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گزارش جلسه

وعده درمانی معاون استاندار به راز و جرگالنی ها
رحمانی -تالش می کنیم امسال بیمارستان راز
و جرگالن را به سرانجام برسانیم و داروخانه شبانه
روزی طی یک ماه آینده در این شهرستان راه اندازی
شــود« .هــوایــی» معاون هماهنگی امــور عمرانی
اســتــانــدار بــا اعــام ایــن مطلب در جلسه شــورای
اداری راز و جرگالن ،افــزود :بخشی از مشکالت
این شهرستان مانند بیمارستان ،راه ،آب شرب و
ارتباطات محور توسعه هستند و باید این امکانات
فراهم شود تا سرمایه گذاران برای حضور در منطقه
رغبت پیدا کنند.وی با اشاره به این که جاده از سه
راهی آشخانه باید تعریض و ترمیم شود ،اضافه کرد:

برای رفع مشکل نیروی انسانی دستگاه ها از نیروی
امریه بومی استفاده شود .وی ادامه داد :برای طرح
های اشتغال زایــی نیز وام کم بهره پرداخت می
شود.فرماندار راز و جرگالن نیز گفت :شهرستان
راز و جرگالن نقاط قوت و ضعف دارد و در بعضی
از شاخص ها از میانگین کشور و استان عقب است،
بنابراین باید برای افزایش شاخص ها بیشتر تالش
کنیم«.حسین پــور» ادامــه داد 53 :مسیر در این
شهرستان شوسه و خاکی است و در حوزه بهداشت
و درمــان ،شهرستان رازوجرگالن حتی یک تخت
بیمارستانی نــدارد؛ در فضای ورزشــی و فرهنگی

بسیار عقب ماندگی داریم ولی در بعد گازرسانی
و حذف مدارس خشتی و گلی رتبه ممتاز را کسب
کردیم.بخشدار جرگالن نیز در این جلسه گفت:
شهرستان راز و جرگالن از محروم ترین شهرستان
های استان است« .نجاهی» افزود :با این که  2سد
در این شهرستان وجود دارد اما هنوز کشاورزان
نمی توانند از آب آن ها برای کشاورزی استفاده
کنند و این شهرستان با وجود این که بیمارستان
ندارد ،درمانگاه شبانه روزی هم ندارد و برای از بن
بست درآوردن آن باید راه راز به شیرین دره ،تازه
قلعه به دربند و آیرقایه به مراوه تپه بازگشایی شود.

فرماندار فاروج در چند قدمی تنور نانوایی ها
میم پــرور -فرماندار فــاروج در کارگروه سامان
دهــی آرد و نــان ایــن شهرستان خواستار تشدید
نظارت ها و بازرسی های بیشتر از نانوایی های این
شهرستان شد.
«ابوالحسن نجفی حاج تقی» گفت :در صورتی
مشکالت ایــن حــوزه حل خواهد شد که نظارت
ها جدی تر و به صورت ویژه انجام پذیرد و اگر در
این حوزه رفع مسئولیت کنیم هیچ مشکلی حل
نخواهد شد .وی افزود :از این پس به صورت روزانه

تیم  ۵نفره ای از دستگاه هــای مختلف مرتبط
از نانواییهای این شهرستان بازدید می کنند و
گــزارش تخلفات نیز حتم ًا باید اعــام و پیگیری
شود .وی خواستار جدی گرفتن موضوع فروش آرد
و لحاظ کردن میزان گاز مصرفی در نانوایی ها بر
مبنای سهمیه آن ها شد .وی از تخصیص سهمیه
 ۱۵تن آرد نیمه یارانهای طی۲هفته آینده در این
شهرستان خبر داد.
وی اضافه کرد :نصب دوربین در تمام نانواییهای

این شهرستان الزامی است و نانوایان  ۲ماه فرصت
دارنــد دوربــیــن را در ۳نقطه مشخص در داخل
نانوایی ها نصب کنند .فرماندار فــاروج گفت:
ساعت کاری نانوایی ها با توجه به سهمیه آن ها
حتم ًا باید اطالع رسانی شود« .قاسم زاده» معاون
برنامهریزی و امور عمرانی فرماندار فاروج نیز در
این جلسه گفت :اداره غله موظف است در خارج
از ساعات اداری از نانوایی های شهرستان بازدید
و گزارش تخلفات را نیز اعالم کند.

 ۲۳رأس گوسفند در پی برخورد با کامیون تلف شد

جشنواره قلم نی

نجفیان -برخورد کامیون با گله گوسفندان ۲۳ ،رأس گوسفند را تلف کرد .این خبر
را فرمانده انتظامی اسفراین اعالم و مطرح کرد :همزمان با عبور احشام از عرض
محور اسفراین  -سنخواست و بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با گله گوسفندان،
 ۲۳رأس گوسفند تلف و  ۲رأس هم زخمی شدند.به گفته سرهنگ «یگانه پور» ،برابر
اعالم کارشناسان پلیس راه ۵۰ ،درصد علت تصادف غفلت راننده کامیون در توجه
به جلو و  ۵۰درصد هم استفاده نکردن چوپان گله از عالیم هشدار دهنده تعیین شد.

میم پــرور -دومین جشنواره استانی خوشنویسی با شناخت
نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.سرپرست اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی فاروج با اعالم این خبر به خبرنگار ما اظهارکرد:
عالوه بر حضور هنرمندان بسیاری از شهرهای مختلف ۱۳ ،نفر از
هنرمندان این شهرستان نیز در این جشنواره در زمینه خط تحریری
به رقابت با یکدیگر پرداختند .به گفته «حسن رضوانی» از مجموع
شرکت کنندگان فاروجی ۵ ،نفر برگزیده شدند.
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