بابايى 
فرزند رجب عازم جبهه مى گردم گرچه كه من 
انسانى ناقابل خونم را در راه خدا مى دهم و از 
خدا خواستارم اين خون ناقابل مرا بپذيرد و من 

چيزى ندارم كه به كسى بسپارم.  والسالم   
شهدا  هاى  خانواده  به  خواهم  مى  تو  از  خدايا 

صبر و استقامت عطا فرما.  
حكومت  برانداختن  راه  در  كه  كسانى  خدايا 

اسالم كوشا هستند نابود بگردان  
خدايا خدايا  تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار      

رزمندگان ما را نصرت عطا بفرما  
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دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید.            ناپلئون هیل بینش کافی نیست، باید همراه باشد با جرات ورزیدن. فایده ندارد که از پایین پلکان به باال بنگریم، باید از پله ها باال رفت.       واسالو هاول

باسالم؛ احتراما؛ً مسیر پشت شهربازی )اسالم آباد شرقی( 
حد  در  دارد  مسیری  اسم،  بدون  دارد  هایی  کوچه  هنوز 
 3 کودک  یک  قد  اندازه  به  دارد  چاله  که  خیابانی  روستا. 
ساله که باعث می شود ماشین هایی که با سرعت از آنجا 
می گذرند، آب مانده در آن ها را به اطراف پراکنده کنند. 
با آسفالت و لکه گیری مشکل رفع نمی گردد، چون دوباره 
به حالت قبلی در خواهد آمد. روشنایی معابر آن قدر کم 
است که از ساعت 5 به بعد، امنیت عابرین به خطر می افتد. 
ایمیل

فکری  آزادی  چهارراه  برای  لطفًا  نباشید  خسته  و  باسالم 
کنید. در روز حداقل 3 تصادف داریم که برای شهرداری و 

راهنمایی و رانندگی هم نامه زدیم، خبری نشد.
09150000131

از شوراهای محترم خواهشمندم به زمین های باغ مطهری 
رسید گی کنید.

09330000890

مبالغ  یکسان  برای یک مسیر  تلفنی  تاکسی  رانندگان  چرا 
متفاوتی را دریافت می کنند؟ از 800 تومان تا هزار تومان!!
09150000850

  با سالم با توجه به اینکه ورودی های هر شهر اولین و شاید 
کنند،  را مشاهده می  آن  باشد که مسافران  ای  منظره  تنها 
انتظار می رود مسئولین برای ساماندهی ورودی های شهر 

اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار دهند.
تماس تلفنی

ایستگاه  توسعه  و  واحد  خط  ایستگاه  احداث  سالم؛  با 
های موجود در خیابان های چمران و حنایی و بازگشایی 
کامل خیابان حنایی و یادگار در محله علیدخت از اولویت 
است. شورایار محله  این محله  اهالی  تقاضای  مورد  های 

علیدخت
ایمیل

»شهروندمطلوب« با رویکرد تربیتی، فرهنگی و اجتماعی از کتاب های 
ارزشمندی می باشد که به همت دوتن از فرهنگیان بجنورد به زیور چاپ 

آراسته شده است.
 این کتاب دارای شش بخش می باشد که عبارتند از: 

رفتارشناسی در عصر جهانی شدن
زندگی انسان و اهمیت روابط اجتماعی

تعلیم و تربیت و اخالق معاشرت در اسالم
قانون و حقوق شهروندان

آداب و رفتارهای شهروندی
جمالت و بیت های برگزیده

ازاین کتاب که به رعایت حقوق شهروندان دراتوبوس خط   دربخشی 
واحداینگونه اشاره شده است:

صندلی های وسایل نقلیه، محل مناسبی برای خلق آثارهنری شما نیست.
مکالمه  بلند  با صدای  همراه خود،  با گوشی  نقلیه عمومی  وسائط  در   

نکنیم شاید دیگران تمایلی به شنیدن مکالمات ما ندارند.
در ایستگاه اتوبوس همواره کسانی که پیاده می شوند نسبت به کسانی که 

می خواهند سوار شوند حق تقدم دارند.
 این کتاب که با همکاری و مساعدت معاونت پرورشی و فرهنگی اداره 
کل آموزش و پرورش خراسان شمالی تالیف شده از انتشارات ترجمان 

معـرفی کتـابفرد در 2000 نسخه و به قیمت 4200 تومان منتشر شده است.

ف
تعداد شهريه )ريال(کالسردي

فجلسه
تعداد شهريه )ريال(کالسردي

جلسه
130/00012مجسمه سازي100/0001025قرآن بزرگساالن )تجويد، صوت و لحن(1

150/00012مجسمه سازي100/0001226قرآن کودکان )تجويد، قصه گويي و تصويري(2

150/00012دوخت شال و کاله و کيف140/0001227نقاشي کودکان3

180/00012کاريکاتور140/0001228نقاشي خالق کودکان4

عکاسي200/0001229طراحي بزرگساالن5

خبرنگاري140/0001230طراحي سنتي: نقاشي روي شيشه و سفال6

180/00015آموزش نگارگري )سياه قلم(150/0001231طراحي روي پارچه7

150/00012اوريگامي)کاردستي ماکت(160/0001232پتينه8

120/00012قصه گويي کودکان250/0001233رنگ روغن9

120/00012داستان نويسي130/0001234خوشنويسي و خط تحريري         کودکان10

140/00016قالب بافي160/0001235خوشنويسي وخط تحريري       بزرگساالن11

140/00016عروسک بافي200/0001636زبان ترم1 و122

140/00012بافندگي با دست220/0001637زبان ترم3 و134

120/00012تذهيب180/0001238زبان کودکان )زير7 سال(14

سه 500/000خياطي  متري15
160/00016گلسازي بلندر- رويايي- چرم39ماهه

خياطي  الگويي ) لباس کودک، سرويس آشپزخانه، 16
سه 500/000سريس خواب،  لباس خواب(

200/00012گلسازي گل هاي اليافي40ماهه

200/00010شمع سازي140/0001041درويش دوزي17

دوخت جعبه کادويي با پارچه، ممقان دوزي، شماره 18
160/00010هويه کاري200/0001042دوزي، روبان دوزي، ترکمن دوزي

چهل تکه، سنگ دوزي، پته دوزي، موکت دوزي، 19
ICDL1000/000 درجه1 )98ساعت(250/0001043سرمه دوزي )همراه با ارائه مدرک(

ICDL500/000 درجه2 )32ساعت(170/0001044ساخت جعبه کادويي20

400/000فتوشاپ )40ساعت(180/0001045مينياتور21

اتوکد160/0001046معرق22

نرم افزار ميکس صدا150/0001247معرق کاشي )شيشه و سنگ(23

140/000سفالگري کودکان150/0001248کالژ کاشي24

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:
با  که  بجنورد  فرهنگی شهرداری  معاونت  فراغت  اوقات  کالس های 
استقبال خوب شهروندان مواجه شده در رشته های مختلف ورزشی، 

هنری، علوم کامپیوتر و ... از عالقمندان ثبت نام به عمل می کند.
نوبت اول این کالس ها از 18 خرداد ماه آغاز شده و تا پایان شهریورماه 
رده های  در  شهروندان  از  نفر   500 حدود  نوبت  این  در  دارد.  ادامه 

مختلف سنی شرکت دارند.

سالن  محل  در  معاونت  این  ورزشی  کالس های  است  ذکر  به  الزم 
خانه  و  الغدیر  فرهنگی  مجتمع  محل  در  کالس ها  سایر  و  مهربانو 

فرهنگ آفرینش برگزار می شود.
ثبت نام برای نوبت دوم کالس های اوقات فراغت نیز از اول مردادماه 
آغاز می شود که این دوره ها از 15 مرداد ماه تا پایان شهریورماه برگزار 

می شوند.

استقبال خوب شهروندان از کالس های
 اوقات فراغت معاونت فرهنگی شهرداری

شهرداری بجنورد همایش کوهنوردی به مقصد باباموسی را در روز جمعه با هدف تشویق و ترغیب شهروندان به روی آوردن به اینگونه فعالیت های 
مفرح و سالم، برگزار کرد. 

مراسم این همایش در محل جان پناهی که شهرداری بجنورد در ارتفاعات کوه باباموسی به منظور رفاه حال کوه پیمایان احداث کرده است، برگزار شد.
پس از برگزاری برنامه های گروهی، به قید قرعه دو دستگاه دوچرخه از طرف شهرداری به کوه پیمایان اهدا شد. 

کوه باباموسی که در شمال شهر بجنورد واقع شده است، روزهای جمعه پذیرای تعداد زیادی از شهروندان ورزش دوست است که به این بهانه از 
هوای دلپذیر صبحگاهی ارتفاعات باباموسی و طبیعت زیبای باباامان نیز بهره مند می شوند.

برگزاری همایش کوهنوردی
 به مقصد کوه باباموسی
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دنیا یکسره صحنه بازي است و همه بازیگران آن به نوبت مي آیند و مي روند و نقش خود را به دیگري مي سپارند.    ویلیام شکسپیر  از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.               آلبرت انیشتن

از راست به چپ: احمد سلیمی، خودکامه، یزدان اصالنی، قاسم آل شیخ، خلیل بوتگی، حبیب اله شادلو، 
کیومرث شادلو، علی توسلیان، سیاوش شادلو، اله قلی دهپناه، تقی وطنیان )مربی(، عزیز عباس نژاد )نشسته(

تیم فوتبال دانش آموزان سال سوم دبیرستان دهقان، سال 1337

با تشکر از آقای حبیب اله شادلو که این تصویر و اطالعات آن را در اختیار ماهنامه شهروند قرار دادند.


