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روزاستثنایی پارکآزادی
فرخ نژاد-دیروز قدیمی ترین پارک بیرجند مهمانان ویژه
ای داشت آن هم از جنس فرشتگان .آمده بودند تا کمی از
حصار مرکز توان بخشی علی اکبر(ع) رهایی یابند و چند
ساعتی را به همراه پرستاران خود در پارک آزادی بیرجند
بگذرانند .دیروز بوستان آزادی به دلیل حضور این فرشته
های زمینی به خود می بالید و از دیگر روزها با صفاتر به نظر
می رسید .هر کدام از این فرشتگان در دنیای پاک خویش
سیر می کردند و به هر عابری که از آن جا می گذشت سالم
می دادند و دستی تکان.
دیروز خوشبختی نصیب پارک آزادی شده بود تا پذیرای
فرشتگان مرکز توان بخشی علی اکبر(ع) باشد و سکوت
پارک را این فرشتگان بشکنند.
ساعتی مانده تا خورشید خود را به وسط آسمان شهر برساند
و ظهر طلوع کند اما تعداد زیادی خودرو جلوی در ورودی
بوستان آزادی؛ قدیمی ترین و وسیع ترین پارک بیرجند
صف کشیده اند .پتوهایی که سرنشینان خودروها دارند و
ظرف هایی که آب می کنند نشان از این دارد که مسافرند و
آمده اند تا بعد از رفع خستگی راهی مقصد شوند.
همه به صف و یکدست ایستاده اند تا به مهمانان خوش آمد
بگویند این سروقامتان بوستان آزادی.
هر چند نامهربانی آسمان آثارش را بر این درختان کهن
همیشه سبز پارک آزادی گذاشته است اما چون درختان
خشکیده و سبز همگی دست در دست همه گذاشته اند
کمتر می توان این زردی رنگ را در رخ آن دید.
دیوار سبز که این تنومند درختان بوستان آزادی دور تا دور

آن کشیده اند جلوه خاصی از زیبایی را به قدیمی ترین پارک
بیرجند داده است .به عالوه دست در دست هم گذاشتن
شاخ و برگ این درختان در دو سوی راهروی ورودی پارک
داالنی مسقف از شاخ و برگ ها را ایجاد کرده که گاهی
آسمان را نمی توان دید و سایه بانی برای مهمانان این پارک
از شالق های بی امان خورشید به حساب می آید.
مدتی است حصارها و دیوارهای بوستان آزادی را برداشته
اند و دسترسی به آن از هر نقطه ای برای مسافران ممکن
است و فقط حصارهای کال کبوتر خان را به دلیل رعایت
مسائل ایمنی باقی گذاشته اند.
پارکبان هم دلیل این کار را نمی داند و می گوید دستور
شهرداری است .پارکبان و سرکارگری که در این پارک
حضور دارد اطالعات چندانی از تعداد درختان و سن آن ها
و ...ندارد و فقط مشکل این پارک را کافی نبودن روشنایی
آن می داند .به عالوه به گفته آن ها تا قبل از سرد شدن هوا
بیشتر وقت ها در این پارک جای سوزن انداختن نبود اما
با سردی هوا این پارک هم نسبت به روزهای گرم تابستان
چندان شلوغ نیست.قرار گرفتن این پارک در همجواری
بوستان صیاد شیرازی سبب شده است تا اگر فردی بخواهد
از بام بیرجند یعنی همان نقطه ای که هتل کویر سال هاست
اسکلت آهنی آن فقط برپاست این شهر را به نظاره بنشیند
به طور حتم به قسمت های باالدست این پارک یا همان شهر
بازی قدیم بوستان آزادی که اکنون غیر قابل استفاده است
می رود و آن را از نظر می گذراند یا عکس یادگاری و سلفی
می گیرد.این اسکلت های آهنی هتل سال هاست فریاد

.

ﺧﻮدﻣﺎن راﻫﻨﻤﺎى ﺷـﻤﺎ ﻫﺴـﺘﻴﻢ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳﻮدو ﻮﺑﺎزانﻗﺪﻤ ﺧﻮبﺎدﺷﺎنﻫﺴﺖ ﻪﻫﻤﻴﻦﺳﻮدو ﻮ
ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﺒﻮب  -ﻪ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ  روز در روزﻧﺎﻣﻪا ﻧﺒﺎﺷــﺪ،
ﺻﺪا اﻋﺘﺮاض ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮا ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﺑﻠﻨﺪ اﺳــﺖ -از ﺣﺪود

ﺳﺎل ١٣٨٥دراﺮانﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪ.ﻗﺒﻞازاﻦﺗﺎرﺦ،ﻓﻘﻂاﻓﺮاد
ﻣﻌﺪود در ﺸــﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻪ ﺑﺎ اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﻨﻄﻘ آﺷﻨﺎ
داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦﺣﻞ ﺮدنﺳﻮدو ﻮﻫﺎﺑﺴﻴﺎرﺳﺎدهﻫﻢﻧﻴﺎزﺑﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗ داﺷﺖ ﻪدرﻧﺸﺮﺎتﺑﻪﻫﻤﺮاهﺳﻮدو ﻮﭼﺎپﻣ ﺷﺪ.
ﺑﻪﻣﺮور ﻪﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﺑﺎاﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺎﻧﻮسﺷﺪﻧﺪ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﺶ
ﻫﻢ ﻢو ﻤﺘﺮﺷﺪﺗﺎﺑﻪاﻦﺟﺎرﺳﻴﺪﻢ ﻪاﻣﺮوزﻗﺎﻧﻮنﺳﻮدو ﻮرا
درﺟﻤﻠﻪ ﻮﺗﺎهدرﺗﻤﺎمروزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻣ ﻧﻮﺴﻨﺪوﻣﻌﻤﻮﻻﻫﻤﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢﺑﺮاﺣﻞﺳﻮدو ﻮ ﺎﻓ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم »ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ « ﻣﺜﻞ ﺳــﻮدو ﻮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺎﻻ
دارﻧﺪ،اﻣﺎﺷﺮطدﻟﺒﺴﺘﮕ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎناﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﭼﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺴﻴﺎرﺳــﺎدهازآنﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻣﻨﻄﻘ راﺣﻞ ﻨﻨﺪوﻃﻌﻢ
ﻟﺬتﺑﺨﺶ»ﻣﻨﻄﻖ«راﺑﭽﺸﻨﺪ.

اند و در حال استراحتند .تعداد زیادی مسافر کنار هم روی
صندلی و سکوها نشسته اند و برخی منتظرند تا ساعت
رفتن فرا برسد و مینی بوس های پارک شده آن ها را به
مقصد برساند .این جا همه منتظرند ،تاکسی و خودروهای
برون شهری منتظر مسافر و مسافران در انتظار خودرو تا
فرا رسیدن ساعت مقرر هر روز .منتظران را باید گذاشت تا
زمان مقررشان فرا برسد .اما اگر بخواهی سری به شهر بازی
قدیمی بوستان آزادی در همان نقطه ای که خانه فرهنگ و
هنر شهرداری با آجرهای زردرنگ و دیوارهای کنگره ای
اش بازسازی شده است بزنی باید از پشت بوستان صیاد
شیرازی که در آن ساعت ،سکوت مطلق در آن حاکم است
به این نقطه هدف بروی.
آن چه بعد از رفتن به این نقطه به چشم می خورد انبوهی از
وسایل بازی کهنه و قدیمی است که زمانی آرزوی کودکان
این محله ها بوده است و اکنون با دیدن آن خاطراتشان
زنده می شود .اما آن چه سبب شده تا تعدادی از نیروهای
شهرداری در آن ساعت بازدیدی از این مکان که خانه
فرهنگ و هنر شهرداری است داشته باشند شکسته شدن
همه شیشه های این بنای از نو بازسازی شده است چون
مدتی است در آن بسته بوده و شهرداری در نظر دارد تغییر
کاربری در آن ایجاد کند و به جای این که محل برگزاری
نمایشگاه ها و رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری باشد
یکی از بخش های اداری این نهاد را به آن جا منتقل کند .به
طور حتم زخمی کردن تن این شیشه ها کار جوانانی است
که از سر بیکاری و برای گذراندن وقت به این جا رفته اند.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻗﺒﻮلدارﻢ ﻪﺑﺮﺧ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻧﻘﺶﺎبﻫﻨﻮزﺑﻪﻣﻘﺪار
ﺎﻓ در ﺸﻮردﺪهﻧﺸﺪﻧﺪ.ﻟﺬاﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﻧﻴﺎزدارﻧﺪ ﺴ در
ﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎراﻫﻨﻤﺎ ﺷﺎن ﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴــﻢ در ﺑﺮﺧــ از ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ »ﻧﻘﺶﺎب«،
ﺧﻮدﻣــﺎن راﻫﻨﻤــﺎ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﺷــﻴﻢ! ﺷــﻤﺎ ﺑــﺎ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑــﻪ
وبﺳﺎﺖ 1sargarmi.irو ورودﺑﻪﺑﺨﺶ»راﻫﻨﻤﺎ«ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﺮاﻧﻘﺶﺎبﻫﻤﺎنروزازﻣﺎراﻫﻨﻤﺎ درﺎﻓﺖ ﻨﻴﺪﺗﺎﺑﺎاﻦ
ﻤ،ازﺟﻤﻊﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎنﺟﺎﻧﻤﺎﻧﻴﺪ.اﮔﺮﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاهﺗﺎن
ﺑﻪ »ﺑﺎر ُ ﺪﺧﻮان« ﻣﺠﻬﺰ اﺳــﺖ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را
اﺳ¥ﻦ ﻨﻴﺪﺗﺎﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎراﻫﻨﻤﺎ راﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻣﻬﺎرت ﻧﺪارﯾﺪ؟!

سر دادند تا اداره تامین اجتماعی تن پوشی بر آن به عنوان
متولی اش بپوشاند اما گویا فریادهای بی صدای آن را بیش
از یک دهه است که این نهاد نمی شنود.گاهی سکوت این
پارک را در قسمت های انتهای آن فقط خش خش جاروی
پارکبان می شکند و جوانان که سیگار به دست می آیند و بر
فرش چمن می نشینند و هر کدام به تنهایی سر در گوشی
هایخوددارند.همچنیندوسهنفریهمدرحالدروکردن
چمن ها برای دام هایی که دارند هستند.
هر چه خورشید به میانه آسمان نزدیک تر و کمی از سردی
هوا کاسته می شود بر تعداد مهمانان فرش سبز و صندلی
های تعبیه شده در اطراف پارک افزوده می شود.
همچنیناسبابووسایلبازیکهدرگوشهایازپارکتعبیه
شده است چشمشان به جمال کودکان روشن می شود .این
بوستان عالوه بر همسایگی با دستگاه های دولتی مانند
اداره کل دامپزشکی و مرکز سالمت آتیه روشن و سازمان
بازنشستگی؛ با بوستان صیاد شیرازی نیز همسایه است و
این بوستان جزو این پارک به حساب می آید.
بعد از گشتی در بوستان آزادی باید به آن سوی بوستان
کانال کبوترخان یا رود بیرجند که باید گفت جزو بوستان
آزادی است یعنی میدان آزادی یا همان پل دژبان که نقطه
ورودی و پیشانی شهر به حساب می آید رفت .در این جا به
اندازه درختان که به صف ایستاده خودرو پارک شده است
مانند تاکسی های زردرنگ ،خودروهای شخصی و مینی
بوس های روستایی .حتی روی سکوهای آن جای سوزن
انداختن نیست ،برخی از مسافران روی سکوها چادر زده

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
وﻗﺘ وبﺳﺎ ﺖ ﺑﻪ ﻤ روزﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪ...

قرار گرفتن این پارک در
همجواری بوستان صیاد
شیرازی سبب شده است تا اگر
فردی بخواهد از بام بیرجند
یعنی همان نقطه ای که هتل
کویر سال هاست اسکلت
آهنی آن فقط برپاست این شهر
را به نظاره بنشیند به طور حتم
به قسمت های باالدست این
پارک یا همان شهر بازی قدیم
بوستان آزادی که اکنون غیر
قابل استفاده است می رود و
آن را از نظر می گذراند یا عکس
یادگاری و سلفی می گیرد

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮا ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا ﺗﺼﻮ ﺮا ﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎنﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

ِ
ـﺎب ﭼﺎرﭼـﻮب« ﺗﺼﻮ ـﺮ
در ﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﺎ »ﻧﻘﺶ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺎ ﺸـ ـﺮدن ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻌـ و ﻣﺴـﺘﻄﻴﻠ ،ـﻪ ﻋـﺪد درونﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨﺪ ،ﺗﺼﻮ ـﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ در
ﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﺎ ﺸـ ﻣﺷـﻮد.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¥ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¥ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¥ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎﺑﺮوﺪ ﻪﭼﺎرﭼﻮب ﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¥ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¥ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﺳﻮدو ﻮ

ﺑﺮا ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ 
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ (
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪا ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

