یک شنبه  ۲۷مرداد  ۱۶ 139۸ذی الحجه  14۴۰شماره ۳۰۶۸

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شهرستان ها

پارک های محله اسفراین زیر غبار فراموشی
نجفیان
کوهساران پارک قائم(عج) ،ملت ،جانبازان،
شــهــرونــد و دانــشــجــو  5پــــارک شــهــری و
شــهــدای مــنــا ،کــوثــر ،فــرهــنــگــیــان ،باهنر،
رجــایــی(اســفــرایــنــی) ،مــدرس(کــشــتــان) و
شــهــرداری از پـــارک هــای محله اسفراین
هستند؛ پــارک ها و بوستان هایی که البته
برخی از آن ها در سال های اخیر احداث شده
اند و عملیات به سازی برخی دیگر مورد توجه
بوده است .باید گفت وضعیت این اماکن نشان
می دهد اقدام جدی برای نگهداری از آنان به
عنوان فضای سبز شهری صورت نگرفته است
و جای خالی احداث بوستان های محله جدید
به تناسب جمعیت و مساحت محالت به ویژه
در مناطق محروم حس می شود.

 I Iمحله هایی محروم از پارک

«در روند جانمایی و احداث پارک ها و بوستان
ها توجه جدی به جمعیت و مساحت محالت
نمی شـــود»؛ ایــن مطلبی اســت کــه یکی از
شهروندان به آن اشــاره می کند و از تمرکز
پارک ها و بوستان های اسفراین در شماری
از مناطق و محالت گله مند اســت .آن طور
که «شریفی» اظهارمی کند :محالتی هستند
که تراکم جمعیت باالیی دارند و از حتی یک

پارک محله یا فضای باز ورزشی محروم هستند
در حالی که فقط در حاشیه یکی از میادین
اسفراین  3پارک شهری قرار گرفته است .یکی
دیگر از شهروندان معتقد است :باید به سازی
پارک های محله موجود در دستور کار باشد و
این مهم همزمان با شناسایی محالت مستعد و
نیازمند به احداث پارک محله جدید دنبال شود
و نباید از هیچ یک از این دو غافل شد .به گفته
«مرتضوی» می طلبد مدیریت شهری به تقویت
زیرساخت های فضای سبز در نقطه نقطه شهر و
محله به محله با توجه به جمعیت و مساحتی که
دارند ،توجه کند.

 I Iاحداث پارک محله در دستور کار

«عملیات اجرایی احداث یک پارک محله در
خیابان شهید صالحی کلید خــورده است»؛
این مطلبی است که رئیس کمیسیون عمران
شــورای اسالمی شهر اسفراین از آن سخن
می گوید و می افزاید :رویکرد بعدی ما پس
از پــروژه هــای مــوجــود ،به ســازی پــارک ها و
بوستان های شهری به ویــژه پــارک بانوان و
احداث پارک های محله است که تحقق آن با
اولویت محله شهید صالحی از مناطق محروم
شهر آغاز شده است.
آن طور که «ابراهیم بابایی» اضافه کرده است:
امسال اعتبار برای احداث پارک محله شهید

صالحی پیش بینی شــده و به ســازی پارک
های قائم(عج) ،ملت و کوثر(بانوان) از سوی
مدیریت شهری در حال انجام است.

 I Iاحداث پارک به تناسب اعتبارات

به گفته شهردار اسفراین 5 ،پــارک شهری
با مساحت  38.5هکتار و  7پــارک محله با
مساحت  2.6هکتار در اسفراین وجود دارد و
سرانه پارک های عمومی برای هر شهروند
 6.9مترمربع است.
«محسن لعل ق ــادری» به مساحت 127.5
هکتاری کل فضای سبز این شهر هم اشاره و

از شهرستان ها چه خبر؟
شیروان -عوض زاده
*«حسین اسالمی» معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شیروان گفت :گروه سرود دانش آموزان
دبیرستان شریعتی این شهرستان در سی و هفتمین جشنواره مسابقات فرهنگی ،هنری دانش آموزان
سراسر کشور حائز رتبه سوم شد.
* سرهنگ «اکبری» فرمانده سپاه شیروان در نشست با اصحاب رسانه گفت :واقعه غدیر با حضور 20
هنرمند و حدود  650هنرور در ایستگاه اول محور جبل النور شیرکوه بازسازی و پیش بینی می شود این
رویداد معنوی حداقل  10هزار نفر را برای بازدید گرد هم آورد.
اسفراین -نجفیان
*«رضا ارغیانی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین گفت :استاد «جعفر بهرامی» پیش کسوت
مقامی طی مراسمی در قالب دهمین چلگی کارتون و کاریکاتور ایران ،در منزل شخصی اش واقع در
روستای خوش(خوشین) تجلیل شد.
شیروان -گروه شهرستان ها
*«صابریان» مسئول بسیج دانشجویی شیروان گفت :گروه جهادی شهید حسن طهرانی مقدم دفتر بسیج
دانشجویی شیروان 2 ،واحد مسکونی را در روستای مرزی رباط تکمیل کرد و عملیات آوار برداری یک
منزل مسکونی را که دچار حریق شده بود ،انجام داد.
جاجرم -معینی
*«سلیمانی» فرمانده پلیس راه جاجرم -گرمه – میامی گفت :در کیلومتر  ۱۳محور امیر آباد به جاجرم یک
خودروی پراید به علت بی توجهی راننده به جلو ناشی از خستگی واژگون و راننده آن مصدوم شد.

سرانه کل فضای سبز شهری برای هر شهروند
را  21.5متر مربع ذکر و به وجود تنها پارک
جنگلی با مساحت  46هکتار در اسفراین
اشــاره می کند.وی گریزی هم به اجــرای 3
پروژه به سازی پارک ملت در قسمت جنوبی
پل بهشت ،کوهساران پارک قائم(عج) و پارک
کوثر و آماده سازی آن به عنوان پارک بانوان
می زند و از برنامه مدیریت شهری برای تداوم
پارک ها و فضای سبز و احــداث پارک محله
های جدید البته به تناسب اعتبارات و اولویت
های موجود خبر می دهد.
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بازتاب یک گزارش

کمربند شمالی اسفراین امسال تکمیل می شود
نجفیان -رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی
شهر اسفراین امیدوار است امسال کمربند شمالی
شهر تکمیل شود و با بهره برداری از آن شاهد اتصال
میدان پهلوان کشوری به ابن سینا باشیم .پیشتر
در مطالبی و آخرین بار هم در گزارشی با عنوان
«کمربند شمالی شهر در بن بست وعده ها» به گره
کور و ناگشودنی در پروژه کمربند شمالی اسفراین
به عنوان گــره گشای ترافیک ایــن شهر پرداخته
شد.به گفته «ابراهیم بابایی» ،توافق برای تملک و بازگشایی  ۳ملک باقی مانده در نزدیکی تقاطع بهشت
– اسفراینی در مسیر کمربند شمالی شهر صورت گرفت و پس از پایان مهلت  ۲ماهه تخلیه امالک و جا به
جایی مالکان عملیات تخریب ،بازگشایی و زیرسازی این بخش از کمربند شمالی اسفراین آغاز خواهد شد
و پس از آن آسفالت مسیر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
آن طور که وی گفته است ،در کمربند شمالی اسفراین از مسیر میدان ابن سینا ،شهرداری همچنان حل
و فصل اختالف با پیمانکار را از سوی استانداری دنبال می کند و با تحقق آن تسطیح و آسفالت خواهد
شد.به گفته وی ،با پایان یافتن  ۲مورد ذکر شده در حقیقت کمربند شمالی شهر تکمیل و میدان ابن سینا
به پهلوان کشوری متصل می شود.

۷

اخبار

تالش ها جواب داد

صف نانوایی های شیروان
کوتاه اما برقرار

فرماندار شیروان :خبازی های متخلف پلمب می شود
گروه شهرستان ها -تدابیر فرمانداری شیروان
و تالش ها برای کاهش صف نانوایی ها تا حدودی
پاسخ داد و بررسی های میدانی گزارشگر ما ،از
کاهش صف نانوایی های این شهر حکایت دارد.
کشف شبکه قاچاق آرد و افزایش پخت مازاد چند
نانوایی در شیروان ،آخرین راهکار کاهش صف
نانوایی ها طی چند روز گذشته بود که از سوی
فرماندار اعالم شد و این موضوع کاهش نسبی صف
نانوایی های این شهر را در پی داشت و قد صفوف
را کمی کوتاه کرد اما هنوز تا شرایط مطلوب فاصله
وجود دارد.
بررسی های میدانی گزارشگر ما در روزهای جمعه
و شنبه از این حکایت دارد که بعد از اعالم پخت
مازاد و کشیک  ۷نانوایی از پنج شنبه شب ،کمی
در محله های مربوطه و بخش هایی از شهر صف
نانوایی ها کاهش داشته است.توزیع آرد سهمیه
خبازی ها با نظارت دقیق طی روز گذشته در تمام
نانوایی های این شهر اقدام دیگری است که با هدف
کاهش صف نانوایی ها صورت گرفت و اکنون طبق
اعالم مسئوالن تمام نانوایی ها کسری سهمیه آرد
مرداد و سهمیه آرد دهه اول شهریورشان را دریافت
کرده اند.طبق مشاهدات ،بعضی از نانواییهای
کشیک و مازاد پز بعد از ساعت معمول کاری ،کمی
خلوت تر شده بود اما در مجموع با استناد به صحبت
های مسئوالن و اقدامات انجام شده ،خلوت شدن
نانوایی ها چند روزی زمان خواهد برد.
«نادری» یکی از شهروندان شیروانی با اشاره به این
که امیدوار بودیم با تشدید برخوردها و کشف شبکه

قاچاق آرد ،کمی صف ها خلوت شود از این که هنوز
صف ها برچیده نشده است و برای خرید نان باید
در صف معطل شد ،اظهارنارضایتی می کند و می
گوید :پس از اقدامات انجام شده از سوی مسئوالن،
صف ها آن طور که انتظار می رفت ،شکسته نشده
است.
این شهروند البته از اقــدام متولیان برای کاهش
صف ها و برخورد با متخلفان قدردانی می کند.
فرماندار شیروان پیشتر با اعالم این که از سهمیه
آرد کل شهرستان کسر نشده است ،اظهارکرده بود:
بیش از  ۳۰خبازی متخلف که آرد را قاچاق کرده
بودند به دستگاه قضایی معرفی شدند و تحقیقات
جامع و کامل از سایر خبازی ها در حال انجام است.
«مـــرآتـــی» همچنین صــبــح شنبه در جلسه با
خــبــازان شهرستان ،ضمن تقدیر از همراهی و
همکاری خوب آن ها ،از خبازهای متخلف گالیه
و اظهارکرد :برخورد با متخلفان بدون کمترین
گذشت ادامه خواهد یافت و اگر خبازی قاچاق آرد
و نان داشته باشد بالفاصله پلمب خواهد شد زیرا
نان نیاز اصلی مردم است و برخوردها در راستای
تامین رفاه مردم خواهد بود.به گزارش خبرنگار ما،
طبق شنیده ها امکان افزایش تعداد خبازی های
متخلف وجود دارد .همچنین شنیده شده است،
بخشی از سهمیه آرد مربوط به برخی نانوایی ها
با قیمتی باالتر از نرخ سهمیه خریداری شده و در
بازار آزاد به فروش رسیده بود که این امر موجب
کاهش ساعت پخت در برخی خبازی ها و به تبع
آن شلوغی صف ها شده بود.

