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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خ��ان��واده ها ت��وان مالی الزم ب��رای فرستادن
فرزندان خود به مدرسه غیر انتفاعی را ندارند.
وی ب��ه م��ح��روم ب���ودن دان���ش آم����وزان مقطع
متوسطه اول و دوم از مدرسه نیز اشاره و تصریح
می کند :دانش آموزان این مقاطع تحصیلی نیز
باید برای ادامه تحصیل به مدارس واقع در دیگر
خیابان ها بروند.

وی همچنین به محروم بودن اهالی این محله
از مسجد اش��اره می کند و می گوید :در این
نزدیکی مسجد نداریم و کسانی که اهل اقامه
نماز جماعت و یا اقامه نماز در مساجد هستند
باید به دیگر محله ها بروند از طرفی نبود مسجد
در این محله به ویژه در ایام ماه محرم بیشتر
محسوس است.

یکی دیگر از ساکنان این خیابان می گوید:
وضعیت نظافت کوچه پس کوچه ها و خیابان
های این محله خوب نیست و باید  10مرتبه با
شهرداری تماس بگیریم تا بیایند و خیابان ها را
جارو کنند.
«قلی زاده» می افزاید :اینجا یک پارک محله
کوچک چند متری دارد که تمامی اهالی ساکن
در خیابان نظامی ،ک��ش��اورز ،ک��وی بهداری،
گلستان ،بهارستان و کالته آروی��ن باید از آن
استفاده کنند و این پارک کوچک پاسخگوی
نیاز این همه آدم نیست و از طرفی فضای سبز
استاندارد این مناطق را نیز تأمین نمی کند.
وی اظهارمی دارد :از طرفی این پارک بیشتر
محل تجمع جوانان شده است و به همین دلیل
خانواده ها خیلی از آن استقبال نمی کنند و در
حقیقت تمایلی ندارند که فرزندان خود را به این
پارک ببرند و شاید اگر فضای پارک بیشتر بود،
خانواده ها بیشتر احساس رغبت می کردند.

یکی دیگر از اهالی خیابان نظامی می گوید:
تنوع اصناف در این خیابان بسیار کم است و
جز نانوایی و سوپر مارکت و چند فروشگاه دیگر
مانند تصفیه آب ،فروشگاه دیگری نداریم و
اهالی مجبور هستند برای تهیه و خرید وسایل
مورد نیاز خود به خیابان های دیگر مناطق شهر
مراجعه کنند که با توجه به تردد نکردن تاکسی
عمومی در این خیابان باید یا پیاده رفت و آمد و
یا از آژانس استفاده کنند که استفاده از تاکسی
تلفنی هزینه های آن ها را افزایش می دهد.
«قویدل» می افزاید :حداقل اصنافی که ضروری
تر هستند و کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم
را عرضه می کنند ،باید در هر محله ای وجود
داشته باشند تا مردم کمتر دچار مشکل شوند
اما متأسفانه اینگونه نیست.
وی بیان می کند :ای ک��اش متولیان هنگام
ص��دور پروانه ه��ای کسب ،به نیاز محله ها و
فراوانی توزیع اصناف مختلف در خیابان ها
و محله ه��ای مختلف شهر توجه کنند ت��ا در
خیابانی با ازدح��ام اصناف مواجه نشویم و در
محله ای نیز کمبود و نبود اصناف و فروشگاه
های مختلف مردم را آزار ندهد.

 I Iیک پارک برای  6محله!

آقای شهردار به سکوت
این محله رحم کنید!
گروه گزارش
ظاهر آرام و تمیزی دارد ،به قدری آرام که اصال
گمان نمی کنی ک��ه ساکنان ای��ن محله درد و
مشکلی داشته باشند و اصال بدانند درد یعنی چه!
کف خیابان ها تمیز است و گویی یکی 2 ،ساعت
قبل جارو و نظافت شده است .از ترافیک و شلوغی
و رفت و آمد خبری نیست و اهالی این محله در
سکوت و آرامش به زندگی خود ادامه می دهند.
اینجا خیابان نظامی اس��ت ،خیابانی در ضلع
شرقی شهر بجنورد و همسایه دی��وار به دی��وار
خیابان کشاورز ،همان خیابانی که اهالی اش از
آلودگی صوتی ناشی از مشاغل آالینده به ستوه
آمده بودند.
هرچه بیشتر به در و دیوار خیابان نظامی نگاه می
کنی ،کمتر در آن مشکل می بینی اما وقتی با
اهالی آن هم کالم می شوی ،به خوبی معنای این
جمله معروف «هیچ وقت از ظاهر چیزی در مورد
آن قضاوت نکن!» را متوجه می شوی.
هرچقدر در خیابان شهیدچمران تنوع و تعدد
اص��ن��اف ب���ود ،در ای��ن خیابان ج��ز  3 ،2صنف

فروشگاه دیگری دی��ده نمی شود و اهالی برای
تهیه مایحتاج خود باید به دیگر خیابان های شهر
مراجعه کنند.
اهالی خیابان نظامی بجنورد هم مانند ساکنان
دیگر محالت این شهر ،با مشکالت مختلفی از
جمله مشکالت خدمات شهری دست و پنجه نرم
می کنند و هر چقدر ترافیک و شلوغی آزارشان
نمی ده��د ،کمبودها ،نبودها و دیگر مشکالت
عاصی شان کرده است.آقای شهردار به سکوت
این محله رحم کنید!

 I Iحادثه در کمین دانش آموزان

یکی از ساکنان خیابان نظامی می گوید :این
محله اگرچه ظاهر آرامی دارد اما مشکالت زیادی
دارد و از جمله آن ها می ت��وان به نبود مدرسه
ابتدایی در نزدیکی این خیابان اشاره کرد و این
که دانش آم��وزان مقطع ابتدایی مجبور هستند
برای رفتن به مدرسه به آن سوی میدان توحید
بروند و عبور از عرض خیابان می تواند برای شان
خطرناک باشد.
«خوشیان» می اف��زای��د :البته در ای��ن محله یک
مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی وجود دارد اما همه

اینجایکپارکمحله
کوچک چند متری دارد
که متامی اهالی ساکن
در خیابان نظامی،
کشاورز ،کوی
بهداری ،گلستان،
بهارستان و کالته آروین
باید از آن استفاده کنند
و این پارک کوچک
پاسخگوینیازاینهمه
آدم نیست و از طرفی
فضای سبز استاندارد
این مناطق را نیز تأمنی
منیکند
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 I Iضعف خدمات شهری

شهروند دیگری از ضعف خدمات شهری در
اینجا گالیه و بیان می کند :در این محله تاکسی
زرد رفت و آمد نمی کند و اهالی مجبور هستند
از تاکسی تلفنی برای رفت و آمد استفاده کنند
و در سرما و گرمای زمستان و تابستان منتظر
رسیدن اتوبوس خط واحد شوند.
وی تصریح می کند :با توجه به جمعیت این
منطقه ،بهتر است شهرداری برای تردد تاکسی
عمومی در این منطقه هم برنامه ریزی کند تا
هزینه های اضافه تاکسی تلفنی بیش از این به
اهالی این محل تحمیل نشود.

 I Iکمبود صنوف ضروری

 I Iآرامش داریم

یکی دیگر از ساکنان این محله هم تصریح می
کند :آرام و ساکت بودن این محله و همین که
دچار معضل ترافیک نیست ،خیلی خوب است
و حداقل وقتی خسته از کار روزانه به منزل بر
می گردیم ،صدای بوق خودروهای رانندگان
عاصی از ترافیک و مشاغل آالینده آزارمان نمی
دهد.

گزارش محله

از قلم شما

تاثیر زیبایی بصری شهر در ایمنی حمل و نقل

امروزه ساکنان شهرها بیش از آن که نیازمند سرعت در جابجایی ها و انتقال باشند ،به آرامش و
درک زیبایی از محیط اطراف نیاز دارند .از این رو بررسی مسائلی که هر یک به گونه ای موجب
تشویش و بر هم خوردن آرامش انسان شهرنشین شده ،آغاز شده است تا با رسیدن به راه حل های
مناسب و پایدار ،محیط شهری را هر چه ایمن تر و زیباتر برای زندگی شهروندان آماده سازند.
از این رو زیباسازی خیابان های شهر اثر زیادی در افزایش آرامش روانی رانندگان دارد و زمینه
رعایت بیشتر مقررات را در رانندگان فراهم می کند.
از سوی دیگر ،وضعیت شهرها به گونهای است که شهروندان به ناچار باید خود را با شرایط حاکم
بر شهرها هماهنگ کنند .چرا که این شهرها ،با نگاه شهروند مداری ساخته نشدهاند بنابراین
محیطی که میتوانست زمینه مناسبی را برای زندگی بهتر شهروندان فراهم س��ازد ،شرایط
نامساعدی را برای برآورده ساختن نیازهای ساکنان خود به وجود آورده است .با وجود تالش
های انجام شده یکی از شهرهایی که نتوانسته است زیبایی بصری خود را تا حدودی در سالیان
اخیر حفظ کند ،شهر بجنورد است .وقتی چند ساعتی در خیابانهای شهر قدم میزنیم و به خانه
برمیگردیم ،خسته هستیم؛ این خستگیها میتواند ناشی از تاثیر آلودگیهایی باشد که از راه
چشم منتقل میشوند .المانهای زائد شهری ،ضایعات فلزی هستندکه گاهی در معابر و نمای
بیرونی ساختمانها دیده میشوند و نوعی بینظمی را در شهر بهوجود میآورند.
اگرچه ما چندان متوجه آلودگیهای بصری نمیشویم و به آن ها عادت کردهایم ،اما این مسئله
به این معنی نخواهد بود که آلودگیها با گذشت زمان اثرات نامطلوب خود بر جسم و روح شهر و
شهروندان را از دست دادهاند.
هر خیابان به عنوان ساختار اصلی جریان زندگی جمعی باید همواره سرزندگی خود را حفظ کند و باید
با ایجاد فضایی خاطره انگیز و ایمن برای شهروندان ،همواره انگیزه های جدی برای حضور ،نظارت و
نگهداری را برای آن ها فراهم سازد .از آن جایی که در خیابان های شهری حضور سواره و پیاده را به
طور همزمان داریم و هر  2مجاز به حرکت در مسیرهای خود به صورت دائمی هستند ،ایمنی پیاده و
سواره بسیار مهم است .تمهیدات کالبدی خیابان های شهری باید ایمنی افراد حاضر را تضمین کند.
به عنوان مثال قرار دادن گذرگاه های عرضی برای پیاده ها با نورپردازی و روشنایی مناسب در شب،
تغییر رنگ مصالح این گذرگاه ها به ویژه در محل های پر تجمع و یا نزدیک به ایستگاه های حمل و
نقل عمومی ،اجتناب از پارک حاشیه ای خودرو در خیابان ها ،اندیشیدن تمهیدات کالبدی مناسب در
تقاطع ها برای افزایش ایمنی پیاده در برابر سواره از آن جمله است.
ارتقای صحیح سطح کیفی سیمای شهری می تواند بر کاهش استرس ناشی از سفرهای درون
شهری اثر بگذارد .کارشناسان معتقدند که توجه در جایی به وجود می آید که انگیزه های بصری
افزایش یابد و در جایی که انگیزه های بصری پیچیده تر می شوند موضوعات گیج کننده و انگیزه
ها از بین خواهند رفت و یا در جایی که موضوعات کمی برای توجه و حظ بصری وجود دارد افراد
دچار وهم شده و به تخیل روی خواهند آورد.
از این رو طبیعت زیبای حاشیه خیابان ها می توانند اثر قابل توجهی بر از بین بردن فشارهای
روانی در حین رانندگی داشته باشند .بدیهی است که درختکاری و زیباسازی خیابان می تواند
آرامش بخش و کاهش دهنده استرس رانندگان باشد ،فضاهای خیابانی که از طریق المان های
طبیعی و فضای سبز زیباسازی شده اند می توانند استرس ناشی از ترافیک و سفر در خیابان های
شهری را کاهش داده و خواسته های بصری رانندگان را پاسخگو باشند .عالوه بر این گشودگی
های بصری به سوی حوزه های سبز و مناظر زیبا ،می توانند برای رانندگان اثر آرام بخش داشته
باشند ،کاشت صحیح درختان و زیباسازی منظر شهری اثر روانی بر کاهش سرعت در خیابان
دارد .در مهندسی ترافیک گاهی اوقات درختان به عنوان اشیایی خطرناک در حاشیه خیابان
ها تلقی می شوند .درختان برای رانندگان و سرنشینان خودرو به عنوان اشیایی ثابت در حاشیه
خیابان قرار می گیرند که می توانند برای آن ها مناظری دلپذیر و زیبا را فراهم سازند و از خستگی
ناشی از یکنواختی خیابان جلوگیری کنند.
از این رو پیشنهاد می شود هنگامی که گذرگاه های شهر در حال توسعه هستند ،باید به ارتقای
سیمای شهری به عنوان قسمتی از گذرگاه یکپارچه شهری توجه ویژه ای شود .با توجه به سطح
عملکردی خیابان ها می توان نسبت به زیباسازی و القای ناخودآگاه آرامش به رانندگان اقدام
کرد ،استفاده از این روش بهبود عملکرد خیابان ها و معابر را در سطح شهر به همراه دارد.
مهندس حسین قاسمی نژاد  .کارشناس ارشد حمل و نقل
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