
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح کرد:

 مراتع درگز در سطح استان
 نمونه است

مراتع درگز در سطح استان نمونه 

است. رئیس اداره منابع طبیعی و 

آبخیزداری درگزبا اعالم این مطلب 

گفت:در حال حاضر مراتع درگز به 

لحاظ برخورداری از سه نوع مرتع 

ییالقی ، قشالقی و میان بند در سطح استان نمونه می باشند 

و این ر وند سبب شده بیش از  هزار و 786خانوار دامدار با 

158 هزارراس دام به صورت مجاز ازآنها استفاده نمایند.

مهندس شرفخانی کل مساحت درگز را 376 هزار هکتار 

اعالم کرد و افزود: دراین راستا مساحت منابع طبیعی درگز 

275 هزارهکتار می باشد که از این مقدار 92 هزار هکتار 

مراتع ییالقی و 72 هزار هکتار مراتع قشالقی و 111 هزار 

هکتار نیزجنگل می باشد که 10 درصد جنگل های استان 

را تشکیل می دهد . وی افزود: این وضعیت درگز را یکی از 

شهرستان های مهم استان از لحاظ دارابــودن طبیعت زیبا 

و متنوع  کرده است که از آن می توان به عنوان سرمایه ای 

عظیم برای شهرستان یادکرد . رئیس اداره منابع طبیعی و 

آبخیزداری، درگز راشامل ذخیره گاه قره قات دو ابی اعالم و 

افزود: این گونه منحصربه فرد و نادر قره قات در ایران است که 

نظیر ندارد و عالوه بر آن ذخیره گاه های پسته پلگرد، گردوی 

بلدوق  حصار میانکوه ،چنار قزلق و جنگل های باارزش اورس 

در ارتفاعات شهرستان درگز است که جلوه های ویژه ای 

برای منابع طبیعی درگز می باشد . وی افزود: درگز در زمینه 

بهره برداری از محصوالت مرتعی و جنگلی نیزپتانسیل های 

فراوانی داردکه از جمله می توان به بهره برداری باریچه در 

سطح بیش از 18 هزار هکتار و بهره برداری آنغوزه در سطح 

3 هزار هکتار اشاره کرد .
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مروری برمهمترین خبرهای درگز 

*همزمان با 5 آذر سالروز تشکیل بسیج گردهمایی بزرگ 

بسیجیان در مسجد امــام حسین )ع( برگزارشد. دراین 

مراسم حجت االسالم ایروانی امام جمعه درگز گفت: در 

شرایط فعلی  بسیجی بودن و بسیجی ماندن صدها برابر از 

زمان دفاع مقدس سخت تر است. سرهنگ غفاری فرمانده 

سپاه درگز نیز گفت : امروز وظیفه همه ماست که با نگاه 

رهبری حرکت کنیم و نتیجه آن نیز اقتدار نظام خواهدبود.

*همزمان با هفته بسیج سپاه سه طرح حاصل تالش دست 

اندرکاران بسیج سازندگی افتتاح شدند. این طرح ها شامل 

یک واحد مسکونی برای یکی ازنیازمندان، کارگاه پرورش 

زالو ، سالن چند منظوره در پارک شادی می باشد.

* آقای حسین نشاط مدیرکارخانه آرد درگز گفت : با اخذ 

مجوز های الزم کاراحداث سیلوی 30 هزارتنی درگز در 

روستای خوانچه آغازشده است و در صورت تکمیل آن مشکل 

ذخیره گندم دردرگز مرتفع خواهدشد .

*اختالفات موجر و مستاجر د رمجمع اصناف رسیدگی 

می شود. آقای ابراهیم دور اندیش رئیس اتحادیه مشاورین 

امالک درگز بااعالم این خبر افزود: دراین راستا یک شورای 

حل اختالف 5 نفره  تشکیل شده است و درصورت عدم حل 

اختالف موضوع به دادگستری ارجاع خواهدشد .

*حجت االسالم ایروانی امام جمعه درگز در گردهمایی 

دست اندرکاران  امور مساجد گفت:هیئت امنای مساجد 

باید یک برنامه مدون درطــول سال داشته باشند و برای 

مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان بیشتر تالش نمایند.

*مرکزمعاینه فنی وسایل نقلیه سبک وموتورسیکلت برای 

اولین باردرسطح کشور راه انــدازی شد . آقای رنجبران 

مدیراین مرکز گفت: این مرکز با یک میلیارد تومان احداث و 

راه اندازی شده و 8 نفر مستقیم و 20 نفر به طور غیر مستقیم 

اشتغال به کار شده اند . آقای حمیدی فرماندار درگز نیز 

اعالم داشت ادارات شهرستان وظیفه دارند وسایل نقلیه 

ادارات مربوطه را دراین محل معاینه فنی نمایند. 

* با هوشیاری و تالش پرسنل نیروی انتظامی باند سارقین 

موتورسیکلت دستگیر شدند. سرهنگ احمدی فرمانده انتظامی 

درگز گفت:تاکنون ازاین عده تعداد 16 دستگاه موتورسیکلت 

کشف و ضبط شده است. همچنین مقدار4 کیلوگرم مواد مخدر 

دربازرسی ازوسایل نقلیه عبوری کشف گردید و 4 نفرنیزدراین 

رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. 

*از سوی موسسه خیریه آبشار عاطفه هایک کاروان زیارتی 

متشکل از عالقه مندان به مرقد امام هشتم )ع( به مشهد 

مقدس عزیمت کردند. در بین آنان افرادی بودند که تاکنون 

به زیارت امام رضا )ع( مشرف نگردیده بودند 

*برای اولین بار آقای محمد علی شجاع پور از کشاورزان 

بخش چاپشلو موفق شد در کشت توامان با پسته یک و نیم 

تن تخم کدوی پوست کاغذی را برداشت نماید. هر کیلو 

گرم تخم کدوی کاغذی بین 30 تا 40 هزارتومان بفروش 

می رسد و دارای خاصیت دارویی می باشد.

پــور بختیاری از  *پیکر پــاک و مطهر شهید محمد علی 

شهدای دفاع مقدس باشکوه خاصی بردوش مردم شهید 

پرور درگز تشییع و در شهر نوخندان به خاک سپرده شد. 

حجت االسالم ایروانی امام جمعه درگز گفت: شهدای عزیز 

و خانواده های آنان دین خود را نسبت به انقالب ادا کردند و 

امروز نوبت ماست که وظیفه خود را ادانمائیم .

*همزمان باروز پدافند غیرعامل از سوی آتش نشانی مانور 

اطفاء حریق با موفقیت انجام گرفت و آتش نشانان درگز 

درجه آتش نشانی دریافت کردند. 

*در سالجاری طی هماهنگی وبرنامه ریزی  انجام گرفته 240 

نفر اززائرین به کربالی معلی عزیمت کردند. آقای حاج نادر 

حجازی مسئول شرکت زیارتی نور حجاز ابیورد  گفت : دراین 

دوره  حــدود 10 درصــد اززائرین با اعضای خانواده بودند و 

بیشترین  آمار شرکت کنندگان از روستای تاج الدین بوده است.

*مدتی است ادارات خدمات رسان درگز شمشیر رابرای 

وصول مطابات خود ازرو بسته اند و به مبالغ کم یا زیادرحم 

نمی کنند و حتی از مامور می پرسی چرا اینقدر سخت 

گیری می کنید و حتی فرصت دوروزه نمی  دهید می گویند 

دستور رئیس است!

ولی زاده و جمعی از شهروندان

*اداره محترم راه کمی بیشتر به فکر راههای روستایی 

باشند، معموال  حاشیه جاده های روستایی رو به تخریب 

است و از طرفی اکثر راههای روستایی دچار دست انداز 

چاله شده و رفت و آمد در آن ها سخت شده است و نیازمند 

به بهسازی و ترمیم می باشد.                                           

 جمعی ازرانندگان مسیر روستا 

*وضعیت بعضی از خیابان ها و کوچه های درگز بسیار 

کثیف است و به نظر می رسد حتی در طول یک ماه جارو 

و پاکسازی نگردیده از شهرداری محترم درخواست داریم 

کمی بیشتر به فکر خیابان های فرعی و کوچه ها باشند. 

علیزاده 

*با اینکه در جلسات متعدد و حتی درنمازجمعه تاکید 

ــاد در مــراســم هــای ترحیم  شــد از هزینه کــردهــای زی

می کنند پرهیز شود و هزینه آن برای امور خیریه هزینه 

گردد متاسفانه باز هم شاهد هزینه کردهای زیاد برای 

مجلس ترحیم هستیم امید است به زودی شاهد حل 

اساسی این موضوع باشیم.

*بعضی ازکسبه اقدام به ریختن زباله های واحد صنفی 

خود به داخل کانال ها ی هدایت فاضالب شهری در مقابل 

مغازه می کنند و باعث می شوند که چهره شهر نامطلوب  

شود امید است ازاین پس رعایت کنندو زباله ها را اینگونه 

رها نکنند.

جمعی از شهروندان


