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گزارشی از محله حکیم نزاری

کوچههایخاطرات

فلفل؛ متخصصی رنگارنگ

تبدیل به پارکینگ شده اما رفت و آمد زیاد خودروها
سبب شده است که عالوه بر محدوده کنار خیابان
و وجود این پارکینگ ها ،باز هم برخی خودروها در
کوچههایاطرافپارککنندکهاینامرسببشلوغی
و گاه مزاحمت برای ساکنان آن می شود ،بنابراین
در این کوچه ها عبارت های «پارک ممنوع»« ،پارک
مساوی با پنچری» و ...که روی دیوارها نوشته شده
است بسیار به چشم می خورد.
از یکی از کوچه های این خیابان که وارد می شوی،
بعد از چند مغازه به یک پارکینگ می رسی که بعد از
تخریب چند ماه قبل حمام عمومی قدیمی«مرمر»
احداث شده است.
این کوچه که با یک قوس دوباره سر از خیابان حکیم
نزاری در می آورد ،با سه کوچه که با سرباالیی به
نسبت تندی همراه است به سمت شرق متصل می
شود .همچنین در کوچه هایی که به دلیل شیب تند
به صورت پله درآمده است خودروها به هیچ وجه نمی
توانند در آن رفت و آمد کنند.
گذر از این کوچه ها خاطرات کودکی و نوجوانی

چندین سال قبل را در تو زنده می کند ،اما از ساکنان
قدیمی این جا کمتر کسی به چشم می خورد ،خیلی
ها از این محل به محله های جدیدتر رفته و جای آن ها
را افراد جدید گرفته اندکه بیشتر مهاجران هستند،
در برخی منازل هنوز ساکنان قدیمی که البته در سال
های کهن سالی به سر می برند زندگی می کنند و
بعضی خانه ها هم با قفل هایی بر روی آن مشخص می
شود خالی از سکنه است.
بعد از پایان سرباالیی یکی از کوچه ها که به یک کوچه

عرضی منتهی می شود؛ در یک خانه قدیمی که
پرچم سبزی روی آن است باز می شود و چند خانم
میان سال چادری در حالی که صاحبخانه آن ها را
خوش آمد می گوید بیرون می آیند ،در ظاهر مراسم
روضه خانگی به پایان رسیده است و زن صاحبخانه
که از معدود ساکنان قدیمی است ضمن بدرقه خانم
ها از حضور آن ها تشکر می کند و چشم تو بر قفل خانه
کناری که گرد و غبار اطراف آن اسرار زیادی را در خود
جای داده است گره می خورد.

طرح آموزه های ترافیکی در  20مدرسه اجرا می شود
زهرا خسروی -امسال طرح آموزه های ترافیکی
شامل آشنایی با قوانین و مقررات ترافیکی و آموزش
گذربان مدرسه و ...در  20مدرسه حاشیه راه ها اجرا
می شود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به

پول توجیبی

ها که نمی خریدند .اسکناس های فراموش
شده ای که این روزها جز خاطره ای از آن باقی
نمانده است .اسکناس ها برخالف سکه ها
کاربرد گسترده ای در عیدی دادن داشته و
دارد! به ویژه اسکناس های نو که از الی قرآن
بیرون می آوردند و چه چشم هایی که سوسوی
انتظاردریافتآنهارانمیزد .بویعیدی،بوی
توپ ،بوی کاغذ رنگی و  ،...آمار می گوید از اول
پیروزی انقالب تاکنون  ۱۱قطعه اسکناس کم
رونق و تقریبا از گردونه معامالت حذف شده
است.به حافظه تان فشار بیاورید ،اسکناس۱۰
تومانی که تصویر شهید مدرس روی آن بود،
اسکناس ۲۰تومانیکهتصویرحرمامامرضا(ع)

را روی خود داشت و اسکناس ۵۰تومانی که
تصویری از سردر دانشگاه بر آن نقش بسته بود.
اگر جیب کسی از ما بچه های پریروز حامل یک
یا چند قطعه از این اسکناس ها بود ،احساس
می کرد برای خودش مردی شده است و چه
احساس قدرتی!  ۵۰تومانی که برای خودش
ثروتی بود و عیدی گرفتن آن آرزویی دوست
داشتنی؛ چرا که بیشتر اسکناس های عیدی
 ۲۰یا حداکثر ۵۰تومانی بود .مثل االن نبود که
اسکناس ۵۰۰تومانی پولخردمحسوبشودو
بهقولیاگرآنرابهمتکدیبدهی،قهرمیکند!
یاد همه آن سکه ها ،اسکناس ها و نوستالژی
غنی که با خود داشت ،بخیر.

پالک کوبی  7هزار درخت
در طرح شجره طیبه
زهرا خسروی -هفت هزار اصله درخت در طرح شجره
طیبه در شش ماه ابتدای امسال در استان پالک
کوبی شد.
حجت االسالم «فلسفی» رئیس اداره امور اجرایی
زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) مجموع
درآمدهای زکات استان را در شش ماه ابتدای امسال
 22میلیارد و  134میلیون و  918هزار و  349ریال
اعالم کرد و به «خراسان جنوبی» گفت :این درآمدها در دو
سرفصل شامل پروژه های عمرانی و کمک به محرومان مانند
معیشت ،درمان ،تحصیل ،جهیزیه و ...هزینه می شود.

تیرهای برق در وسط معابر آیسک
عرب نجات -تیرهای برق در وسط معابر آیسک با
مشکالت و خطرهایی برای شهروندان همراه است.
وجود تیرهای چراغ برق در وسط برخی خیابان ها و
معابر آیسک عالوه بر این که نمای شهر را زشت کرده
است گاهی سبب ایجاد مشکالت جانی و مالی در اثر
برخورد با آن ها می شود.
مدتی قبل وسیله نقلیه ای با یکی از تیرهای برق وسط یکی از
معابر برخورد کرد که عالوه بر خسارت های مالی وضعیت این تیر برق
را خطرناک کرده است و هر لحظه امکان وقوع حادثه دیگر وجود دارد.

قاب دوربین

بچه های پریروز ،همون هایی که بعضی هاشون
باباهای امروز شدن ،از اسکناس های گذشته نه
چندان دور ،خاطره ها دارند.
خاطره هایی که این روزها فقط تصویری از آن
باقی مانده است و ته مانده های آن را می توان
در عکس های اینترنتی یا موزه ها جست و جو
کرد ،روزهایی که با چند سکه می شد چندین
خرید داشت .اسکناس هایی هم وجود داشت
که مبالغش نسبت به امروز کم بوداما با آن چه

وجود  190مدرسه در حاشیه راه های استان با 11
هزار و  250دانش آموز ،از اجرای طرح ایمن سازی
مدارس به منظور ارتقای ایمنی رفت و آمد دانش
آموزان و افزایش فرهنگ ترافیك و آگاهی از نحوه تردد
ایمن از جاده ها و پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی در

این مدارس خبر داد .وی به «خراسان جنوبی» گفت:
از مجموع این مدارس شش درصد پیش دبستانی،
 63درصد دبستان 22 ،درصد دوره اول متوسطه،
 19درصد دوره دوم متوسطه و  9درصد مدارس از
نوع ترکیبی است« .شهامت» هدف از اجرای طرح

ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها را باال بردن ضریب
ایمنی عبور و مرور دانش آموزان برشمرد و افزود :این
طرح در دو بخش ایمن سازی فیزیکی (سخت افزاری)
و آموزش (نرم افزاری) دانش آموزان مدارس حاشیه
راه ها اجرا می شود.

فلفل از مواد خوراکی با طعمی تند است که عده ای به مصرف
آن عالقه مند هستند و برخی از آن دوری می کنند و انواع
متفاوتی مانند فلفل سیاه ،فلفل سبز ،فلفل دلمه ای
و...دارد.
مصرف کم فلفل برای همگان مناسب است اما
استفاده درمانی از آن باید با مالحظه وضع مزاجی فرد
باشد به ویژه زیاده روی در آن سبب ترشحات معده و
امراض مقعدی می شود برای همین افرادی که مزاج
گرم و خشک دارند باید در مصرف آن احتیاط کنند.
اثر فلفل ،تحریک مخاط و عطسه آوری است و برای عفونت
ریه موثر است.
فلفل ضد «مرض قند سرد» است؛ برای جبران فشار خون پایین و
کم خونی مناسب است و برای افراد با فشار خون باال مضر است اما برای
بانوانی که رطوبت دستگاه تنفسی دارند ،مفید است.

عطاری

سید حسین حسینی -بیشتر خانه های گنبدی با
دیوارهای کاهگلی گاه بر اثر فرسودگی ،حفره های
کوچک و بزرگی در آن دیده می شود.
بافتی که با تمام وجود در برابر تغییرات کم و بیش
برخی خانه ها که به ندرت از حد یک بازسازی تجاوز
می کند مقاومت می کند.
همزمان با نزدیک شدن ظهر و گرم شدن تدریجی
هوا قرار است سری به بافت قدیمی شهر در محدوده
خیابان حکیم نزاری و کوچه های شرقی آن بزنیم.
خیابان حکیم نزاری در حالی که بافت کلی آن از نظر
ساختمانی تفاوت چندانی با دهه های گذشته نکرده
است ،اما در نوع کسب با تغییرات زیادی در این سال
ها مواجه و تبدیل به مهم ترین بازار گوشی همراه و
خدمات مربوط به آن شده است.
اما اگر به هر کدام از کوچه های این خیابان داخل
شویبافاصلهکمیبهمسیرهایپیچدرپیچگاههمراه
با سرباالیی های تند و کوچه های کم عرض به اندازه
عبور دو نفر برخورد می کنی.
هر چند بخش زیادی از خانه های نزدیک به خیابان
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