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برای آنکه کاری امکان پذیر گردد دیدگان دیگری الزم است، دیدگانی نو.       یونک سه دستور وجود دارد كه هر كس رعايت كند پشيمان نخواهد شد: خودداري از عجله، مشورت در كارها، توكل به خدا     امام موسي كاظم )ع(

روند رو به رشد ساخت و ساز در مرکز استان و نظارت 
در مباحث و مقررات ایمنی آن، برای پیشگیری از خطرات 
ایمنی  متولیان  نظارت  باالتر،  طبقات  در  ساکنین  احتمالی 

را می طلبد.
کمبود امکانات امداد رسانی در ارتفاع، از قبیل خودروی 
نردبان و مشکالت حضور به موقع آتش نشانان به همراه 
و  ها  آسیب  جمله  از  باال  طبقات  در  اطفائی  تجهیزات 
خطرات احتمالی می باشد. مدیر عامل آتش نشانی بجنورد 
در همین رابطه می گوید: طراحی و پیش بینی سیستم های 
اطفاء حریق، خاموش کننده های دستی، درهای  اعالم و 
ضد حریق، وجود پله اضطراری و نصب جعبه های آب 
تدابیر  جمله  از  هوزریل(،  )فایر  طبقات  در  نشانی  آتش 
ایمنی است که باید در نقشه های ساختمانی پیش بینی و 

مورد بازبینی این سازمان قرار گیرد.
پنج  از  بیش  بناهای  طرح  این  در  افزود:  گودرزی  علی 
و  بنا و ساختمانهای  8واحدی  مربع  متر  هزار  و  سقف  
نشانی بجنورد  نظارت جدی سازمان آتش  باالتر مشمول 

می شوند، که صدور پایان کار توسط شهرداری نیز منوط 
به تأییدیه آتش نشانی می باشد.

برنامه آغاز و  این  ابتدای سال جاری  از  بیان داشت:  وی 
برای ادامه مسیر نیز همراهی سازمان های مرتبط و ناظر بر 
ساخت و ساز را در مجموعه شهری و استانی می طلبد. 
وی تأکید کرد: احقاق حقوق شهروندان که همان مطالبه 
ایمنی است، از وظایف این سازمان بوده و در همین راستا 
توصیه می شود تا شهروندان در کنار زیبایی و استحکام در 

ساخت و ساز، مقوله ایمنی را همواره مد نظر قرار دهند.
ضریب  افزایش  برای  که  فوق  طرح  یادآورشد:  گودرزی 
ایمنی درساختمان های بلند می باشد، چند سالی ست که 

در استان های همجوار به اجرا گذاشته شده است.
مدیر عامل آتش نشانی بجنورد گفت: وظیفه خود می دانیم 
و  راه  بجنورد،  شهردار  استانداری،  فنی  محترم  ازمعاونت 
در  که  هایی  مجموعه  دیگر  و  مهندسی  نظام  شهرسازی، 
اجرا و تصویب طرح نظارتی در ساخت و سازها، سازمان 

آتش نشانی را یاری کرده اند تقدیر و تشکر کنیم.

ساختمان های بیش از 5 سقف و بنای باالتر از هزار متربع،
 تأییدیه ایمنی دریافت می کنند

مسجد فیصل از برجسته ترین معماری های مدرن اسالمی در دنیا
این  مسجد  بزرگترین  پاکستان  آباد  اسالم  شهر  در  فیصل  مسجد 
کشور و حتی منطقه جنوب آسیا بوده و حتی در میان بزرگترین 

مساجد جهان جای گرفته است.   
این مسجد بین سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ زمانی که مسجد حسن 

و  مراکش  کازابالنکای  دوم در 
مسجد  و  مکه  الحرام  مسجد 
نشده  تکمیل  مدینه  النبی 
جهان  مسجد  بزرگترین  بود 
سال  در  و  رفت  می  شمار  به 
بزرگ  مسجد  چهارمین   ۱۹۹۰

جهان بود. 
به  پاکستان  در  فیصل  مسجد 
که  شود  می  تعبیر  ملی  مسجد 

۵ هزار متر مربع است. 
های  مناره  از  هرکدام  ارتفاع 
این مسجد به ۸۰ متر می رسد 
میان  در  ها  مناره  بلندترین  که 
محسوب  آسیا  جنوب  مساجد 

می شوند. 
بنای ساخت این مسجد در سال ۱۹۶۶ آغاز شد. در سال  سنگ 
برگزار و  معماران ۱۷ کشور  میان  المللی  بین  ۱۹۶۹ یک مسابقه 
ترکیه  کشور  از  معمار  یک  بررسی،  روز  چهار  از  پس  سرانجام 

برگزیده شد. کار ساخت این مسجد به طور رسمی از سال ۱۹۷۶ 
آغاز و در سال ۱۹۸۶ تکمیل شد. 

در ابتدا طرح ساخت این مسجد که با معماری های سنتی اسالمی 
متفاوت و فاقد ساختار گنبد سنتی است مورد انتقاد قرار گرفت اما 

بزرگی و وسعت این مسجد موجب شد بسیاری از این انتقادها در 
نهایت خاموش شوند. 

چشم انداز هوایی مسجد فیصل خط افق اسالم آباد را تحت تسلط 
خود دارد. این مسجد در پایتخت و در منتهی علیه شمالی خیابان 

فیصل واقع و موجب شده این مسجد در شمالی ترین نقطه شهر 
دامنه  های  تپه  نقطه  ترین  غربی  و  مارگله  های  تپه  دامنه  در  و 

کوهستان هیمالیا قرار گیرد. 
داشته  برعهده  را  فیصل  تبار معماری مسجد  دلوکای ترک  وداک 
جایزه  معماری  این  برای  و 
خود  به  را  آغاخان  معماری 

اختصاص داد. 
نامتعارف  نسبت  به  طراحی 
خطوط  نوعی  به  مسجد  این 
معاصر را با نگاه سنتی با خیمه 
به  اعراب ترکیب کرده و  های 
است.  افزوده  مناره  چهار  آن 
برخالف مساجد سنتی، مسجد 
فیصل فاقد گنبد است و مناره 
های  مناره  سبک  به  آن  های 
شبیه  و  باریک  ترکیه  مساجد 

قلم ساخته شده است. 
مسجد  این  داخلی  شبستان 
دارای یک چلچلراغ بسیار بزرگ است و دیوارهای آن با موزاییک 
پاکستانی  هنرمند  یک  ظریف  بسیار  های  خطاطی  و  زینتی  های 

تزئین شده است. 

روها  پیاده  این  کنیم  می  تصور  آنچه  خالف  بر 
هستند که شریان حیاتی شهرها هستند نه خیابان 
ها. توجه به فضای پیاده )واژه ای مناسب تر برای 
در  و  اصلی  ساکنین  به  توجه  واقع  در  رو(  پیاده 
از  پیاده است. یکی  یعنی عابرین  اولویت شهرها 
کمبودهای اصلی شهرهای ما همین فضاهای پیاده 
و  هم  با  که شهروندان  فضاهاست  این  در  است. 
اصلی  نیازهای  و  کنند  می  برقرار  ارتباط  شهر  با 
خویش را برطرف می سازند. این فضاها شهرها را 
زنده و پویا نگاه داشته و محل تعامالت اجتماعی 
چنین  تنها  نه  ما  شهرهای  روهای  پیاده  است. 
فضاهائی نیستند بلکه کارکردی معکوس یافته اند 
و باعث دوری شهروندان از شهر می شوند و آن 
رانند.  می  شخصی  های  اتومبیل  داخل  به  را  ها 
نقلیه  نبود وسائل  و  اتومبیل های شخصی  ازدیاد 
عمومی بسامان، یعنی انزوای شهرها و تعریض هر 
روزه خیابان ها و ساخت پل های روگذر و زیر 
... که هیچ مشکلی از ترافیک حل نکرده  گذر و 
تعامالت  گردونه  از  بیشتر  و  بیشتر  را  شهرها  و 
اجتماعی دور می کند. آنچه در زیر می آید قوانینی 

خشک برای داشتن حداقل یک فضای عابر پیاده 
است که باید با زندگی آمیخته شود.

ضوابط مربوط به پیاده روها به شرح ذیل مي باشد:
• حداقل عرض پیاده رو 120 سانتي متر مي باشد.
• رعایت حداقل 120 سانتي متر فاصله از دیوار 
براي هر نوع مانعي که به هر علت نصب آن در 

پیاده رو برنامه ریزي مي گردد اجباري است.
• حداکثر شیب عرض پیاده رو2 درصد مي باشد.
• حداکثر شیب طولي پیاده رو هشت درصد مي 

باشد.
• حداکثر شیب قسمت اتصال بین دو پیاده رو که 
نسبت به هم اختالف سطح دارند در سر پیچ سه 

درصد مي باشد.
پیاده رو و  بین  اختالف سطح  یا  ایجاد جدول   •

سواره رو الزامي است.
• ایجاد جدول به ارتفاع حداقل 5 سانتي متر بین 
پیاده رو، باغچه یا جوي کنار پیاده رو الزامي است.
• پوشش کف و پیاده روها باید از مصالح سخت 

وغیر لغزنده باشد.
تاسیسات  اجزاي  سایر  و  فلکه  شیر  گونه  هر   •
کف  در  شهري 
در  باید  معابر 
محفظه مناسب در 

نظر گرفته شود.
بودن  همسطح   •
درپوش  گونه  هر 
رو  پیاده  سطح  با 

الزامي است.
پل  بیني  پیش   •
بین  ارتباطي  هاي 
سواره  و  رو  پیاده 
رو با حداکثر شیب 
در 500 متر فاصله 

الزامي است.

امتداد  در  که  ارتباطي  هاي  پل  عرض  حداقل   •
مسیر پیاده رو نصب مي شوند برابر عرض پیاده 

رو باشد.
• حداقل عرض پل هاي عمود بر مسیر پیاده رو 

150 سانتي متر باشد.
داراي  باید  رو  سواره  با  رو  پیاده  ارتباط  محل   •

عالیم حسي قابل تشخیص نابینایان باشد.
• ایجاد خط کشي عابر پیاده در سواره رو در کلیه 
تقاطع ها با حداکثر شیب در هر 500 متر الزامي 

است.
• ایجاد خط کشي عابر پیاده در محل تردد معلوالن 

و در مکان هاي خاص آن ها 
الزامي است.

ارتباطي  هاي  پل  ساختن   •
پیاده رو و سواره رو در  بین 
پیاده  عابر  کشي  خط  امتداد 

الزامي است.
عابر  کشي  خط  محل  در   •
شماره  جدول  حذف  پیاده 
جزیره اي وسط خیابان الزامي 

است.
نقلیه  وسیله  توقف  براي   •
و سوار شدن  پیاده  منظور  به 
معلوالن در خیابان هاي اصلي 
)پیشرفتگي  ایجاد خلیج  شهر 
عمق  به  رو(  سواره  و  پیاده 
حداقل  طول  و  متر   3/60
با  مناسب  ارتباط  با  12متر 

پیاده رو الزامي است.
 3 اختصاصي  توقفگاه  در   •
به  توقفگاه  فضاي  درصد 
حرکتي  جسمي  معلوالن 

الزامي است.
• در سطح شیب دار بیش از 

متر  هر  ازاي  در  9متر(  مجاز  حد  )تا  طول  3متر 
افزایش طول 5 سانتي متر و عرض مفید آن اضافه 

و 0/5 درصد از شیب آن کاسته مي شود.
• پیش بیني یک پاگرد به عمق حداقل 120 سانتي 
الزامي است. در سطوح  متر و در هر 9متر طول 
شیب دار دو جهته عرض پاگرد برابر سطح شیب 
دار خواهد بود. عرض پله جهت رفت یا برگشت 
از  بیش  آن  ارتفاع  و  متر  سانتي   120 از  کمتر 

17/5سانتي متر نباشد.
شیبدار  سطح  طرفین  در  دستگرد  میله  نصب   •

الزامي است.

پیـــاده رو، شریـــان حیاتی شهـــر

ضرورت تشکیل شوراهای اسالمی
قانون شوراها و ورود شوراهای  با اجرایی شدن 
مهم  از  یکی  کشور  مدیریت  عرصه  به  محلی 
ترین اهداف قانون اساسی جمهوری اسالمی که 
محل  مردم  خود  دست  به  محلی  امور  واگذاری 

بوده تحقق عینی یافت.
اساسی  قانون  مختلف  اصول  بررسی  با  واقع  در 
شوراها   ...« دارد:  اشعار  که  هفتم  اصل  جمله  از 
 »... امور کشورند  اداره  ارکان تصمیم گیری و  از 
و اصول یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی 
که در قالب فصل هفتم تحت عنوان شوراها آمده 
نظام جمهوری  نتیجه گرفت؛ در  توان  است، می 
رفیعی  بس  جایگاه  شوراها  نهاد  برای  اسالمی 

درنظر گرفته شده است.
عرصه  در  مردم  حضور  ضرورت  ما  کشور  در 
اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  مختلف  های 
جمله   از  شود؛  می  بیشتر  روزبروز  سیاسی  و 
می  پویاتر  مردم  پررنگ  با حضور  که  نهادهایی 

گردد، شوراها می باشند که در سال 1377 اولین 
دوره  انتخابات سراسری آن برگزار گردید و رسمًا 
در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1378 فعالیت اولین 
این  گیری  دوره  آن آغاز شد. در بدو امر شکل 
مثبتی  اجتماعی  تأثیرات  و  امتیازات  مردمی،  نهاد 
در سایه فعالیت شوراها مدنظر بود که به پاره ای 

از آن اشاره می شود:
1- پر کردن خالء مدیریتی در روستا

با شکل گیری شوراهای اسالمی روستا و انتخاب 
دهیار توسط شورای روستا، امید آن است که بخش 
درخصوص  روستائیان  مشکالت  از  ای  عمده 
مرتفع  روستا  مدیریت  حوزه  در  روستا  مسائل 
اقدامات  و  نیازها  ها،  خواست  واقع  در  و  گردد 
روستائیان از طریق شورای روستا و دهیار بررسی 
و درخواست شود که به سرانجام مقصود که همانا 

رفع مشکالت متعدد روستانشینان است، برسد.
2- انتقال مدیریت از دولت به مردم

راستای  در  محلی  امور  مدیریت  تدریجی  انتقال 
جلب همکاری مردم محل در حوزه های عمرانی، 

بهداشتی، آموزشی، رفاهی، اقتصادی، اجتماعی و 
... در حوزه مدیریت شهری از دولت به مردم هر 
شهر از طریق تشکیل شوراها. ازجمله اهداف دراز 
مدت حکومت در راستای بسط مشارکت مردم در 

تصمیم گیری های محلی است.
3- اجرای سیاست عدم تمرکز

گستره   و  اقوام  تعدد  و  فرهنگی  تنوع  دلیل  به 
کشور و ویژگی های خاص هر محل بهترین 

تمرکز  عدم  سیاست  اجرای  روش 
در کشور اجرای 

ن  نو قا

ها  ا ر شو
تشکیل  و 
شوراهای 
و  شهر 
ستا  و ر

اقصی  در 
کشور  ر نقاط  و پهنا

امور  از  بخشی  تا  باشد.  می  ایران 
غیرحکومتی به مردم محل واگذار گردد.

ارتقاء  و  مردم  به  مردم  کار  شدن  سپرده   -4
مشارکت

که  هایی  مسئولیت  شناسایی  با  تواند  می  دولت 
بیشتر به مردم ارتباط دارد و عدم دخالت دولت 
در آن ها که در دراز مدت به نفع دولت است و 
واگذاری آن ها به مردم و جلب مشارکت مردم در 
اداره  امور مرتبط به خود، بهتر به وظایف خاص 

حکومتی خود بپردازند.
5- سرعت بخشیدن به جریان کارها و امور مردم

شناسایی  با  توانند  می  محلی  اسالمی  شوراهای 
دقیق تر موانع بر سر راه کارهای مردم و هموار 
کردن مسیر پیشرفت کارها به اجرای برنامه های 
مختلف دولت کمک کنند که نتیجه  این امر بهبود 
اوضاع مردم و سرعت بخشیدن به حل مشکالت 

ایشان است.
6- رفع تبعیض

هستند  مردم  متن  از  برخاسته  چون  »شورا«  نهاد 
می توانند خالء حضور کمرنگ دولت مردان در 
بطور  که  را،  مرکز  از  افتاده  دور  مناطق 
کمتری   امکانات  از  طبیعی 
کنند  پر  مندند،  بهره 
شناسایی  با  و 
یی  سا ر نا
و  ها 

به  آنها  انتقال 
خود  حد  در  دولت، 
شایانی  کمک  تبعیض  رفع  به 

کنند.
7- نظارت اجتماعی در کلیه نقاط کشور

منتخبین مردم در شوراهای اسالمی سراسر کشور 
بدلیل حضورشان در منطقه و محل خود می توانند 
بهترین ناظرین اجتماعی بر امور محلی خود باشند 
و در صورت بروز مشکل سریعًا جلوگیری کرده 

و اجازه  انحراف را به جریان امور مردم ندهند.
8- کامل نمودن کار دستگاه های دولتی و کمک 

به مسئوالن محلی
با تـوجه به شـرح وظایف شـوراهـای محلـی که 
مهمتریـن آن تشخیص نیازها و کمبودهای محلی 

است که از طریق برنامه ریزی و ارائه  راه حل به 
مقامات دولتی مستقر در محل می توانند صاحب 
نقش مکمل فعالیت دستگاه های دولتی باشند و از 
طریق جلب مشارکت اهالی محل به تحقق برنامه 

های مختلف دولت کمک کنند.
9- هدایت و رهبری امور محلی و منطقه ای

نمایندگان مردم در شوراهای محلی به دلیل اینکه 
برخاسته از متن مردم هستند بهتر از عوامل دولتی 
امر  توانند  می  باشند  می  نیز  بومی  غیر  بعضًا  که 
ای  منطقه  و  امور محلی  در  را  و رهبری  هدایت 

برعهده گیرند.
و  امور  جریان  به  نسبت  مردم  نمودن  آگاه   -10

مشکالت
اعضای شوراهای  اینکه  لحاظ  به  و  روانی  بدلیل 
محلی منتخبین مردم محل هستند بهتر می توانند 
مشکالت مردم و نقاط ضعف کارها را تشخیص 
بیشتری  استقبال  از  مردم  به  ارائه  هنگام  و  دهند 
دلیل  به  مقامات دولتی مستقر در محل  به  نسبت 

بومی بودن و مردمی بودن، برخوردارند.
11- باال بردن ظرفیت ها و توان عملکرد دولت 

در انجام برنامه ها
می  مناسب  فضاسازی  و  بسترسازی  با  شوراها 
در  دولت  کاری  های  ظرفیت  ارتقای  به  توانند 
رفاهی،  بهداشتی،  عمرانی،  مختلف  های  حوزه 
و  کنند  ... کمک  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی، 
از طریق جلب مشارکت عامه، دولت را در تحقق 

اهداف محلی خود کمک کنند.
12- نیروسازی و رشد استعدادهای مردمی

نهاد »شورا« می توانند با کشف استعدادهای اهالی 
های  فعالیت  به  آن ها  ترغیب  و  تشویق  و  محل 
گروهی و اجتماعی و ایجاد بستر مناسب از طریق 
نوآوری  و  ابتکارات  خالقیت،  قوه   از  آموزش، 
اهالی محل در حل مشکالت و معضالت محلی 
و  ها  انجمن  تشکیل  با  و  ببرد  را  استفاده  نهایت 
را  خود  فکری  توان  مشورتی،  های  کمیسیون 
افزایش داده و هم بستری برای تضارب آراء اهالی 
پیشنهادهای  و  حل  راه  ارائه  شدن  باب  و  محل 
سازنده از سوی اهالی را ایجاد کرده و در نهایت 
به باال بردن سطح همفکری و همکاری در سطح 

محلی کمک کند.

ضرورت تشکیل شوراها
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زندگي بدون تالش، مردن قبل از وقت مقرر است.         گوته   ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم.       اسکات پک

پرسیدم: چگونه بدانم چه شهری برای زندگی مناسب است؟
گفت: از رضایت شهروندان.

پرسیدم: چگونه بدانم چه شهری در حال پیشرفت است؟
گفت: از درایت شهروندان.

پرسیدم: چگونه بدانم چه شهری مورد رحمت خداوند است؟
گفت: از صداقت شهروندان.

پرسیدم: چگونه بدانم چه شهری شورای شهر خوبی دارد؟
گفت: از هدایت شهروندان.

پرسیدم: چگونه بدانم چه شهری جوانان موفقی تربیت می کند؟
گفت: از حمایت شهروندان.

کتاب شهر خوب، شهروند خوب

پیشرفت

اصل اول: 

به هنگام بازشدن درهای اتوبوس واحد با استفاده از ابزاری کمکی همچون زدن آرنج خود به پهلوی نفر 
کناری و یا گذاشتن کف گرگی در صورت شخص عقبی فضای بازی برای خود ایجاد کرده و صندلی 

خالی را به تصاحب خود درآورید. در صورت پیروزی در این اصل به اصل چهارم رجوع کنید!

اصل دوم:

با حفظ خونسردی نبض فضای  به تصاحب دیگران درآمد  در صورتی که تمامی صندلی های خالی 
موجود در اتوبوس را در دست خود بگیرید و با نگاه کردن زیر چشمی به افراد، کسانی که قصد پیاده 
شدن در ایستگاههای نزدیکتر را دارند تشخیص داده و با یک حرکت سریع السیر خود را به باالی سر 
آنان برسانید تا به هنگام بلند شدن شخص تحت نظر بر جای وی بنشینید. در صورت پیروزی در این 

اصل به اصل چهارم رجوع کنید!

اصل سوم: 

در صورتی که هیچ کدام از اصول گفته شده به موفقیت منجر نشد در به اصل چهارم رجوع کنید!

اصل چهارم: 

به چشمان فرد رو به رویی یا کناری خود خیره شوید و با بازکردن سر صحبت به گونه ایی رفتار کنید 
که فرد مورد نظر به هنگام خداحافظی هیچ چاره ایی جز تعارف کردن بلیط واحد شما برای رهایی از 

صحبت های شما را نداشته باشد.

اصل پنجم:

هنگام گرفتن بلیط از فرد کناری یا رو به رویی با گفتن جمالتی همچون »اگر پول آن را نگیرید ناراحت 
می شوم« و یا »فقط به شرطی قبول می کنم که پول آن را از من قبول کنید« سعی بر راسخ کردن تصمیم 
وی بر گرفتن پول بلیط واحد تعارفی کنید! توجه داشته باشید اصل پنجم تنها برای کسانی توصیه می 

شود که درصدد حفظ شخصیت و شأن اجتماعی خود می باشند وگرنه انجام آن ضرورتی ندارد!

اصل ششم:

 با بیرون آوردن یک هزار تومانی و یا مبالغی درشت تر به اصرار سعی بر پرداخت پول بلیط واحد خود 
کنید تا شخص مورد نظر با مقایسه پول بلیط واحد و مبلغ پول در دست شما کال قید گرفتن پول بلیط 
واحد را بزند. با رعایت این اصل نه تنها شخصیت اجتماعی شما حفظ می شود بلکه در صرف یک 

بلیط هم صرفه جویی می شود!

اصل هفتم: 

در کل مسیر زندگی خود تمامی اصول یاد شده را در یک طرف و رعایت اصل فرهنگ شهروندی را 
در یک طرف قرار دهید!!!

آورده اند که بوق در وسائط نقلیه کاربردهای 
فراوانی دارد که از آن جمله اند:

تشکر،  فحاشی،  کردن،  سوار  کردن،  سالم 
ایجاد  عروس،  ماشین  به  عروسی  تبریک 
وحشت و ارعاب، وادار کردن افراد به حرکت، 
منصرف کردن افراد از حرکت، درآوردن افراد 
ابراز  بچه ها،  خانم  کردن  صدا  بالتکلیفی،  از 
شادمانی )به خصوص از 12 شب به بعد(، َکل 
با دیگران،  کِل کِشیدن در کاروان  َکل کردن 
عروس، بیدار کردن افراد در مناطق مسکونی 
با  )اولویت  ظهر  از  بعد  شیرین  خواب  از 
می باشد(،  میگرنی  بیماران  و  سالخوردگان 

س  ر د آ
دادن،  آدرس  پرسیدن، 
به  کتک کاری  و  دعوا  مقدمات  کردن  فراهم 
صورت گذاشتن دست بر روی بوق به مدت 
پیاده،  عابر  ادب کردن  بیشتر،  یا  و  دقیقه  یک 
رانندگان  سایر  همچنین  و  دوچرخه سوارها 
توجه،  جلب  ترافیک(،  در  )فرهنگ سازی 
حق  از  استفاده  و  عقیده  ابراز  وجود،  ابراز 
دیگران،  انکار  خویش،  اثبات  بیان،  آزادی 
سایرین،  گوش  کردن  کر  حقانیت،  اثبات 

سوهان کاری اعصاب و ...     

اصول شهروندی )!( در اتوبوس

محمد آزادنیا 

کاربرد بــــوق بیشتر از
 آنچه تصور 
می شود!
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آرزودارمروزیاینحقیقتبهواقعیتمبدلشودکههمهانسانهابرابرند.مارتینلوترکینگ چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است.        امرسون

شورای■اسالمی■شهرمساعدت■به■دو■ورزشکار■ناشنوا■را■برای■حضور■در■مسابقات■بلغارستان■تصویب■کرد.■■

بهینه■سازی■سیستم■کشتارگاه■صنعتی■بجنورد■با■اعتبار■ده■میلیارد■ریال،■توسط■شهرداری■به■انجام■رسید.■■

■همایش■یک■روز■بدون■پالستیک■با■مشارکت■معاونت■فرهنگی■اجتماعی■شهرداری■و■حامیان■محیط■زیست■در■شهربازی■بجنورد■■■■■
برگزار■شد.

■معاونت■فرهنگی■و■اجتماعی■شهرداری■بجنورد■جشنواره■بزرگ■»نشاط■کودکی«■را■در■قالب■کار■با■سفال،■گل■بازی■و■جشن■بادبادک■■■
برگزار■کرد.

معاون■فني■و■عمراني■شهرداري■بجنورد:■4■میلیارد■ریال■بودجه■براي■رفع■و■برداشت■معارض■و■موانع■برق■پل■تقاطع■غیر■همسطح■■■
چهار■راه■شهدا■اختصاص■یافته■است.

راستاي  در  گفت:  بجنورد   2 منطقه  شهردار 
بيشتر شهروندان  رفاه  امنيت، سالمت و  حفظ 
اقدام به خريد، تکميل و تجهيز مبلمان پارکي، 
وسايل  و   کودکان  بازي  وسايل  سازي  ايمن 
ورزشي در پارک هاي سطح  شهر شده است.

حميد محمدی اظهار داشت: بالغ بر 4 ميليارد 
ريال اعتبار برای خريد دستگاه مجموعه بازي 
ست  استاندارد،  و  ايمني  کفپوش  کودکان، 
براي  مناسب  هاي  نيمکت  و  ورزشي  وسايل 
پارک هاي شهرداري منطقه 2 هزينه شده است.
مجموعه  بخش  برای  کرد:  تصريح  محمدي 
بازي کودکان، 4 دستگاه مجموعه بازي کودکان 
ميليون   700 و  ميليارد   2 بر  بالغ  اعتباري  با 

خريداری شده است.
وي با اشاره به اينکه يک دستگاه مجموعه بازي 
کودکان و يک دستگاه ست ورزشي 17 کاره در 

پارک سرداران شهيد در حال نصب است، افزود: کليه اين تجهيزات در پارک هاي يادگار امام، تفاهم، بوستان 
آسايش، سرداران شهيد و پارک شهرک فرهنگيان نصب خواهند شد.

محمدي بيان داشت: بالغ بر 50 ميليون ريال اعتبار نيز در جهت تکميل و تجهيز مبلمان پارک فردوسي که شامل 
خريد نيمکت هاي مناسب است اختصاص يافته که به زودي در اين پارک نصب خواهد شد.

شهردار منطقه 2 بجنورد، همچنين از مجهز کردن پارک هاي فوق به کفپوش ايمني و استاندارد خبر داد و افزود: 
بيش از يک هزار و 200 ميليون ريال اعتبار نيز به خريد کفپوش ايمني و استاندارد اختصاص يافته، که بعد از اتمام 

زيرسازي هاي الزم، کفپوش ها نصب خواهند شد.

مدير شهرداري منطقه 2 بجنورد: 

4 ميليارد ريال بودجه به تجهيز پارک ها و 
بوستان هاي سطح شهر اختصاص يافته است 

به  یادآور  شمالی  در خراسان  ساله  هر  ماه  مرداد 
ثمر نشستن تالش ها، پیگیری های مجدانه و محقق 
شدن آرزوی عمومی مردم این منطقه می باشد لذا 
تأسیس  و  زمانی جهت شکل گیری  مقطع  آن  در 
بجنورد،  شهر  مرکزیت  به  شمالی  استان خراسان 
همه مسئولین و اقشار مختلف مردم به این نتیجه 
رسیده بودند که جهت رشد و توسعه پایدار باید 
این قسمت از جغرافیای ایران اسالمی به استان 
ارتقاء یابد و در راستای همین باور و خواسته 
و  مدیران  بین  همبستگی  و  همدلی  عمومی، 
توده مردم به اوج خود رسیده بود. به طوری 

که جهت تحقق این خواسته مشخص، کارهای 
بزرگی با کمک و همیاری مردم به سامان رسید 
استان،  زیرساخت های  نمودن  آماده  جهت  و 
که  طوری  به  گرفت.  صورت  مضاعفی  اقدامات 
تأسیس  از  بعد  به  اگر  پروژه ها  و  اقدامات  این 
متمادی  سالیان  شاید  می گردید  موکول  استان 
جهت انجام و به نتیجه رسیدن آن باید مردم منتظر 

می ماندند.
شما تصور نمائید اگر در آن مقطع زمانی فرودگاه 
ساخته  هکتار   200 حدود  وسعت  با  بجنورد 
با  شهرستان  اداری  ساختمان های  اگر  نمی شد، 
کل  ادارات  اکثر  اکنون  که  ظرفیت  و  کیفیت  این 
و سازمان ها در همین ساختمان ها مستقر شده اند، 
اگر کشتارگاه صنعتی ساخته  نمی گردید،  احداث 
نمی شد، اگر کمربند سبز در اطراف شهر بجنورد 
و  بازسازی  بش قارداش  اگر  نمی گردید،  ایجاد 
هکتاری   20 پارک  اگر  نمی گردید،  بازپیرایی 

شهربازی ساخته نمی شد، 

ترمینال  اگر 
و  فعلی  مسافربری 

ن  ا تره بار در این وسعت ساخته مید
اجرا  دیگر  مهم  پروژه های  سایر  اگر  و  نمی شد 
نمی گردید، اکنون چه شرایطی داشتیم؟ آیا با روند 
و شرایط فعلی اقتصادی حتی تصور کارهای انجام 
میسر  استان(  تأسیس  از  )قبل  دوران  آن  در  شده 

بود؟ 
لذا جا دارد به خاطر اقداماتی که در آن مقطع زمانی 
مردم و مسئولین شهرستان بجنورد کمر همت به 
انجام آن بسته بودند، تقدیر و تشکر گردد و چنانچه 

به 
دنبال 
و  رمز 
این  علت 
ت  بیا تجر
با  و  شیرین 
ارزش باشیم، قطعًا 
خواهیم  نتیجه  این  به 
این  اعتالی  جهت  مسئولین  و  مردم  که  رسید 
منطقه به دنبال یک هدف مشترک بودند. به همین 
نداشتند.  دریغ  حمایتی  و  کوشش  هیچ  از  لحاظ 
حتی ادارات و نهادهای شهرستانی منافع عمومی 
شهر و خواسته عموم مردم را بر اهداف اداری و 
سازمانی خود ترجیح می دادند یا به عبارت دیگر 
فرهنگ بخشی نگری و سازمان گرایی در آن مقطع 
تحقق  راستای  در  همه  و  نداشت  عملی  مفهوم 
آرزو و خواسته های مردم )تأسیس و شکل گیری 

استان( 
بر  . گام  شتند ا می د

در سازندگی و  باعث شتاب  امر  همین 
جهت  الزم  زیرساخت های  نمودن  فراهم 
و  تالش ها  نباید  لحاظ  همین  به  گردید  استان 
شهرستان  وقت  مسئولین  و  مدیران  پیگیری های 
بجنورد به ویژه اعضای شورای اسالمی دور اول 
و شهرداری بجنورد فراموش گردد. اگر آن شور 
و هیجان کاری مدیران و همدلی و حمایت مردم 
موفقیت  این  شاهد  اکنون  شاید  نبود،  اصناف  و 

بزرگ نبودیم. 
وقت شهرستان  مسئولین  تمامی  از  دارد  جا  پس 
مجلس  در  بجنورد  وقت  محترم  نمایندگان  و 
شورای اسالمی و از همهم مهمتر مردم خوب و 
همیشه در صحنه بجنورد و نمایندگان و نخبگان 
پر تالش آنان در ستاد توسعه مردمی و نیروها و 
فرزندان این دیار که در جایگاه های مختلف اداری 
و وزارت خانه ها مشغول خدمت بودند و به طور 
مستمر و خستگی ناپذیر کارهای مربوط به ارتقاء 

را پیگیری می نمودند، تشکر نمود.

محسن تیمورزاده      

تأسیس استان خراسان شمالی

گاهی بی توجهی به جزئیات به ظاهر کم اهمیت، خدمات خوبی را که برای رفاه حال شهروندان ارائه 
می شوند را تحت تأثیر قرار می دهد. حمل و نقل عمومی یکی از این گونه خدمات است که با توجه به 

نقش شایان خود در کاهش ترافیک و آلودگی هوا، توجهات بیشتری را می طلبد.
شامل  سنین  تمامی  در  را  اقشار  تمامی  که  عمومی  نقل  و  از سرویس حمل  بهره برداران  گسترده  طیف 

می شود، نیازها و تقاضاهای متعددی را نیز مطرح می سازد.
دسترسی آسان و بی خطر به ایستگاه های اتوبوس شهری، یکی از نخستین و اساسی ترین موضوعاتی است 

که کیفیت خدمات این حوزه را به طور مستقیم تحت شعاع قرار می دهد.
اما در کنار برخی از ایستگاه های خط واحد در بجنورد پلی برای گذر عابرین از پیاده رو به سواره رو و 
ایستگاه اتوبوس و بالعکس، احداث نشده است. یعنی زمانی که رانندگان محترم به علت کم عرض بون 
خیابان ها، به خصوص خیابان های اصلی شهر، ناچار به توقف وسیله در نزدیک ترین فاصله تا جدول و 
ایستگاه هستند، پلی وجود ندارد که مسافرین با عبور از آن مستقیمًا به پیاده رو و یا به ایستگاه بروند که این 
خود خطراتی را به خصوص برای سالمندان و خردساالن در پی دارد. زیرا چنانچه اتوبوس دقیقًا در محل 
ایستگاه توقف نکند، مسافرین به ناچار باید در سواره رو پیاده شده و به علت فاصله خیلی کم اتوبوس 
با کناره سواره رو، بایستی به سرعت به پیاده رو بروند که با نبود پل و حتی معبر مناسب، این مشکل 

دوچندان می شود.
اتوبوس  ایستگاه های  به  اگر 
کنید  نگاه  شهرها،  سایر  در 
آن ها  جانمایی  تفاوت  متوجه 
بجنورد  شهر  ایستگاه های  با 
که  است  درست  البته  می شوید. 
علت  به  شهر  اصلی  خیابان های 
پیاده  رو  و  سواره رو  عرضی  کم 
جایگاه ها  اینگونه  احداث  امکان 
اما ساختن پل عابر  را نمی دهد، 
این  و  است  پذیر  امکان  پیاده، 
برطرف  زیادی  تا حد  را  مشکل 

می کند. 

مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس

یکی از ایستگاه های اتوبوس شهر که در دو طرف جایگاه، پلی برای 
گذر ایمن مسافرین به سواره رو و پیاده رو ندارد.
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نام: برزو
نام خانوادگی: باغچقی

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

و التحسبن الذين قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل 
احیاء عند ربهم يرزقون

گمان نكنید كسانی كه در راه خدا كشته شده 
پروردگار  نزد  و  اند  زنده  بلكه  اند  مرده  اند 

روزى می خورند. »قرآن كريم«

به نام اهلل كه از اويم هستی ما از اوست و بازگشت 
ما به سوى اوست. وصیتم به شما ملت شهید پرور 
اين است كه امام اين قلب توفنده امت حزب اهلل را 
تنها مگذاريد و راه شهیدان را ادامه دهید. والدين 
پیشه  را  كه صبر  امیدوارم  جانم  از  بهتر  و  عزيزم 
خود كرده و صابر باشید. بارها پیش خودم زمزمه 
نمودم كه شما براى من زحمت كشیديد و من را 
بزرگ كرده ايد و من هم در آخر نتوانستم زحمات 
كوتاهی  خیلی  شما  در حق  نمايم  جبران  را  شما 
نمودم و دين خود را نسبت به شما بطور صحیح 
ادا نكردم. ولی مي دانم كه قطعًا به مكانی خواهم 
رفت كه تا نفوس تكمیل و روانهاى تطهیر نباشد 
كسی نمی تواند به اين منزلگه دسترسی پیدا كند و 
همانطورى كه امام علی )ع( می فرمايد دنیا خانه 
عبور و آخرت خانه اقامت است آخرت است كه 
تنها  انسان  كه  بدان  مادرم  دهد.  مي  معنی  دنیا  به 
در مقابل مرگ تسلیم است و هیچ كارى از او بر 
بهتر كه اين مرگ در راه عشق  نمی آيد پس چه 
در راه آنكس باشد كه انسان او را می پرستد و به 
صورت شهادت انسان ملقب شود كه بزرگترين نام 
ها شهادت است چگونه شهادت حد نهايی تكامل 
انسان است بعد از شهادتم افتخار نما كه فرزندى 
در راه خدا داديد و شهادت هديه اى است گرانبها 
بندگان  براى  تعالی  و  تبارك  خداوند  جانب  از 
خالص خود كه نصیب هر كس نمی شود. انسان 
آن خط  در  سعادتش  كه  كند  سیر  راهی  در  بايد 
باشد و به اهلل سوگند من سعادت خويش را نمی 
يابم مگر در پیمودن خط خونین اباعبداهلل الحسین 
است.   اسالمی  انقالب  شهدا  تمامی  راه  كه  )ع( 

والسالم
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خوش بختي بر سه پايه بزرگ استوار است، فراموش كردن گذشته، غنيمت شمردن حال و اميد وار بودن به آينده.   موريس مترلينگ هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می کنی.        نیما یوشیج 

فرهنگی  معاونت  به همت  مراسمی  که طی  بجنورد  مساجد  منادیان  از  تجلیل  آیین  در 
اجتماعی شهرداری برگزار شده بود، 30 تن از منادیان مساجد، موذنین، خادمین و رابطین 

مساجد تقدیر شدند.
امام جماعت شهرستان بجنورد در این مراسم ضمن تقدیر از شهرداری برای حمایت از 
برگزاری برنامه هایی در تقویت مساجد، اعالم داشت : ارزش خدمتگزاری در مساجد 
ارزشمند است و تمامی افرادی که با خلوص نیت در راه اعتالی دین و پاسداشت ارزش 

های اسالمی تالش می کنند، شایسته تقدیرهستند.
و  است  کرده  مکرر  توصیه  وقف  به  اسالم  مبین  دین  افزود:  یعقوبی  االسالم  حجه 
خوشبختانه خیرین بسیاری در این زمینه در شهر بجنورد داریم که شناسایی و تقدیر از 

این افراد ادای دین ما خواهد بود.
حفظ،  برای  سازی  فرهنگ  راستای  در  گفت:  نیز  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
و  ریزی  برنامه  منادیان  از  تجلیل  آیین  بار  اولین  برای  مساجد،  در  و حضور  نگهداری 

برگزار شد.
و  ارج  فقط  که  است  واالیی  ارزش  دارای  در مساجد  افزود: خدمتگزاری  موفق  محمد 

ارزش غایی آن نزد خداوند محاسبه می شود.
وی اظهارداشت: برگزاری این مراسم از سری برنامه های معاونت فرهنگی در ماه مبارک 

رمضان بود که در این مراسم از 30 تن از واقفین، منادیان و خادمین مساجد تقدیر شد.

آیین تجلیل از منادیان مساجد بجنورد برگزار شد 

معموال کشورهای صنعتی دارای باالترین نرخ در 
کاال  مصرف  و  تولید  که  چرا  هستند  زباله  تولید 
از  که  اساسی  نکته  اما  باالست  کشورها  این  در 
شاخصه های توسعه نیز هست در صد بازیافت و 

فرهنگ مدیریت زباله است.
60 درصد زباله های خانگی بریتانیا قابل بازیافت 
 17.7 تنها  انگلیس  در  اما  است  کاربری  تغییر  یا 

و 78  بازیافت می شوند  زباله ها  درصد 
می شوند.  دفن  آن  درصد 

است  شرایطی  در  این 
 5.3 از  بیش  روزانه  که 

جهان  در  زباله  تن  میلیون 
ایرانی ها  که  می شود  تولید 
 700 روزانه  سرانه  میانگین  با 
گرم، ۴0هزار تن زباله در روز 

تولید می کنند.
آلمانی ها  که  است  حالی  در  این 

دارند،  زباله  تولید  تن  روزانه ۹0 هزار 
که در نگاه نخست فاجعه بار به نظر می رسد. اما 

 80 آلمان  همچون  یافته ای  توسعه  کشورهای  در 
درصد از زباله ها بازیافت می شود، در حالی که در 
ایران کمتر از 5 درصد زباله به چرخه استفاده باز 
می گردد و فاجعه درست از همین جا آغاز می شود؛ 
زمانی که با کوهی از زباله روبه روییم و نمی دانیم 
چه کنیم، در حالی که به طور متوسط کشورهای در 
حال توسعه، 5 درصد سرانه تولید ناخالص ملی 
شهری  ضایعات  مدیریت  خدمات  برای  را  خود 

هزینه می کنند.
امر  این  به  از بودجه شهرداری را  ژاپن 5 درصد 
اختصاص می دهد. در مالزی 70 درصد، در هند 

86 درصد و در اندونزی ۹0 درصد هزینه مدیریت 
مواد زائد جامد شهری صرف جمع آوری ضایعات 
می شود. از سوی دیگر در کشورهای توسعه یافته 
بازیافت  قابل  محصوالت  جمع آوری  خدمات 
بازیافت،   و  فراوری  تاسیسات  و  باالست  بسیار 
بسیار پیشرفته و بازار محصوالت بازیافتی،  بسیار 
گسترده است. در همین حال روش های عملی شده 
برای کاهش آسیبی که زباله ها به سالمت 
و محیط وارد می کنند کاماًل 
خته  شنا

هستند.  شده 
اروپا  اتحادیه  میان  این  در 

کاهش  اصل   ۴ روی  همواره 
مواد اولیه،  استفاده دوباره از تولیدات،  

بازیافت و احیای انرژی تاکید می کند.
سوئد به منظور بازیافت زباله و بازیابی انرژی از 
در حالی  کند.  می  وارد  زباله  کشورهای همسایه 
مشکالت  از  یکی  به  پیش  ها  سال  از  زباله  که 
کشورهای صنعتی تبدیل شده،  سوئد بعلت کمبود 
تولید زباله مجبور به وارد کردن آن از کشورهای 

زباله  درصد  یک  تنها  سوئد  در  است.  همسایه 
که  حالی  در  نیست  بازیافت  قابل  خانگی  های 
و هشت  به سی  اروپایی  در کشورهای  رقم  این 
درصد  شش  و  سی  سوئد  در  رسد.  می  درصد 
کود  به  تبدیل  درصد  بازیافت،  چهارده  ها  زباله 
و چهل و نه درصد سوزانده می شوند در حالی 
دو  و  بیست  اروپا  در  زباله  بازیافت  متوسط  که 
درصد است. سوئد با استفاده از دستگاههای بسیار 
پیشرفته سوزاندن زباله بیست درصد از برق مورد 
نیاز دستگاههای گرمازای کشور و نیز ذخیره برق 
برای دویست و پنجاه هزار خانوار از چهار میلیون 
تامین می کند. مشکل  و ششصد هزار خانوار را 
کنونی سوئد ظرفیت باالی دستگاههای سوزاننده 
زباله است که بیش از میزان تولید زباله داخلی 
)دو میلیون تن در سال( است. 
این  رونق  برای  استکهلم 
از  پیشگیری  و  صنعت 
تازگی  به  آن  زیاندهی 
از  زباله  واردات  به  شروع 
کرده  اروپایی  کشورهای 
سوئد  اساس  این  بر  است. 
زباله  تن  هزار  هشتصد  ساالنه 
مشاور  کند.  می  وارد  نروژ  از 
محیط  حفاظت  سوئدی  آژانس 
زیست می گوید: استفاده از انرژی 
بهای  از زباله در جهانی که  حاصل 
اهمیت  است  افزایش  به  رو  انرژی 
بسیاری دارد در حالی که ما ممکن است 
همچنین  سوئد  شویم.  مواجه  سوخت  کمبود  با 
برای کنترل گازهای آالینده کارخانجات بازیافت 
زباله قوانینی جدی در دستور کار قرار داده است.

ادامه دارد...

بازیافت زباله در سایر کشورها

با سالم، شاخه های درختان خیابان زایشگاه، عبور و مرور 
مشکل  با  خیابان  این  باریک  روهای  پیاده  در  را  عابرین 

مواجه کرده است.
تماس تلفنی

جمع  درهنگام  هستیم.  پردیس  کوی  ساکن  ما  سالم،  با 
آوری زباله توسط مامورین زباله، آب زباله ها مانند شیری 
که باز باشد از ماشین زباله بر روی زمین می ریزد و بوی  
ناراضی کرده است. در  بدی کوچه رابرداشته وساکنان را 
ضمن ماشین زباله برداری ساعت 12 شب می آید که سر 

و صدای ماشین مانع آسایش ساکنان است. باتشکر
09150000381

)کوی  شهربازی  پشت  های  کوچه  احترام،  و  سالم  با 
ماند  می  راکد  آن  در  آب  که  است  چاله  از  پر  آزادگان( 
و مشکالت بهداشتی را برای اهالی به وجود می آورد. به 
راستی این حق شهروندی مردم آن محله نیست. خواهشمند 

است رسیدگی نمایید. با تشکر
09350000217

از ساکنان کوچه دهخدا 11، هستم. جهت  با سالم. یکی 
و  نمی شود  اقدام  موقع  به  کوچه  های  زباله  آوری  جمع 
گاهًا سه یا چهار روز زباله ها جلو در خانه می ماند و با 
برند.  می  را  ها  زباله  گیریم،  می  تماس  بار  هر  شهرداری 
در غیر این صورت اقدامی صورت نمی گیرد. خواهشمند 

است رسیدگی فرمایید.
ایمیل

مسیر  در  نماها  آب  دادن  قرار  برای  بجنورد  شهرداری  از 
خیابان طالقانی تشکر می کنیم.

تماس تلفنی

چرا با توزیع برگه های آگهی های تبلیغاتی که تنها باعث 
آلودگی معابر می شود. 

تماس تلفنی

نرو،  راه  رواعصابم  ندارم،  معصاب  اعصاب 
هایی  و...عبارت   نکن  خطی  خط  اعصابمو 
است که بارها و بارها در طی روز می شنویم. 
چه  ریزن؟  می  هم  به  را  اعصاب  چگونه 
کسانی رو اعصاب ما اسکی بازی می کنند؟

کافی است کاغذ و قلم در درست بگیرید و 
کمی به قسمت خاکستری مخ فشاربیاورید تا 

بتوانید چندین مورد را یادداشت کنید.
ایده  حد  در  سرعت  با  بجنورد  ترافیک  در 
آلش 17 کیلومتر در ساعت درحال رانندگی 
کنارتان  در  با سرعت  موتورسیکلتی  هستید. 
که  تریلی  بوق  از  و  زند  می  ترمز  ناگهان 
برمی  چنان صدایی  شده  نصب  آن  روی  بر 
اتومبیل  صندلی  روی  وحشت  از  که  خیزد 
میخکوب می شوید یا چنان با سرعت فرمان 
رامی پیچید که ... صدای تصادف را شنیدید؟

ر به اداره ای رفته به واحدی که  کا
دارید وارد می شوید. سالمی 

با ادب به کارمندی که 
و  نشسته  میز  پشت 
می  صحبت  تلفن  با 

تکان  با  دهید.  می  کند 
دادن سر و اگر لطف کند با اشاره دست که 

می  دعوت  سکوت  به  را  شما  بنشینید 
کند. گفتگوی تلفنی ادامه پیدا می کند. 
خاطره مسافرتش را از سیر تا پیاز برای 

دوستش صحبت می کند. شما به خاطر این 
که از محل کار خودتون مرخصی گرفته اید 
پایانی  هم  مکالمه  و  ندارید  زیادی  وقت  و 
ندارد حرص می خورید و ... نگاهی به قندان 
روی میزمی کنید و اعصابتون داغون می شود 
قبل ازاین که قندان بر سرش داغون شود یک 
حرفایی زیر لب می زنید )به علت بدآموزی 

ننوشتنش بهتره( می روید که دوباره
فردا مرخصی بگیرید برگردید.

برای خرید به سوپر مارکت محله می روید 
جمله ای تکراری می شنوید. »همین چایی را 
تا هفته پیش 5000 تومان می خریدم امروز 
برام فاکتور کردن 7000 تومن ولی اگر امروز 
میارن  برام  همینو  دیگه  روز  سه  دو  نخری 
8000 تومن.« قیمت کاال به دو برابر افزایش 
که  اینجاست   ... جیب  موجودی  ولی  یافته 
نقش  اعصاب  ریختن  هم  به  در  هم  جیب 

دارد.
آب  جوی  ها  بعضی  گذرید.  می  خیابان  از 

با  را  ها  خیابان  کنار 
می  اشتباهی  کارواش 
مشغول  وسخت  گیرند 
 ... هستند  اتومبیل  شستن 
بعد  لحظاتی   ... پاشیدم  رویتان  آب  ببخشید 
می روند و تلمباری از گل و شل را در سطح 
دل فحش  در  گذارند.  می  یادگار  به  خیابان 
نمی دهید اگرچه اعصابتان به هم ریخته ولی 

می پرسید حقوق شهروندی یعنی این؟ 
در  ساعت  بدترین  ظهر  از  بعد  سه  ساعت 
دیره  خوابیدن  برای  که  چرا  است  زندگی 

بیرون  برای  تالش و  ولی  زود  رفتن 
کنید  می 

الاقل 
یک 

بخوابید.  ساعتی 
هنوز چشمانتان گرم نشده ... نون خشکیه ... 
روحی کهنه،... لعابی کهنه ... آبگرمکن کهنه 
... خریداریم. خربزه بدم ... خربزه شیرین ... 
عیالوار و بچه دار زنبیلتو بیار ... چی آورده؟ 

اعصاب داغون برای شما.
ایستاده  نانوایی  در صف  گرمازده   و  خسته 
اید برای گرفتن نان ... »شاطر جان سه تانون 
 ...  »... کنه  حرکت  خواد  می  ماشین  بده 
 ... ماچی شد؟«  نونای  داداش  کاظم،  »شاطر 
هر دو بدون صف و نوبت نان ها را گرفته و 
چنان روی اعصابتان ویراژ می دهند که صد 

رحمت به هواپیمای اف چهار.
می  میوه  جعبه  یک  و  زنید  می  دریا  به  دل 
خرید که چند روزی ازخرید ریزه ریزه میوه 
کنه  نمی  فرق  ای؟  میوه  خالص شوید. چه 
قیمت همه شون گرونه. برای مثال یک جعبه 
میوه  متحده«  »عیاالت  وقتی  خرید  می  هلو 
ها را یکی یکی از جعبه بیرون می آورد که 
بشورد این جمالت را می شنوید: »این چرا 

خریدی؟  چی  نکردی  نگاه  مگه  پوسیده؟ 
هم  را  زیرش  کنی  می  نگاه  رو  جعبه  باالی 
از  پتکی  چون  جمالت  این  و...«  کن  نگاه 
سوی چه کسی روی اعصاب شما فرود می 

آیند؟ فروشنده یا بانوی خانه؟
یک،  شبکه  کنید  می  روشن  را  تلویزیون 
سریالی را پخش می کنه که هنرپیشگان در 
پشت اتاق سی سی یو مضطرب و در حال 
را پخش  فیلمی  کانال دو،  قدم زدن هستند. 
مداحی،  سرگوری،  قبرستان  در  که  کند  می 
زمونه  رسم  رسمیه،  »عجب   ... خواند  می 
...« )دارین با آهنگ می خونین؟صداتونم بد 
نیست(. کانال سه را انتخاب می کنید فوتبال، 
البته چیزی شبیه پیاده روی را از بازیکن ها 
می بینید هر چی داد می زنید بدو، دروازه 
خالیه ولی انگار قصد دارند اعصاب شما 
از  ندارید  ای  چاره   ... بریزند  هم  به  را 
عصبانیت پوست تخمه ها را تف 

کنید روی فرش ...
آشغال  لطفا  محترم  »همسایه 
کوچه  در  ساعت  سر  را  ها 
شنوا؟  گوش  کو  بگذارید.« 
زمان  از  قبل  ساعت  دو 
کیسه  ها،  آشغال  بردن 
خونه  در  جلوی  را  زباله 
در  پشت  شما  منزل  مجاور  و 
به  محل  های  گربه  اند.  گذاشته 
دنبال تکه استخوانی یا پوست مرغی 
کیسه زباله را پاره کرده اند. شیرابه ها از یک 
سو روان شده اند و زباله ها از سویی. انگار 
تبدیل  زباله  سوزاندن  کوره  به  شما  اعصاب 

شده است .
پشت چراغ قرمز ایستاده اید هنوز چند ثانیه 
پشت  راننده  شود.  سبز  چراغ  تا  مانده  ای 
سری بوق می زند. با عصبانیت میگید: »نمی 
جای  به  »من  میگه:  مونده؟«  ثانیه   8 بینی 
توبودم میرفتم«. دوست دارید با جک به کجا 
بکوبید؟ا عصاب داغون خودتون یا کله پوک 

او؟
کنید.  نمی  تحمل  دیگه  رو  این  آخ  آخ  آخ 
رنگ  تونو  خونه  در  که  است  روزی  چند 
گردید  می  بر  که  کار  سر  از  امروز  کردید. 
گالب به رویتان چندین برچسب بر روی در 
نازنین شما چسباندن. متن را که می خوانید 
نریزد  هم  به  که  است  آهنی  اعصاب  کدام 
چاه  »تخلیه   »... بازکنی  »لوله  چاه...«  »تخلیه 

تضمینی...«
شهروند آرزو به دل

اعصاب  معصاب داریم؟

نقاشي کردن برای عده ای سرگرمي و براي عده اي ديگر يک حرفه است. 
شايد يکي از جذاب ترين قسمتهاي کاری اين حرفه ترکيب کردن رنگهاي مختلف براي 

رسيدن به يک رنگ خاص باشد. 
اما گاهي اوقات باز هم دل نقاش پس از ساعت ها تالش از رنگ حاصل راضی نيست. 
شايد بهترين هديه براي شما ايده ساخت اين خودکار اسکنر رنگ ساز باشد که می 
تواند طبيعی ترين رنگ مورد نياز شما را در کوتاه ترين زمان ممکن به شيوه اي جادويی 

ظاهر کند. 
براي مثال شما به دنبال نوعی قرمز خاص که پوست سيب را تشکيل می دهد مي گرديد 
و يا در تالش هستيد تا سبز زيبايی که دقيقا با رنگدانه هاي برگ يک گل تطابق داشته 
باشد ايجاد کنيد. کافيست تا سيب، برگ درخت و يا هر جسم ديگري را جلوي چشم 
داخلي اش  اسکنر  به کمک  تواند  اين خودکار می  بگذاريد.  اين خودکار  الکترونيکی 
رنگ را اسکن کرده و پس از طي کردن مراحلي، رنگ مد نظر با درجه و غلظتش به 

نوک خودکار ارسال کند. 
چيپ ست الکترونيکي اين خودکار به کمک يک عدد کارتريج RGB رنگ اسکن شده 

را ايجاد خواهد کرد.

خودکار جالب

 و خالقانه
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لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.      دکتر علی شریعتی كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند.         گوته

نمایی از شهر بجنورد در بازدید ناصرالدین شاه
این عکس توسط عکاس ناصرالدین شاه گرفته شده است.


