
ادامه از صفحه اول-نماینده درگز در مجلس نیز خواستار توجه 

بیشتر مسئولین برای مهار آب های سطحی و سرمایه گذاری 

درزمینه حفاظت از منابع آب شد و افزود:امیدواریم  این جلسه 

خروجی کاربردی خوبی داشته باشد و راه حل های راهبردی 

را پیشرو قراردهد و اگر قراراست کاری انجام شود به گذر زمان 

نیفتد.مهندس عبدا... حاتمیان افزود: در شهرستان اراضی زیادی 

داریم که نیازمند آب هستند در صورتی که در آن سوی مرز بدون 

محدودیت آب با دبی باالبرداشت می شود و امیدواریم بتوانیم از 

این منابع آب زیرزمینی برداشت کنیم و برای احیای مناطق کویری 

خود استفاده نمائیم . وی افزود: در طول سال سیالب های زیادی 

از مناطق مختلف درگز خارج می شود و با وارد کردن خسارات زیاد 

به کشور همسایه سرازیر می گردد درحالی که درتابستان با کمبود 

شدید آب مواجه هستیم . مدیر عامل آب منطقه ای استان نیزگفت: 

تمام سعی و تالش براین است که آب منطقه ای کاری نکند که به 

معیشت وتوان مالی مردم منطقه آسیب برسد و باید تالش کنیم 

منطقه رونق پیدا کند چراکه معتقدیم اگر روستاهای مناطق مرزی 

آباد شوند و کشور نیز آباد خواهدشد. عالیی افزود: دررابطه با تامین 

آب شرب روستاها هر مشکلی باشد حل خواهیم کرد و سریعا مجوز 

حفر چاه داده خواهدشد چراکه اینها خطوط قرمز شرکت است 

چون نمی شود دراین منطقه مرزی دراین هوای گرم مردم بی 

آب باشند. فرماندار درگز نیز درجمع بندی جلسه خواستار حل 

پاره ای از مشکالت منابع درگز از جمله ساماندهی شبکه زیر سطح  

سد درونگر ، احداث سدهای مختلف و پاره ای از مشکالت موجود 

درزمینه آب دردرگز شد. آقای فرهادی افزود: اگر سدی درست 

می شود باید شبکه زیرسد نیزدرست شود درحالی که متاسفانه به 

حال خود رها می شود و مشکالتی را بعدا ایجاد می کند. وی افزود: 

مسئولین باید سعی کنند هم برنامه دراز مدت و کوتاه مدت داشته 

باشند و اگر  یک نفر از مناطق مرزی مهاجرت کند ما مدیون خواهیم 

بود. در پایان معاون وزیر نیز نسبت به حل مسائل و مشکالت مربوط 

به منابع آب در  درگز قول مساعد داد.
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*گرمای شدید و بی سابقه دردرگز مردم راکالفه کرد به طوری 

که بسیاری از مردم از شدت گرما به مناطق ییالقی و خنک تر 

روی آوردند و طی چند روز متوالی نیز برق نقاطی از شهرستان 

درگز قطع گردید. 

*در جلسه ای که با حضور مسئولین استانی اداره فرهنگ 

ــز در  ــاد اسالمی ، فرماندار و مسئولین ذی ربــط درگ و ارش

فرمانداری تشکیل گردید مقررشد نسبت به تعیین تکلیف تنها 

سینمای درگز اقدام گردد. گفتنی است شهرستان درگز از 65 

سال قبل از سینما برخوردار بوده است . 

*آقای سهراب ذوالفقاری یکی از اعضای هیئت کوهنوردی 

درگز در منطقه میانکوه براثر بی احتیاطی هنگام صعود ازیک 

درخت توسط مارافعی از ناحیه انگشت دچار مارگزیدگی شد و 

با انتقال به موقع به بیمارستان نجات یافت. وی از کوهنوردان 

خواست هنگام کوهنوردی جانب احتیاط رارعایت کنند .

*از سوی کمیته امــداد امام )ره( تعداد 45 سری جهیزیه به 

45 نوعروس تحت حمایت این نهاد تحویل گردید این سری 

جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز ، قالی، ظروف آشپزخانه و 

غیره می باشند. آقای اکبری رئیس کمیته امداد درگز گفت: 

عالوه براین از ابتدای سالجاری نیز تعداد 13 سری جهیزیه به 

نوعروسان تحویل گردیده و 87 درصد هزینه جهیزیه ها توسط 

کمیته امداد و مابقی توسط خیرین تامین شده است .

*جمع کثیری از مــردم نسبت به استخدامی هاو جذب بی 

ضابطه نیرو توسط بعضی از ادارات انتقاد کردندو خواستار 

رسیدگی مقامات مسئول به این وضعیت شدند. 

*همزمان با هفته قوه قضائیه از سوی دادگستری درگز برنامه های 

متنوعی شامل دیدار با خانواده معظم شهدا، غبارروبی مزارشهدا، 

گردهمایی صمیمی رئیس دادگستری با پرسنل و... انجام گرفت .

*از سوی نیروی انتظامی و بانظارت دادستان درگــز طرح 

ضربتی مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر دردرگز به اجرا درآمد. 

در اجرای این طرح که با استفاده از یک قالده سگ مواد یاب 

ــواع مــواد مخدر کشف  انجام گرفت مقادیر قابل توجهی ان

گردید و تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر و روانه 

زندان شدند.

* سارقی که اقدام به سرقت وسایل داخل خودروها می کرد 

با هوشیاری نیروی انتظامی در حین سرقت دستگیرشد. 

سرهنگ احمدی فرمانده انتظامی درگز گفت: متهم تاکنون به 

6فقره سرقت مشابه اعتراف کرده و تا قبل ازاین نیز باند سارقین 

منازل نیز دستگیر و آنان به 33 فقره سرقت اعتراف کرده بودند. 

*اهالی روستای تیرگان که درجریان دوفقره سیل عظیم د 

رسال گذشته و امسال به شدت خسارت دیده اند خواستار توجه 

ویژه مسئولین برای جبران خسارت وارده هستند.

ــاد در مسیرروستاه های  آب پیچ معروف صید 

حسین آباد، نصرت آباد، یانبالغ که  تصادفات 

زیادی دراین پیچ رخ می دادبا تالش مسئولین  

بهسازی و آسفالت شدو لذا از زحمات بی دریغ 

مهندس محمودی و همکاران وی در اداره راه 

تقدیرو تشکر می نمائیم .

 علی خواجه پور از اهالی روستای یانبالغ

* کوچه بــهــورز واقــع در منطقه بــلــوار رازی 

نیازمند جدول گذاری و آسفالت است با توجه 

به ضرورت و نیاز از شهرداری درخواست اقدام 

فوری داریم .

حسن مهرابی و جمعی از اهالی

* درمحدوده مرکز بهداشتی و درمانی انتهای 

خیابان مدرس به ویژه در زیرپل مشکالتی وجود 

دارد که اهالی محل را رنج می دهد و نیازمند 

توجه مسوالن مربوطه است امید است هرچه 

زودتر حل ور فع گردد. 

بجنوردی – علیپور و ...

ــم مــردم رادرجریان  *از مسئولین توقع داری

کارهایی که انجام می شود قراردهند و بیشتر 

اطــالع رسانی کنند چراکه بسیاری از مردم 

ازفعالیتهاو کارهای ادارات بی خبرند به امید 

توجه مسئولین به این موضوع مهم . 

جمعی از شهروندان 

*بسیاری از راههای روستایی دچارفرسودگی 

و دست انداز هستندو نیازمند ترمیم و بهسازی 

می باشند از اداره راه درگز درخواست داریم 

برای رفع این مشکل چاره اندیشی نماید .

نوری ، غالمی ، جمعی از رانندگان درگز 

نماینده مردم درگز در مجلس خبر داد:

حفاظت از منابع آبی درگز نیازمند حمایت دولت است

مروری برمهم ترین خبرهای درگز 


