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پارککمبودها
درمحلهای نامآشنا

اسدی

بولوار دانشجو که در گذشته با عنوان خیابان
بهزیستی شناخته می شــد ،یکی از تمیزترین
و بهترین محله ها و خیابان هــای شهر بــود اما
اکنون به خیابانی برای تجمع مشکالت شهری
تبدیل شده است؛ به تصویری آشفته از محله ای
سرگردان که نمی داند باید با این همه مشکل
چه بکند .ورودی این بولوار نام آشنا ،خیابان یک
طرفه ای است که در این روزها به هیچ عنوان نمی
توان آن را ورودی خیابان بهزیستی به شمار آورد؛
بیشتر به جایی بــرای پــارک خــودروی مسافران
و برخی کسبه تبدیل شده و تــردد خودروهای
دیگر در آن به دشوارترین شکل ممکن انجام
می شــود .عرض خیابان بسیار کم و بــرای ورود
این تعداد خودرو اص ً
ال مناسب نیست .وضعیت
پــارک خــودروهــا بــه نحوی اســت کــه در ساعت

حضور خبرنگار ما در این محله ماشین حمل شیر
جایی برای ایستادن و تخلیه بار نداشت و دقایقی
طوالنی زیر آفتاب داغ ایستاده بود تا شاید جایی
برای پارک و تخلیه بار پیدا شود.
وضعیت ناخوشایندی بــرای اهــالــی ،عــابــران،
کسبه و حتی مسافران ایجاد شده است و البته
در این قفل ترافیکی خبری از ماموران راهنمایی
و رانندگی نیست تا راهنمای رانندگان باشند.
پارک خطی دانشجو که به مــوازات این خیابان
قرار دارد به محلی برای اسکان مسافران تبدیل
شده که به هیچ عنوان زیر ساخت های شهری
برای آن تعریف نشده است و هر سال با حضور
مسافران و پیک سفرها مشکالت بسیاری برای
اهالی این خیابان ایجاد می شود.
شاید به جرئت می توان گفت که این خیابان و
پارک یکی از مکان هایی است که بیشترین زباله
های رها شده و تجمع یافته در آن دیده می شود.

تمام پیاده رو ها و کوچه ها ،میان شمشادهای
پــارک ،کنار مخازن زباله ،زمین های رها شده
و حتی سطل های زباله پر از زباله و از مخازن و
سطل های تعبیه شده در پارک زباله سر ریز شده
است و این آلودگی درست در کنار بساط سفره
های مسافران قــرار دارد ،این وضعیت پــارک و
خیابان ها به خوبی از وضعیت سرویس های
بهداشتی پارک خبر می دهد و به قول معروف
رنگ رخساره خود حکایت دارد از سر درون.
یکی از کسبه این خیابان می گوید :به هیچ عنوان
جایی برای پارک خودروهایمان وجود نــدارد و
فرقی نمی کند که در چه ساعتی از روز در این جا
باشی ،چه صبح زود چه آخر شب اینجا همیشه
ترافیک است و به محلی بــرای پــارک خــودروی
مسافران تبدیل شده است.
وی با بیان این که نمی تــوان منکر این شد که
بخشی از کسب و کــار مــا بــا حــضــور مسافران

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

هر روز بخشی
از پیاده روها را
متیزمیکنیماما
چندساعتبعد
متام مسیر پر از
پاکت های زباله
و ظروف یک بار
مصرف می شود

میچرخد اما این به این معنا نیست که مشکالتی
برایمان وجــود نـــدارد ،اظهارمی کند :در این
خیابان تعداد زیادی زمین رها شده وجود دارد
که شهرداری می تواند آن ها را خریداری و به
پارکینگ تبدیل کند اما این کار را نمی کند و
مــردم و کسبه محل باید تــاوان ایــن کوتاهی را
بدهند.
وی ادامه می دهد :هر روز بخشی از پیاده رو ها را
تمیز می کنیم اما چند ساعت بعد تمام مسیر پر از
پاکت های زباله و ظروف یک بار مصرف می شود و
باید گفت که جمع آوری زباله در این نقطه از شهر
به بدترین شکل ممکن انجام می شود .در ساعاتی
از روز ماشین برای جمع آوری زباله می آید اما
فقط بخشی از زباله ها را جمع می کند و ته مانده
آن ها دوباره در محله پراکنده می شود.
چهره پارک خود حرف های دیگری برای گفتن
دارد ،از مخازن زباله که هر چه بگوییم کم گفته
ایــم ،مسافران به اجبار زباله های خود را کنار
مخازن و یا روی مخازن تلنبار کرده اند ،آسفالت
پارک خراب است و چاله های عریض و طویلی
دارد که پر از آب و زباله های یک بار مصرف است.
آبی که برای آبیاری فضای سبز هم استفاده می
شود کف کرده و باز هم انبوهی زباله در آب غوطه
ور هستند.یکی از مسافران می گوید :یکی از
مسیرهای این پارک دارای چاله هایی پر از آب
است که عم ً
ال قابل استفاده برای عبور و مرور و یا
اسکان نیست و تاکنون چندین بار کودکان در این
نقاط زمین خورده و آلوده شده اند.
وی با بیان این که متاسفانه فضای پارک آلوده
اســت ،اظهارمی کند :شب دیر وقت به بجنورد
رسیدیم و از فرط خستگی در همین پارک اتراق
کردیم اما واقعا صبح که بیدار شدیم چندان هم از
ماندن خود در این مکان خوشحال نشدیم.
بخش بازی از ناامن ترین قسمت های این پارک
است و از وسایل بازی دهه های گذشته استفاده
می شود که اصال مناسب بازی بچه ها نیست.
از پــارک که بگذریم وضعیت کوچه ها و پیاده
روهای خیابان بهزیستی با آنچه درباره این محله
تصور می شود فاصله بسیاری دارد.تمام پیاده رو
ها حفاری شده و محل حفاری ها ترمیم و سنگ
فرش نشده اســت .کوچه ها آسفالت نیستند و
آن هایی که هم آسفالت هستند زخمی و بیمار
هستند.
سر هر کوچه زباله ها خودنمایی می کنند و زمین
های بدون بنا در این محله بیداد می کنند.
یکی از شهروندان با بیان این که در گذشته این
محله یکی از آرام ترین و تمیزترین محله های
شهر بود ،می گوید :اینک نمی دانم به چه دلیل
این محله مورد بی مهری قرار گرفته است و برای
مسائل آن چاره ای اندیشیده نمی شود.
وی با اشاره به آسفالت های خراب و کوچه های
خاکی ادامه می دهد :فصل بارندگی و سرما نزدیک
است و به زودی این مکان ها تبدیل به مخزنی
برای گل و الی می شوند و عبور و مرور عمال غیر

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

٩٦/٦/٢٢

ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦراازﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪﻓﻠﺶدارآﻏﺎزﻨﻴﺪ(.درآﻏﺎزﻫﺮﺳﻮالﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.
واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اﻦ ﺟﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــــﺎرآﻣ ــﻮزﺷ ــ
آن ﺷــﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

٢۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺳﺎده

• ﻗﺎﻧﻮن :در اﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ
 ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮا ﺸ ﺗﺼﻮﺮ» ،
ﺧــﻂ ﺷﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.

• ﻗﺎﻧﻮن :در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ
ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،از ﺑﺎزﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو
ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!
ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫــﺎ ﺳﻔﻴﺪ از ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺗﻌﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﻦ ﺧﻂ ﺑﺎﺪ ﺑﺪون ﺷﺎﺧﻪ
و دوراﻫ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :در ﻫﺮ دوراﻫ ،
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻤﺮﻧﮓ
ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۴٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺨﺖ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ممکن می شود.وی عنوان می کند :هر چند خاک
برخاسته از این محل ها در این روزهــا امان ما را

بریده اســت ،به ایــن مشکالت شلوغی و ناامنی
محله به دلیل حضور مسافران را هم باید افزود.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٥)-١ﺣﺮﻓ (ﭼﺸﻢﭘﺰﺷاوﻟﻴﻦﭘﺰﺷ اﺳﺖﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺮﺧ ازﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺟﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ.......ﺎ
ﻓﺸﺎرﺧﻮنﺑﺎﻻراﺗﺸﺨﻴﺺدﻫﺪ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ (ﻣﺮﺗﺒﻂوﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
٨)-٣ﺣﺮﻓ (دوﺳﺘﺪاروﻫﻮاﺧﻮاه
٤)-٤ﺣﺮﻓ ( آزﻣﺎﺶ ﺧﺎﺻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه »......
ﻣﻔﺼﻞ« ﻧﻴﺴﺖ .اﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻖ ﻣﻌﺎﻨﻪ
ﭘﺰﺷ ﻪدرآنداﻣﻨﻪﺣﺮﺎتﺑﺮﺧ ﻣﻔﺎﺻﻞﺑﺮرﺳ
ﻣ ﺷﻮد،ﻗﺎﺑﻞﺗﺸﺨﻴﺺاﺳﺖ.
٦)-٥ﺣﺮﻓ (ﻗﻄﺎرﺧﻴﺎﺑﺎﻧ
٣)-٦ﺣﺮﻓ (ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﺣﺎﺟﻴﺎن!
٢)-٧ﺣﺮﻓ (ﺻﻮرت
٣)-٨ﺣﺮﻓ (ﻧﻤﺎزﺑﻪﻣﻮﻗﻊ
٢)-٩ﺣــﺮﻓـ ( ﭘﺲ از زاﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌ ﺎ ﺳﺰارﻦ،
ﻣﺼﺮف.........ﺑﻪﻣﻴﺰانزﺎدﺗﻮﺻﻴﻪﻣ ﺷﻮدﺗﺎﺳﻤﻮم
ﺑﺪنﺑﺎادراردﻓﻊﺷﻮد.
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ﻋﻼوهﺑﺮﺑﻴﺮونزدﮔ ﭼﺸﻢازﺣﺪﻗﻪ،
اﻓﺰاﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺮدن  ،......ﺿﻌ
ﻋﻀﻼﻧ  ،ﻻﻏﺮ  ،رﺰش ﻣﻮ ،ﺗﻌﺮﻖ و ﻢ ﺧﻮاﺑ از
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ دﮕﺮﺑﻴﻤﺎر »ﮔﺮﻮز«اﺳﺖ.
٣)-١١ﺣﺮﻓ (ﺸﻮرﻣﻮردﺗﺠﺎوزﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
٣)-١٢ﺣﺮﻓ ( ازروشﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺاﻓﺰاﺶ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻓﺸﺎر»،ﻣﻌﺎﻨﻪﭼﺸﻢ«اﺳﺖزﺮاﺑﻪﺷﺮﺎنﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ،
رﻧﮕ ﻧﻘﺮها ﺎ......ﻣ دﻫﺪ.
٤)-١٣ﺣﺮﻓ (ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮداﻤﻨ ﻣﺰﻣﻦاﺳﺖ
ﻪ رو ﺑﻴﻨﺎ  ،ﺗﻌﺎدل ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ و ﻋﻤﻠﺮد دﮕﺮ
ارﮔﺎنﻫﺎ ﺑﺪنﺗﺎﺛﻴﺮﻣ ﮔﺬارد.
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (ازدﺳﺖدادنﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﻴﻨﺎ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪهﻣﺸﻞدرﺧﻮنرﺳﺎﻧ ﺑﻪﭼﺸﻢﺎ......اﺳﺖ.
٤)-١٥ﺣــﺮﻓــ ( در زﻣــﺎن ﺑـــﺎردار ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻓﺸﺎرﺧﻮنﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﻴﻌ ﭘﺎﻴﻦﺑﻴﺎﺪوﺑﻴﻤﺎراﺣﺴﺎس
ﺳﺮﮔﻴﺠﻪﻨﺪﺎﺣﺘ ........ﻨﺪ.
٣)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻣﻮ ﮔﺮدناﺳﺐ
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (ﻣﺼﺮﻓﺶدرﺑﺎردار ﺧﻄﺮ ازﻧﻈﺮ
اﺠﺎدورمﻧﺪاردوﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺎدروﺟﻨﻴﻦاﺳﺖ.
٥)-١٨ﺣﺮﻓ (واﺣﺪﺳﻨﺘ اﻧﺪازهﮔﻴﺮ وزن
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺧﻮبﺗﺮوﻧﻴﻮﺗﺮ
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (آﻧﭽﻪﺷﺎﻣﻞﻫﻤﻪﺑﺨﺶﻫﺎﺳﺖ
٥)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺣﺎدﺛﻪ
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ (وﺳﻴﻠﻪﺗﻬﻴﻪآبﺟﻮش
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (ازﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮﺰ اﺮان
٣)-٢٤ﺣﺮﻓ (آﺎدﻣ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷ آﻣﺮﺎاﻋﻼم
ﺮداﻓﺮادﺑﻌﺪاز......ﺳﺎﻟﮕ ﻧﻴﺎزﺑﻪﻣﻌﺎﻨﻪﻣﺮرﭼﺸﻢ
ﺑﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺﻃﻴﻔ ازﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎدارﻧﺪ.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

