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درگز،مقصودی-استاندار خراسان رضوی گفت : مبلغ 

238میلیارد ریال اعتبارات مربوط به مصوبات سفر استانی 

ریاست جمهوری  در  اردیبهشت ماه امسال در سه حوزه 

جهاد کشاورزی ، آب و فاضالب روستایی و آب شرب برای 

شهرستان درگز اختصاص یافته است. علیرضا رشیدیان 

افزود : عالوه براین اعتبارات   45 میلیارد ریال نیز به موضوع 

تکمیل تونل ا... اکبر اختصاص یافت که ظرف دو هفته آینده 

به پیمانکاراعطا می شود. وی افزود : با تخصیص این اعتبار 

پروژه تونل ا... اکبرجانی دوباره می گیرد ،هر چند نیاز مالی 

این طرح خیلی بیشتر است اما بخشی از مطالبات پیمانکار 

در شرایط کنونی با این اعتبار تامین می شود. رشیدیان 

افــزود: در مورد برخی مسائل و مشکالت شهرستان هم 

پیگیری شد و مقرر گردید دستگاه ها در این حوزه ها اعم از 

راه و آبفای شهری و روستایی ، اجرای سریع تر شبکه پایاب 

سد ابیورد مساعدت و اقدامات الزم را سریعتر انجام دهند.

وی افزود: در بحث تامین آب شرب درگز از سدابیورد نیز 

مقرر شد برای تبادل موافقت نامه پیگیری شود و در موضوع 

مرز و تبادالت اقتصادی هم مباحثی مطرح و در زمینه شعار 

سال و حمایت از تولید ات داخلی و اقتصاد مقاومتی هم قرار 

شد اقداماتی انجام و پیگیری شود.وی افزود: اصلی ترین 

دغدغه مسئوالن باید رفع مشکالت مردم باشدو با ایثارو 

فداکاری برای رفع این مشکالت تالش کنندو در این مسیر 

از هیچ تالشی فروگذار نکنند.رشیدیان افــزود: باید این 

اطمینان و باور در مردم تقویت شود که تمامی مسئوالن دل 

در گرو نظام و انقالب اسالمی دارند و برای خدمت حریص 

بوده و تمام اهتمام  شان را برای رفع چالش های جامعه به 

کار می گیرند.وی  نقش رسانه ها را در توجیه افکارعمومی 

و مقابله با فشار رسانه ای دشمن تعیین کننده دانست 

و افزود : امروز که استکبار جهانی با استقرار اتاق جنگ 

خود در وزارت خزانه داری و اعمال تحریم های اقتصادی 

علیه جمهوری اسالمی شیپور جنگ را با دو هدف شکست 

ارائه الگوی نه شرقی ، نه غربی و انصراف مردم از همراهی 

با نظام نواخته است باید رسانه های ما به بیان دستاوردها 

و خدمات نظام اسالمی و دولــت برآمده بــرای صیانت از 

آرای مردم ،همت گمارند.وی  مزیت های درگز را عنوان 

کردو افزود: ایجاد بازارچه ، برپایی نمایشگاه توانمندی 

های استان و تبادل هیات های تجاری و اقتصادی از جمله 

مواردی است که باید به آن توجه شود.رشیدیان در جریان 

سفر به شهرستان درگــز و دیــدار با والدین شهید جابلی 

افزود : عامل توسعه قدرت راهبردی جمهوری اسالمی در 

منطقه نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت است.استاندار 

خراسان همچنین از بولوار ورودی شهر و کارخانه گل آرد 

نیز بازدید کرد و توصیه های الزم رابرای تکمیل این پروژه ها 

ارائه کرد.در ابتدای جلسه شورای اداری فرهادی فرماندار 

درگز با بیان فعالیت های انجام شده پاره ای از مشکالت 

درگز  ازجمله گازرسانی به روستاههای میانکوه  و درونگر 

، احداث و آسفالت راه های روستایی ، تونل گلخندان ، آب 

شرب مناطق شهری و روستایی ، مبلمان شهری و غیره 

رابیان داشت و خواستار حل این مشکالت شد. 

حجت االسالم ایروانی امام جمعه درگز نیزباتاکید بروحدت 

و یکپارچگی مردم ومسئوالن خواستاراختصاص اعتبار 

برای حوزه علمیه خواهران و اختصاص اعتبار الزم برای 

تونل ا... اکبر و احداث المان شهدای گمنام در سه شهر 

نوخندان ، لطف آبــاد و چاپشلو شد .مهندس حاتمیان 

نماینده درگز نیز خواستار تکمیل تونل های گلخندان و ا... 

اکبر ، مساعدت درامور کشاورزی و استخرهای ذخیره آب ، 

اجرای طرح شبکه زیرسد ابیورد و توسعه صنعت گردشگری 

و همراهی بانکها در تامین اعتبارات مورد نیازبرای طرح 

های اشتغالزا و تامین گاز روستاهای درونگر  میانکوه و 

روستاه های کهنه قلعه و جان آباد و مشکالت مشابه گردید. 

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

اختصاص و ابالغ ۲38 میلیارد ریال اعتبار از محل مصوبات سفر استانی رئیس جمهور به درگز


