
وزیـــر اطــالعــات کــشــورمــان کــه همزمان بــا سفر 

رئیس جمهوری به استان خراسان رضوی به 

شهرستان درگز سفر کرده بود پس ازحضور 

در مزارشهدا و ادای احترام به مقام آنان 

درجمع مردم شریف درگز در مسجد امام 

حسین )ع( گفت: شما مردم درگز با تقدیم 

366 شهید در این نقطه دورافتاده مستحق 

اکرام و احترام هستید و ایثارگری شمادرراه انقالب 

قابل تقدیر است و بنده قول می دهم پیگیر مشکالت شما مردم 

باشم. دکتر علوی از درگز به عنوان شهری با مردمان سربلند و 

افتخارآفرین یاد کرد و افزود: دردرگز دردو مقطع یکی در زمان 

نادرشاه افشار و دیگری به دست توانمند شهید صیاد 

شیرازی قلم متجاوزین راشکسته و درکنار این 

افتخارات از چهره های علمی چون عالمه 

شهرستان و ادیبان بنامی بــرخــوردار بوده 

است. وی شهدای درگز را مدال افتخار مردم 

دانست که برسینه آنان می درخشد و مردم 

خوب این سرزمین همواره برای استقالل این آب 

و خاک تالش کردند که زحمات آنان قابل تقدیر است 

. وزیراطالعات وحدت وهمدلی مردم ومسئوالن درگز را مورد 

تحسین قرارداد و افزود: هرجا وحدت و همدلی باشد پیشرفت 

و عمران و آبادانی بیشتری انجام خواهدشد. دراین دیدار ابتدا 

محمد حسن فرهادی فرماندار درگز با بیان پاره ای از توانمندیها 

و مشکالت درگز از قبیل راه ،تونل ا... اکبر وگاز رسانی و... 

افزود: مشکالت درگز در قالب 8 موضوع جمع بندی شده که 

تقدیم وزیر محترم اطالعات خواهدشد سپس حجت االسالم 

ایروانی امام جمعه  درگز نیز با قدردانی از حضور وزیراطالعات 

دردرگز نبود راه مناسب رایکی ازمشکالت اساسی درگز یاد کرد  

وافزود: پروژه تونل ا... اکبر به دلیل نبود اعتبار از حدود 3 ماه 

قبل تعطیل شده نیازمند اعتبارات و ضروری است وزیرمحترم 

دراین رابطه عنایت ویژه ای داشته باشد.مهندس حاتمیان 

نماینده درگز نیز نبود شبکه آبیاری سددرونگر یکی از مشکالت 

کشاورزان منطقه یاد کردو افزود: خشکسالی های پی درپی 

سبب مهاجرت 20 درصدی مردم درگز درسنین 15 تا65سال 

به سایر نقاط کشور شده است .
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مروری برمهم ترین خبرهای درگز 

*حجت االسالم ایروانی امام جمعه درگزخطاب به مسئولین 

گفت: حفظ مسئولیت به هرقیمت نباید باشد، چراکه این ظلم 

به خود و نظام است و نباید جای کسی رابگیرید  که  با نشاط کار 

می کند و به خاطر چهارروز دنیا آخرت خود را تباه نکنید.

*فرهادی فرماندار درگز در جلسه شورای اداری گفت: باید 

براساس برنامه کارها را پیش ببرید از علم استفاده کنیدو با 

مدل برنامه ای حرکت کنید و امید رادردل مردم زنده نگه دارید 

و اشتغال را جدی بگیرید . 

*مهندس حاتمیان نماینده درگز : مسئوالن باید مشارکت مردم 

رادراولویت کارخود قراردهند و قطعا مدیرانی  که به مشارکت 

پایبند باشند توانمند و قوی خواهندشد و بنده معتقدم بسیاری 

از نارضایتی ها ناشی از رفتارنادرست مسئولین است . 

*دکتر قنبری مدیرآموزش و پــرورش درگــز : وقتی که ریشه 

خانوادگی مستحکم نباشد قطعا آسیب آن به دانش آموزان 

می رسد. وی موفقیت های آموزش و پرورش را حاصل تالش 

مضاعف دست اندرکاران آموزش و پرورش دانست و افزود: این 

تالش ها رتبه آموزش و پرورش را از 42 به 2 ارتقا داده است .

*دکتردرسنی رئیس آموزش و پرورش نوخندان : کسب ده ها 

رتبه اول و برتر درسطح استان نشان از تالش و برنامه ریزی دست 

اندرکاران آموزش و پرورش نوخندان است .

*پیرفلک رئیس اداره کارو تعاون : افتخار ما این است که به 

ــالم)ص( دست آنها را  قشری خدمت می کنیم که پیامبر اس

بوسید ودرشرایط فعلی اگر همه کارراتعطیل می کنند کارگران 

کاررابرای خدمت رسانی به مردم آغاز می کنند. 

*مسابقات اسب دوانی فصلی بهاره با شرکت 73 سوارکاردر 

پیست چغر در 5 کــورس برگزارشد درایــن دور از مسابقات 

ســوارکــارانــی  از مشهد ، کــالت ، قــوچــان ، چــنــاران ، درگــز 

حضورداشتند.نبود یک پیست استاندارد یکی ازمشکالت 

اساسی هیئت سوارکار ی درگــز است که بهسازی آن همت 

مسئولین را می طلبد .

ــردم نسبت به کمبود پرسنل در بخش  از م *جمع کثیری 

رادیولوژی و سونوگرافی معترض خواستار حل این مشکل 

از سوی مسئولین ذیربط هستند. دکتر پاریاب رئیس شبکه 

بهداشت و درمان درگزگفت کمبود نیروی متخصص در زمینه 

رادیولوژی و سونوگرافی د رسطح استان است و نیازمند توجه 

مسئولین استانی است .

معلمین نمونه سال جاری به شرح ذیل معرفی شدند: فرزانه سکوی 

– محمد شجاع پور شیلگان – سیده فاطمه حسینی – مینا باغدار 

توانا- لطیفه شعبانی – محمد حسن دهقان یکه باغ – ابوالفضل 

نقابت اوتانلو – ملیحه قریشی – احمد حیرانی – آزاده حسینی – ام 

البنین رهدار- مریم امیری- سهیال کرمی – کلثوم صارمی – مریم 

گلزاره شارک – وحید زره پرور – ابوالفضل ناظری – اکبر صفری – 

سمانه فیروز بخت – حمید گندمکار ) نمونه استانی (

مظفری رئیس اداره راه و شهرسازی گفت: سردخانه یک هزارو 

پانصد تنی میانکوه تاکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 

در سال جاری به بهره برداری خواهدرسید .

*از شــوراهــای اسالمی شهرها و روستاهای 

درگز درخواست می شود یک مقدارکارفرهنگی 

دررابطه فرهنگ زندگی اجتماعی و رعایت حق 

و حقوق دیگران داشته باشند.

 یک شهروند

*از شهرداری درگز درخواست می شود به وضعیت 

آسفالت ورودی شهر ازسمت چاپشلو به ویژه 

حدفاصل پل تا میدان جهاد را مورد توجه قراردهد 

، ناهمواری و پستی و بلندی آسفالت، جلوبندی 

وسایل نقلیه راازبین برده است. 

محمدپور

*مسئولین محترم فکری بــرای اسفالت راه 

روستاه های قلجق و جغال داشته باشند. با 

گذشت حدود 40 سال از انقالب هنوز راه این 

روستاها شوسه است و حتی تاکسی خطی هم 

حاضر نیستند به این روستاها بیایند. 

جمع کثیری از اهالی روستا های جغال و قلجق

*بعضی از ادارات خدمات ر سان وبعضی از 

موجب  فرستندکه  می  پیام  ــدری  ق به  بانکها 

عصبانیت مردم شده است به قولی می گوینداگر 

درخانه کس هست یک حرف بس است !                                                     

رحمانی – عزیزی- دولتی  

بیفتد،  ازادارات  بعضی  به  ــارت  ک خدانکند 

اگرچه بعضی  روســای ادارات با مردم خوش 

رفتارهستند امامتاسفانه تعدادی از پرسنل 

ادارات طوری رفتارمی کنند که انگارازمردم 

گاهی  مسئولین  امیدواریم  طلبکارهستند 

پرسنل اداره مربوطه راامتحان کنند

جمعی  از شهروندان 

قول مساعد وزیر اطالعات برای پیگیری و رفع مشکالت درگز 


