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كار اندكي كه ادامه يابد، از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدوار كننده تر است.        امام علي )ع(    

چاروق دوخت اما پاپوش ندوخت

پناهنده  به  خدا آسوده  و محفوظ  است، و دشمنش  ترسان  و بى ياور.      امام حسن )ع( 

تاریخ  در  محمدزاده  حسینعلی  حاج  مرحوم 
آمد.  دنیا  به  1305/7/1 در روستای حلقه سنگ 
او فرزند »علی راه برادر« بود. دلیل  لقبی که به 
پدرش داده بودند این بود: او به کسانی که در راه 
مانده بودند، پناه می داد و مهمان شان می کرد تا 
روز بعد دوباره به سوی مقصدشان راهی شوند.

او فرزند چنین مردی بود و خودش نیز سجایای 
نواز،  مهمان  نواز،  یتیم  داشت:  بسیاری  اخالقی 
یار و یاور درماندگان، پناه دهنده بی پناهان و ... 
بود و از کودکی با قرآن مأنوس و پیرغالم امام 

حسین )ع( بود. 
بودم،  دختر آن مرحوم می گوید: »وقتی کودک 
در همسایگی ما چند خانواده زندگی می کردند 
پدرم شبانه  بودند.  داده  از دست  را  پدرشان  که 
مواد غذایی را آماده می کرد و در کیسه ای می 
گذاشت در خانه آن ها را می زد و قبل از این 
که کسی او را ببیند پشت در می گذاشت و می 

رفت.
زدند  ها سنگ می  آن  به  مردم  که  را  دیوانگانی 
و  آورد  می  خود  نزد  به  برانند،  خود  نزد  از  تا 
برد  می  منزلش  به  را  ها  آن  کرد.  می  اطعامشان 
و بهترین امکانات را برای شان فراهم می کرد. 
مهربانش  همسر  کمک  به  بودند  مریض  اگر 
مداوای شان می کرد و اگر برهنه بودند، آن ها 

می پوشاند.«
اخالق،  خوش  مهربان،  بود.  هنرمند  مردی  او 
انسانی واال و ... شاید در مقابل سجایای اخالقی 

اش، هنر او در رده پایین تری قرار داشت.
فقط هشت سال داشت که پدر را از دست داد 
و مادر مهربان و فداکارش تربیت او را بر عهده 
ملکش،  روستای  در  سال  شش  مدت  گرفت. 
در  آموخت.  را  ترکی  و  عربی  فارسی،  سواد 
مکتب همیشه او را به عنوان شاگرد برتر کالس 
می شناختند و لقب »خلیفه« به او داده بودند و 

هم مکتبی هایش عالقه خاصی به او داشتند.
از سن 12 سالگی به مدت 10 سال، هنر چاروق 
دوزی را آموزش دید و برای زنده نگه داشتن این 

صنعت دستی، بسیار تالش کرد. 
متر در  ابعاد 2/5 در 3/5  به  ای  مغازه  استاد در 
بازار(  چهارشنبه  )روبروی  بهشتی  شهید  خیابان 

به فعالیت مشغول بود.
کار روی آن می نشست،  ای که هنگام  صندلی 
چهارپایه کوچکی بود که اصطالحًا به آن »کرسی 
چه« می گویند. میز کارش هم تنه درخت چناری 

بود. 
می  زندگی  ساده  امکانات  با  ای  خانه  در  استاد 

دوچرخه  مغازه  به  آمدش  و  رفت  وسیله  کرد. 
کوچکی بود که تا چند هفته اواخر عمرش او را 

همراهی  می کرد.
نفر  دو  فداکاری  مرهون  را  هایش  موفقیت  او 
با  که  مادرش  اول  دانست:  می  اش  زندگی  در 
فداکاری در کنارش ایستاد و حمایتش کرد و دوم 
همسر مهربانش که تا آخرین لحظه عمر، در کنار 

استاد، یار و یاور و همراهش بود.
او هنگام دوختن چاروق همیشه این شهر زیبای 

موالنا را زمزمه می کرد: 
تو کجایی تا شوم من چاکرت                      

چاروقت دوزم کنم شانه سرت

همیشه به هنرجویانش نصیحت می کرد: صداقت 
سرلوحه کارت باشد. چاروق بدوز، پاپوش ندوز 

و هیچ گاه در شغلت خیانت نکن.
یکی دیگر از شعارهایش این بود: »ز گهواره تا 
آخرین  تا  که  گونه  همان  بدوز«.  چاروق  گور 

لحظه های عمرش چاروق دوخت.
او از دوران نوجوانی پای در راهی گذاشت که 
اش،  روزانه  دسترنج  حاصل  از  تنها  شد  باعث 
لقمه نانی حالل برای خانواده اش فراهم کند. در 
سرمای سخت زمستان ها، برای نرم کردن چرم، 
بر پشت چرم های زمخت با پای برهنه در قنات 
به  نانی  با زحمت خود  تا  کوفت  می  صدرآباد، 

دست آورد و منت حاتم طائی نبرد.
زندگی  سال   89 محمدزاده،  حسینعلی  یاد  زنده 
را صرف  از عمرش  سال   77 که  حالی  در  کرد 
پیش،  چندی  تا  که  کرد  هایی  چاروق  دوختن 
کشاورزان آن ها را می پوشیدند و در کشتزارها 

کار می کردند.
مرزهای  از  چاروق  شهرت  او،  واالی  همت  با 

ایران گذشت و پرآوازه شد.
میان  از  ماه  دی   4 تاریخ  در  محمدزاده  استاد 
شهرمان،  فرهنگی  تاریخ  در  یادش  رفت.  ما 

همیشگی باد. روحش شاد.

این دست مباد بر آن دست احتیاج.
خدا این چشم را به آن چشم محتاج نکند. 

این سبزه که امروز تماشاگه ماست/ تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟
از مرگ خود چاره نیست.

این خاک توده پاداش و کیفر است.
از مکافات عمل غافل مشو/ گندم از گندم بروید، جو ز جو

این قافله تا به حشر لنگ است.
هر روز در این کار مشکلی نو می شود.

این هفتصد دینار غیر از آن چهارده شاهی است.
در نقود کنونی ما، هفتصد دینار همان چهارده شاهی است و مراد مثال این است: با این 
که هر دو مبلغ یکی است، ولی این دو حساب جداست و نباید به یکدیگر مشتبه شود.

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود/ هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

با اهل هنر، جهان به کین است/ مرد هنری از آن غمین است

بهمن 1357، بجنورد
1357/11/10: مردم بجنورد در چهلمین روز شهادت 
شهید حسن حسن آبادی و تجلیل از دیگر شهدای 
به  منصور حصاری دست  شهید  از جمله  شهر  این 
در  اجتماع  از  پس  راهپیمایی  این  زدند.  راهپیمایی 
از  عبور  از  پس  و  شد  برپا  بجنورد  امامی  مسجد 
خیابان های شهر به گورستان معصوم زاده رفتند و به 

تجلیل از شهدا پرداختند.
1357/11/10: نمایشگاهی از طرح ها، نوار، عکس، 
طرف  از  مملکت  اخیر  وقایع  از  اسالید  و  فیلم 
در  بجنورد  شهرستان  آموزان  دانش  و  دانشجویان 

سالن ایراندخت سابق تشکیل شد.
1357/11/13: روز جمعه با وجودی که شایعه حمله 
چماق به دستان بر سر زبان ها بود مردم شهر بجنورد 
به خیابان ها ریختند و در یک راه پیمایی بزرگ و بی 
سابقه به مناسبت سالمتی امام خمینی شرکت کردند. 

در این روز از چماق به دستان خبری نشد.
1357/11/13: جشن و سرور در بجنورد به مناسبت 

ورود امام خمینی )ره( به کشور.
روز  هفتمین  مناسبت  به  شنبه  روز   :1357/11/14
تیراندازی میدان 24 اسفند تهران و شهید شدن عده 
انسانی  ضد  اعمال  کردن  محکوم  در  مراسمی  ای، 
بجنورد  امامی  مسجد  در  بختیار  قانونی  غیر  دولت 
برگزار شد و مردم خواهان تشکیل هرچه سریع تر 

شورای انقالب اسالمی شدند.
1357/11/14: جشن و سرور در بجنورد به مناسبت 

ورود امام خمینی )ره( به کشور.
1357/11/14: از صبح امروز به مناسبت سومین روز 
مراجعت حضرت آیت ا... العظمي امام خمیني )ره( 
رهبر انقالب ایران تظاهرات و راهپیمایی با شرکت 
حجت  شد.  برگزار  اهالی  از  نفر  هزار   35 از  بیش 
را  بختیار  نواز ضمن سخنانی دولت  االسالم مهمان 
غیر قانونی شناخت و پایان دوران اختناق و استبداد 
زودی  به  که  کرد  اعالم  و  داد  نوید  مردم  به  را  او 
اعضای شورای انقالب اسالمی اعالم می شوند و در 
پایان نوار سخنرانی آیت ا... العظمی امام خمینی )ره( 

در بهشت زهرا میان حاضرین توزیع شد.

1357/11/15: عده ای از کسبه بجنورد طی نامه ای 
ساختند  نشان  خاطر  شهرستان  این  تیپ  فرمانده  به 
مورخ  کمیسیون  در  بجنورد  پادگان  فرمانده  که 
از  پاسداری  و  امنیت  پادگان  مقر  در   1357/10/12
جان و مال مردم شهر را عهده دار شده ولی متأسفانه 
آمده  عمل  به  ها  مغازه  از  هایی  سرقت  حال  به  تا 
بنابراین پاسداری از اموال را به خودمان واگذار کنید.
مردم  نفری  هزار   40 پیمایی  راه   :1357/11/21
شهرستان بجنورد و سخنرانی حجت االسالم مهمان 

نواز.
موقت  دولت  تأیید  در  پیمایی  راه  ؟/1357/11: 

اسالمی. 40 هزار نفر از مردم بجنورد و روستاهای 
تابعه در یک راه پیمایی و تظاهرات آرام که 4 ساعت 
تأیید  را  بازرگان  مهندس  دولت  انجامید  طول  به 
نمودند. در ماده3 قطنامه ای 5 ماده ای، دولت بختیار 

غیر قانونی اعالم شده است.
امام  از حضرت  پیروی  در  تظاهرات   :1357/11/22
خمینی )ره( و اعالم پشتیبانی از دولت بازرگان در 

شهرهای اسفراین و بجنورد.
)رئیس  شهربانی  رئیس  شدن  کشته   :1357/11/23
حمله  در  دیگر  مأمور  دو  مجروحیت  و  آگاهی( 

جوانان بجنورد به شهربانی.

1357/11/23: مردم بجنورد ضمن حمله به شهربانی 
اما  شدند.  مأموران  از  تن   3 دستگیری  خواستار 
مأموران شهربانی از تحویل آن ها خودداری کردند. 
در این حمله کلیه زندانیان متواری شدند. سپس مردم 
دوباره خواستار دستگیری مأموران شدند و چون باز 
جواب منفی بود به داخل شهربانی نفوذ کردند پس 
آزاد  را  زندانیان  از  نفر   80 مأمورین  خلع سالح  از 
نمودند. در این واقعه، یکی از کاراگاهان را کشته و 

دو مأمور دیگر را مجروح شدند.

منبع: کتاب روزشمار انقالب اسالمی در خراسان شمالی

دیدار  بجنورد  جدید  فرماندار  با  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
کردند.

در این دیدار رئيس شوراي اسالمي شهر ضمن عرض تبریک انتصاب 
حاجي زاده به سمت فرماندار بجنورد، به بيان مشکالت پيش روي شورا 

پرداخت.
اعظم السادت افشين فر بيان داشت: وجود همدلي و تعامل بين شوراي 
اسالمي شهر و فرمانداري مي تواند زمينه تسهيل بسياري از امور را فراهم 

کند تا خدمت رساني به شهروندان بهتر انجام شود.
با مصوبات  به مخالفت  با اشاره  نيز  نایب رئيس شوراي اسالمي شهر   
مسئوليت  که  فرمانداري  تطبيق  کميته  کرد:  عنوان  فرمانداري  در  شورا 
بررسي مصوبات شورا را دارد باید با دقت نظر بيشتری این کار را انجام 
دهد چنانچه با مصوبه اي مخالفت مي شود به مواد قانوني آن نيز اشاره 

شود.
رضا فيروزه با تأکيد بر این که شورا جایگاهي مردمي دارد و در قرآن 
کریم و قوانين نيز به آن اشاره شده است افزود: خواستار حفظ و تحکيم 

جایگاه شورا در بين دستگاه هاي دولتي و غير دولتي هستيم.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا نيز با اشاره به رد مصوبات شورا 
در فرمانداري اظهار داشت: اگر قرار است مصوبه اي رد شود براساس 

قانون نه سليقه شخصي باشد.
حسين پيلتن افزود: براي جلوگيري از چنين اتفاقاتي پيشنهاد مي شود در 
کميته انطباق فرمانداري یکي از اعضاي شوراي اسالمي شهر نيز حضور 
یافته و فقط به دفاع از مصوبات شورا بپردازد تا اگر شبهه اي در یکي از 

مصوبات باشد رفع شود سپس در خصوص مصوبات رأي گيري شود.

وي به پارکينگ چهارراه مخابرات اشاره داشت و گفت: سرمایه گذار در 
سال 89 مبلغ قابل توجهي در این پروژه سرمایه گذاري کرده ولي تا کنون 

به علت مشکالت مختلف موفق و به احداث این پارکينگ نشده است.
استانداري  به  طرح  این  فرمانداري،  مخالفت  از  پس  شد:  یادآور  وی 
داده  شورا  به  پاسخي  هنوز  ها  مدت  گذشت  از  پس  که  شد  فرستاده 

نشده است.
در ادامه کشميري، رئيس کميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شورا 
و  تجربه  داراي  فرمانداري  تطبيق  کميته  اعضاي  اميدواریم  داشت:  بيان 
رشته تحصيلي مرتبط باشند تا مشکالتي که امروز شورا و فرمانداري در 

خصوص مصوبات با آن روبرو است رفع شود.
انجام  به  اشاره  با  شهري  زیست  و  خدمات  کميسيون  رئيس  باغچقي، 
فعاليت هاي عمراني در مرکز شهر گفت: انجام فعاليت هاي عمراني براي 
پایدار درآمدي  منابع  باید شهرداري داراي  آباداني شهر الزم است ولي 
باشد ولي با روندي که شهرداري بجنورد در پيش گرفته است در آینده 

نزدیک با شهرداري ورشکسته روبرو خواهيم شد.
بيان داشت:  نيز ضمن تشکر از حضور اعضاي شورا،  فرماندار بجنورد 
افزایي را در چارچوب  تعامل، همکاري و هم  تالش مي کنيم حداکثر 
قانون با شوراي اسالمي شهر که نهادي برخاسته از بطن مردم می باشد 
استفاده  قانوني  هاي  ظرفيت  تمام  از  خصوص  این  در  و  باشيم  داشته 

خواهيم کرد.
حاجي زاده تصریح کرد: از این به بعد یکي از اعضاي شوراي اسالمي 
شهر در جلسه کميته تطبيق حضور خواهد داشت تا به تشریح و توضيح 

مصوبات شورا بپردازد تا مشکالت پيش رو حل شود.

همدلي و تعامل بين شوراي اسالمي شهر و فرمانداري بجنورد

چند 
ضرب المثل از 

امثال و حکم دهخدا

دیدار های اعضای شورای اسالمی شهر

دیدار با مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی

دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی
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پرسش  صحيح  نيمى  از علم  است ، و مدارا كردن  با مردم  نيمى  از عقل  است، و اقتصاد و اعتدال  در زندگى  نيمى  از مخارج  است .      امام حسن )ع( بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا هنگام غروب که نور و ظلمت به هم آمیخته است بال فشانی می کند.   فرانسیس بیکن )فیاسوف(

نام: فرهاد
نام خانوادگی: ابراهیمی

قسمتی از وصیت نامه شهید:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ال حول وال قوة اال باهلل العلی العظیم

با سالم به حضور حضرت مهدى )عج( و با 
سالم به امام امت و با سالم بر شهیدان کربال. 
خون  با  و  شده  درست  خون  با  که  کربالیی 

ادامه یافته است. 
این است که  پدر و مادر عزیزم: وصیت من 
مرا ببخشید که بدون اجازه شما به جبهه آمدم. 

چون این انقالب احتیاج به ما جوانان دارد.
می  خداوند  که  باشید  صبور  مادرم:  و  پدرم 

فرماید »اِنَّ اهللَ َمَع الّصابِریَن« 
پدر و مادر از طرف من صورت تمام بچه هاى 

خواهران و برادرانم را ببوسید.
پدر و مادر جان: اگر شخصی از من طلب دارد 
پرداخت کنید تا از من طلبی نداشته باشند. از 
آشنایان  و  اقوام  دوستان،  تمام  از  من  طرف 
عذر خواهی کنید و اگر کسی از من ناراحت 

است انشاء ا... که راضی شده باشد.
پدر و مادر جان: باز هم می گویم مرا ببخشید 
عزیزان  نتوانستم زحمات شما  به حال  تا  که 
همچون  مادرم  که  امیدوارم  کنم.  جبران  را 
همچون  پدرم  و  فاطمه )س( صبور  حضرت 
تا  باشد  مستحكم  و  قوى  )ع(  علی  حضرت 
شده  ریخته  خون  از  نتوانند  اسالم  دشمنان 
را  امام  همیشه  کنند.  استفاده  سوء  شهیدان 
دعا کنید. با آرزوى رسیدن به کربال و زیارت 

کربالى حسینی.

چند نکته کوچک اما مهم ترافیکی

چهارمین ساالنه جشنواره سراسری کاریکاتور با موضوع زندگی شیرین 
)حوزه هنری خراسان شمالی(
 کاریکاتوریست: حمید صوفی

این کتاب که خاطرات بسیار جذاب و شنیدنی از مدیریت و فرماندهی 
محترم،  نویسنده  قلم  به  باشد،  می  محمدزاده  رجبعلی  شهید  سردار 
از ویژگی های  یکی  است.  درآمده  تحریر  به رشته  نیّر  محمد حسن 
باشد که واقعیت و  کتاب، حضور نویسنده در کنار سردار شهید می 

صحت حوادث را بیشتر تأیید می کند. 
دیگر  از  و  است  پرداخته  شهید  سردار  عملیات  چهار  به  کتاب  این 

ویژگی هایش مصور بودن آن می باشد.

معرفی کتاب

یاس کبود 
هرمـدان

نویسنده: محمد حسن نیّر
سال انتشار: 1392

پیاده شدن  یا  افراد مسن یا خردساالن را در سوار  نقلیه عمومی،  هنگام استفاده از وسایل 
کمک کنید.

در زمان توقف در حاشیه جاده مواظب فرزندان خود باشید.
از ماشین هایی که بد و پر خطر حرکت می کنند فاصله بگیرید. بهتر است به آن ها اجازه 

عبور دهید.
دقت کنید در زیر پای راننده بطری آب، قفل فرمان، بطری و  ... نباشد تا در موقع رانندگی 

به مشکل بر نخورید.
هنگام پیاده یا سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی مواظب ساک یا اشیای همراه خود باشید 

تا به دیگران برخورد نکنند.
در خیابان وقتی قصد توقف دارید در مکانی توقف کنید که باعث ترافیک نشود.

از بوق زدن  یا وقتی ماشینی در وسط خیابان خراب شده و حرکت نمی کند  در ترافیک 
خودداری کنید؛ با بوق زدن مشکلی حل نمی شود؛ آرامش خود را حفظ کنید.

همیشه در رانندگی مواظب کودکان دوچرخه سوار باشید.
منبع: کتاب رفتارهای پسندیده و اصول شهروندی

امام رضا )ع( بر اساس ماه های رومی سفارش  هایی را برای تغذیه و سالمت 
و  شده  متذکر  الصحه  حفظ  نیز  و 
یک  هر  تدبیر  و  ماه  هر  خصوصیات 

از آن ها را بیان داشته اند. 
بهمن ماه

مطابق  دوم  کانون  یا  آخر  کانون 
بهمن  ماه  با  تقریبًا  رومی  گاهشماری 
شمسی برابر است و به طور دقیق تر از 
23 دی تا 23 بهمن را شامل می شود. 
ذهبیه ضمن  رساله  در  )ع(  رضا  امام 
توصیه کلی به مأمون در باره مزاج  ها 
که  »بدان  می فرماید:  مکان  و  زمان  و 
مختلف  مزاج  های  پیرو  روح  نیروی 
هوا  تابع  خود  مزاج  ها  و  است  بدن 
هستند و با تغییر هوا دچار دگرگونی 

می شوند و ...« )1(
اولین نکته ای که امام رضا )ع( به آن اشاره می کنند آن است که در این ماه 
بلغم زیاد می شود. بلغم همان سیستم ایمنی بدن و از جنس آب و سرد و تر 
است که در طب سنتی با عنوان مزاج زمستانی از آن یاد می شود. از فصل 
)ماهی،  خوردن  سرد  و  تر  غذاهای  فربهی،  پیری،  و  کودکی  سن  زمستان، 
ماست و ...( به عنوان عوامل افزایش بلغم نام می برند. از این رو برای این 
ماه مصرف موادی مثل: گوشت )شتر، گوسفند، کبوتر، سار، گنجشک(، ادویه 
جات )هل، دارچین، زنجبیل، زیره، زعفران، زنیان، سیر، موسیر، خردل( و 
مارچوبه،  کلم،  مرزه،  ترخون،  جعفری،  ریحان،  نعناع،  )کرفس،  سبزیجات 
گندم(  و  ترش  لیمو  حلوایی،  کدو  شیرازی،  قدومه  هندی،  گردوی  نخود، 

مفید است.

از جمله توصیه های امام رضا )ع( در رساله ذهبیه درباره این ماه، مصرف 
صورت  به  صبح  در  گرم  آب  کمی 
بهتر  می کنند  توصیه  که  است  ناشتا 
سر  مرتبه  یک  را  گرم  آب  این  است 

کشید.
خوردن  )ع(  رضا  امام  دیگر  سفارش 
سیر،  ترتیزک،  کرفس،  گرم،  حبوبات 
است  خوب  استحمام  و  کوهی  پیاز 
که همان طور که اشاره کردیم باعث 

کاهش بلغم می  شود.
این  برای  )ع(  امام رضا  دیگر  توصیه 
ماه ماساژ و روغن مالی بدن با استفاده 
از روغن  های گرم مانند روغن خیری 
)شب بو( و روغن های مشابه است که 
طبیعت گرم دارند. در همین زمینه امام 
بنفشه  روغن  »با  می فرماید:  )ع(  رضا 

خود را خوشبو کنید زیرا در تابستان سرد و در زمستان گرم است.« )3(
و آخرین توصیه امام رضا)ع( در رساله ذهبیه برای این ماه پرهیز از مصرف 
افزایش  این ها باعث  تازه و ماست است که مصرف همه  شیرینی ها، ماهی 

سردی و بلغم است و مایه بیماری در بدن است. )4(
 پی نوشت ها:

1. رساله الذهبیه، ذکر فصول السنه
2. الطریق الی خراسان نویسنده: کمال السید ج1 ، ص391

3. عیون اخبارالرضا )ع(، ج 2، ص 30، ح 74
4. سید محمود موسوی، رمز الصحة 

بخش تغذیه و آشپزی تبیان

توصیه  های طب اسالمی امام رضا )ع( برای فصل زمستان

عوارض محلی شهرداری بجنورد برای سال 95 کاهش یافت

پادشاهي جايزه بزرگي براي هنرمندي گذاشت که بتواند به بهترين شکل، آرامش را به تصوير بکشد.
نقاشان بسياري آثار خود را به قصر فرستادند. آن تابلو ها، تصاويري بودند از خورشيد به هنگام غروب، رودهاي آرام، 

کودکاني که در چمن مي دويدند، رنگين کمان در آسمان و قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ.
پادشاه تمام تابلو ها را بررسي کرد، اما سرانجام فقط دو اثر را انتخاب کرد.

اولي، تصوير درياچه آرامي بود که کوه هاي عظيم و آسمان آبي را در خود منعکس کرده بود. در جاي جايش مي شد ابرهاي 
کوچک و سفيد را ديد و اگر دقيق نگاه مي کردند، در گوشه چپ درياچه، خانه کوچکي قرار داشت، پنجره اش باز بود، 

دود از دودکش آن بر مي خواست، که نشان مي داد شام گرمی آماده است.
تصوير دوم هم کوه ها را نمايش مي داد. اما کوه ها ناهموار بود، قله ها تيز و دندانه اي بود. آسمان باالي کوه ها به طور بي 
رحمانه اي تاريک بود و ابرها آبستن آذرخش، تگرگ و باران سيل آسا بودند. اين تابلو با تابلوهاي ديگري که براي مسابقه 
فرستاده بودند، هيچ هماهنگي نداشت. اما وقتي آدم با دقت به تابلو نگاه مي کرد، در بريدگي صخره اي شوم، جوجه پرنده 

اي را مي ديد. آن جا، در ميان غرش وحشيانه طوفان، جوجه گنجشکي، آرام نشسته بود.
پادشاه درباريان را جمع کرد و اعالم کرد که برنده جايزه بهترين تصوير آرامش، تابلوی دوم است. بعد توضيح داد:

آرامش چيزي نيست که در مکاني بي سر و صدا، بي مشکل و بدون کار سخت يافت شود، بلکه معناي حقيقي آرامش اين 
است که هنگامي که شرايط سختي بر ما مي گذرد آرامش در قلب ما حفظ شود.

تصویر 
آرامش

گفت:  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
عوارض محلی شهرداری بجنورد در سال 1395 تصویب شده و از طریق 
 http://nkh-bojnourdshora.irآدرس شهربه  اسالمی  شورای  پورتال 

قابل دانلود است.
حسین پیل تن بیان داشت: در جلسات متعدد این 
اسالمی  شورای  اعضای  حضور  با  که  کمیسیون 
نماینده  و  شهرداری  مسئوالن  و  مدیران  شهر، 
پیشنهادی  موارد  روی  بر  شد،  برگزار  استانداری 
پس  و  گرفت  انجام  بررسی  و  بحث  شهرداری، 

از اصالحات، به صحن رسمی شورا، ارائه شد.
شورای  که  اصالحاتی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کرده  اعمال  دفترچه  این  روی  بر  شهر  اسالمی 
موجب شده است تا عوارض سال 95 هیچ گونه 

افزایشی نداشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
های  آیتم  از  بعضی  کرد:  تأکید  بجنورد  شهر 
عوارض در سال 94 نسبت به سال 93، افزایش 
زیادی داشته که در دفترچه سال 95، کاهش داده 

شده است به نحوی که حتی در برخی موارد از سال 93 نیز کمتر است.
پیل تن اظهار کرد: موارد ذیل از جمله آیتم هایی هستند که در دفترچه 
عوارض سال 95 کاهش چشم گیری داشته اند: ارزش معامالتی ساختمان 
تغییر  پارکینگ،  فروش  تراکم،  فروش  صد(،  ماده  کمیسیون  به  )مربوط 

صدور  عوارض  پیشه،  و  کسب  عوارض  متر،   500 زیر  اراضی  کاربری 
انتقال  و  افتتاح  تجاری، حق  قابلیت  آموزشی، عوارض  پروانه واحدهای 
کاهش  و  متر   500 زیر  اراضی  محدوده  به  ورود  عوارض  کسب،  محل 
عوارض فروش بلیت کنسرت، سیرک و مراسمی که جنبه انتفاعی دارد از 

10 درصد به 2 درصد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: یکی از 
 ،95 سال  در  که  است  این  اهمیت  حائز  نکات 
از  علمیه،  های  حوزه  و  ها  حسینیه  مساجد، 
پرداخت عوارض ساختمانی در حد تراکم پایه، 

معاف شده اند.
وی یادآور شد: عوارض پذیره، از سال 1392 تا 

کنون هیچ گونه افزایشی نداشته است.
شهرداری  قانون،  طبق  داشت:  اذعان  تن  پیل 
نباید بابت تخلفات ساختمانی امالکی که قبل از 
1366/1/1 احداث شده اند، مبلغی دریافت کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
شهر بجنورد خاطر نشان کرد: تمام سعی شورای 
به  توجه  با  که  است  بوده  این  بر  شهر  اسالمی 
با  تا  اقتصادی جامعه، عوارض محلی شهرداری را کاهش دهد  وضعیت 
تشویق شهروندان به امر ساخت و ساز، پویایی و تحرک در شهر بجنورد، 

روز به روز بیشتر شود. 
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بهترين ثروت آن است كه انسان به وسیله آن آبروي خود را حفظ نمايد.              امام حسین )ع(

شورای■اسالمی■شهر■با■درخواست■جمعیت■هالل■احمر■شهرستان■بجنورد■مبنی■بر■درخواست■کمک■مالی■به■منظور■تأمین■قدری■از■نیازهای■■■
مددجویان■این■جمعیت■به■میزان■50■میلیون■ریال■موافقت■کرد.

بر■معافیت■مساجد،■تکایا،■موسسات■قرآنی،■دارالقرآن■ها،■حوزه■های■علمی■)علمیه(■و■■■ از■اعضای■شورای■اسالمی■شهر■مبنی■ طرح■تعدادی■
گلزارهای■شهدا■از■پرداخت■عوارض■را■تصویب■کرد.

شهرداری■بجنورد■جشن■فجر■پیروزی■را■■در■تاالر■حافظ■برگزار■کرد.■■

سازمان■آتش■نشانی■شهرداری■بجنورد،■از■ابتدای■سال■جاری،■13■هزار■نفر■ساعت■آموزشی■را■به■صورت■رایگان■برای■مدارس■و■مهد■کودک■ها■■■
برگزار■کرده■است.

همه می خواهند بشریت را عوض کنند، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند.       تولستوی )فعال سیاسی-اجتماعی و نویسنده(

شیمی  نوآوری  مرهون  است  ممکن  آینده  معماری  های  پیشرفت 
آینده،  های  ساختمان  شکل  زیرا  برجسته؛  طراحان  تا  باشد  دانان 
عالوه بر طرح و نقشه تا اندازه ای متأثر از نوع مصالح به کار رفته 
ترکیبات جدید  در حال ساخت  دانشمندان  بود.  ها خواهد  آن  در 
هستند که مستحکم تر، ارزان تر، پاک تر و همچنین هوشمندتر از 

مصالح قبلی باشند.

رفتگران خیابانی:
مصالح ساختمانی خود تمیز شونده که به رفتگران خیابانی شهرت 
دارند، در حال حاضر ساده ترین نوآوری بازار هستند. این مصالح، 
دیوارهای رنگ آمیزی شده ای هستند که به لطف ساختار دفع کننده 
خاک، به طور خودکار تمیز می شوند. گیاه نیلوفر آبی، الهام بخش 
این نوآوری بوده است. برگ های این گیاه از برآمدگی های بسیار 

ریز و بلورهای مومی شکل پوشیده شده به طوری که سطح بسیار 
زبر و ناصافی را ایجاد نموده است. این سطح زبر، تماس قطره آب 
با برگ را کاهش می دهد و در نتیجه قطره نمی تواند به راحتی بر 
روی سطح پخش شود. به این رفتار خود تمیز شوندگی می گویند. 
نسل جدید رنگ ها نیز از همین اصول پیروی می کنند؛ به طوری 
برطرف  را  خاک  و  گرد  باران،  بارش  یا  آب  مقدار  کمترین  با  که 
می سازند. با این کار نه تنها ساختمان های تمیزتر و جذاب تری 
خواهیم داشت بلکه هزینه های نگهداری و میزان روان آب شیمیایی 
پیرامون  هوای  و  یافته  کاهش  نیز  کننده  پاک  محصوالت  از  ناشی 

تصفیه خواهد شد.
جمعیت  ترین  متراکم  که  فیلیپین  پایتخت  مانیل  در  مشابه  فناوری 

شهری جهان را داراست مورد استفاده قرار گرفته است. در این شهر 
نیتروژن  اکسید  باالی  میزان  به علت  نفر  هزار  از چهار  بیش  مرگ 
سبب شد تا در سال 2010 مسئوالن متروی مانیل، 200 متر مربع از 
دیوار یک ایستگاه مترو را با رنگی که با تیتانیوم دی اکسید اولترافاین 
ساخته می شود، رنگ آمیزی کنند. این رنگ همانند یک فتوکاتالیزور 
را  هوا  در  موجود  نیتروژن  اکسید  نور،  از  استفاده  با  و  کرده  عمل 
تجزیه می کند. نور پس از برخورد به سطح رنگ آمیزی شده، مقدار 

ناچیزی آب، دی اکسید کربن و نیترات کلسیم آزاد می کند.
آزمایشی که توسط یک مؤسسه شیمی در فیلیپین انجام گرفت، نشان 
داد که این مساحت می تواند روزانه آالینده های متصاعد شده از 30 

هزار خودرو را کاهش دهد.

فرسودگی و تعمیر:
بتن شکننده است و لذا تعمیرات معمولی را بر نمی تابد. کارولین 
درای )استاد معماری دانشگاه ایلینوی( یک ماده چسبنده برای مرمت 
ساخته است که می تواند در بافت های توخالی و شکننده بتن تعبیه 
شود. این مواد زمانی که تحت فشار قرار می گیرند و ترک بر می 
دارند، چسبی آزاد می کنند که به درون شکاف ها نفوذ کرده و یک 
کاهش  موجب  ترکیب جدید  آورد.  می  به وجود  را  اتصال جدید 

هزینه های تعمیر و افزایش ایمنی در ساختمان ها می گردد.
این ترکیب در چهار پل با اندازه کامل آزمایش و مزایای واقعی آن 
مشاهده شده است. عملکرد پل های ساخته شده با بافت های خود 
تعمیر شونده، بسیار بهتر از پل هایی است که مرتبًا نظارت می شوند.
بافت های مذکور نه تنها از یک شکست فاجعه بار به علت بزرگ 
شدن ترک ها پیشگیری می کنند؛ بلکه به لطف توانایی آن ها برای 
تعدیل ارتعاشات، سبب انعطاف پذیری بیشتر پل ها نیز می گردند. 
در واقع کارولین با اختراع جدیدش مفهوم »پیشگیری قبل از درمان« 

را تحقق بخشیده است.

ذخیره کننده انرژی:
پشت بام های سیاه، گرما را جذب اما سقف های سفید آن را دفع 
می کنند. کاشی های جدید ساخته شده برای سقف ها، در واکنش 
به دمای بیرون ساختمان، می توانند به رنگ تیره یا روشن درآیند. 
این پوشش حاوی پلیمری است که به هنگام افت دما در ژل حل می 
شود و یک پس زمینه سیاه که نور جذب می کند نمایان می سازد. 
فرآیند مذکور برگشت پذیر است و لذا در هنگام افزایش دما، پلیمر 

منعکس  که  سفیدرنگ  ترکیب  یک  به صورت  و  شده  جدا  ژل  از 
کننده نور است در می آید.

کاغذ دیواری برای محافظت از ساختمان در برابر زلزله:
در حال حاضر نوعی کاغذ دیواری وجود دارد که به منظور حفاظت 
ساختمان ها از بالیای طبیعی و یا حداقل زلزله، از الیاف ساخته شده 
است. نوع ماده، تراکم و جهت الیاف به گونه ای بهینه سازی شده 

که ساختمان ها در برابر بیشترین فشارها، مثاًل زمین لزره، مقاومت 
می کنند. محصول نهایی، ساختمان های سست شده در اثر زلزله را 
قابل سکونت ساخته و دیوارهای آسیب دیده در اثر بالیای طبیعی 
نشست ساختمان  موقع  ناپذیری  اجتناب  به طور  که  هایی  ترک  و 

پدیدار می شوند را پر می کند.
این کاغذ دیواری ابتکاری، به لطف ساختار فیبری پیچیده و الیاف 

مخصوص، میزان لرزش زمین را تعدیل می کند. 
این الیاف نساجی در بخشی از یک ساختمان دو طبقه تقریبًا مخروبه، 
آوریل  زلزله  در  آن  ساکنان  از  نفر   300 که  ایتالیا  پاویای  شهر  در 
2009 کشته شدند، آزمایش گردید. نتایج آن موفقیت آمیز بود. برای 
آزمایش، ساختمان مذکور با الیاف نساجی که در آن آشکارسازهایی 
جاسازی شده بود، پوشیده شد و زیر یک صفحه لرزان قرار گفت 
برآورده  انتظارات را  نتایج  تا لرزش های زلزله شبیه سازی شوند. 
ساخت: هیچ بخشی در حال سقوط نبود و دانشمندان میزان خسارت 
ثبت شده توسط توسط آشکارسازها را ارزیابی نمودند. این راه حل 
ساده و ارزان می تواند برای تمامی سازه های ساخته شده با بتن آرمه 

مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: نشریه آشنایی با مدیریت شهری )تجارب جهانی( 

نجات کره زمین با نوآوری در مصالح ساختمانی

یکی از اساسی ترین عوامل پایداری حیات طبیعی در شهرنشینی 
ایجاد  در  اساسی  اجزاء  از  یکی  است و چمن  نوین، فضای سبز 

فضای سبز، نقش بسزایی را در این رابطه دارد.
تأمین آب در شهرهای واقع در مناطق خشک و نیمه خشک جهت 
نگهداری فضای سبز روزبه روز مشکل تر می شود؛ بنابراین تنش 
خشکی یکی از عوامل مهم محدودکننده رشد چمن بوده و بسیاری 
از گونه های چمن مورد استفاده در فضای سبز جهت حفظ کیفیت، 

به میزان باالی آب نیاز دارد.
از  چمن  حذف  از  محافل  برخی  در  اخیر  های  آبی  کم  دلیل  به 
در  که  است  حالی  در  این  آید.  می  میان  به  سبز صحبت  سطوح 
کشوری مانند ایران که زادگاه چمن و چمنکاری است، می توان با 
رعایت نکات فنی، گزینش گونه های مقاوم به خشکی و مدیریت 

صحیح از نقش این گیاهان سودمند بهره برد.
با مدیریت صحیح آب و خاک و استفاده از فنون پیشرفته می توان 
از بارندگی های پراکنده و سایر منابع محدود آب در امر حفظ و 
ذخیره آب استفاده کرد. لذا بایستی برنامه ای تهیه شود تا از کلیه 
روش های صرفه جویی در آب مصرفی استفاده بهینه به عمل آید. 
یکی از روش های افزایش دور آبیاری و صرفه جویی در مصرف 
آب که با کاهش هزینه های آبیاری و نیز به حداقل رساندن تنش 

های وارده همراه است، استفاده از سوپرجاذب ها است.
سوپرجاذب ها که در بعضی منابع به آنها هیدروژل نیز گفته می 
شود، پلیمرهای آب دوستی هستند که توانایی جذب مقدار زیادی 
آب یا محلول آبی را دارند. به طوری که این مواد قادرند تا 400 

برابر وزن خود آب جذب نمایند.
این مواد بی بو، بی رنگ، بدون خاصیت آالیندگی در خاک، آب 
در  و  باشند  می  گیاهی  های  بافت  و  زیرزمینی  و  سطحی  های 
نهایت توسط میکروارگانیسم ها تجزیه و به ترکیبات سازنده شامل 
آمونیاک، دی اکسید کربن و آِب بدون ضایعات سمی تبدیل می 

شوند.
سوپرجاذب  پلیمر  تأثیر  بررسی  هدف  با  تحقیق  این  بنابراین 
کیفی  و  کمی  حفظ خصوصیات  بر  آبیاری  دور  و  استاکوسورب 

چمن در شهرداری بجنورد انجام گرفت.
پایه  قالب طرح  در  های خردشده  به صورت کرت  آزمایش  این 

بلوک های کامال تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. تیمار دور آبیاری 
به عنوان فاکتور اصلی شامل )آبیاری روزانه به عنوان شاهد، آبیاری 
یک روز در میان، آبیاری دو روز در میان( و فاکتور فرعی شامل 
مقادیر مختلف سوپرجاذب )صفر به عنوان شاهد، 10، 20 و 30 
گرم بر متر مربع( بود. صفات مورد بررسی شامل فاکتورهایی از 
ارتفاع، وزن  )رنگ(،  کیفیت  بصری  زنی،  یکنواختی جوانه  قبیل 
تجزیه  نتایج  بود.  تکرار  هر  برای  ریشه  وزن خشک  و  ریشه  تر 
واریانس آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری و سوپرجاذب 
بر روی صفات یکنواختی جوانه زنی، ارتفاع و وزن تر ریشه در 
سطح آماری یک درصد، معنی دار بوده و اثرات متقابل آبیاری و 
یکنواختی  بر روی صفت  5 درصد  آماری  در سطح  سوپرجاذب 
جوانه زنی و کیفیت بصری تأثیر معنی داری دارد. با افزایش دور 
آبیاری از میزان یکنواختی جوانه زنی، وزن تر و خشک ریشه کاسته 
 8/57 عدد  بودن  دارا  با  روز  هر  آبیاری  تیمار  که  به طوری  شد، 
آبیاری دو روز  تیمار  و  داشت  را  زنی  یکنواختی جوانه  بیشترین 
در میان با متوسط عددی 6/49 کمترین یکنواختی جوانهزنی را در 
بین تیمارها دارد. همچنین در بررسی مقایسه میانگین سوپرجاذب 
نیز مشاهده شد که با افزایش مقدار سوپرجاذب بر میزان ارتفاع، 
کیفیت بصری و یکنواختی جوانه زنی افزوده شد. مقایسه میانگین 
اثرات متقابل تیمارهای آبیاری و سوپرجاذب نیز نشان داد که تیمار 
آبیاری هر روز و سوپرجاذب 10 گرم بیشترین وزن تر و خشک 
میان و سوپر جاذب صفر گرم  آبیاری دو روز در  تیمار  ریشه و 
کمترین وزن تر و خشک ریشه را در بین تیمارهای مورد بررسی 

داشت.
در نتیجه با توجه به اینکه اغلب تیمارها در دور آبیاری یک روز 
سوپرجاذب،  مترمربع  در  گرم   30 و   20 کاربردهای  و  میان  در 
با  توان  می  کردند،  حفظ  مناسبی  نحو  به  را  خود  خصوصیات 
استفاده از پلیمر سوپرجاذب، با افزایش دور آبیاری به طور قابل 
مالحضه ای در مصرف آب جهت حفظ و نگهداری صرفه جویی 
نمود. همچنین با اصالح و بهبود ساختمان خاک می توان بسیاری 

از صفات کیفی و کمی چمن را بهبود بخشید.

ابوذر عفیف
کارشناس مسئول فضای سبز سازمان پارک های شهرداری بجنورد

خالصه ای از مقاله ارائه شده در کنفرانس مالزی

اثر مقادیر مختلف پلیمر سوپرجاذب و دور آبیاری 
بر برخی از خصوصیات کیفی و کمی چمن

مختصری از عملکرد کمیسیون های تخصصی شورای اسالمی شهر بجنورد
کمیسیون برنامه و بودجه:

سال  محلی  عوارض  پیشنهادی  الیحه 
متعدد  جلسات  در  بجنورد  شهرداری   95
و  بررسی  مورد  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 

اصالح قرار گرفت.

کمیسیون خدمات و زیست شهری:
فضای  در  شاغل  شرکتی  کارگران  وضعیت 
بدون  کارگران  تعدیل  و  شهرداری  سبز 
رعایت ضوابط و مقررات و در نتیجه تضییع 
تعدیل  و  شاغل  کارگران  از  بعضی  حقوق 
بررسی  مورد  کمیسیون  این  جلسه  در  شده، 

قرار گفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

کمیسیون عمران و ترافیک:
های  توافقنامه  کلیه  بعد  من  مقررگردید 
صحن  به  مستقیمًا  شهروندان  با  شهرداری 
خصوص  در  تا  گردد  ارسال  شورا  علنی 
فرآیند جدید توافقات تصمیم گیری و تعیین 

تکلیف گردد. 

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی:
در جلسه این کمیسیون که با حضور مدیرکل 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورشی  کانون 
به  شورا  اعضای  نتیجه  در  که  شد  برگزار 
همراه نمایندگان کانون از خانه های فرهنگ 
در محالت بازدید کرده و مقرر شد از ظرفیت 

این مراکز استفاده شود.

کمیسیون نظارت، پیگیری و حقوقی:
تبلیغاتی  تابلوهای  ساماندهی  درخصوص 
زیباسازی  ستاد  گردید  مقرر  شهر  سطح 
به  نسبت  ماه  یک  مدت  ظرف  شهرداری 
از  مجاز  غیر  تبلیغاتی  تابلوهای  آوری  جمع 
اقدام   ... و  قیام  خیابان  انتهای  تابلوی  جمله 
کند. همچنین در مورد تابلوهای نصب شده 
در پمپ بنزین ها طبق دفترچه عوارض بهای 
خدمات اقدام شود و در مورد پارچه نوشته 
های تقدیر و تشکر از مقامات، مقرر شد ستاد 
زیبا سازی یک روز پس از نصب نسبت به 

جمع آوری آن ها اقدام نماید.
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سخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه عقل است.          سقراط پیران جهان دیده برای گفتگو  مانع تراشی نمی کنند.                     ُارد بزرگ

متری   ۳۲ خیابان  دریغتان.  بی  زحمات  از  تشکر  سالم. 
شهدا، کوچه شهید کریمی باید خیابان شود. سی ساله که 

منتظریم.  مردم محل تقاضا دارن پیگیری و اقدام شود.
09۳60000617

روستای  های  کوچه  برای  لطفًا  نباشید.  خسته  سالم 
و  خاک  و  گرد  ها  تابستان  بکنید.  کاری  یه  حمزانلو 
زمستان ها گل و باتالق! همه روستاهای اطراف آسفالت 
شده ولی به حمزانلو رسیدگی نمی شود! لطفًا رسیدگی 

شود. ممنون می شم!
09۳60000406

کوچه  وضع  برای  فکری  چرا  محترم  شهردار  سالم.  با 
های بربرقلعه نمی کنید؟ خواهش می کنیم به این کوچه 

ها رسیدگی کنید.
09150000071

شما  از  شما.  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  با 
خواهشمندیم شخصی که برای کار مردم در نظر می گیرد 
کسی باشه که بتونه مشکل مردم روحل کنه نه کسی باشه 

که بگه ولی پشت بندش نه باشه. لطفًا رسیدگی کنید.
09۳600005۳6

می  پایان  به  کی  )ع(  رضا  امام  میدان  اصالح  سالم.  با 
رسد؟ آیا وضعیت این میدان ورودی شهر، در شأن مرکز 

استان است؟
09150000940

با سالم. برای آسایش و راحتی شهروندان در استفاده از 
خدمات سازمان اتوبوسرانی، نصب ایستگاه اتوبوس در 

محله آروین ضروری است.
تماس تلفنی

باباامان  پارک  استخر  اولین  بجنورد  شهرداری  چرا 
را  کوچکتر  استخری   آن  جای  به  و  کرده  تخریب  را 
چه  هزینه،  صرف  این  قبال  در  است؟  کرده  جایگرین 

امکانات جدیدی به این پارک اضافه شده است؟
مراجعه حضوری

با سالم. چرا تاکسی های عمومی در ایستگاه ها توقف 
نمی  حرکت  نشود،  تکمیل  شان  ظرفیت  تا  و  کنند  می 
کنند؟ مسافرانی که در طول مسیر قصد استفاده از تاکسی 

را دارند، باید چه کنند؟
تماس تلفنی

راه رفتن بر روی برخی موزائیک فرش هایی که با رنگ 
زرد در پیاده روهای شهر مورد استفاده قرار گرفته، برای 

افراد سالم هم مشکل است. 
ایمیل

چرا قیمت برخی از میوه ها در یک شب تا هزار تومان هم افزایش 
یافته است؟

چرادروغ می گوئید؟ در یک شب سه هزار تومان افزایش یافته است 
نه هزار تومن.

هندوانه را در برخی نقاط شهر کیلویی 6000 تومان فروختند.
***

 قیمت هر کیلو هندوانه در برخی نقاط بجنورد 10 هزار تومان 
شده است. آیا نظارت بر بازار یعنی همین؟

)شاهد هم از راه رسید( شما هم نظارت کردید یا خریدید؟ خب 
دارند نظارت می کنند البته شاید خرید هم کرده باشند.

***
چرا ورودی بجنورد از سمت تهران بسیار بد منظره است در حالی 
که در این مکان به جای آهن آالت و خودروهای فرسوده ای که 

جا خوش کرده اند می توان فضای سبز یا پارک احداث کرد.
قول میدید اگر پارک ساختند نگید: چرا پارک ساختید، شده پاتوق 

معتادان و ولگردان؟
***

کوچه شهید چمران26 را در بجنورد، حدود 3 هفته قبل کندند و 
اکنون رها شده است. با وجود این که عبور و مرور برای مردم و 
خودروها سخت شده اما کنده کاری ها همچنان باقی مانده است.
پدر آمرزیده شهرک فرهنگیان را شش ماه کندند و رفتند مردم زنگ 
زدند به شهرداری و شورای شهر بعدش آمدند آسفالت کردند مگه 

الکیه که سه هفته ای همه کارها درست بشه؟
***

نزدیک به 2 ماه است که پل کوچه طالقانی شرقی 6 )نسترن( را 
نیمه کاره رها شد در  تا پل جدیدی بسازند که  حفاری کردند 
حالی که طالقانی شرقی 4 را 10 روزه حفاری کردند و ساختند. 

علت چیست؟
تحقیق کنید احتماالً یکی از مقامات ساکن اون کوچه هستند، ساده 
ترین راه اینه که برید در اون کوچه ساکن شوید یا منتظر باشید یکی 

از مقامات ساکن کوچه شما شود.
***

 با کدام دلیل منطقی و کارشناسی شده سن بازنشستگی را می 
خواهند افزایش دهند؟ 

در حقیقت دوست دارند سن با»زن«نشستگی را افزایش دهند که به 
خاطر حقوق نخور و بمیر بازنشستگی از اختالفات فردای خانوادگی 

جلوگیری کنند.
***

کالغ ها از روی درختان چهارراه مخابرات بجنورد، لباس های 
مردم و خودروها را آلوده می کنند.

کردید  دقت  دومًا،  نیست.  خودشون  دست  ها،  کالغ  کار  این  اوالً 
کالغ ها، روی ماشین های سیاه، سفید کثافت کاری می کنند و روی 
ماشین های سفید، سیاه؟ حاال شما این هنرشان را نادیده گرفتید. در 
ضمن کالغ های خبرچین احتماالً کارمند اداره مخابرات هستند که 

از اون جا، جم نمی خورند با مخابرات تماس بگیرید.
***

افتتاح کردند آن  را  بجنورد-گلستان  از جاده چهاربانده  قسمتی 
ناگهان خود  و  مناسبی نصب شود  تابلو های  این که  بدون  هم 
را وسط جاده دیدیم و نمی دانستیم جاده یک طرفه است یا دو 

طرفه و هول کردیم.
ما هم از این نوشته شما »هول« کردیم خدائیش هول کردن هم داره 
ولی احتماالً باید یکی مسئوالن را »ُهل« بده که تابلو هم نصب کنند. 

تا دیگه »هول« نکنیم.
***

با وجود این که 2 روز است که ثبت نام نامزدهای مجلس آغاز 
شده اما تبلیغات زود هنگام انتخاباتی هم در کنار این ثبت نام ها 

مشاهده می شود.
انتخاباتی هم در  »تبلیغات زود هنگام  نوشتید:  میگید و  چرا دروغ 
کنار این ثبت نام ها مشاهده می شود« ماه رمضون خیلی ها، افطاری 

انتخاباتی دادند نه امروز.
***

رانندگان سرویس مدارس نمونه، مطالبات 4 ماه سال قبل خود را 
از آموزش و پرورش دریافت نکرده اند.

خدائیش رانندگان سرویس مدارس آدم های زحمت کشی هستند. 

برای این کار بد آموزش و پرورش از خدا طلب آمرزش می کنیم. 
راستی اسم »آمرزش« و پرورش هم در این مواقع برای این سازمان 

بد نیست.
***

چرا برخی خانواده ها برای ازدواج جوانان سنگ اندازی می کنند؟
کردند  تالش  عاقل  صد  انداخت،  چاه  در  سنگی  ای  دیوانه  میگن 
تا در بیارند. وجدانن )وجدانًا(، این صد تا عاقل، دیوانه نبودند که 
میخواستند سنگ را در بیارن؟ با باالبودن آمار طالق برای جلوگیری 
از زحمت بعدی عاقالن این کار را می کنند. ننوشتی دلت زن میخواد 

یا شوهر؟
***

برخی کارمندان تکریم ارباب رجوع را فراموش کرده اند و رفتار 
نامناسبی با مراجعه کنندگان دارند.

ارباب  دوره  که  باورند  این  بر  ها  این  کاربدی؟!  ارررررررررر چه 
رعیتی تموم شده و نباید به ارباب احترام بذارند.

***
شهروند آرزو به دل

سؤال از شما، پاسخ دندان شکن از ما )قسمت سوم(

مخابرات  شركت 
نام  به  قباًل  فعلی، 
سهامی  »شركت 
ایران«  تلفن  كل 
به  شد  می  نامیده 
مانند  كه  طوری  
های  شركت  اغلب 
مؤسسات  و  دولتی 
خصوصی، سهام آن 
به فروش می رسید.
توانستند  می  افراد 
مشخص  شرایط  با 
تعدادی  معین،  و 
سهم، خریداری و سرمایه گذار محسوب شوند. البته سهامداران كل، 
می توانستند به منظور تأسیس خطوط ارتباطات بین شهری و نصب 
دستگاه های تلفن در هر شهر و نقطه ای از مملكت با بستن قراردادی 
خطوط  تأسیس  به  اقدام  ایران  تلفن  كل  شركت  از  امتیاز  گرفتن  و 
مخابراتی و تلفن شهری داخلی كنند. شركت تلفن نیز ضمن رعایت 
مقررات خاصی شریك محسوب می شد و مستقیمًا دخالت می كرد 

كه مستأجران خطوط هم به رعایت مقررات ملزم بودند.
در استان خراسان این گونه بود:

1-   امتیاز جنوب خراسان، در آن زمان به آقای توكلی واگذار شد كه 
شامل شهرهایی مانند تربت حیدریه، كاشمر و ... بود.

2-   سبزوار، نیشابور، نقاب و قدمگاه كه خود شركت اداره می كرد.
3-   فردوس، گناباد، بیرجند كه به تدریج دایر شد.

4-   شمال خراسان كه به حاج یوسف آقای تهرانی واگذار شد كه 
عبارت بود از شهرستان های قوچان، بجنورد، شیروان، فاروج، درگز، 
لطف آباد باجگیران و چند مركز بین شهری دیگر كه مستقیمًا با مشهد 

ارتباط داشتند.
پس  كه  »افتتاح« شد  تلفن  دفتر  1315 شمسی،  سال  در  بجنورد  در 
از سیم كشی و اقدامات الزم در اواخر همان سال عماًل مورد »بهره 

برداری« قرار گرفت.
اولین مركز تلفن بجنورد در منزل كوچكی متعلق به آقایان مقدادیان ها 

)روبروی داروخانه گرایلی سابق( دایر و شروع به كار كرد.
ابتدا فقط با یك دستگاه نمراتور 30 شماره ای مغناطیسی كه بیشتر آن 
ها متعلق به ادارات دولتی بود، تلفن شهری دایر شد و به تدریج تجار، 

بنگاه ها و منازل اقدام به كشیدن خط كردند.
قائمی و سپس  كاظم  آقایان:  بجنورد  در  تلفن  مركز  متصدیان  اولین 

ابراهیم ضیغمی و در سال 1318 عباس طالبی بودند.
در زمان تصدی آقای طالبی با پشتكار و جدیت ایشان مركز تلفن به 
محل بهتری كه طبقه فوقانی، ساختمانی در وسط شهر )ضلع جنوب 

شرقی میدان شهید فعلی( قرار داشت و متعلق به آقای حاج امان اهلل 
تفضلی بود، انتقال یافت.

به تدریج عالقه مردم به داشتن تلفن بیشتر شد و تعداد شماره های 
تلفن شهر به 70 تا رسید.

در سال 1324 شمسی آقای محمود سعادت به سمت متصدی تلفن 
بجنورد منصوب و شروع به كار كردند در سال 1331 بنا به پیشنهاد 
تصویب مجلس شورای  و  دكتر محمد مصدق  وزیر وقت،  نخست 
ملی، تلفن در سطح كشور ملی اعالم شد و شركت تلفن در ردیف 

شركت های دولتی )مانند شركت نفت، بانك ملی و ...( درآمد.
با ملی شدن شركت تلفن وضع كارمندان جنبه رسمی تر پیدا كرد و 
هم كیفیت كاری و اداری بهتر شد. نرخ مكالمات تلفنی در آن زمان 
از بجنورد به مشهد برای هر 5 دقیقه 2 ریال، برای قوچان 5 ریال، 
برای شیروان و فاروج 4 ریال بود كه بعداً با تصویب هیأت وزیران 

افزایش یافت.
تا سال 1338 كه نصب دستگاه های جدید آغاز شد شماره تلفن های 

بجنورد به حدود 200 شماره اصلی و فرعی رسید.
آبونمان تلفن در ماه برای هر شماره تلفن ادارات دولتی، مبلغ 30 ریال 

و مشتركین عادی در ماه فقط 65 ریال بود.
بر اثر اقدامات مكرر و مكاتبات الزم و تلگراف های فراوان به مقامات 
مسئول تلفن استان و تهران در مورد شبكه و افزایش شماره، شركت 
ودیعه  ریال   3000 مبلغ  یك  هر  نفر   300 چنانچه  شد  حاضر  تلفن 
با  تواند  می  زمینی خریداری شود شركت  محل،  این  از  و  بپردازند 
تأمین اعتبار، ساختمان جدیدی احداث و سیستم تلفن مغناطیسی را 

به سیستم »دوسیمه« تبدیل كند.
بالفاصله با چاپ و پخش آگهی و بازكردن حساب بانكی، با استقبال 
مخصوصی  حساب  به  مدت  كمترین  در  مبلغ  این  و  مواجه  اهالی 
با پیگیری آقای محمود سعادت و همكاری دكتر  ریخته شد. سپس 
پورهاشمی )نماینده بجنورد در مجلس شورای ملی( و اولیای شهر 
و مسئوالن شهرداری و فرمانداری، قطعه زمینی در بهترین نقطه شهر 
خریداری شد و ارسال كابل و لوازم الزمه، اقدام به توسعه شبكه تلفن 
پاسخگوی  قبلی  محل  در  ای  شماره   400 دستگاه  نصب  با  و  كرده 

متقاضیان و مشتركین شد.
شهرستان  در  خودكار  تلفن  شالوده  سعادت،  آقای  های  پیگیری  با 
بجنورد پی ریزی شد و با اعزام مهندسین نقشه برداری از تهران، طرح 

شبكه تلفن خودكار در بجنورد به مرحله اجرا درآمد.
پس از انتقال آقای سعادت به مشهد در اردیبهشت 1347، مسئولیت 

تلفن بجنورد به آقای محمدعلی جهانداور واگذار شد.

)تصاویر مرکز تلفن بجنورد در صفحه 6 و 7 ماهنامه چاپ شده 
است.(

باتشكر از خانم هما سعادت- سید احسان سیدی زاده

سرگذشت تلفن در بجنورد تا قبل از انقالب اسالمی

این خاطره را از یکی از تجار بزرگ قم نقل می کنم. او 
جدی  کارسبی  کار  در  قدر  آن  پدرم  و  من  گفت:  برایم 
بودیم به ویژه پدرم که گاهی من از کارهای او خجالت می 
کشیدم. ما اولین مغازه ای بودیم که در بازار باز می کردیم 
و آخرین مغازه ای بودیم که می بستیم. تازه آن موقع که 
را  ها  و جنس  ماندیم  می  مغازه  داخل  بستیم،  می  را  در 
برای روز بعد مرتب می کردیم. با این حال سر سال که 
حساب می کردیم، می دیدیم چیزی برای مان نمی ماند. 
جالب این بود که ما اجناس را به هر قیمتی که می توانستیم 
می فروختیم؛ از ده برابر قیمت خرید تا قیمت خرید! این 
این  بر  نباید رد شود.  اقتضای فن کاسبی بود که مشتری 
اساس، اگر یک مشتری خیلی هم چانه می زد برای این 
به  پایش  و  نرود  دست  از  مشتری  و  نکنیم  رد  را  او  که 
مغازه دیگری باز نشود، تا قیمت خرید، قیمت را پایین می 

آوردیم تا راضی شود.
علما هم به مغازه ما رفت و آمد داشتند و این مشکل را 
با علمای بسیاری در میان گذاشته بودم و هر کس به نکته 
ای اشاره کرده بود، ولی من قانع نشده بودم و مشکل مان 

از  ا...( که  این که روزی کسی از طرف حاج آقا حسین فاطمی قمی )رحمه  تا  باقی بود.  همچنان 
شاگردان مرحوم حاج میرزا جواد آقای تبریزی بود و شب های جمعه درس اخالق داشتند، نزد ما 
آمد که حاج آقا می گویند فالن کار را برای ما انجام بدهید. ما هم قبول کردیم و آن کار را پذیرفتیم.
یک روز صبح حدود ساعت ده بود که به منزل ایشان رفتم. دیدم ایشان در ایوان نشسته اند. تا من را 
دیدند و جواب سالم را دادند از من پرسیدند: فالنی کار ان بنده خدا را انجام دادی؟ گفتم بله حاج 
آقا! ولی ما بازاری ها برای کسی کار مجانی انجام نمی دهیم، امده ام داللی آن کار را بگیرم. وقتی 

پرسیدند چه می خواهی، مشکلم را مطرح کردم.
حاج حسین آقا فرمودند: »اگر می توانستی اطراف پولت را از شش طرف بتن آرمه کنی برایت می 
ماند، ولی این کار امکان ندارد شما که نمی توانی خرج نکنی؛ چون خرید و فروش داری. وقتی بی 

انصافی کردی، خدا از هزار سوراخ آن پولی را که با بی 
انصافی به دست آوردی از دستت در می آورد. پس برو و 

با انصاف باش.«
از منزل  می گفت این حرف خیلی به دلم نشست. وقتی 
کالم«  »یک  تابلوی  یک  رفتم  می  مغازه  طرف  به  ایشان 
گرفتم و باالی سرم توی مغازه نصب کردم و از آن به بعد 
با خودم عهد کردم تومانی یک ریال سود بگیرم و هر کس 

هم چانه می زد، می گفتم یک کالم.
بیست  من  روزانه  مشتری  دویست  ابتدا  در  گفت:  می 
با  که  بودند  کسانی  معموالً  هم  ها  آن  که  شد  مشتری 
برخورد اولیه ما و شنیدن جمله یک کالم از جلوی مغازه 
ما رد می شدند، ولی بعد از این که همه بازار را می گشتند 
می  بر  است،  تر  ارزان  از همه  ما  که جنس  دیدند  و می 
نشدم  مأیوس  من  ولی  کردند.  می  خرید  ما  از  و  گشتند 
و کم کم آن بیست مشتری زیاد و زیادتر شدند تا جایی 
توانستم جواب مشتری هایم را بدهم. کم  که دیگر نمی 
کم حتی دیگر کاسب ها هم از مغازه من خرید می کردند 
چون من آن قدر سود کم می گرفتم که دیگران می دیدند 
که برای شان صرفه نمی کند که از تهران جنس بخرند و من در قم عمده فروش شده بودم. آن قدر 
خوش اعتبار شده بودم که تجار بزرگ وقتی از خارج برای شان جنس می آمد به من زنگ می زدند 

که چقدر می خواهی تا برایت بفرستیم و اصاًل صحبت از پول نمی کردند. 
بنده نیز به یاد دارم که از اثر این انصاف، مغازه ایشان به »یک کالم« معروف شده بود و همه می گفتند 

اگر می خواهی جنس خوب و به قیمت مناسب تهیه کنی، به مغازه یک کالم برو.

نقل از آیت ا... غالم رضا فیاضی
مجله خانه خوبان

به مغازه یک کالم برو

روزی صفوان در محضر امام صادق )ع( نشسته بود که ناگهان مردی که برایش 
گرفتاری پیش آمده بود به خدمت حضرت رسید و گرفتاریش را شرح داد. 

امام صادق )ع( به صفوان دستور فرمودند که فوراً حرکت کن و برادر دینی خویش 
را در کارش یاری کن. صفوان رفت و پس از توفیق در اصالح کار و حل مشکل 

او به پیش حضرت بازگشت.
امام در مورد کار او سؤال نمودند، صفوان گفت: خدا اصالح کرد.

خطاب بدان که همین کار به ظاهر کوچک و حاجتی که برآوردی و وقت کمی از 
تو گرفت از هفت دور طواف دور کعبه محبوب تر و برتر است.

رفع حاجت از مردم
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پیروزی به دور اندیشی است، ودور اندیشی به جوالن دادن اندیشه، و اندیشه به نگاه داشتن اسرار است.          امام علی )ع(

توضیحات مربوط به این تصاویر در مطلبی با عنوان »سرگذشت تلفن در بجنورد تا قبل از انقالب اسالمی« در صفحه 5 ماهنامه آورده شده است.

مرکز تلفن واقع در میدان شهید مراکز تلفن در بجنورد


