
*باهدف رونق اقتصادی ، جذب گردشگر و اعتالی فرهنگ 

اصیل درگ��ز و احیای بازیهای بومی ومحلی و حمایت از 

تولیدات و ف��رآورده��ای لبنی و غذاهای بومی ومحلی و 

معرفی توانمندیها و پتانسیل ها و ظرفیت های شهرستان 

سومین جشنواره عشایری درگز از 3 تا 13 فروردین د رمنطه 

گردشگری و عشایری قزقان دره برگزارمی شود.

*مردم خوب و همیشه د رصحنه درگز همزمان با سالگرد 

حضور  با  باردیگر  اسالمی  شکوهمند  انقالب  پ��ی��روزی 

گسترده راهپیمای 22 بهمن حمایت خود را از نظام مقدس 

جمهوری اسالمی به نمایش گذاشتند و دشمنان انقالب را 

محکوم کردند.

*بارش برف سنگینی دراخرین روزهای بهمن ماه موجب 

خوشحالی م��ردم رافراهم کرد . مهندس ن��وروزی رئیس 

هواشناسی درگز میانگین بارش برف را 12 سانتی متر 

اعلم کرد و اف��زود: این بارش در 8 سال گذشته بی سابقه 

بوده است .

* نمایشگاه هنرهای دستی و جشنواره غذاهای محلی و 

سنتی از سوی حوزه بسیج حضرت زهرا)س(چاپشلو دراین 

شهر برگزارشد دراین جشنواره بیش از 200 نوع غذاوجود 

داشت و با نظر هیئت داوران خانمها حکیمه نوری ازروستای 

ینگه قلعه با غذای کله جوش و هدیه مشکینی از روستای 

داغدار با غذای اشکنه و سمیه پلگردی از روستای پل گرد 

با غذای کماج رتبه اول تا سوم را کسب کردندو لوح تقدیرو 

هدایایی رادریافت نمودند.

*مهندس حاتمیان با اعالم اینکه حدود 340 متر تونل 

حفری شده گفت:راه درگز و تونل اهلل اکبر اولویت اصلی 

کارماست و ب��زودی کارحفاری تونل از سمت روستای 

داغدار نیز اغاز خواهدشد وی افزود: داریم بررسی یم کنیم 

اگرامکان داشته باشد از میان کوهستان جبهه ای ایجاد 

کنیم و درواقع از 4 سمت حفاری انجام شود.

*مسابقات کشتی با چوخه کشوری که در شهرستان درگز 

برگزارشدو تیم درگز مقام قهرمانی را کسب کرد و تیمهای 

شیروان و قوچان نیز بترتیب دوم وسوم شدند.

رنماینده  حضو  با  شهرستان  اسالمی  ش��ورای  *جلسه 

وفرماندارواعضا ذیربط درمحل ساختمان ش��ورای شهر 

برگزارشد دراین جلسه مهمترین مشکالت شهرستان از 

جمله راه بین شهری و اب کشاورزی و آب شرب بعضی از 

روستاهها و طرح های تولیدی ، گازرسانی به روستاهها و 

راههای روستایی و بسیاری از مسائل درخور توجه شهری 

و روستایی مطرح شد و تصمیمات الزم اتخاذشد.فرماندار 

درگز گفت: درحل حاضر تعامل خوبی ایجادشده است و 

امیدواریم بتوانیم گامهای موثری رابرای ایجاد اشتغال برای 

مرم انجام دهیم .

*ازسوی کمیته امداد امام)ره( درگز همز مان با دهه فجر 

3واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد افتتاح و مورد بهره 

برداری قرارگرفت این واحدها مسکونی هریک با زیربنای 

60 متر مربع هزینه ا ی مجموعا 75 میلیون تومان هزینه 

داشته است .

*یکی از چوپانان روستای زیندانلو که درمیان برف ها 

گرفتارشده بود با تالش مردم و گروه های امداد متشکل 

ازنیروی  انتظامی ، هالل احمر ، هیئت کوهنوردی و اتش 

نشانان پس از حدود 20 ساعت سالم یافتند.و به اغوش 

خانواده برگردانده شد.

*درراس��ت��ای توانمندسازی مددجویان کمیته ام��داد د 

رسالجاری از سوی کمیته ام��داد یک میلیارد و دویست و 

پنجاه میلیون تومان د رغالب تسهیالت وامی برای اشتغال 

زایی د رزمینه دامداری و کشاورزی و صنعتی به تعداد 105 

خانوارپرداخت گردید و 180 نفر بطور مستقیم اشتغال یافتند.
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مروری برمهمترین خبرهای درگز 

سخنی با خوانندگان عزیز

با سالم و آرزوی 

س����الم����ت����ی و 

س���رب���ل���ن���دی 

برای  وموفقیت 

خوانده  جمیع 

ارجمندو  گ��ان 

بویژه همشهریان 

فهیم و مهربان و 

گرانقد ردرگزی 

از اینکه خدای مهربان توفیق خدمتگزاری برایمان 

عنایت کرده تا بیشتر خدمت کنیم بسیار سپاسگزاریم 

عزیزانم بارها اع��الم نمودم  وگفتیم هرقدمی و هر 

موفقیتی که به پیش می رویم حاصل همکاری و حمایت 

بی دریغ شما بزرگواران بوده است و ازاین جهت برخود 

می بالیم و احساس سربلندی و افتخار می نمائیم .

 با ای��ن ح��ال تمام اه��داف و ت��الش ما خدمت به شما 

همشهریان عزیزاست و امیدواریم همچون گذشته 

یاریگر مان باشید و مارادراین راستا بیش از پیش یاری 

نمائید الزم است به استحضار کلیه عزیزان برسانم در 

نظر است ویژه نامه عید نوروز قبل پایان سال و حداکثر 

تا 20 اسفند با تیراژ و صفحات بیشتر به چاپ برسد 

امیدواریم مارادراین مقطع یاری نمائید     

حق یارتان 
حسین مقصودی 
خبرنگاردرگز 

حرف دل 
*با توجه به بارش اخیر دراکثر خیابانها چاله ایجادشده 

که ت��ردد وسایل نقلیه راب��ا مشکل مواجه ساخته  از 

شهرداری محترم درخواست داریم بانزدیک شدن عید 

نوروز به این وضعیت رسیدگی نماید .                                                    

جمع کثیری از مردم درگز 

*با اینکه سد معبر یکی از مشکالت اساسی شهر درگز 

می باشد و شهرداری هم چندین نوبت بطور اساسی 

با آن برخورد نموده ولی متاسفانه ایجاد سد معبر از 

سوی کسبه ، عبور و مرور د رپیاده روها بویژه برای بانوان 

بامشکل مواجه است و حتی شاهد بودیم چادر یکی 

از خانم ها دربرخورد با این سد معبرها پاره شده است 

استدعا می شود مسئولین و کسبه عزیزمراعات حال 

مردم راداشته باشند.                           

 محمدی – ابراهیمی- کریمی 

*بعضی از ادارات که خود مجری قانون هستند متاسفانه 

قانون را رعایت نمی کنند در مقابل چشمان مردم آشکار 

تخلف می نمایند و این روند روحیه مردم را خدشه دار می 

کند و از مقامات عالی رتبه تقاضا داریم نظارت بیشتری 

به مجموعه های پایین دست داشته باشند.                                                    

جاللی – سجادی 

*انتهای خیابان کالت 2 به سمت بلوار رازی تابلو راهنما 

نداردوضعیت این مسیر نیز چندان مطلوب نیست لذا 

ازشهرداری محتر م درخواست رسیدگی فوری و رفع 

نواقص این مسیر راداریم .                                          

 کاظم کرمانی و جمعی از اهالی منطقه

*باتوجه به اینکه چندسال از قتل زوج مسن روستای 

حضرت سلطان می گ��ذرد جمع کثیری از م��ردم از 

مسئولین ذیربط خواستند نسبت به شناسایی و معرفی 

قاتلین این زوج تسریع نمایند. 

 یادداشت


