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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خیابان«جنت»

در برزخ کمبودها

اسدی

خیابان «جنت» یکی از خیابان های منتهی به
شهرک فرهنگیان و محله ای نه چندان جدید
است ،خیابانی با ساختمان های نوساز و در آن
از خانه های فرسوده خبری نیست ،اما نمی توان
گفت که ساکنان آن زندگی شیرین شهری را
تجربه می کنند .مشرف بودن خیابان به بولوار
دانشجو و ت ــردد خــودروهــای عــبــوری مشهد-
بجنورد ،قرار داشتن در وسط زمین های بایر و
گرفتار شدن در میان پالستیک ها و نخاله های
ساختمانی از دردهای دایمی این محله است.
سگ های ولگرد که در نقطه ای از این خیابان
انتظارت را می کشند تا در بدترین لحظه ترس
را به دلت راه دهند از بزرگ ترین نگرانی های
مردم این محله است .از هر سوی این خیابان که
نگاه کنی زخمی بر پیکر آن می بینی ،درد تازه
ای نیست و این روزها یک اپیدمی همه گیر شده
است .واقعا نمی شود که گذرت به محله ای بخورد

و این مشکالت را نبینی ،اما سوال این جاست که
این همه مشکل مشهود چرا نسخه درمانی ندارند
و چــرا کوچک پنداشته مــی شوند و مسئوالن
شهری به راحتی از کنار آن ها می گذرند؟
مردم این محله همانند دیگر محله ها دغدغه هایی
دارند« ،دارابی» یکی از ساکنان این محله است.
او با بیان این که مجاورت منازل با زمین های بایر
یکی از بزرگ ترین مشکالت این خیابان است،
می افزاید :آلودگی های ناشی از مجاورت با این
زمین ها همیشه دامن ساکنان محله را می گیرد،
در فصول گرم و کم بارش گرد و خاک در این زمین
ها بیداد می کند و در فصول بارش گل و الی از
خانه ها بیرون نمی رود.
وی با بیان این که وضعیت خانه های انتهای این
خیابان به مراتب ناخوشایندتر است ،اظهارمی
کند :قرارداشتن این خانه ها درســت کنار این
زمین ها موجب ناامنی ساکنان آن ها شده است.
وی ادامه می دهد :وزش باد پالستیک های رها
شده در شهر را به این منطقه می آورد و اگر نگاه

کنید می بینید که پالستیک ها به بوته های خار
چسبیده و عمال این منطقه را آلــوده کرده اند.
وی اعالم می کند :خانه معلم شهرستان بجنورد
در این خیابان قرار دارد و درست مقابل ورودی
ایــن مکان زمین رهــا شــده ای وجــود دارد که
چشم انداز نامناسبی را برای مهمانان ایجاد می
کند«.علی نیا» یکی از ساکنان این خیابان می
گوید :این خیابان و به طور کل تمام این منطقه به
دلیل متصل بودن به جاده شهرک ،باغ ها و حومه
شهر با تعداد باالی سگ های ولگرد مواجه و این
وضعیت برای ساکنان به ویژه بچه ها ناامنی ایجاد
کرده است.
وی ادامه می دهد :در ساعاتی از شب دیگر نمی
توانیم در بخش هایی از این خیابان رفت و آمد
کنیم چون هر لحظه ممکن است در تاریکی شب
با سگی ولگرد رو به رو شویم.
وی با بیان این که این خیابان درگیر شلوغی و
ترافیک بولوار دانشجو است ،ادامه می دهد :عبور
از عرض این خیابان برای اهالی سختی هایی دارد

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن

مجاورت منازل
با زمین های
بایر یکی از
بزرگ ترین
مشکالت این
خیابان است

و همیشه والدین نگران عبور فرزندان خود از این
خیابان هستند.وی خاطرنشان می کند :در بهار
و تابستان ،مردم این محله با مشکالت مختلفی
دست و پنجه نرم می کنند زیرا پارک دانشجو به
محلی برای اسکان مسافران تبدیل می شود و این
موضوع هم مشکالتی را برای اهالی ایجاد می کند.
وی اعــام می کند :کاسبان سیار بــرای فروش
محصوالت خود به مسافران و عابران در ابتدای
این خیابان بساط پهن می کنند و به طور کلی
مسائل مختلفی را برای خیابان جنت به وجود
می آورند.
منظره تابستانی این خیابان و بولوار دانشجو در
فصل سفر واقعا دیدنی بود؛ در یک سوی خیابان
خــودروهــای پــارک شــده مسافران و چادرهای
رنگارنگ آن ها دیــده می شد و در ســوی دیگر
خیابان خودروهایی که از چادرهای مسافرتی
تا گلیم و فرش های سنتی می فروختند ،در این
میان تــردد بــاالی مسافران و حتی عــابــران هم
اضافه می شد.
شاید بتوان گفت که یکی از بدترین مناظر شهری
انباشت زباله و نخاله های ساختمانی در مکان
هایی اســت که خدمات شــهــرداری ها به آن ها
ارائه می شود ،با این حال همیشه یک گوشه از
این محله ها به جایی برای تخلیه نخاله ها و تجمع
زباله های شهروندان تبدیل شده است.
یکی دیگر از اهالی خیابان «جنت» اعــام می
کند :تخلیه نخاله های ساختمانی در نزدیکی
و مجاورت منازل مسکونی این خیابان ماجرای
تازه ای نیست؛ هر روز صبح که از خانه خارج می
شویم یک گوشه از این خیابان میزبان نخاله های
ساختمانی است .بعضی از شهروندان به راحتی
نخاله های خود را در زمین های این خیابان رها
می کنند و کسی هم مانع آن ها نمی شود.
وی با بیان این که تخلیه زباله و نخاله در زمین
های این خیابان به امری طبیعی و عادی تبدیل
شده است ،ادامه می دهد :مشکالت آلودگی و
تبعات بعدی این بی توجهی به قانون برای اهالی
این محله است و انتظار ما رعایت قانون و برخورد
با متخلفان است.
وی به تخریب بخشی از پیاده روهای این خیابان
اشــاره و ابرازمی کند :مدتی است که بخشی از
موزاییک پیاده روهــای ایــن مسیر تخریب شده
است اما کسی برای تعمیر و بازسازی آن اقدام
نمی کند.
نــامــش «جــنــت» اســـت ،خــیــابــانــی کــه در بــرزخ
کمبودها قــرار دارد .با ایــن که ساختمان های
نوساز و ساختار شهری ابتدای این خیابان کمی تو
را دلخوش می کند اما وقتی به انتهای خیابان می
رسی ،سگ های منتظر در آخرین پیچ و سیاهی
کالغ های نشسته بر درختان باغ ها پرده ای دیگر
از این خیابان را به نمایش می گذارد ،داستان این
خیابان داستان رقص برگ در باد نیست؛ داستان
پرواز پالستیک ها در نسیم و شادی مشکالت و
محله ای در قلب زمین های بایر است.

جدول ویژه خراسان
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شنبه تا چهارشنبه

قانون :پاسخهاراحرفبهحرفدرجهتفلشبنویسید
(نوشتن را از خودِ خانه فلشدار آغاز کنید) .در آغاز هر سوال
گفتهشدهكهپاسخشچندحرفدارد.

یاب مارپیچ
نقش ِ
یکشنبهها و چهارشنبه ها

واژگان کمتر اما
پرهیزازپرسش
هرز(ناخواسته)
در ایــن جــدول،
مــایــهافــزایــش
بــار آموزشی آن
شـــــدهاســــت.
برخی سوالها،
ازمطالبروزنامه
خراسانروزهای
قــبــلطــراحــی
شدهاست.

زمان
پیشنهادی
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دقیقه

متوسط

فــرق ایــن مارپیچ با دیگر
نــمــونــههــای مشابه این
است که در آن یک تصویر
پنهان شده است.
برای کشف تصویر« ،یک
خــط شکسته مــارپــیــچ»
بیابید که از ورودی مارپیچ
وارد شــود و از خروجی
مارپیچ بیرون برود.
ایــــن خـــط بـــایـــد بـــدون
«ش ــاخ ــه» و «دوراهـــــی»
باشد.
وقتی مسیر صحیح پیدا
شد آن را پررنگ کنید تا
تصویر را ببینید.
پیشنهاد میشود در هر
دوراهــــــی ،مــســیــرهــای
انــحــرافــی بــن بست را با
خطوط کم رنگ مشخص
کنید تا به اشتباه نیفتید.

سودوکو
هر روز

قانون:

ارقام 1تا 9راطوری
درخانههایخالی
بنویسیدکه
درهرسطر،
درهرستون
ودرهرمربع3در3
هیچرقمی
تکرارینباشد.
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بسیار سخت
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دقیقه

متوسط
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دقیقه

بسیار ساده

8(-1حرفی) احتمال ابتال به آنفلوانزا و........ .
در شهرهای آلوده دو برابر دیگر شهرهاست.
6(-2حرفی) سیر ترکیبی به نام ..... .دارد که
بوی آن نیز به دلیل وجود این ماده است؛ این
ماده در دستگاه گوارش جذب میشود و تاثیرات
مثبتی در سالمت بدن میگذارد.
۵(-3حرفی) آلودگی هوا محیط را برای رشد
میکروبها و ویروسها مساعد میکند بنابراین
عفونتهای ...... .نیز گسترش مییابد.
3(-۴حـــرفـــی) ســیــر گــیــاهــی غــنــی از انـــواع
ویتامین ها و موادمغذی چــون فولیک اسید،
ویتامین  ،Cکلسیم ،...... .،منیزیم ،پتاسیم
و مقدار کمی روی و ویتامین های  B1 ،B2و
 B3است.
6(-۵حرفی) قتل عام و یورش
۴(-6حرفی) سیر گیاهی از تیره آلیوم ().......
محسوب و از راســتــه مــارچــوبــه ســانــان از تیره
نرگسیان است.
3(-۷حرفی) رود مشهور مصر
۵(-8حرفی) غیر قابل قبول
۴(-9ح ــرف ــی) فــشــارخــون یکی از علل بــروز
بیماریهای ....... .و سکته هاست.

زمان
پیشنهادی

15

دقیقه

ساده

۴(-1۰حرفی) خرید با وعده پرداخت پول
3(-11حرفی) از شویندههای گیاهی بدن
۴(-12حرفی) خواب
۵(-13ح ــرف ــی) بسیاری از عــالیــم نــاشــی از
آلودگی هوا مانند ....... .و فشارخون که در اثر
مسمومیت با سرب ایجاد میشود ،با مصرف سیر
از بین میرود.
3(-1۴حرفی) ترمیم پارچه و فرش
3(-1۵حرفی) اکسید شدن آهن
3(-16حرفی) نوک کوه
۴(-1۷حرفی) جریان ضعیف هوا
۵(-18حرفی) سیر مانند یک آنتی بیوتیک قوی
در مبارزه با بیماریهای ...... .عمل میکند.
۴(-19حرفی) مخزن پارچه ای
6(-2۰حرفی) از آن جا که سیستم ریوی بدن
در ........ .کام ً
ال رشد نکرده است ،آلودگی هوا
آسیب بیشتری به آنها وارد میکند.
6(-21حرفی) به گردن چهارپا میبندند.
۵(-22حرفی) ترکیبات ..... .که در سیر وجود
دارد ،در دوزهــای بــاال می تواند اعضای بدن
را از آسیب های ناشی از فلزات سنگین سمی
محافظت کند.

اسب سفید سمت راست به  f۴میرود .سیاه در حرکت بعدی
پاسخ ها
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