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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

جای خالیتجهیزات بازیکودکان درایور
محمودیان
پارک ها از مهم ترین مکان ها برای بازی و
گردش کودکان به شمار میروند و کودکان
می توانند در محیط شاد پارک شور و نشاط
داشته باشند.
بازی با تاب و سرسره که کوچک ترین امکانات
یک پارک است بخش بزرگی از دنیای کودکانه
آن ها را پر می کند.
ایــجــاد فــضــای ب ــازی ایــمــن ب ــرای کــودکــان و
نوجوانان خواسته بحق شهروندان است؛
چیزی که کــودکــان شهر ایــور از آن محروم
هستند .نبود فضای سبز و تجهیزات الزم برای
بازی کودکان به وضوح در تنها پارک شهر ایور
به چشم می خورد .این موضوع موجب شده
بیشتر کودکان این شهر اوقــات فراغت خود
را در منزل یا با حضور در پــارک هــای سایر
شهرهای همجوار بگذرانند.
«باقری» یکی از دانــش آمــوزان است که می
گوید :در این فصل منتظر تجهیز پارک شهر
هستیم تا در فصل بهار و تابستان بتوانیم

از پارک شهرمان بهره ببریم اما گویا خبری
از تجهیز نیست.او می گوید :بچه های ما از
داشتن فضایی برای بازی محروم هستند در
حالی که داشتن تجهیزات بازی در پارک شهر
حق آن هاست.
«طالبی» از توجه نکردن مسئوالن به امکانات
پارک ایور گالیه مند است و می گوید :حتی
تاب و سرسره موجود در پــارک این شهر نیز
ایمنی کافی را ندارد.
یک شهروند دیگر می گوید :به دلیل نبود
امکانات شهری ویــژه کــودکــان ،فــرزنــدان ما
بیشترین زمان اوقات فراغت خود را در منزل با
تماشای تلویزیون یا بازی های اینترنتی سپری
می کنند و از مسئوالن خواستاریم در خصوص
فراهم ساختن تجهیزات شهری ویژه کودکان
همچون پارک ایمن تدبیری بیندیشند.
به گفته «غالمی» کودکان ایــور هیچ مکانی
برای تفریح و سرگرمی ندارند و مسئوالن با
سامان دهی این پارک می توانند به کودکان
و نوجوانان شور و نشاط ببخشند.
«اصغری» یکی دیگر از شهروندان با بیان این

که ایور پارک بازی برای کودکان ندارد ،ادامه
می دهد :در اوقات فراغت برای تفریح فرزندم
باید به شهر گرمه یا جاجرم سفر کنم تا فرزندم
از فضای پارک این دو شهر استفاده کند.
در ایــن راســتــا «شــیــخ زاده» رئــیــس شــورای
اســامــی شهر ایــور مــی گــویــد :ش ــورای شهر

ایجاد پارک در جوار بوستان شهدای گمنام را
مصوب و شهرداری نیز عملیات اجرایی آن را
آغاز کرده و امیدواریم در تابستان ۹۹فاز اول
آن بهره برداری شود که همزمان بحث تجهیز
قسمتی از آن با ست کامل پارک کودک در
دستور کار است.

به دلیل نبود
امکانات شهری
ویژه کودکان،
فرزندان ما
بیشترین
زمان اوقات
فراغت خود
را در منزل
با تماشای
تلویزیون
یا بازی های
اینترنتی
سپری میکنند

سند جامع مدیریت بحران شیروان اصالح می شود

برگزاری مسابقات قرآن ،عترت و نماز

عوض زاده -سند جامع مدیریت بحران شهرستان شیروان بازبینی و اصالح خواهد شد.این مطلبی بود که معاون عمرانی فرماندار
شیروان در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان ذکر و تصریح کرد :نیاز است تجهیزات لجستیکی شهرستان نیز تقویت
شود«.مهرداد ایزانلو» با اشاره به این که مانور صفر (بحران) در آینده ای نزدیک در این شهرستان اجرا خواهد شد ،افزود :آمادگی
همه دستگاه های شهرستان به خصوص اعضای ستاد مدیریت بحران در این مانور ارزیابی خواهد شد.
وی با اشاره به باران های سیل آسای ابتدای امسال و خسارات وارد شده به منازل مسکونی ،مزارع و باغ ها و زیرساخت های آب،
برق ،گاز و راهداری ،بر آمادگی کامل و همه جانبه همه دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان برای مقابله با هر نوع
بحران و حادثه غیر مترقبه ای تاکید کرد.

نجفیان -مسابقات قرآن ،عترت و نماز در اسفراین برگزار شد.معاون پرورشی و
تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش اسفراین با اعالم این خبر افزود :بیش از
 ۱۲هزار دانش آموز در مسابقات قرآن ،عترت و نماز در مدارس این شهرستان
شرکت کردند.به گفته «احمدرضا حسن زاده» اجرای مسابقات دانش آموزی
قرآن ،عترت و نماز در مدارس پایان یافته و بناست مرحله شهرستانی این
رقابت ها برای مقاطع تحصیلی گوناگون به میزبانی دارالقرآن های امام
محمدباقر(ع) و نور المهدی(عج) از هفته آینده آغاز شود تا برترین های
شهرستانی معرفی شوند.

گزارش جلسه
یک مسئول خبر داد:

سهم  ۷۷۰میلیون تومانی اسفراین از تسهیالت مشاغل خانگی
نجفیان -رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اسفراین از سهم
 ۷۷۰میلیون تومانی این شهرستان از منابع تسهیالت مشاغل خانگی
برای امسال خبر داد.
به گفته «سعید عباسی» ،این میزان تسهیالت از سوی دستگاه های
اجرایی صــادر کننده مجوز فعالیت مشاغل خانگی شامل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ،صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد

کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسالمی در قالب تسهیالت  ۲۰میلیون
تومانی از سوی  ۲بانک عامل تا پایان امسال توزیع و پرداخت خواهد
شــد.وی با اشــاره به پرداخت بیش از  ۷۷میلیارد تومان تسهیالت
در قالب هــزار و  ۴۲فقره وام اشتغال پایدار روستایی و عشایری،
خاطرنشان کرد :با پرداخت این میزان تسهیالت اشتغال پایدار هزار
و  ۸۵۸فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.

شهرستان ها

۷

اخبار
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان شمالی:

قانون انتخابات باید اصالح شود

میم پرور -در قانون انتخابات ما ضعف وجود دارد
و باید اصــاح شــود ،همچنین اف ــرادی به میدان
بیایند که توانایی کار کردن را داشته باشند .این
مطلب را رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
خراسان شمالی در جلسه گرامی داشت ستاد دهه
فجر فاروج اعالم کرد و افزود :جنگ امروز دشمن با
ما جنگ رسانه ای ،فرهنگی و اقتصادی است.حجت
االسالم «ساالری» به تشریح وظایف کارگروه های 12
گانه ستاد دهه فجر در شهرستان فاروج پرداخت و ادامه داد :سپاه در طول این  40سال برای مردم و نظام
فقط یک یا دو کار خاص نکرده بلکه تمام توان خود را گذاشته و آبروی نظام را حفظ کرده و همواره در کنار
مردم بوده و به این نظام و انقالب و مردم با تمام توان خدمت کرده است.امام جمعه فاروج در این جلسه
گفت :دشمنان حتی از نام حاج قاسم و شهادت وی ترس دارند زیرا طومار آمریکا با آخرین مأموریت سردار
که شهادت ایشان بود در هم پیچید .حجت االسالم «نوروزی» با اشاره به نقش ارزشمند مردم در بخش های
مختلف افزود :حضور مردم در عرصه های مختلف نظام دارای اهمیت است و باید تالش شود امسال بیش
از گذشته انتخاباتی باشکوه و سالم برگزار شود« .مسعود صادق تیتکانلو» فرماندار فاروج گفت :حضور مردم
در مراسم راهپیمایی و انتخابات امسال باید پررنگ تر از گذشته باشد و ثابت کنند با وجود همه مشکالت و
کاستی ها پای نظام و انقالب ایستاده اند.

اهدای کتاب به دبیرستان های اسفراین
نجفیان -مدیر آموزش و پرورش اسفراین از اهدای کتاب از سوی بنیاد علوی به  ۸دبیرستان متوسطه دوم
این شهرستان خبر داد.به گفته «حسین ابراهیمی» ،در راستای اجرای طرح ارتقای سطح علمی دانش
آموزان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ۷۳۹ ،جلد کتاب درسی خاص دانش آموزان پایه دوازدهم دوره
متوسطه دوم در قالب  ۹۹بسته با اعتباری حدود  ۶۰۰میلیون ریال به دبیرستان های متوسطه دوم هدف
حمایت بنیاد علوی اختصاص یافت.

اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی در راز و جرگالن
نجاهی -طرح واکسیناسیون تب برفکی  15هزار رأس دام سبک در راز و جرگالن اجرا شد.رئیس اداره دام
پزشکی راز و جرگالن با اعالم این خبر افزود :این طرح با داروی داخلی برای دام های سبک آغاز شده است
و تا آخر سال ادامه دارد.آن طور که «فیروزه» گفت در این طرح  ۲۰۰هزار گوسفند و بز واکسینه می شوند.

تدارکبرایاولینجشنوارهخطتحریریوخوشنویسینستعلیق
نجفیان -رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین از تدارک برای برگزاری اولین جشنواره خط
تحریری و خوشنویسی در رشته نستعلیق در این شهرستان خبر داد.به گفته «رضا ارغیانی» ،این جشنواره
در  ۳رده سنی دوره ابتدایی و متوسطه اول ،متوسطه دوم و آزاد برگزار خواهد شد و مهلت ارسال آثار هم تا
 ۵بهمن خواهد بود.وی خاطرنشان کرد :نمایشگاه آثار برگزیده در طبقه همکف مجتمع فرهنگی ،هنری ایل
بیگی از بیست و سوم ماه آینده به مدت یک هفته میزبان عالقه مندان خواهد بود.

گرگ ها  ۴رأس گوسفند را تلف کردند
نجاهی -به گفته «داوری» دهیار روستای قره قانلو ،سحرگاه روز سه شنبه گرگ های گرسنه با ورود به
دامداری یکی از اهالی این روستا  ۴رأس گوسفند را تلف کردند.

