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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ریز و درشت کمبودهای پنج شنبه بازار آشخانه
برومند
تاکنون چندین گـــزارش دربـــاره مشکالت
پنج شنبه بازار آشخانه در روزنامه «خراسان
شمالی» به چاپ رسیده است و نبود سرویس
بهداشتی ،سرپوشیده نبودن و عــوارض زیاد
غرفه ها ،چیدمان نامناسب صنوف و مسائل
بهداشتی از مهم ترین مشکالتی است که به
آن ها اشاره شده است.پنج شنبه بازار آشخانه،
محلی است که مانه و سملقانی ها مایحتاج
خود را به صورت هفتگی از آن تهیه می کنند
و از سویی به دلیل جانمایی نامناسب این بازار
در حاشیه جاده آسیایی ،پنج شنبه ها در این
مسیر ترافیک ایجاد می شود که این موضوع
معضالت ترافیکی را به همراه دارد و مسئوالن
شهری ایــن موضوع را باید مــورد توجه قرار
دهند.حال دیگر بار به این بازار سر زده ایم تا
ببینیم آیا مشکالت این بازار هفتگی رفع شده
است یا خیر؟

 I Iهمگام با غرفه داران

یــک غــرفــه دار کــه هــر پنج شنبه از یکی از
شهرستان های مجاور به این شهر می آید می
گوید :این که مسئوالن شهر آشخانه مکانی
را بــرای تجمع دست فروشان دایــر کــرده اند
تــا منبع کسب درآمـــد برخی افـــراد باشد و
شهروندان هم حق انتخاب بیشتری داشته
باشند خوب است اما نبود برخی امکانات از
جمله روشنایی کافی ،سرویس بهداشتی و
عدم چینش مناسب غرفه ها که منجر به تردد
دردسرساز شهروندان شده از عمده مشکالت
این بازار است.
«دلیری» می افزاید :به دلیل مسقف نبودن،
ایــن بــازار در تابستان با تابش مستقیم نور

آفتاب همراه و در زمستانها سرما و بارشها
به نوعی آزاردهــنــده اســت و به همین دلیل
بعضی از کسبه برای فرار از آفتاب یا بارشها با
پارچه ،چادر یا برزنت برای خود سقف موقتی
می زنند که این کار باعث زشتی و ناهماهنگی
بــازار میشود.دیگر غرفه داری که به گفتن
نام خود در این گــزارش تمایلی نــدارد ،ابراز
می کند :هر هفته متصدی سامان دهی بازار
مبلغی را از هر دســت فروشی بــرای سامان
دهی و نظافت بازار دریافت میکند و با وجود
معضالت و کمبودهای این هفته بازار حاضر به
پرداخت مبلغ بیشتر هستیم اما در صورتی که
به این مشکالت رسیدگی شود.

 I Iهمگام با شهروندان

یکی از بانوان هم می گوید :قیمتهای این
ب ــازار نسبت بــه مغازهها و دیگر نقاط شهر
بهتر اســت و عــاوه بــر آن در یــک روز و یک
جای مشخص میتوان بیشتر مایحتاج خانه
را خــریــداری کــرد ولــی ایــن بــازار مشکالتی
دارد که اگر به آن ها رسیدگی و رفع شود،
شرایط بهتر میشود«.ایزدی» می افزاید :اگر
صنفهای مختلف دستهبندی شوند ،هم برای
دست فروشان بهتر است و هم مردم میدانند
برای خرید هر نوع کاالیی به چه قسمتی باید
مراجعه کنند ،به عنوان مثال در بخشهایی
از بــازار غرفه لباس زنانه و ابزارفروشی در
کنار هم است که خرید را برای بانوان سخت
میکند.
شهروندی دیگر با اشاره به نبود دستگاه کارت
خوان در برخی غرفه ها می گوید :سردرگمی
اغلب شهروندان بین غرفه ها بــرای یافتن
دستگاه کارت خوان از دیگر مشکالتی است
که همه با آن مواجه هستیم.

میم پرور -برگرد یکی از روستاهای بخش مرکزی واقع در دهستان
شاه جهان شهرستان فاروج است که در  7کیلومتری مرکز شهر قرار و
با  200خانوار ،حــدود  600نفر جمعیت دارد.وج ــود آستان مقدس
امامزاده محمود(ع) در این روستا یکی از ظرفیت های معنوی و توریستی
این شهرستان محسوب می شود که مردم ارادت خاصی به آن دارند و
هر سال به خصوص در عید فطر و سایر مناسبت های مذهبی عالوه بر
اهالی این روستا و مردم شهرستان ،مسافران زیادی به آن جا می روند.
این روستا ،دو شهید واالمقام تقدیم انقالب اسالمی کرده است .گویش

خبر

یک کشته در پی واژگونی پراید
میم پرور -واژگونی یک دستگاه خــودروی سواری پراید در محور جاده روستایی مایوان به خسرویه در
شهرستان فاروج یک کشته به جا گذاشت.فرمانده انتظامی فاروج با اعالم این خبر افزود :در پی اعالم مرکز
فوریت های پلیس  110مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو در محور مایوان به خسرویه در این شهرستان
بالفاصله مأموران به مکان حادثه اعزام شدند که در این حادثه یک مرد  47ساله به علت شدت جراحات وارد
شده در دم جان خود را از دست داد و  2نفر نیز به شدت مجروح شدند.سرهنگ «نوروزی» افزود :مصدومان
بالفاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.وی اظهار کرد :طبق اعالم کارشناسان حاضر
در صحنه ،علت این حادثه عدم کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز است.

از شهرستان ها چه خبر؟

 I Iصحبت های عضو شورای شهر

در ایــن بــاره عضو شــورای شهر آشخانه می
گوید :هفته بــازار آشخانه پنج شنبه های هر
هفته برپاست و تمام مایحتاج اولیه از قبیل
خوراک ،تره بار ،پوشاک ،کفش و لوازم خانگی
در آن به فروش می رسد.
«رس ــول قــلــیــزاده» بــا بیان ایــن کــه در  6ماه
اول سال حدود  ۲۰۰غرفه و در  6ماه دوم
سال  ۳۰۰غرفه در این بــازار دایــر هستند،
می افزاید :شهرداری آشخانه طی چند سال
گذشته از هر غرفه دار  ۱۰هزار تومان و از افراد
تحت پوشش نهادهای حمایتی  ۵هزار تومان
دریافت می کند که این هزینه بعد از اتمام بازار
صرف سامان دهی پنج شنبه بازار می شود.
وی در پاسخ به گالیه یکی از شهروندان مبنی
بر عدم چینش صنوف مختلف در این بازار
اظهار می کند :در پنج شنبه بازار صنوف میوه
و تره بار از ورودی خیابان تا تقاطع بانک رفاه
از بقیه جدا شده است و معمو ًال تداخل صنفی

صدای روستا

برگرد

شهرستان ها

۷

اهالی «کرمانجی» و شغل اکثر مردم کشاورزی و دامداری و محصوالت
مهم روستا ،گندم ،جو ،گوجه فرنگی ،چغندرقند و سیب زمینی است.
در مورد وجه تسمیه این روستا چند نظر بین مردم به خصوص افراد مسن
ساکن در روستا وجود دارد و آن ها می گویند چون در گذشته این جا
دریا (بحر) و تپه ای «گرد» در مرکز روستا وجود داشت ،به «بحرگرد»
معروف شده بود ولی کم کم به دلیل بیابانی شدن این منطقه از بحرگرد
به برگرد(بر یعنی خشکی) ،تغییر نام پیدا کرد و دومین دلیل آن این
است که چون این روستا در اطراف تپه ای که نام برده شد ایجاد شده،
نام «برگرد» را بر آن نهاده اند.یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی این
روستا ،وجود کارخانه رب است که تقریب ًا در اوایل دهه  80تأسیس شده
و اشتغال زایی خوبی را برای جوانان روستا ایجاد کرده است.

وجــود نــدارد ،بــرای صنوف دیگر هم برنامه
ریزی خواهیم کرد که از یکدیگر جدا شوند تا
شهروندان بتوانند به راحتی مایحتاج خود را
تامین کنند.
وی در خصوص نبود سایه بــان بــرای غرفه
داران می گوید :با توجه به این که محل بازار
موقتی است و شهرداری و شورای شهر پیگیر
اختصاص زمین مناسب برای ساخت بازار به
شکل مناسب هستند امکان ساخت سایه بان
در این محل وجود ندارد اما برای روشنایی این
بازار از طریق اداره برق پیگیری خواهیم کرد.
«قلیزاده» با بیان این که سرویس بهداشتی
در محل پــارک اندیشه وجــود دارد اما کافی
نیست و قرار است تعداد آن افزایش یابد ،ابراز
می کند :در همه ورودی های پنج شنبه بازار و
داخل کوچه ها زمین های رها شده به صورت
موقت تسطیح شده و در اختیار شهروندان
برای پارک خودروها قرار گرفته است تا آن ها
بتوانند به راحتی خودروی خود را پارک کنند.

در  6ماه اول
سال حدود
 ۲۰۰غرفه
و در  6ماه
دوم سال ۳۰۰
غرفه در این
بازار دایر
هستند

گروه شهرستان ها
ﺍ ﺍنشست های شورای هماهنگی مدیریت بحران و کمیته برنامه ریزی راز و جرگالن برگزار شد.
ﺍ ﺍبه گزارش روابط عمومی فرمانداری« ،ملکی» معاون فرماندار گرمه با اشاره به طرح ملی کنترل فشار خون
باال گفت :جامعه هدف این طرح ،تمام زنان باردار ،بیماران کلیوی و افراد باالی  ۳۰سال هستند که در قالب
بسیج ملی کنترل فشار خون ،این طرح اجرایی خواهد شد.
ﺍ ﺍبه گزارش روابط عمومی فرمانداری اسفراین« ،رستمی» فرماندار اسفراین در دیدار مدیرکل تعزیرات
حکومتی استان که به منظور پیگیری اعتبار ساختمان اداری تعزیرات حکومتی اسفراین صورت گرفت،
با تاکید بر پیگیری تخصیص اعتبار ملی توسط اداره کل تعزیرات استان اظهار کرد :با توجه به محدودیت
اعتبارات دولتی دستگاه های اجرایی باید برای دریافت اعتبارات ملی اهتمام داشته باشند.

هشت بهشت

محوطه چلو
معینی -محوطه «چلو» در  ۳کیلومتری شرق شهر
سنخواست واقــع شده و  ۷اسفند  ۱۳۸۶با شماره
 ۲۱۲۹۲ب ه عنوان یکی از آثــار ملی ایــران به ثبت
رسیده است.محوطه باستانی چلو یا همان شهر
سوخته ،قدمتی حدود  ۶هزار ساله دارد که بقایای
یک استقرار پیش از تاریخ بوده و نشان دهنده حضور
جوامع انسانی در منطقه سنخواست است.انواع صنایع سنگی ،دست ابزارها و سفال های منقوش در این
محوطه حاکی از ارتباط گسترده ساکنان این محوطه با مناطق همجوار و دوردست است.در این محوطه
نشانه های استقرار از دوره مس ،سنگ و آهن به جا مانده و با گستره  ۶۰هکتار ،در زمره بزرگ ترین
سکونتگاه های پیش از تاریخ شمال شرق کشور است.

قاب دوربین

تصویری از چاله های نقش بسته بر آسفالت محور تخته باغلق
در راز و جرگالن که تردد را بسیار مشکل و خطر آفرین کرده است .عکس :نجاهی

