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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

حال بد بازار آجیل فروشان شهر آجیلی
میم پرور
ضربه کرونا به بــازار شهر آجیلی نیز خورده
اســـت .آجــیــل فــروشــان شهر آجیلی مانند
بسیاری از صنوف چشم امیدشان به بازار شب
عید بود اما کرونا موجب کسادی بــازار این
صنف شده است .در گذشته از خیابان مرکزی
شهر که می گذشتی پاتیل های آجیل چشمک
می زد و رنگ و لعابی ویژه به این شهر داده بود
اما اینک بر در آجیل فروشی ها قفل خورده
است و از میان بیش از  100فروشگاه آجیل
فروشی فقط تعدادی همچنان خدمات ارائه
می دهند البته حال و روز آن ها هم به دلیل
ترس مردم از خرید خوش نیست.
شهر آجیلی با توجه به فعالیت شبانه روزی،
شهر همیشه بیدار نام گرفته بود و در طول
سال میلیون ها مسافر و گردشگر با گذر از
این شهر از آجیل های متنوع آن خریداری
می کردندولی اکنون به روزی افتاده که هنوز
هوا تاریک نشده شهر در خاموشی فرو می
رود و در طول روز تعداد اندکی از این واحدها
فعالیت می کنند.البته ناگفته نماند که گاهی
در برخی از این فروشگاه ها بعضی از الزامات
بهداشتی مــورد توجه قــرار نمی گرفت ،به

نحوی که ظروف پررنگ و لعاب لواشک ها و
خوردنی های خوشمزه بدون درپوش بودند و
برخی خوراکی ها در پیاده روها بدون حفاظ
مقابل نور قرار داشتند و همه این ها دست به
دست هم دادنــد تا کرونا لگد خود را به این
بازار بزند.
یکی از شهروندان می گوید :عالوه بر رعایت
بهداشت مواد غذایی ،برخی واحدها ورودی
مغازه هــای شــان از نظر بهداشتی مناسب
نیست و این در شرایط شیوع بیماری نگران
کننده اســت« .رمضانی» می افزاید :رعایت
تمیزی و نظافت ،ضامن سالمتی ما در این
روزهای سخت است.
یکی از آجیل فروش ها می گوید :البته برخی
بهداشت را رعایت نمی کردند امــا ما روی
پاتیل ها را پوشانده ایم و با دستکش و رعایت
الزامات بهداشتی آن ها را توزیع می کنیم و
هیچ مشتری حق ندارد به آجیل ها دست بزند
و تبادل پول توسط شاگرد مغازه انجام می
شود که به آجیل ها دست نمی زند.
او ادامــه می دهــد :متاسفانه وضعیت بــازار
بسیار بد است و با این که هر سال در این روزها
بیشترین فروش را داشتیم اما امسال ،فروش
تقریبا صفر و اکنون به کلی بازار آجیل برای

تامین سالمت شهروندان تعطیل شده است.به
گفته رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت فاروج
نظارت ها و بازرسی ها در فواصل مختلف از
تمام صنوف به ویژه واحدهای آجیل فروشی
انجام شده است و در صــورت مشاهده موارد
غیربهداشتی با متخلفان برخورد می شود.
به گفته «احسان افتخاری» ،جلسات مختلفی
در سال در راستای خدمت رسانی بهتر آجیل
فروشان شهرستان به مشتریان و مسافران

برگزار شده است .وی با اشاره به رعایت نکات
بهداشتی در تمام بخش هــا ازجمله آجیل
فروشی ها اظهار می کند :تمام محصوالتی که
در آجیل فروشی ها ارائه می شود باید عالوه بر
کیفیت مناسب ،ظاهرشان تمیز باشد و بسته
بندی داشته باشند .وی خاطرنشان می کند:
تمام صنوف از جمله آجیل فروشی ها ملزم به
رعایت نکات بهداشتی و توجه به سالمتی خود
و دیگران هستند.
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گزارش خبری

بازتاب یک گزارش

ضدعفونی و سم پاشی خیابان معدنی و دیگر محالت فاروج
میم پرور -پس از گالیه و درخواست شهروندان فاروجی در خصوص پیگیری مشکالت انباشت کودهای
حیوانی در خیابان معدنی ،این موضوع به طور میدانی بررسی شد و گزارشی در این باره با عنوان «ذبح
سالمتی در یکی از محالت فاروج» در  15اسفند در روزنامه خراسان شمالی به چاپ رسید ،پس از چاپ
گزارش ،اقدامات بهداشتی توسط شهرداری و شورای شهر فاروج در این محله و دیگر محالت انجام شد که
از مهم ترین آن ها می توان به عملیات ضدعفونی ،شست و شو و سم پاشی اشاره کرد .رئیس شورای شهر
فاروج در این خصوص به خبرنگار ما گفت :در شرایط کنونی که ترس بیماری کرونا بر همه جا سایه افکنده،
از شهروندان محترم خواهشمندیم تمام نکات بهداشتی را رعایت کنند و در مقابل شهرداری و شورای شهر
بر حسب وظیفه ،اقداماتی مانند شست و شو ،ضد عفونی کردن ،گندزدایی و سم پاشی معابر و خیابان های
شهر را در دستور کار خود قرار دهند تا سالمتی مردم حفظ شود .به گفته دکتر «نامدار پور» پس از اطالع
از وضعیت نامناسب خیابان معدنی ،این موضوع در دستور کار قرار گرفت و ضمن شناسایی افرادی که به
انباشت کودهای حیوانی مقابل منازل شان اقدام کرده بودند ،به آن ها درخصوص جمع آوری و رعایت نکات
بهداشتی تذکر داده شد و پس از آن در موعد مشخص شده ،از سوی شهرداری و شورای شهر ،تمام خیابان ها
ضدعفونی ،شست و شو و سم پاشی شد.

خبر

تعطیلی پاساژهای شیروان از ساعت ۱۸

حشمتی -پاساژهای شیروان از ساعت  ۱۸هر روز تا اطالع ثانوی تعطیل است.فرماندار شیروان با اعالم
این خبر افزود :در جلسه مشترک کمیته پیشگیری و کنترل بیماری کرونا و شورای تامین شیروان مصوب
شد با توجه به تمرکز جمعیتی در کوچه خانلق ،این خیابان توسط شهرداری به صورت مستمر ضدعفونی
شود و اتاق اصناف و اداره صمت نظارت های الزم را برای جلوگیری از تجمع ها داشته باشند و در صورت
اصالح نشدن خیابان مذکور مسدود خواهد شد«.مرآتی» با بیان این که تردد وسایل نقلیه از چهارراه ابن
سینا به داخل کوچه خانلق از ساعت  ۷تا  ۱۹ممنوع است ،افزود :مقرر شد ادارات دولتی و غیردولتی و
بانک ها امکانات شست و شوی دست و ضدعفونی کردن را برای ارباب رجوعان فراهم کنند و دستکش های
یک بار مصرف در اختیار آن ها قرار دهند.وی تاکید کرد :هماهنگی های الزم برای ضدعفونی کردن میدان
دام به صورت آزمایشی در فرصت  2روزه انجام شد که در صورت رعایت نشدن موازین بهداشتی این میدان
تعطیل خواهد شد.وی افزود :همچنین ایستگاه های کنترل و تب سنجی در مبادی ورودی روستای خانلق
و شهرهای زیارت ،لوجلی و قوشخانه دایر می شود و فروشندگان تمام سوپرمارکت ها موظف شدند برای
ضدعفونی کردن محل کسب شان اقدام کنند و استفاده از ماسک و دستکش برای آن ها اجباری خواهد بود.

چالش های حمل و نقل همگانی در اسفراین
نجفیان -فعالیت ناوگان حمل و نقل همگانی در اسفراین با چالش
هایی رو به روست که البته بسیاری از آن ها بارها در شورای ترافیک
این شهرستان مطرح شده است؛ مسائلی که با وجود نیاز به درمان
ریشه ای و اصولی برای همیشه حل و فصل نشده است .توقف تاکسی
های زرد عمومی به جای گردش در ایستگاه های مشخص در چند
قدمی تقاطع های هسته مرکزی شهر ،فعالیت نکردن ناوگان حمل
و نقل همگانی در برخی مسیرهای شهری از جمله پایانه مسافربری،
نبود تاکسی های گردشی در طول مسیر فعالیت ناوگان حمل و نقل
همگانی ،حرکت مشروط رانندگان برای برخی مقصدهای مشخص
از جمله مراکز آموزش عالی ،فعالیت مسافربرهای شخصی روستایی
در محدوده شهری یا توقف آنــان در خیابان های منتهی به هسته
مرکزی از جمله نقاط ضعف موجود در ناوگان حمل و نقل همگانی
در اسفراین است.

 I Iنبود تاکسی گردشی

یک شهروند اسفراینی از نبود تاکسی های عبوری و گردشی گالیه و
خاطرنشان می کند :تمام تاکسی ها در صف های طوالنی منتظر می

شهرستان ها

هشت بهشت

ایستند تا با ظرفیت کامل از ایستگاه مبدأ حرکت کنند که این برای
کسانی که با این ایستگاه ها فاصله دارند ،مشکل ایجاد می کند .به
گفته «حسین زاده» ،باید شاهد بهبود وضعیت فعالیت حمل و نقل
همگانی باشیم.

 I Iمسافربرهایشخصی

یک راننده تاکسی متعلق به ناوگان حمل و نقل همگانی اسفراین که
تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد ،خاطر نشان می کند:
فعالیت مسافربرهای شخصی کماکان بی ضابطه و خارج از چارچوب
ادامــه دارد و هرچند مقطعی برخوردهایی شــده امــا یک بــار برای
همیشه این مسئله و مشکل اصولی حل و فصل نشده است.

 I Iضرورت نوسازی ناوگان

«محمدی» یک شهروند اسفراینی با تاکید بر ضرورت نوسازی ناوگان
حمل و نقل همگانی از وضعیت کنونی گله مند است و اظهار می کند:
باید بیش از پیش توجه به ناوگان حمل و نقل همگانی مورد توجه قرار
گیرد و جزو اولویت های مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر قرار
گیرد.

 I Iظرفیت ناوگان حمل و نقل همگانی

پیشتر ،رئیس قبلی اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری اسفراین
با اشاره به این که  ۵۳۰دستگاه آژانس و  ۲۴۵تاکسی عمومی زرد
در قالب ناوگان تحت نظارت حمل و نقل همگانی فعالیت می کنند،
گفته بود ۱۲ :دستگاه خط واحد شهری برای جابه جایی مسافر در
مسیرهای گوناگون فعال هستند .به گفته «حسین عاقبتی راد» ،رئیس
شورای اسالمی شهر اسفراین مسائل مرتبط با ترافیک و حمل و نقل
شهری و پارکینگ جزو اولویت های سال آینده مدیریت شهری است
که به طور جدی به عنوان یک ضرورت دنبال و پیگیری خواهد شد.

۷

شیرآباد
شیرآباد یک منطقه نمونه گردشگری است که برخی جاذبه های گردشگری آن عبارتند از چشمه آخورک
در جنوب روستای شیرآباد ،آبشار و آب بند شیرآباد که از حاشیه جنوبی و غربی روستا می گذرد .ارتفاعات
اطراف منطقه و دره زو با دیواره های سنگی عمودی از ظرفیت های کم نظیری برای کوهنوردی و صخره
نوردی است .غار مسعود و آشیانه پلنگ از دیگر جاذبه های این منطقه است .حیات وحش با گونه های
متنوع شامل پلنگ ،خرس ،گرگ ،روباه ،خوک و انواع پرندگان شکاری و دیگر وحوش از جاذبه های مهم
اکوتوریستی این منطقه است.

