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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

گزارشی از بازار مرکزی شیروان

جوالنفروشندگان
مرغ و خروس زنده
حشمتی
«جوجه»« ،خــروس»« ،بوقلمون»؛ مــدام این
سه کلمه را تکرار می کند ،در حاشیه خیابان
ایستاده و نام پرندگان محلی را که در کیسه
سفیدی قــرار داده اســت فــریــاد مــی زنــد تا
مشتری جذب شود.
در روزگـــاری کــه فــروش محصوالت باغی،
کــشــاورزی و دامــی به سمت سامان دهــی و
تمرکزگرایی پیش می رود ،در شیروان فروش
پرندگان خانگی به بلبشویی در خیابان اصلی
ایــن شهر تبدیل و موجب گالیه بسیاری از
شهروندان و حتی کسبه شده است.
تامین بهداشت عمومی ،کمترین مطالبه
شهروندان یک شهر است .نظافت کوچه ها و
خیابان ها ،نظارت بر نحوه عرضه محصوالت
خــوراکــی فله ای و ســامــان دهــی و ممانعت
از فــروش حیوانات خانگی در خیابان ها و
میدان های اصلی شهر از جمله این خواسته
هــا هستند .مـــردم شــیــروان م ــدت زی ــادی
اســت که شاهد فــروش پرندگان خانگی در
خیابان اصلی و مرکزی شهر هستند .نیازی
به دیــدن فــروش این پرندگان هم نیست ،از
چند کیلومتری محل فروش که بگذری بوی
نامطبوع این پرندگان مشامت را می آزارد و
چهره نازیبایی را نیز ایجاد کرده است.
بساط فروش مرغ و خروس و گاهی کبوتر با
حضور فروشندگان و خــریــداران پرندگان و
بدون ترس از احتمال ابتال به بیماری هایی

مانند آنفلوانزای مرغی همچنان داغ است.
یکی از شهروندان در مکان خرید و فروش
ایستاده اســت .با او همکالم می شــوم؛ این
شهروند مــی گــویــد :بــرای خرید یــک قطعه
خــروس محلی به ایــن مکان آمــده ام و هنوز
خروس مناسبی را پیدا نکرده ام اما اگر کمی
صبر کنم مطمئن ًا خــروس هــای بیشتری را
برای فروش می آورند و انتخاب من راحت تر
می شود.
ایــن صحبت همشهری شیروانی سرآغازی
می شود تا چند ساعتی در این منطقه بمانم
و نظرات مردم را جویا و منتظر مرغ و خروس
هــای جــدیــد و بیشتر ش ــوم .در ایــن هنگام
موضوع دیگری نظرم را جلب می کند ،کمی
جلوتر می روم و خروس بی جانی را در کنار
خیابان و جوی آب می بینم که به درخواست
مشتری در محل ذبح شده است .به راستی
باید چنین صحنه هایی در چند متری خیابان
اصلی شهر دیده شود؟
به گفته یکی از کسبه ،خریداران و فروشندگان
مرغ ،خروس و بوقلمون ،امان کسبه منطقه را
بریده اند و بویبد ،کثیفی و نمای زشت ایجاد
شده ،بازارشان را کساد کرده است.
آن طور که او می گوید مناسب نیست خرید و
فروش مرغ و خروس زنده در حاشیه خیابان
اصلی انجام شــود و باید مکانی مناسب در
خارج یا حاشیه شهر برای این کار اختصاص
یابد.یکی دیگر از شهروندان در این باره می
گــویــد :وجــود ایــن گونه حیوانات در هسته

شهرستان ها

۷

آغاز برنامه های هفته قرآن ،عترت و نماز
نجفیان -معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اسفراین از آغاز برنامه های هفته نکوداشت قرآن،
عترت و نماز در مدارس این شهرستان خبر داد.به گفته «احمدرضا حسن زاده» آغاز برگزاری مسابقات قرآن و
معارف اسالمی ،محافل انس با قرآن در مدارس ،برپایی نمایشگاه قرآن ،عترت و نماز ،برگزاری گفتمان های
دینی و تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات قرآنی و معارف اسالمی سال تحصیلی گذشته مهم ترین
برنامه هایی است که برای نکوداشت هفته قرآن ،عترت و نماز در مدارس اسفراین تدارک دیده شده است.

مرکزی شهر سالمت شهروندان را به مخاطره
می انــدازد به ویــژه با توجه به شیوع بیماری
آنفلوانزا ،نگرانی هایی در این خصوص وجود
دارد و باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
«مقدادی» از شهروندان شیروانی است که به
گفته خود هر روز از این مسیر عبور می کند .او
می گوید :مدت زیادی است که خرید و فروش
جوجه ،مــرغ ،خــروس و بوقلمون در خیابان
مرکزی شــیــروان و حواشی کوچه «خانلق»
کام ً
ال آزادانــه و بــدون برخورد دستگاه های
بهداشتی و متولی انجام می شود.
او ادامه می دهد :با این که چند بار نارضایتی
خــودم را به فروشندگان مرغ و خــروس های
زنــده اعــام کــرده ام ،اما آن ها توجهی نمی
کنند و این گونه است که این کسب و کار بدون
نظارت ادامه پیدا می کند.این شهروند که ابراز

می کند فروش محصوالت دامی و کشاورزی
به شکل مستقیم می تواند برای فروشنده و
خریدار ســودآور باشد ،اضافه می کند :باید
مکانی بــرای سامان دهــی ایــن فروشندگان
وجــود داشته باشد.شهردار شــیــروان نیز با
اشــاره به ضــرورت سامان دهی فروشندگان
مرغ و خــروس و حیوانات در چهارراه کوچه
خانلق گفت :به دنبال مکان مناسبی هستیم
تا زیرساخت های الزم را بــرای انتقال بازار
خرید و فروش طیور در آن جا فراهم کنیم و این
مشکل شهری شیروان برطرف شود.
«شاهرخی» می افزاید :با توجه به این که بازار
محدوده کوچه خانلق ریشه سنتی دارد و از
قدیم چنین خرید و فروش هایی در این خیابان
انجام می شده است به طور قطع اصالح شیوه
سنتی خرید و فروش زمان بر خواهد بود.

خریداران و
فروشندگان
مرغ ،خروس و
بوقلمون ،امان
کسبه منطقه
را بریده اند و
بویبد ،کثیفی
و نمای زشت
ایجاد شده،
بازارشان را
کساد کرده
است

گزارش خبری

در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اعالم شد:

دفع غیر بهداشتی فاضالب و فضوالت حیوانی در فاروج

میم پرور -برخورد جدی با متخلفان بهداشت عمومی ،ضرورت مدیریت سایت دفن زباله ،همکاری نکردن برخی
ی های واقع در
مطب ها برای دفع پسماندها ،دفع غیربهداشتی فاضالب و فضوالت حیوانی و جمع آوری دامدار 
حریم شهر از مهم ترین مطالب مطرح شده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم فاروج بود.رئیس دادگستری
فاروج در این جلسه با بیان این که برخی مطب ها در دفع پسماندها همکاری نمی کنند ،افزود :مشکل کنونی
باید با پیگیری دستگاه مسئول برطرف شود« .جواد جعفری» افزود :از سوی دیگر فاضالب و فضوالت حیوانی
در شهرستان به شکل غیربهداشتی دفع می شود که این مشکل مخاطراتی دارد و باید بررسی شود.وی بر جمع
آوری دامداری های غیرمجاز واقع در حریم شهری تاکید و اظهار کرد :مرکز بهداشت و محیطزیست باید در
جمع آوری مراکز غیرمجاز نگهداری دام با شهرداری همکاری کنند.وی اعالم کرد :سایت دفن زباله در این شهر
نیازمند مدیریت جدی است و با فنس کشی می توان تا حدود زیادی مشکالت موجود را حل کرد.این مسئول
خواستار برخورد جدی با متخلفان بهداشت عمومی شد و اضافه کرد :دستگاه های ذی ربط ابتدا با صدور اخطار
و تذکر کتبی و در مرحله بعد با بهره گیری از ظرفیت دستگاه قضایی و شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان
با این افراد و با کسانی که علیه بهداشت محیط زیست اقدام می کنند ،برخورد کنند.

آغاز بیمه تاکستان های فاروج
میم پرور -طرح بیمه تاکستان های فاروج آغاز شد.
این خبر را مدیر جهاد کشاورزی فاروج اعالم کرد و
افزود :این طرح با کمک بالعوض انجام می شود .به
گفته «مهران حیاتی» در این طرح باغدارانی که سال
گذشته از بیمه تاکستان استفاده کرده اند ،مشمول
طرح نمی شوند.وی اضافه کرد :در راستای حمایت
از این افــراد ،امسال از طریق سهم دولت و از محل
پرداخت غرامت های سرمازدگی که در سال گذشته
در خصوص جبران خسارت ها تخصیص یافته بود بیمه آن ها پرداخت می شود.وی اعالم کرد :این طرح فقط
به میزان اعتبار تأمین شده اجرا می شود و بدیهی است اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر برای بیمه باغ
های انگور خود مراجعه کنند.

معاون فرماندار شیروان:

ورودی زخمی آشخانه
ورودی شهر آشخانه نه تنها برای مسافران جذابیت ندارد بلکه دافعه
هم دارد.همین چند روز قبل از محور بجنورد -جنگل گلستان عبور
کردم ،آشخانه همیشه برایم شهری زیباست ،به ویژه در بهار و تابستان
که باغ های کنار جاده به رهگذران سالم می دهند ،اما در این روزها که
خزان به باغ ها زده و زیبایی های طبیعی کم رنگ شده است ،زشتی
های تحمیل شده به شهر نیز دیده می شود؛ نمونه آن ورودی این شهر

است ،کنده کاری ها و تل خاک و گل در بولوار ورودی این شهر چهره
نازیبایی را برای عابران به تصویر می کشد .همین تصویر کافی است
تا دیگر برای ورود به این شهر رغبتی نداشته باشی .تا کیلومترها این
وضعیت ناخوشایند دیده می شود.ورودی این شهر حرف دیگری برای
گفتن ندارد .با این وضعیت چه انتظاری برای جذب گردشگر داریم؟
این شهر در جاده آسیایی و بین المللی قرار دارد و مردم آن انتظار
بیشتری برای بهره مندی از این مزیت دارند ،مسئوالن شهری آشخانه
به این خواسته مردم و مسافران توجه کنند« .معموری» فرماندار مانه
و سملقان با بیان این که در زمان «خباز» استاندار پیشین  10میلیارد

ریال به این شهرستان اختصاص یافت ،ادامه داد :این مبلغ در ماه های
گذشته به طور کامل جذب شده است و آن طور که شهرداری اعالم
کرده عملیات به سازی ورودی های آشخانه با گرفتن مشاور آغاز شده
است.اما «معظمی» عضو شورای اسالمی شهر آشخانه با بیان این که
یک میلیارد تومان برای پروژه  20میلیارد تومانی بسیار کم است،
ادامه داد :متاسفانه شهرداری به سازی را از ضلع غربی آغاز کرده که
وضعیت بهتری داشته است .وی افزود :شورای ترافیک مجوز شروع به
کار را صادر کرده است اما از نقطه ای که شرایط عمومی بهتری دارد.
با این حال ادامه کار به اعتبار بیشتری نیاز دارد.

تفاهم نامه های سفر رئیس جمهور پیگیری شود
عوض زاده -اعتبارات سفر رئیس جمهور جذب و تفاهم نامه های امضا شده پیگیری شود.معاون فرماندار
شیروان با اعالم این مطلب در جلسه کمیته اشتغال این شهرستان افزود :مدیران تمام دستگاه ها موظف
هستند ضمن هم افزایی و تجمیع منابع اعتباری و مالی ،در راستای اطالع رسانی و اعطای تسهیالت و تحقق
اشتغال واقعی گام بردارند«.صمد ایزانلو» دستگاه ها را به رسیدگی سریع درخواست های اشتغال مکلف
کرد و ادامه داد :در بخش های مختلف منابعی در نظر گرفته شده است که می تواند در کاهش بیکاری موثر
باشد.وی اضافه کرد :مدیران دستگاه ها ضمن اطالع رسانی تسهیالت به متقاضیان ،بر نحوه هزینه کرد این
تسهیالت نظارت داشته باشند تا اشتغال واقعی ایجاد شود.

