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به بهترین پاسخ هدیه ای مناسب از طرف شورای شهر اهدا خواهد شد.

چگونه بدانم چه شهری ، شورای شهر خوبی دارد؟

افزایش جرایم 

کمیسیون 

ماده 100

کسی که صرفاً بر اساس اندیشه خود عمل کند 

 هالك خواهد شد و کسی که با دیگران مشورت 

کند در اندیشه و خرد آنها شریك خواهد بود.

 امام علی علیه السالم   

کنار می زند تا آنچه  از ناگفته های رسالت باقی مانده است زمزمه کند. 

مردم! بگویید به باد، باران ، آفتاب و به آب که اینك علی(ع) جانشین 

من است و در عبور روز و شب، ماه و خورشید، این چنین جایگاه خود را 

عوض میكند تا تاریكی رهروانش را نبلعد.

 اینك محمد(ص) دست را به سمت آسمان باال می برد تا علی (ع) را به 

همگان نشان دهد.این، حسن زیبایی رسالت محمد(ص) است. اینك 

تنها وصی( جانشین) محمد (ص) به سكوی قلب ها نشان افتخار و 

امامت را به سینه نورانی خویش می آویزد تا عشق را دست به دست 

بچرخانند و به مقصد برسانند.

غدیر : آغاز بیداری 

نیمه راه وداع پایان، آغاز بیداری چشم های زمینیان بود. آسمان ، در 

بلندی ها، سكوت کرد تا شعر شعور علی، در سینه عاشقانش سروده 

شود. آن روز نگاه محمد( صلی اله علیه و آله) اشاره به جبروت کرد و 

 آرامش علی علیه السالم اشاره به ملكوت. غدیر، آنجاست که شاخه 

های علی(ع) و محمد (ص) به اتصال پیروزی به نام فاطمه(س) اوج 

میگیرد و دوازده میوه امامت از شجره طیبه شان ، به دامان عاشقان می 

افتد.آنجا  دستان  توحیدی رسول  خدا (ص)  حجاب های  ظلمانی را 

پیامدهای نامناسب اجتماعی تلفن همراه

اعتیاد روانی- زوال ادبیات ملی- تزلزل ارزش 

 ها- کاهش تعامالت اجتماعی  

تكنولوژی های جدید در دو دهه اخیر تاثیرات 

بسیاری بر زندگی ما داشته اند و تا حد زیادی 

 سبك زندگی را تغییر داده اند. این کاالها پدیده 

های مدرنیست متاخر هستند به این معنی که 

 درجه بازاندیشی شان بسیار باالست و از جمله 

 این کاالها، تلفن همراه است که تقریبا همه جا 

راه یافته، انواع مختلف یافته و اینك بازار منتظر 

ورود نسل سوم آن است که سمعی و بصری 

است و ممكن است تاثیر آن از ورود تلوزیون به 

زندگی ما هم بیشتر باشد. 

با گذشت 25 سال از عمر ارتباطات سیار، تعداد 

کاربران تلفن همراه از تعداد کل کاربران تلفن 

ثابت با عمر بیش از 120 سال بیشتر است که 

این نشانگر رشد سریع ارتباطات سیار در سال 

های اخیر است. 

تلفن همراه در دوران اخیر بیش از هر رسانه ی 

 دیگری و برای مدت زمان طوالنی بر فرد و زندگی 

او اثر داشته و تاثیر اولیه مدرسه، خانواده و 

مذهب آن را تحت الشعاع قرار می دهد که عمده 

ترین پیامدهای اجتماعی تلفن همراه در جامعه 

ایرانی به شرح ذیل می باشد:

1- اعتیاد روانی :

 نوجوانانی که در طول روز برای ساعات طوالنی 

از تلفن همراه استفاده می کنند و وقت خود را با 

صحبت کردن با آن و یا ارسال پیام کوتاه صرف 

   میكنند احتماالً با اختالالت روانی مواجه             

خواهند شد. عمده ترین تفاوت موجود میان این 

نوع از اعتیاد و اعتیاد به مواد مخدر این است که 

تلفن همراه ظاهراً هیچ تاثیر مخربی بر روی 

ساختار فیزیكی اشخاص ندارد و تنها تاثیرات 

روانی است که بر جای می ماند.

3- تزلزل ارزش ها

«پستمن» معتقد است که رسانه در شكل کنونی 

ممكن است به حل بعضی از مسایل شخصی 

 کمك کند ولی ارزش های اخالقی - اجتماعی را 

سست کند و به حاشیه براند. افرادی که وقت 

بیشتری جهت کار با تلفن همراه می گذارند، 

وقت کافی برای آموختن ارزش های انسانی 

نخواهند داشت زیرا ارزش های انسانی در 

موقعیت های واقعی و در مواجهه با دیگران 

 آموخته می شود و به عالوه استفاده از تلفن 

همراه توجه افراد را بیشتر معطوف مسایل فنی 

خواهد کرد و جایی برای مسایل انسانی باقی 

نخواهد گذاشت.

 4- کاهش تعامالت اجتماعی     

یكی از راه های تخلیه روحی - روانی داشتن 

رفت و آمدهای خانوادگی و داشتن ارتباط 

نزدیك با دیگران است.درواقع وقتی افراد از نظر 

روحی و روانی تحت فشارهای مختلف قرار می 

گیرند  از طریق نشستن با دیگران و حرف زدن 

رودررو و نزدیك با یكدیگر تخلیه می شوند. اما 

تلفن همراه این نوع ارتباط را در جامعه کنونی 

کاهش داده است یا  در مهمانی های امروزی به 

 جای این که افراد با یكدیگر ارتباط کالمی داشته 

باشند به یگدیگر پیام کوتاه یا بلوتوث می 

 فرستند که بیان کننده کاهش تعامالت انسانی 

می باشد.

2- زوال ادبیات ملی :

برای استفاده بهینه از اکثر تلفن های همراه 

موجود در بازار ایران به دلیل وارداتی بودن آنها 

باید  به زبان انگلیسی مسلط بود. این درحالی 

است که با فرض مثبت خواندن این مساله ، 

ارسال انواع پیام کوتاه و یا استفاده از نرم 

افزارهای آن موجب شیوع بیمار گونه ی زبان 

انگلیسی و نابودی زبان فارسی خواهد شد چرا 

که فرد به زبان انگلیسی پیام می نویسد و به زبان 

فارسی آن را می خواند و بدین طریق آن حسی 

که با نوشتن به خط فارسی باید در خواننده 

ایجاد کند، نمی تواند داشته باشد. یا در بعضی 

اوقات بدون هیچ گونه احوال پرسی و به صورت 

تلگرافی به رد و بدل کردن پیام می پردازند و در 

بعضی موارد با بحث و مكالمات  بیهوده ، گفتگو 

را فاقد ارزش می  سازد.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر :

شورای شهر در جلسه 224 خود طرح تخفیف ویژه  به  مناسبت  اعیاد 

قربان و غدیر و دهه فجر را به تصویب رساند .

بر اساس این طرح به مناسبت  ایام مبارك عید سعید قربان و عید بزرگ غدیر 

به جهت  رفاه حال شهروندان محترم و تشویق مردم  به  پرداخــت های 

معوقه و به صورت  نقدی تا تاریخ 88/11/22  مردم می توانند کلیه بدهی 

های خود را با 25درصد تخفیف به شهرداری پرداخت کنند .       

این تخــفیف  شامل تــمام مراجــعین بـه شهـرداری تحت هر عنوان من 

جمله اخذ پروانه ساختمانی(غیر از جرایم کمیسیون های ماده صد و 77 )و 

سایر موارد مشابه  را  خواهد شد .    

تخفیف 25 درصدی به مناسبت اعیاد 

قربان و غدیر
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ه ی فش  دی به  تومان د 12 هز » :

ر ن ا
2 ف ی

ا

ا  ی  رتوما 1 هز ش  ، ک ل بپوش س

ک ر ش ش ی 
ه

ت

نی  ك  از ت د عیال دو ما پوشید با

ک  نش و ه  ه م

ده». پاره فش ل  ا ا ک

ب د که د ا ن ز  
لغ   م

و  رای وال   ه  ی ه ب کمك به

ت ا
یشه  ت د

م  خ نگاهی اند
اخ م فرزندم پر

3
اس ر 5 4 غ 

د

ت. تصور   یال   08 8 م مبل دی

ضر
ود در 

م ر  
بر

ب  عدد 2 
مكن ب غی  ش که برا

ا ت 2 ه ا  د ر د

ن چی  وم زار  1 بشه گر م  ی دم ک

؟  د خر ش اه  
ی  ا  ب میشه

دیدم این رقم ها لبخند نشان که نیست 

اشك افشان هم هست. از خیر خندیدن به 

فیش حقوق گذشتم که عكاس باشی گفت : 

« به عروس کردن دخترت یا داماد کردن 

پسرت لحظه ای فكر کن.» لحظه ای فكر 

کردم و هزینه عاقد، تزیین ماشین عروس ، 

خرج آرایشگاه، خرید، هزینه مهمانی، 

فیلمبرداری و ... از جلوی چشمام چنان رد 

شدند که انگار گوریل انگوری و شرك و ... 

دان رژه میروند. این تصور هم لبخندی 

 ننشاند که هیچ بلكه ضربان قلب آن قدر باال 

رفت که برای جلوگیری از سكته ناقص از 

فكر کردن به آن خودداری کردم. عكاس 

باشی که حوصله اش سر رفته بود گفت : « 

یعنی در زندگی چیز خنده داری نداری که 

به آن بخندی؟ » 

 الاقل چندتا جوك در زهنت بازکاوی کن 

شاید لبخندی بر لبت بنشینه تا من 

برگردم». 

شاگردش ، عكاس باشی را صدا کرد و بیرون 

رفت . هرچی توی گوشی همراهم گشتم 

دوتا جوك بامزه پیدا کنم نبود که نبود.

عكاس باشی با شاگردش که از گرفتن نون 

برگشته بود داشت بحث میكرد و یك دفعه 

عكاس باشی با تكرار عبارت « یافتم ، یافتم 

» و لحظه ای سكوت وارد آتلیه شد و پشت 

سرش شاگردش درحالی که در دستش 

.نایلون سیاهی بود با سالم وارد شد.

عكاس باشی گفت : « من نون گرفتم و 

شاگردم هم از اون طرف شهر دوباره نون 

گرفته. اگر می خواهید این پنج تا نون را که 

شاگردم گرفته به شما تقدیم کنم ؟

با دیدن نون ها که از داخل نایلون بیرون 

آورد تا من ببینم از شادی لبخندی زدم و 

 هم زمان نور فالش عكاس کار را تمام کرد و 

اون لبخند تاریخی ثبت شد.»
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رمند جم ی ب ا ک  : اس  ب

ه  ا اعت
ا م گفتم ه عك

ا   اه  هفته ر بند ها ی  کا عبار

به ریم 4 د » د م ر » ت

 » ت» ن  ، « را م های هفته  ن

 ، اع « ق غت « ف
ا

به اله ك ا : گفت . «
و « ه الکت

ر    الکت   ب  «  هف

ول   ر ت ب ه  ن  ر را ف ه ف
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قشنگی 

داری !

    قشنگی 

کشوری نیز برای اجرایی شدن این بحث 

ها تاکید دارند متولیان امور ورزش و همه 

نهادهای فرهنگی - اجتماعی باید 

همكاری و همفكری را برای ترویج فرهنگ 

ورزش های بومی و محلی که به نوعی با 

مذهب و دین ما هماهنگی معنا داری دارد 

که نشانه های بارز آن را جوانمردی، 

گذشت، ایثار، پهلوانی و از خودگذشتگی را 

تداعی می کند.باید حمایت همه جانبه 

 داشته باشیم .امانی اعالم آمادگی کرد 

برای شناسنامه دار کردن  ورزش های 

بومی و محلی ، مرکز پژوهش های شورای 

شهر این آمادگی را دارد که موضوع را با 

همكاری دیگر سازمان های مرتبط 

پیگیری و بودجه ای نیز به سهم خود 

هزینه کند .

رییس  هیئت  ورزش  باستانی  نیز  با  ارائه 

گزارشی از چگونگی فعالیت هیئت باستانی

 در شهر بجنورد خواستار حمایت همه 

جانبه مسئولین استان و شهرستان از 

ورزش های بومی و محلی شدند.

آل نبی با تاکید بر این که درچند دهه کنونی 

 به دالیل مختلف از جمله جهانی شدن 

زیست فضای اجتماعی و یا مدنی به شیوه 

اروپایی و آمریكایی، سنت ها، آداب، رسوم 

و عقاید بومی تقریباً به فراموشی سپرده 

شده است و به جای این سنت ها الگوهای 

وارداتی جایگزین شده است.

در این جلسه که دیگر کارشناسان و 

صاحبنظران از ادارات فرهنگی - اجتماعی 

نیز حضور داشتند، همگی آنان معتقد 

بودند برای تغییر شكل و نهادینه کردن 

ورزش های بومی و محلی باید یك عزم 

ملی و جود داشته باشد و آن را به سطوح 

ملی و فراملی ارتقا داد.

رییس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی 

شورای شهر با اشاره به فعالیت های 

فرهنگی شهر بجنورد گفت : ورزش های 

باستانی و محلی بخشی از میراث معنوی، 

فرهنگی و اجتماعی ایران زمین هستند.

ابراهیم امانی افزود : این ورزش ها در هر 

ناحیه از جغرافیای ایران با توجه به 

مقتضیات محلی از جمله فرهنگ، تاریخ، 

اقلیم و ... گسترش و استمرار یافته اند و 

سبب تعامل اجتماعی - فرهنگی مردمان

 ایران زمین  شده اند . وی افزود ورزش های 

 باستانی و محلی عالوه بر تقویت جسم و 

روح و آمادگی جسمی مردم این مرز و بوم 

سبب  تبادل میراث های معنوی، فرهنگی 

و هنری این نواحی و مناطق شده است.

وی توضیح داد با توجه به این که بحث 

هایی نیز درخصوص ارزش نهادن به آداب و 

فرهنـگ بومی کل کشور مطرح است  و  در 

کمیسیون های مخــتلف فرهنگی کــه در 

سطح  کشور  برگزار  می شود  و مسئولین 

محلی و بومی یك ضرورت است.

احیاء و تقویت 

 صبح روز شنبه بود. پاشنه کفشم را باال 

کشیدم و از این که اول هفته با لباس تمیز و 

اتو کشیده و کفش های واکس زده به اداره 

می رفتم ، به خود می بالیدم.

شب قبل باران زیبا چهره شهر را شستشو 

داده بود و طراوتی وصف ناپذیر در شهر 

حس می شد . از کنار مغازه ها می گذشتم و 

نگاهم به موزاییك های زیر پایم هم بود تا 

نكند پایم را روی موزاییك شكسته ای 

بگذارم که زیرش کلی آب جمع شده.

اما آن قدر حواسم به زیر پایم بود که از 

 باالی سرم بی خبر بودم. ناگهان انگار یك 

سطل آب بر سرم ریختند. تا به خود آمدم 

تمام هیكلم را غرق در آب و گل دیدم.

عصبانی و هاج و واج مانده بودم که خدایا 

این مصیبت از کجا بر سرم ریخت؟ که 

 چشمم به ناودان باالی سرم افتاد . از پشت 

بام یك مغازه ناودان درازی به سمت پیاده  

رو آویزان بود. با ناراحتی وصف ناپذیری که

 سعی می کردم کنترلش کنم به داخل مغازه 

رفتم. آقای فروشنده در حال روشن کردن 

بخاری مغازه اش بود.با اعتراض و اشاره به 

سر و وضعم به او گفتم : آقا این درست 

است که با بی توجهی رخت و لباس خلق ا... 

را خراب کنید ؟ ابروهایش را درهم کشید و 

با صدایی کلفت جوابم را داد: « چكار کنم 

آب باران است و از ناودان باید به خیابان 

بریزد، نكند فكر کرده اید برای آب باران هم 

یك چاه باید بزنم؟»  در این حال شاگرد 

مغازه از پشت بام پایین آمد و در حالی که 

لبخند میزد رو به آقا گفت :« اوستا راه 

ناودان را باز و پشت بام را هم جارو کردم. 

امر دیگری دارید؟» 

اگرچه آن روز با دلخوری زیاد به خانه 

برگشتم و بعد از تعویض لباس و با تاخیر به 

اداره رفتم، ولی این سوال در ذهنم نقش 

بست که آیا قانونی برای مردم متجاوزین 

به حقوق شهروندان وجود دارد؟

 ناودان های مراقب  باالی سرتان باشید !             
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مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد گفت : 

اولین دوره آموزش استانی، اصول مبانی 

حریق نوین،کف و کفسازها، با حضور آتش 

نشانان استان( بجنورد، شیروان، اسفراین، 

جاجرم گرمه، شوقان و لوجلی ) به مدت 3 

روز  برگزار شد  . حیدری افزود : این مراسم 

 در تاالر حافظ با حضور استاد صادقی از 

اساتید برجسته  آتش نشانی کشور، به 

میزبانی سازمان بر گزار شد.

وی گفت : این آموزش 3 روزه  هدف آن 

ارتقای سطح علمی پرسنل ، تعامل و 

آمادگی بیشتر و بهتر درجهت رویارویی با 

حوادث و بحران ها با توجه به حادثه خیز 

بودن استان خراسان شمالی بود .

وی افزود : آتش نشانان در روز سوم آموزش 

پس از مانور اطفای حریق مایعات توسط 

کف و خاموش کننده های دستی پس از 18 

ساعت آموزش تئوری و عملی به محل 

های خدمت خود بازگشتند.

حیدری اضافه کرد : در این کارگاه آموزشی 

142 نفر از آتش نشانان استان و از ادارات 

دیگر منجمله شرکت گاز نیز تحت آموزش 

های این سازمان قرار گرفتند.

حیدری یادآور شد : همچنین به مناسبت 

روز  زلزله و حوادث ، اجرای مانور به طور 

همزمان با تمامی شور در بجنورد نیز اجرا 

شد.وی تاکید کرد:  سازمان آتش نشانی در 

گسترش فرهنگ رعایت نكات ایمنی در 

مواجهه با حوادث احتمالی زلزله با 

همكاری سازمان آموزش و پرورش و ستاد 

حوادث غیر مترقبه استانداری و سازمان 

 هالل احمربه برگزاری این مانور اقدام کرد. 

وی افزود: اجرای این مانور با به صدا 

درآمدن زنگ ایمنی در برابر زلزله  به 

صورت نمادین  در  هنرستان کار و دانش به 

ـ
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اجرا درآمد. وی گفت : دانش آموزان در این 

مانور با اجرایی کردن نكات ایمنی که 

توسط کارشناسان سازمان از قبل آموزش 

  دیده بودند در کالس و خارج از کالس به               

نمایش گذاشتند.

حیدری با اشاره به این که هدف از اجرای 

این گونه مانورها آمادگی دانش آموزان در 

مقابل حوادث احتمالی در برابر زلزله و 

سایر حوادث مشابه عنوان کرد.

وی همچنین اضافه کرد : در ادامه این 

مانور نیروهای آتش نشانی با اجرای 

نمایشی اطفـای حریـق و برپـایی 

چادرهای کمـك  رسانی با توزیع سی دی 

 به دانش آموزان آموزش الزم را یادآور 

شدند.        

رییس شورای شهر در جلسه کمیسیون فنی 

- عمرانی شورای شهر گفت :  طرح مسكن 

مهر ، ساخت مجتمع های مسكونی در 

سطح بسیار گسترده ای را در حال احداث 

دارد .

لنگری یادآوری کرد: مدیریت مسكن مهر 

 باید اعتبارات الزم برای هماهنگی با سازمان 

 های خدمات رسان ( آب و فاضالب، برق ، گاز، 

مخابرات، شهرداری ) و برنامه ریزی مدون و 

دقیقی را برای شهرك فوق در نظر بگیرند. 

وی تاکید کرد: اگر مسئولین مدیریت طرح 

مسكن مهر در شهر بجنورد از هم اکنون به 

فكر فراهم نكردن زیرساخت ها نباشند ، 

ممكن است در سال های آتی برای اسكان 

دادن شهروندان مورد  نظر در گلستان شهر با 

 مشكالت جدی از قبیل فضاهای آموزشی، 

 فضاهای خدماتی، آب و فاضالب، بهداشت، 

برق، گاز، تلفن و خدمات شهری شامل جدول 

کشی، فضای سبز، حمل و نقل، زباله برداری 

از همه مهمتر امنیت و ... مواجه  خواهند 

شد.

رییس کمیسیون فنی - عمرانی اظهار 

امیدواری کرد : مسئولین امر در جهت 

اجرایی کردن زیرساخت های فوق با درنظر 

 گرفتن اعتبارات الزم برای فراهم کردن زمینه 

 های  الزم  با مطالعه برنامه ریزی در اجرای 

آن تسریع شود.

مرکز بهداشت محیط بجنورد طرح گشت ویژه ی 

 سالمت را برای اولین بار در کشور راه اندازی کرد. 

مسئول بهداشت محیط شهر بجنورد در مصاحبه با 

 نشریه شهروند با اعالم این خبرگفت  : واحد 

بهداشت محیط شهر بجنورد با 23 نیروی 

تخصصی و 7 مرکز بهداشتی - درمانی شهری و 

11 مرکز روستایی در سطح شهر و روستا توسط 

بازرسان  را کنترل و بیش از 3000 مرکز تهیه و توزیع 

مواد غذایی را نظارت می کند.

امیری افزود: با توجه به این که شهر بجنورد همه 

 ساله میزبان زائرین حرم مطهر حضرت ثامن االئمه 

(ع) می باشد و میلیون ها مسافر از این شهر عبور 

میكنند می طلبد تا نظارت های دقیق بهداشتی برای 

.سالمت شهروندان و زائرین جدی گرفته شود.

بر این اساس بهداشت محیط شهر با حمایت 

مسئولین استانی و شهرستان طرح گشت ویژه 

 سالمت را برای اولین بار در کشور راه اندازی کرد . 

وی هدف از اجرای این طرح را نظارت دقیق و مستمر 

بر کارگاه ها و فروشندگان مواد غذایی که در سطح 

شهر فعال هستند عنوان کرد .

وی همچنین اضافه کرد : اختیارات و امكانات این 

طرح ویژه بوده به نحوی که کارشناسان این گشت به 

طور شبانه روزی فعال هستند و یك خط تلفن 

مستقل سه رقمی( 149 ) در تمام ساعات شبانه روز 

آماده پاسخگویی و رسیدگی فوری به شكواییه های 

 مردم مربوط به بهداشت و سالمت به صورت 

اورژانسی خواهد بود. 

.طرح گشت ویژه سالمت برای اولین بار در کشور راه اندازی شد.

فرصت کردید به برنامه های صداو سیمای 

استان نگاه یا گوش کنید؟

یكی از دوستان به من پیشنهاد داد تعدادی 

از غلط هایی را که مجریان برنامه ها دارند 

یادداشت کنم. فكر کنم باید یك ماه مرتب 

رادیو گوش کنم و یادداشت برداری کنم، 

ولی متوجه شدم اگر یك روز برنامه ها را 

مرتب پیگیری کنم ده ها غلط را می شود 

یادداشت کرد . به چند نمونه طی چند روز 

توجه کنید:

برنامه پاییزان سیمای استان :

ساعت 5/34 عصر یكشنبه 88/9/1 

مجری(مهمان از تهران): ببینیم شعر 

زیبایی از علیرضا افتخاری.

(دیدن شعر آن هم از علیرضا افتخاری که 

معلوم نیست از کی شاعر شده اند، دیدنی 

است ؟؟!!؟) 

* برنامه عصر رادیو

ساعت شش و سی دقیقه اول آذر 88

خانم مجری : عصر شما به خیر

(وقتی غروب آفتاب ساعت 5 است ساعت 

شش و نیم، عصر به خیر گفتن جالبه)

* برنامه عصرانه رادیو

ساعت شش و 23 دقیقه دوم آذر

آقای مجری: 28 یا 29 دقیقه به پایان 

وقت امروزمون نمونده.

(فكر کردیم 28 یا 29 ثانیه مونده که اینقدر 

عجله دارند به 28 یا 29 دقیقه هم میگن 

داریم به پایان برنامه نزدیك میشیم؟)

* برنامه ویژه شهادت امام محمدباقر(ع) 

ساعت 11،18 دقیقه چهارم آذر88

مجری: نام امام محمدباقر(ع) ، محمد 

بود و لقب آن حضرت باقرالعلوم و نام 

پدرش را هم که می دانید امام سجاد 

بود.

 (خوب الاقل اسم این امام بزرگوار را گفتید 

وگرنه شاید اون را هم نمی دانستیم. )

*برنامه صبح و زندگی

دوشنبه هشتم آذر ساعت 7/57 دقیقه

مجری: اولین کاروان حجاج خراسان 

شمالی امروز وارد استان می شوند. 

امیدواریم زیارتشان مورد درگاه قبول 

خداوند قرار گیرد.

(منظور این بوده که زیارتشان مورد قبول 

درگاه خداوند قرار گیرد که فرمودند مورد 

درگاه قبول...)

* برنامه روستا

10/7 دقیقه شب چهارم آذر

گزارشگر ( از یك روستایی سوال 

میكند): روستای ایرج امام زاده یا آثار 

تاریخی دارد؟

(درهیچ روستای ایران، امام زاده وجود 

ندارد بلكه بارگاه و یا مرقد امام زاده ای 

وجود دارد)

* برنامه کودکانه

ساعت 17/10 دقیقه روز 5 آذر 88

گزارشگر : ( خطاب به بچه های مهد 

کودك) : به بچه های توی خونه یك 

.سالم بلند بگین.

  (سالم بكنید یا سالم بگین ؟ باز جای           

 شكرش باقی است نگفت : یك سالم بلند 

بفرستید)

* برنامه پاسخ

ساعت هشت و 52 دقیقه روز 9 آذر 88

مجری : تلفن بازهم رسیده می شنویم.

(رسیدن تلفن مبارك باشه ؟؟!! تلفن را 

بشنویم یا صدای شنونده ای که زنگ زده را 

باید شنید؟)

* آینه خانه

ساعت ده و بیست و پنج دقیقه روز 9 آذر88

به ما زنگ بزنید و بگویید اعیاد و عیدها 

را چگونه برگزار می کنید؟

(اعیاد با عیدها چه تفاوتی دارد؟)

ساعت ده و سی و هشت دقیقه روز 9 آذر88

مجری: خیلی ممنون آقای ... که در 

مورد مراسمات عیدغدیر توضیح 

دادید.

(مراسم خودش جمع است با «الف و ت » 

جمع بستن به قول قدیمی ها «پست 

دوقبضه» شده .

                                 (بی بی صغری)
B.B.S
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 شورای اسالمی با توجه به مشكل تعداد 

 زیادی از مالكین امالکی که در سطح شهر 

وجود داشت که مساحت زمین های آنان 

75 متر یا کمتر از آن است و برای دریافت 

مجوز پروانه ساختمانی از سوی 

شهرداری دارای محدودیت هایی هستند، 

می بایست به نوعی حل مشكل می شد.

در این رابطه رییس کمیسیون فنی - 

عمرانی بیان : شورا با درك این موضوع و 

پی گیری مكاتبات متعدد با سازمان مرتبط 

به ویژه سازمان مسكن و شهرسازی برای 

حل این مشكل و ارائه راهكارهای مختلف 

مورد بحث و بررسی قرارداد تا در نهایت به 

 کلیات ،پاسخگویی این گونه امالك دارای 

مساحت کمتر از 75 مترمربع را به شرح 

ذیل مورد تصویب قرار داد :

 1- درخصوص صدور پروانه برای امالك 

کمتر از 75 متر مبنا فروش پارکینگ نمی 

باشد و در صورتی که مالك متقاضی باشد 

می تواند نسبت به احداث پارکینگ اقدام 

نماید.

 2- امالك با مساحت باقی مانده بین 50 تا 

75 مترمربع مشروط به وقوع ملك در 

 حاشیه 12 متر و باالترمی توانند با سطح 

اشغال صددرصد یك طبقه روی همكف به 

صورت مسكونی یا همكف یك واحد 

تجاری حداقل 17/5 مترمربع و طبقه 

فوقانی به صورت یك واحد مسكونی و یا 

انباری تجاری و همچنین زیرزمین به 

صورت انباری تجاری احداث نمایند. 

 3- امالك با مساحت باقی مانده بین 50 تا 

75 مترمربع مشروط به وقوع ملك در 

حاشیه کمتر از 12 متر می توانند با سطح

اشغال صدردرصد یك طبقه روی همكف ، 

طبقه فوقانی و زیرزمین فقط به صورت 

مسكونی احداث بنا نمایند.

 4- امالك با مساحت باقی مانده بین 50 تا 

17/5 مترمربع مشروط به وقوع ملك در 

 حاشیه 12 متر و باالتر می توانند در سطح 

اشغال صددرصد یك طبقه روی همكف به 

صورت همكف یك واحد تجاری حداقل 

(17/5 مترمربع) و طبقه فوقانی به صورت 

انباری تجاری و همچنین زیرزمین احداث 

بنا نمایند.

 5- امالك با مساحت باقی مانده بین 50 تا 

17/5 مترمربع مشروط به وقوع ملك در 

حاشیه 12 متر و کمتر می توانند با سطح 

اشغال صددرصد یك طبقه روی همكف به 

صورت دفتر کار یا مشاغل خانگی احداث 

نمایند.

         مشكل   حل

                               امالك  

 از         
                                   مترمربع

75کمتر

  بر اساس الیحه پیشنهادی اعضای شورای 

 شهر درخصوص شفاف سازی و اعالن 

حداقل هزینه اجرای هر مترمربع فعالیت 

های عمرانی با مصالح شامل زیرسازی، 

آسفالت وموزاییك فرش با تعیین قیمت 

برای سهم مشارکت شهروندان به شرح ذیل 

مورد تصویب قرار داد : 

سهم مشارکت شهروندانواحدتعدادشروع عملیات

زیرسازی به ضخامت 20 سانتی متر

آسفالت به ضخامت 6 سانتی متر

روکش آسفالت برای دومین بار به بعد حداقل 7 سال

موزاییك پرس

موزاییك ویبره ای

1

1

1

1

1

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

10/000 ریال

30/000 ریال

20/000 ریال

40/000 ریال

35/000 ریال

 توسعه فرهنگی همچون مفهوم فرهنگ

 دارای ابعاد متفاوتی است، اما به اختصار

 می توان اساس توسعه فرهنگی را

 آفرینندگی و نوزایی بر پایه مشارکت های

 اجتماعی افراد جامعه دانست. باتوجه به

 آنچه که گفته شد، امروزه کمتر کسی تنها

 رشد اقتصادی - مادی  را در توسعه

 جامعه کافی می داند. رشد باید در جهت

 برآوردن کلیه نیازها و خواسته های افراد

 جامعه باشد. هدف رشد و توسعه فرهنگی

 باید این باشد که افراد را برای مواجه

 دگرگونی سریع تكنولوژی و نظام

 اقتصادی آماده سازد، تا آنجا که انسان ها

 از امكانات مادی بهره مند شوند و نه اینكه

 از آن رنجور گردند. همچنین مفهوم کلی

 توسعه فرهنگی این است که افراد را برای

 به دست آوردن شخصیت، اصالت و

  فضیلت الزم جهت پذیرش کامل زندگانی

 یاری دهد.یكی دیگر از هدف های توسعه

 فرهنگی، به ویژه در کشورهای رو به رشد

  تامین و همگانی کردن فرهنگ است.الزمه

 توسعه فرهنگی مشارکت دادن تمامی

  افراد جامعه در فرهنگ آفرینی است و این

  به معنی گشودن فرهنگ بر روی همگان

است.  فرهنگ  تجمل  نیست  بلكه  کلیتی

 است که تمامی ابعاد زندگی را در بر می 

 گیرد. ولی هیچ یك از این اهداف را جامه

 عمل نمی پوشد مگر آنكه کلیه نیروها و

 امكانات جامعه را در این راه به طور صحیح

 بسیج و سازمان یابد. از اینجاست که

 سازمان های فرهنگی به ویژه صدا و سیما

 در تحقق سیاست فرهنگی مسئولیت

 مهمی به عهده دارند. در نهایت می توان

 اینطورگفت کرد که فرهنگ در حوزه زندگی

 انسانی، اکتسابی است و در ارتباط متقابل

 با دیگر انسان ها به وجود آمده و آموخته

 می شود. از دید برخی از صاحب نظران

 ،فرایند جامعه پذیری یا اجتماعی شدن

 همان فرایند فرهنگ پذیری است که طی

 آن، فرهنگ انتقال می یابد. اجتماعی شدن

 نیز فرایند و سازوکار اخذ هنجارها، ارزش ها

 ، و اعتقادات اجتماعی یا به عبارتی دیگر

 فراگرفتن و به کار بستن راه و روش های

 گروهی است که فرد در میان آنها زندگی می

 کند. این فرایند از لحظه تولد شروع و تا

 پایان عمر ادامه می یابد. سیاست ها و

  برنامه های ارتباطی- اطالعاتی از اهمیت

  ویژه ای برخوردار است و باید شایسته

  ترین افراد جامعه مسئول حوزه هایی

 و ارتباطات باشند. موانع فرهنگی،  در طول  

 زمان و با کوشش فراگیر و مستمر توسط

 ،نهادهای فرهنگ ساز از جمله خانواده

 آموزش و رسانه ها برطرف می شوند.منابع

 اصلی رسانه ها، فرآورده های کارآفرینان

 فرهنگی و هنری است. ولی سیاست

 فرهنگی رسانه ها خود عامل موثری در

 پرورش و گسترش این یا آن نوع از آفرینش

 هاست.ازیك سو، این سیاست می

 تواندنیروی پرتوان رسانه ها، برای پرورش

  استعدادهای نهفته و باالبردن سطح

 فرهنگ مادی و معنوی پیام گیران باشد و

 از سویی دیگر، اتخاذ سیاستگری می تواند

 پیام گیران را به سوی فرهنگی تك ساختی

 و بیگانگی از خود و جامعه سوق دهد. لذا از

 رسانه محلی که تازه تاسیس در این استان

 نیز می باشد انتظار می رود با فراهم نمودن

 بسترهای مناسب پایه گذاری یك

 مهندسی فرهنگی مدرن و به روز با برنامه

 های پرمحتوا و با استفاده از مهره های

 توانمند و با استعداد و مطلع همراه با

 ارائه برنامه های آموزنده برای مخاطب     

صدایی دلنشین و لهجه ای زیبا و

 شورای اسالمی شهر بجنورد در  

جلسه 223 خود جدول ارزش 

 معامالتی ساختمان مربوط به 

جرایم کمیسیون ماده صد به 

استناد تبصره 11 ماده 100 

قانون شهرداری ها را با نرخ های 

جدید به شرح ذیل مورد تصویب  

قرار داد.

قیمت مصوب کمیسیوننوع اسكلت

ساختمان هایی با مصالح بنایی(دیوار باربر)

ساختمان های نیمه اسكلت ( اعم از بتنی یا فلزی)

اسكلت فلزی

اسكلت بتنی

400/000 ریال

400/000 ریال

800/000 ریال

800/000 ریال

 الزم به توضیح است : شوراهای 

شهر طبق قانون می توانند 

هرساله با توجه به افزایش ارزش 

  معامالتی امالك چند درصد به  

نرخ جرایم بیفزایند. این جرایم 

نقش بازدارندگی از تخلفات 

احتمالی را می توانند  داشته 

باشند .

عضو شورای شهر در جلسه کمیته بهداشت 

محیط در شورای شهر گفت : در مقوله 

 بهداشت محیط و سالمت جسمانی 

شهروندان در مناطق مختلف شهری باید 

بسیار جدی گرفته شود. سیدی که خود 

کارشناس بهداشت محیط است عنوان کرد: 

یكی از اهداف بسیار مهم در برنامه ریزی 

شهری در شهرهای امروز، ایجاد محیط سالم 

و بهداشتی است. وی یادآور شد این در حالی 

است که در شرایط کنونی اردحام و تراکم 

جمعیت در مناطق شهری به ویژه در حواشی 

شهر، برنامه ریزی را برای کارشناسان و 

مدیران شهری با توجه به محدود بودن منابع 

مالی و سایر مسایل بازدارنده برای رسیدن به 

این هدف درحد انتظار را دچار مشكل کرده . 

وی تاکید کرد: اگر ادارات و سازمان های 

مرتبط در این امر مهم همكاری و هم فكری 

جدی را نداشته باشند عوارض عدم رعایت 

بهداشت عمومی در حواشی ناچاراً آثار زیان 

آور آن در تمامی نقاط شهر تاثیر خواهد 

گذاشت. وی  عنـوان  کرد :  در چنین  محیط  

هایی  بیشتر مردم مجبور خواهند بود زندگی 

در شرایط نامطلوب  و غیر بهداشتی تحمل 

کنند که در نتیجه طیف وسیعی از شهر 

نشینان را در معرض انواع  امراض جسمی و 

روحی قرار خواهد داد.  

مسئول مرکز بهداشت بجنورد نیز در این 

جلسه با تشریح مسایل بهداشتی محیط و 

تاثیر روحی و روانی آن بر روی شهروندان تاکید 

کرد: توجه ویژه به مسایل بهداشتی شهر به 

ویژه حواشی را می تواند زمینه مناسبی را 

برای فعالیت های اجتماعی فراهم آورد. 

امیری  افزود : با راه اندازی سامانه گشت ویژه 

بهداشتی در شهر بجنورد این در شهر دارد  در 

هرنقطه از حوزه استحفاظی شهر مسایلی 

مبنی بر غیر بهداشتی بودن مواد غذایی و یا 

هر شرایطی که بهداشت عمومی جامعه را به 

خطر بیندازد در اسرع وقت در محل رسیدگی 

خواهد کرد و نظارت و کنترل دقیق و مستمر را 

خواهد داشت. 

در این جلسه مقرر شد کمیته ای متشكل از 

 شهرداری، مرکز بهداشت ، آب و فاضالب   

شهری  و سایر اداراتی که به نوعی با بهداشت 

عمومی شهر مرتبط هستند تشكیل و 

همكاری متقابلی را داشته باشند و به طور 

مستمر جلسه ای را در خصوص بهداشت 

 عمومی شهر داشته تا مشكالت بهداشتی 

شهر به ویژه در سكونتگاه های غیر رسمی 

حل شود.

.دو مقوله بهداشت محیط و سالمت باید جدی گرفته شود.

خدمـــات شهری شامـل بهداشت، ایـجاد 

فضای سبز، فرهنگ سازی، آموزش و ... 

تعریف شده که شهرداری مهر بر اساس آن در 

حال برنامه ریزی می باشد.

  رییس اداره آب و  فاضالب بجنورد نیز در این 

جلسه با ارائه گزارش از عملكرد سازمان و 

نحوه خدمات رسانی به شهروندان را مورد 

ارزیابی قرار داد. مهندس درتومی خواستار 

همكاری شهرداری درخصوص صدور مجوز 

حفاری برای اجرای  پروژه های اداره آب و 

 فاضالب شد .اقدام مثبت را برای اولین بار در 

کشور عنوان کرد .

 در این جلسه شهردار مهر گفت : شهرداری  

مهر در قالب 25 منطقه به عنوان سكونتگاه 

های غیر رسمی تقسیم شده که بر اساس آن 

مراحل خدمات رسانی شامل : زیرسازی، 

آسفالت، جمع آوری زباله، اجرای جدول، 

بازگشایی و ... در حال انجام است. ستوده 

عنوان کرد: بر اساس قوانین و مصوبات 

 مجلس  شورای   اسالمی دولت مكلف است 

70% از هزینه های خدمات رسانی به سكونت 

گاه های غیر رسمی را پرداخت کند . شهردار 

مهر تاکید  کرد:  سند  توانمند  سازی   

سكونت  گاه  های  غیر  رسمی  همه  مسایل 

فرمانده نیروی انتظامی با کمال تعجب دید 

که آمار جنایت ها، دزدی و اعتیاد در شهر 

روز به روز کمتر می شود.

عده این از محققان مسئول تحقیق و 

بررسی این رویداد شهری شدند.

محققان متوجه شدند هرچه تعداد 

ورزشكارها و باشگاه های تندرستی و زمین 

های ورزش محله ای افزایش یافته است از 

تعداد بزهكاری های اجتماعی کاسته شده 

است.

 راز سالمتی شهر ...   

از کتاب : شهر خوب . شهروند خوب

خود الگوسازی نماید

        چون  آموزش  و  پژوهش،  اطالع  رسانی

صدایـی  دلـنشین  و لهـجه  ای  زیبا   و
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حضورش در جنگ خستگی ناپذیر بود، به ندرت به 

مرخصی می رفت و هنگام نیاز ، شب و روز نمی 

شناخت. در عملیات والفجر 8 مسئول یگان دریایی 

لشكر بود، چند روز پس از عملیات در حال برگشت از 

فاو، پشت وانت تویتا خوابیده بود. خودرو پس از 

تصادف چپ می شود، آقا رجب از بار وانت به روی 

زمین پرت می شود، اما همچنان از فرط خستگی از 

خواب بیدار نمی شود، بچه ها می گفتند هشت شبانه 

روز نخوابیده بود. گردان را به گونه ای سازماندهی 

کرده بود و آموزش می داد که چشم و چراغ لشكر بود، 

فرماندهان گروهان و کادر گردان را از میان افراد بسیار 

باتجربه و زبده انتخاب می کرد و نظم و معنویت همراه 

با هم در گردان حاکم کرده بود. عده ای از پاك ترین و 

توانمندترین نیروها را در گروهان ویژه ای به نام 

 اخالص سازماندهی کرده بود.این گروهان به دلیل دارا 

بودن توانمندی های نظامی و هم چنین معنویت و 

 روحیه باال، نقش مهمی در موفقیت ماموریت های 

گردان داشت.

هوشمندی و تدابیر آقای محمدزاده گردان نصر ا... را 

زبانزد کرده بود و افتخاری برای لشكر نصر به حساب 

می آمد.وقتی عراق مهران را تصرف کرد، انسجام 

نیروها در منطقه به هم ریخت و دشمن برای تصرف 

ارتفاعات حساس در حال پیشروی بود. چند گردان از 

بسیج و سپاه برای توقف پیشروی دشمن وارد منطقه 

شد، شهید فرودی به سرعت جلو دوید و به آقا رجب 

گفت : کجا می روی؟ دشمن نیست این ارتفاع است، 

هرکس زودتر این ارتفاع را بگیرد منطقه مال 

اوست.آقا رجب ادامه کار پیاده کردن نیروها و حرکت 

آنها را به معاونش سپرد و خود به تنهایی به طرف قله 

حرکت کرد. من به سبب سابقه فعالیت در کردستان یاد 

 گرفته بودم از کوه تند و تیز باال بروم ، اما هرچه سعی 

کردم به آقا رجب نرسیدم، با بی سیم دنبالش دویدم اما 

او اولین نفری بود که به ارتفاع رسید. مدتی طول کشید 

تا نیروها رسیدند. اما یك تنه برای تصرف ارتفاع به 

دشمن زده بود. شب آهسته بچه ها را پایین ارتفاع 

سازماندهی کرد و گفت: فردا عراقیها به پیشروی ادامه 

می دهند برای استقبال از آنها آماده باشید.توجیه، 

 تقویت و آمادگی نیروها معموالً قبل از حرکت نیروها 

انجام می شد، این مرتبه به دلیل ضرورت سرعت عمل 

چنین امكانی فراهم نشده بود، نقش فرماندهی در این 

توجیه و آمادگی زیاد و تعیین کننده است. آقا رجب 

نمی خواست از این وظیفه مهم صرف نظر کند، اما 

نیروها را که نمی شد توی خط مثل سالن سخنرانی 

جمع کرد، همه فرمانده گردان ها و فرمانده دسته ها را 

در سنگر نیم بند فرماندهی جمع کردم، حرف های 

 خالصانه و در عین حال با صالبت آقا رجب، 

.فرماندهان اصلی گردان را کامالً آماده کرد.
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آشنایی با مدیریت شهری (تجارب جهانی)

پاریس مانند بسیاری از شهرهای بزرگ 

جهان در قرن بیست و یكم، قربانی روند رو 

به رشد خودروها شده است. اما شهرداری 

پاریس برای خنثی کردن این جریان دست 

به اقدامات موثری زده است.

سازمان حمل و نقل شهری پاریس یك 

طرح سه قسمتی که شامل پوشش خیابان 

و مسیرهای شلوغ توسط اتوبوس ها و 

قطار شهری، بهبود اوضاع حمل و نقل 

شهری و فرهنگ سازی و تشویق 

شهروندان به پیاده روی و دوچرخه سواری 

می شود را ارائه داده است. این موارد فقط 

در حد شعار نیستند. با زحمات شهردار که 

از سال 2001 به سمت شهردار پاریس 

منصوب شده، پاریسِ امروز یكی از بهترین 

و پیشرفته ترین شهرها در زمینه حمل و 

نقل شهری می باشد. از دیدگاه شهردار، 

امروزه ترافیك مهمترین مساله زندگی 

روزمره شهروندان به شمار می آید. خیابان 

های مملو از خودرو ، ماشین هایی که این 

طرف و آن طرف پارك شده اند، حرکت 

آهسته اتوبوس ها و ترافیك عابرین پیاده ، 

چهره زیبای شهر را مخدوش کرده است. 

اگر  پاریس  بـخواهد همـگام با   شهرهای

 بزرگ دنیا گام بردارد باید زندگی بهتری را 

برای شهروندان و گردشگران فراهم آورد.

هنگامی که آقای شهردار انتخاب شد در 

سخنان خود به این نكته مهم اشاره کرد که 

اتومبیل های شخصی که یك چهارم 

استفاده کنندگان خیابان را تشكیل می 

دهند، 94% فضای خیابان را اشغال می 

کنند. از آن زمان قسمت اعظم برنامه 

ترافیك شهری ، تقسیم مناسب فضای 

خیابان بین خودروها، دوچرخه سواران، 

عابرین پیاده و حتی اسكیت سواران بوده 

است. در سرتاسر شهر پاریس عرض پیاده 

روها بیشتر شده، مسیر مخصوص 

دوچرخه سواری مشخص شده و در دو 

طرف خیابان ها، درختكاری و پوشش 

گیاهی نیز افزایش یافته است.

درحال حاضر حدود 320 کیلومتر مسیر 

مخصوص دوچرخه سواری در سرتاسر 

شهر پاریس وجود دارد. یك خط راه آهن 

جدید نیز در اطراف شهر ساخته شده است 

که تعداد زیادی از خطوط مترو و قطار 

برقی را به هم متصل می سازد. 

به جهت کاهش استفاده از خودروهای 

زشخــصی  ساالنه 55000 پارکــینگ  از

 پارکینگ های خیابانی حذف می شود. 

پارکینگ های رایگان نیز در حال تعطیل 

شدن هستند. هدف شهرداری افزایش 

هزینه پارکینگ در مرکز شهر و کاهش آن در 

اطراف شهر می باشد تا مردم کمتراز 

خودروهای شخصی خود استفاده کنند.

هدف دیگر شهرداری تبدیل نقاط پر 

 ترافیك شهر به نقاط کامال خلوت است به 

طوری که تا سال 2012 به تدریج فقط 

ساکنین محل، اتوبوس ها، وسایل نقلیه 

اورژانس  و ماشین های پستی حق رفت و 

آمد داشته باشند. البته اکنون که قرار است 

کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده 

شود باید وسایل حمل و نقل عمومی 

بیشتر و به قیمت پایین تری در اختیار 

مردم نقاط پایین شهر که درآمد کمتری 

دارند قرار گیرد. طرح آقای شهردار برای 

اختصاص بیشتر فضای خیابان به عابرین 

پیاده اکنون یك موفقیت سیاسی محسوب 

 می شود. این طرح می تواند در سایر کالن 

شهرهای جهان نیز اجرا شود.اما تا زمانی 

که مسئولین شهری به اتومبیل ها بیشتر 

از عابرین پیاده  بها  دهند چنین چیزی 

امكان پذیر نخواهد بود.

درس هایی از پاریس بزرگ

چپ و راست کفش کودك

بسیاری از کودکان تا سن 5 سالگی برای 

پوشیدن کفش مشكل دارند و بیشتر پدر و 

 مادرها از به اصطالح چپه پوشیدن کفش 

های کودکانشان ناراحت شده و آن ها را 

سرزنش می کنند.

برای جلوگیری از این کار دو توصیه می 

شود. کفش کودك را جلوی پای او جفت 

 کنید با ماژیك ، الك ناخن یا خودکاری دو 

نقطه در کمانك کفش بگذارید و از کودك 

بخواهید هروقت خواست کفش هایش را 

بپوشد دقت کند این دو نقطه کنار هم قرار 

گیرند. البته کارگاه ها و کارخانه های تولید 

کننده ی کفش هم می توانند این دو نقطه را 

در کفش های تولیدی خود اعمال کنند تا 

کودکان در این سن مشكل چپه پوشیدن 

کفش را نداشته باشند.

از بر کردن شعرهای کتاب درسی

دانش آموزان برای از بر کردن شعرهای کتاب 

درسی مشكل دارند، برای این کار راهكاری 

ارائه می شود، امتحان کنید، راضی خواهید 

بود: از کودك بخواهید در فرصتی که به او 

می دهید تمام شعرهای کتاب درسی اش را 

در حضور شما بخواند. آن ها را ضبط کنید .

از این نوار کاست می شود به دو روش بهره 

گرفت. از آن جایی که بچه از پخش صدای 

خودش خوشش می آید از او بخواهید 

هروقت بیكار شد نوار را گوش کند که این 

تكرار می تواند در یادگیری سریع او کمك 

کند. اگر اتومبیل دارید زمانی که کودك در 

خودروی شما نشسته در مسیر خانه تا 

مدرسه، در مسیر خانه تا بازار، صدایش را 

پخش کنید. مطمئن باشید که کودك از این  

که به او ارزش داده اید و صدایش را در 

خودروی خود پخش می کنید لذت می برد. 

 عالوه بر این که قدردان شما خواهد بود در 

کمتر از یك هفته تمام شعرهای کتاب 

درسی اش را حفظ خواهد کرد.

صرفه جویی در مصرف آب و گاز

 بسیاری از شرکتها،مسئوالن سازمان و نهاد 

ها برای صرفه جویی در مصرف آب، برق، 

گاز و ... توصیه می کنند و برنامه های 

آموزشی فراوانی از صدا و سیما در این 

رابطه پخش می شود، شما می توانید با 

کاری ساده در صرفه جویی شرکت کنید.

برای مثال قبوض برق سه دوره خود را اگر 

دارید مقابل فرزندانتان بگذارید و به آنها 

بگوییدبه طور متوسط در هر ماه 12 

هزارتومان پول برق دادیم. اگر صرفه جویی 

کنید و مصرف برق را در این ماه به 8 هزار 

تومان برسانید، 4 هزار تومان بقیه را بین 

شما فرزندانم تقسیم میكنم. نتیجه مطلوب 

است. اگر باور نمی کنید  امتحان کنید تا 

رقابت در صرفه جویی را بین فرزندانتان 

ببینید. در مورد مصرف گاز، تلفن، آب و ... 

هم تجربه کنید.

افزایش قدرت تخیل کودکان

اگر عادت دارید که برای کودکانتان کتاب 

داستان بخوانید قبل از این که برای کودك 

کتاب را بخوانید یك بار خودتان آن را 

بخوانید. زمانی که نیمی از داستان را برای 

کودك خواندید ادامه ندهید و از کودك 

بخواهید ادامه داستان را حدس بزند تا 

جایی که حداقل پایان داستان را به سه نوع 

ختم کند. البته در این حدس زدن پایان 

داستان، شما می توانید آن ها را راهنمایی 

هم بكنید. این روش کتاب خواندن می تواند 

.قدرت تخیل کودك شما را باال ببرد.

امتحان کنید و گاه تعجب خواهید کرد که 

کودك داستان را به روش زیباتر از اندیشه 

نویسنده به پایان می رساند.
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بسیاری از دانش آموزان ابتدایی به 

 خصوص دانش آموزان کالس سوم که برای 

اولین بار با جدول ضرب آشنا می شوند در 

محاسبه اعداد 5 به بعد که در هم ضرب می 

کنند مشكل دارند که این مشكل گاه در 

 کالس های مقطع راهنمایی هم به چشم 

می خورد. یكی از ساده ترین راه برای 

کودکان که در حكم یك ماشین حساب 

ساده است بهره گیری از انگشتان دست 

است. روش استفاده از انگشتان برای ضرب 

.های باالتر از پنج بدین شكل عملی است.

روی انگشتان هر دست ( از داخل) از 

انگشت کوچك شروع کنید و اعداد 5 تا 10 

 را بنویسید. حاال اگر شما انگشتان خود را 

باز کنید و کف دست ها به طرف صورت 

شما باشد به طوری که نوك انگشت های 

سوم باهم مماس باشند می توانید به این 

شكل جواب ضرب 7 در 7 یا ضرب 7 ، 7 تا 

را پیدا کنید. به این شكل که تمامی 

انگشتانی که از انگشت های مماس به 

پایین قرار می گیرند ده تایی ها هستند که 

در این  ضــرب  شـما  6  انگشـت از  نقطه 

تماس تا  پایین قرار دارند که می شود 40 تا 

 و در هر دست سه انگشت باالی این خط 

تماس قرار دارد که آن دو را در هم ضرب 

کرده می شود  9 با این 40 جمع جواب 

می شود 49.

یك مثال دیگر : شما روی دو انگشت اشاره 

 عدد 9 را نوشته اید. حاال اگر نوك دو 

انگشت اشاره را با هم مماس کنید 8 

انگشت زیر خط هستند که هر کدام یك ده 

 تایی است ، می شود 80 تا و باالی خط دو 

انگشت دارید که یك یكی می شود یكی و با 

اون 80 میشه 81. البته ضرب 6 در 6 با این 

روش کمی مشكل است چرا که دو ده تایی 

 خواهیم داشت و ضرب 4 در 4 انگشتان باال 

اگر ساده است ولی جمع کردن 16 با 20 

شاید کمی مشكل باشد ولی در بقیه اعداد 

بسیار ساده است و دانش آموزانی که با این 

روش جدول ضرب را می آموزند آن قدر 

مهارت پیدا می کنند که دیگر نیازی به 

نوشتن اعداد 5 تا 10 روی انگشتان خود 

ندارند و ذهنی آن ها را تصور می کنند و 

محاسبه خود را انجام می دهند.

مریم احسانی

م  هر ب ت  ه تازگی به این س دار که ش *
ش هر ا ن  منصوب شده بود از کارشناس
ن هر ظر و  ش را از  است که وضعیت خ

ی ی بای ت ماعی،سیاسی ، ز اقتصادی، اج

ا ر او بگذارند.  گزارش و تفریحی  ... در اختی

و ر ا ر شه های ب میدانه بود و د پ سیا نا ها 
ک . ب ی و ه ق ه او داده شد به طوری  ر  ط بسیار 
م الً س  می کرد که ع ی را  شهردار احساس ک

د  ا گ . شهردار دستوری ده باش یر افت در  دام 

بین شهروندان ترتیب   داد مسابقه ای

د هبو شهرم ب دهند با این سوال  که  برای  

ت   ه ا ن  ت د ز دام  ا ؟ چه س ساخت س م ا  ی ق  
زش  ی آ ن بر ت  مورمایه داری گ ا : م ف س
ن  : ت بان گ با م. ی ک ك  ک ن م دک ف  ی غ ن  م م ا  کو

ر د ی شه چمن را بر ن بذرها ر ی به ا ر ا ی  ی ت
: من ف ی ل م. م ی می  ا ت  ش م گ ع کن سای ن
کلی  نم. مدیر ت م  رب خو  ن ک شهروند ی ی ت ب ا 
ای را ب هروندی ف  س وظ ر  گفت م ک ش  ای ال ن :

ف   ی ا م. مع می د ب ت ن  ن :کار ت ر گ م ه ی  تر ا ک
را  هر یمی  ت  با ش من ر ها حفظ قد ف ی  اه
اه م شت م. خانمی  ی ک جو ن ر جس نو  ن ت م

س م  ان ر  ن  دخت ز غال اش یای ی برر ا ر و نا ت  ه 
ی  هترین  ت  من  ی گ یتك فضاکن آر ب : ف ت ش م.

م.  ی ک ی را را نی نم ح م سكو  ط

ش  ن و ا  م : فت ی غلکا ان  ا ج ی ن بر ن گ   رآفر  
ر : من ت اس ش ان ر م. م اه یجاد ی گف   ن و  یكن  ا 

ن  هر ا  تر  ا رد خ دانی و ش ر به س و ب  ها بر
لی ی  ه . باال زش  اها م خره هم  می دهم و  آ

و عشق  اد س ند ش ت هم د هر دست در د
ی وح ر هر د د  و شه ه  شه  ل ش س ر ان را ن ر و  ر

ند. سال  د ر قر ود اد چندینندگی  ا  خ  ز
شناسان  کا ا ا ش شت خود گ ر ز به  ر ب هرد  ، ذ

ر گز است خ ن ا کرد  ش ا ا و  ان  ز آ و  جعه  مر
ا یا ا ر ا شه  و ضع ر  خت ر با دیگر در  ر یت  و

ال  ه ب ود رق قط  ش  ا د  ر ذ ی  ا و ب ک ف یك ر گز . ن ا بگ

ه  ب        :    آن ن ود شده وشت
ر  ار ی ا د  و ک شه ه شهم د در  ان ن ر ت شار

می کن ه د.م عجز 

شهردار ت یك طرا خا

آقا رجب هشت شب نخوابیده بود.  
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اول ذی حجه1430 هجری قمری

 ( اول آذر 1388)

ما اعلی حضرت ِ قوی شوکت، السلطان 

ابن سلطان خاقان ابن خاقان، ناصرالدین 

 شاه قاجار، پس از صد و اندی سال به والیت 

.خراسان شمالی نزول اجالل فرمودیم.

  این والیت به مثابه داالن ممالك شمالی به     

 والیت خراسان رضوی است و خراج و مالیه 

بسیار دارد.

یك راست به دارالشوری رفته و معین 

الشورا، تیمور ملقب به محمدی(1) ما را 

 سوار بر کالسكه دودی کرد. وی برخالف 

 برخی از سران ایالت و ممالك که بیت المال 

را مال البیت کرده اند ، وی مال البیت را بیت 

المال کرده بود و موتور تپ تپه (2) خود را 

در خدمت کارهای مملكتی روا داشته بود. 

باشد که به صدراعظم بگوییم از خزینه 

مملكتی هبه ای به او بپردازد.

دو ساعت مانده به دسته (3) راهی منطقه 

ای شدیم به نام « دوبرار» که گویند قرار 

است پارك فرح بخش و روح افزایی در آن 

جا احداث شود. گویا بارها در این مكان 

کلند (4) زده شده است و مردمان این 

مملكت در انتظار، کارشان از روزشماری 

گذشته و ماه شماری می کنند.

معین الشوری همچنان بر جاده ای که از 

کنار بارکده(5) می گذشت می تاخت و رحم 

بر موتور تپ تپه نمی کرد و مقصد آن بود 

 که ما یعنی ظل ا... را به باالی کوه دوبرار 

برساند.

چون بر فراز پارك «دوبرار» رسیدیم که به 

چشم سر و عقل تخمین  زدیم که حدود 

380 هكتار وسعت داشته باشد، انگار بر بام 

شهری که  روزگاری « بزنجرد» نام داشت و 

کنون « بجنورد» نامیده می شود ایستاده 

ایم. ای کاش به صنیع الدوله خطاب می 

کردیم آفتاب گردان(6) را هم می آورد و 

چند روزی بر این بام  زیبا اتراق می کردیم.

البته اگر عمله طرب هم حضور داشتند 

نغمه می سراییدند و تغنی می نمودند، 

عیشمان کامل می شد.

وقتی بر فراز دوبرار قرار گرفتیم به قدرت 

خویش پی بردیم که همه شهر زیبای این 

منطقه از مملكت ایران زیرپای ماست.

با درخشش آفتاب پاییزی ، شهر چون 

گردنبندی زیبا می درخشید که مارا یاد 

گردنبند ملكه انگلیس انداخت که در 

سفری به یوروپ آن را دیده بودم و از او 

خوش خوشانمان آمده بود و افسوس که 

شوهری به غایت شیك داشت.  

شهر بجنورد آن نبود که ما در سفر ماضی 

دیده بودیم، بناهای چند مرتبه چون 

دایناسور ها رفته اند آسمان  را بخراشند  و

د(1) مدیر روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد

(2) موتور تپ تپه و کالسكه دودی نام هایی بود که در عصر قاجار به اتومبیل گفته می شد.

(3) چون سردست ساعت که برای کوك کردن و تنظیم ساعت های قدیمی روی عدد 12 قرار داشت ساعت 10 را می گفتند  و ساعت به دسته مانده.

(4) کلند همان کلنگ است.

(5) بارکده : میدان بار بجنورد

(6) آفتاب گردان : چادر و خیمه

(7) کرور : نیم میلیون

(8) شارع: خیابان ، جاده

ا(9) ایرپالن: هواپیما

برگی از سفرنامه ناصری

ناصرالدین شاه بر فراز کوه « دوبرار»

دودا دوده دده دیامد نانا

گویا تا سال هایی نه چندان دور مردم در 

آسمان استراحت کنند و بر زمین کار کنند.

در اطرافمان روی تخت گاه هایی درختان 

سرو خودنمایی می کنند و چون انگشتری 

قبله عالم را در میان گرفته اند. این دیار 

سرو و چنار های زیادی دارد که چنارهای 

قطور بش قارداش را در سفر پیشین دیدیم 

که برخی با گذشت اعصار جوف آن 

سوخته و مجوف گردیده است ولی 

سروهای این منطقه به غایت جوان و زیبا 

بودند.

از معین الشوری که به غایت راست گو، 

راست رو و راست کردار است و کثرا...  

امثاله و محاسنه در مورد هیكل های 

بدقواره ای که در گوشه ای از شهر دیده 

می شد استنطاق کردیم که بیان داشت : 

مخازن سوخت شهر است اعم از بنزین، 

نفت و ... به او اظهار داشتم :

در سنه گذشته آن زمان که ما به قدرت 

رسیده بودیم به سبب ازدحام جمعیت، 

سپاه و توپخانه را در خارج شهر قرار داده 

بودیم ، ولیكن شما با داشتن نفوسی 

نزدیك به یك کرور(7) هنوز سپاه و مواد 

آتش زا را در شهر نگه داری می کنید؟

معین الشوری لبخند تلخی زد که معنی 

اش را نفهمیدیم و گفت : کسانی که قصد 

داشتند این کار را بكنند  انتقل من الدنیا 

 الی داراالخره و هنوز هم گاه گاهی خوبان 

وعده می دهند و عمل اندك مشاهده می 

شود. از جمیع اطراف کوه، کارگزاران و عمله 

جات مخصوص بسیار همت کرده اند و از 

 هر جا که باالرفتن امكان داشته راه و طرق 

تدارك دیده اند و گویا نقطه تقاطع چهار 

سوق شهر است و شارعی (8) به نام 62 

متری نیز در پای این کوه مهیا کرده اند که 

کار اجله اولیای دولت و از اقدامات کسانی 

بوده که قائم اللیل و به شب خفته، بوده اند 

و گویا کسانی که طویل القامه و اسپورت 

الجامه بوده و از علوم هرچه بوده 

بدانستند.جز اکثر آن، بر این کار نظارت 

داشته اند تا کار به قاعده و درست انجام 

دشود. این شارع ها که ساخته شود ال بد

قوافل و سیارات زیادی از اینجا عبور کنند و 

 این گونه اتفاق المحاله اسباب مزید 

آبادانی ملك و ترقی اهالی است و هر آن 

بیم آن می رود که تجار بزرگ از شهرهای 

دیگر بیایند و زمین های اطراف این شوارع 

را خریداری کنند و غرفه های پیتزا، 

ساندویچ ، کله پاچه و سیرابی فروشی و ... 

بزنند  و  پول ها  با  پارو  بر  خزانه  بانك ها 

سرازیر کنند و بر قطر شكم و تعداد نسوان 

بیفزایند و کسبه بجنورد بر حجره های 

 سماق فروشی بیفزایند. ایروپالنی (9) بر 

فراز شهر در پرواز بود که معین الشوری که 

زبانی فصیح دارد ولی دلی بریان و در 

خدمت مشایخ بسیاری از شورا بوده و 

 گفت : از فرودگاه بجنورد به پرواز درآمده و 

در زمان والی قبلی که فنا شده در عدم بود و 

نماینده هر غصه و غم برای آن که پرواز 

آسان صورت گیرد دستور کندن کوه داد و 

خسروها شبانه به جان شیرین رحم نكرده 

 و به تالشند تا کوه برگیرند که طیاره ها 

پرواز گیرند. معین الشوری که پای زبان را 

از گلیم لبان بیرون نمی آورد مگر به قاعده ، 

با اشاره انگشت سبابه به منطقه ای که 

گودال اسكندر در آن جا دیده می شد گفت : 

چندی پیش برخی از دولتیان که در عشق 

به خدمت چون راجندر کمار و راج کاپورند و 

مخالف هرچه معتادند به این جا آمده و 

کلندی زدند که آن گودال اسكندرون آثار 

الباقیه آن روز است و قرار است پارکی برای 

نسوان در این بخش از پارك ساخته شود 

که نسوان و علیامخدره به دور از چشم 

اغیار و اجانب همه نوع تفریح کنند جز 

ترقص. مرحبا گفتم بر این همت که اگر 

چنین شود نسوان هرگز افسرده نگشته و 

چون زنان حرمسرای ما به حسادت و 

چشم و هم چشمی روی نیاورند و تفریح 

سالم کنند و وقتی می گویند :

ز «نیمرو» بود مرد را راستی

ز«املت» کژی زاید و کاستی

بسا، روحیات آنان دگرگون شود و شاید 

حیاط آن ها نیز با فرحی که پیدا می کنند، 

فرح انگیز شود و پی خانواده ها ، چون 

ساروج مستحكم شود. 

اگرچه میدانیم سیاست « هوالباد الهوا» 

ولی باید به کاتب حكومتی سفارش اکید 

کنیم که شرحی بر این آرزو بنگارد شاید 

زمانی که پارك نسوان برپا شد نوادگان ما

 ( کثرا... تعدادشان) که با ما « عینهو الكارد 

و الپنیر» هستند وقت بازی و تفریح در این 

جا تاریخ ما را می خوانند فاتحه ای بر روح 

ما نثار نمایند.  

صدای شر شر آب در این نقطه بسیار دل 

نشین است و دو استخر وسیع نیز پر از آب 

است که ما را یاد « آبعلی» تهران و ییل  گلی 

تبریز خودمان انداخت و سفری در عالم 

خیال کردیم  به آن نقاط  در  آن عوالم  سیر 

می کردیم  که معین الشوری گفت : قرار بر 

این است که آب سد شیرین دره بر این جا 

کشیده شود و با آبیاری به قاعده ، این 

منطقه از ایالت خراسان شمالی، فردوس  

برینی خواهد شد چرا که هم آب ِ وافر دارد 

که در فرودست جلگه به چند شعبه 

منشعب می شود و هم والی استان که 

 « جهان بخش» نام دارد اکر به یاری وکالی 

 ملت در دارالشورای اسالمی همت روا دارد 

که چنین کار انتقال آب سد سریع تر انجام  

پذیرد کار « جهان بخش» ، « جان بخش» 

خواهد بود. طفلی بر دامن مادر خویش 

نشسته بود و پدر بر آفتابه ای بی جرنه 

چای میهامی کرد که در این نواحی به

«کندك» شهرت دارد و طفل که محو 

سخنان ما گشته بود دایم به  لسان اطفال 

گفتی « دودا  دوده  دده  دیامد  نانا» از 

 مــادر  طفل معنی سخنش پرسیدیم شرح 

کرد که طفل فرماید : خدا کند وعده قیامت 

نباشد!

ما که هیچ نفهمیدیم چه گفت : ما حرف او 

نبشتیم که سیخونك را بزنیم شاید به پرده 

گوشی خورد و از پرده دل سر به در آورد 

چرا که اگر چنین شود چنان شود و دست 

رعیت که به دعا بلند شود عمر والیان دراز 

شود به قاعده صدشب یلدا این چنین بادا.

معین الشوری فرمایش کرد : اگر کردار به 

 مدد گفتار مسئوالن بیاید و خزانه یاری کند 

می شود در این منطقه پیست برف 

سرسره، تله کابین  نیز راه اندازی کرد و از 

آن مهتر، گردشگری با اسب بسیار فرح 

بخش خواهد شد و بر پا کردن خیمه ها 

برای مسافران کاروان ها می تواند کار صد 

کاروانسرا و  رباط را در فصل نیسان  و تموز 

(10) انجام دهد تا در حاشیه شهر اطراق 

نكنند و رنج بكشند.

از قول « گردشگری با اسب» معین الشوری 

خوشمان آمد یك بار هم در فرنگ، کارخانه 

کشتی سازی را دیدیم که گفتند صدها هزار 

اسب بخار قدرت دارد که خواستیم اصطبل 

آن ها را نشانمان دهند که از ترس این که 

مبادا ما دست به تقلید بزنیم طفره رفتند.

به حق و در نهایت غایت زیباست، اگر 

جوانان برای برف سرسره که فرنگیان آن را 

اسكی می گویند بر تپه و تل های اطراف 

  چون غزاالن باال روند و بلغزند و شادی کنند     

باید عمله جات دولت و والیان بر این کار 

همت گمارند که خوش نیكوست و شنیده 

ایم که جوانان این دیار بس خوش بنیه، اهل 

تفریح و لذت بردن از طبیعت اند.

امثال این فقره کارهای نگو بسیار است و 

 اگر تالش شود دیگر نیاز نیست آب های بو 

گندو را که « نفت» نام نهاده اند به مشقت از 

دل دریا بیرون کشیم و به اجانب بفروشیم و 

 جنس از بالد کفر و دیار چین و ماچین وارد 

کنیم.

جای بسی حسرت است که گویا برخی از 

دست اندر کاران بهانه ای برای تاخیر در 

انجام امور پیدا کرده اند که گویند « استان 

نوپاست و کرور کرور درهم درد، دوا نكند و 

زیرساخت نباشد که ساخت کامل صورت 

گیرد» گویا گاهی نیز می گویند کار در دست 

« اقدام» است و یا در دست « بررسی» 

می باشد که باید امروزها که تشكیل 

کارگروه عادت شده است ، کارگروهی در 

وزارت داخله تشكیل شود که بینید این 

آقایان « اقدام» و « بررسی» چه کسانی 

هستند که کارها دردست آنهاست و کار 

انجام ندهند ؟

                                 شهروند آروز به دل     


