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*حجت االسالم ایروانی امام جمعه در گز گفت: باید همیشه 

آمادگی برای مقابله با دشمن را داشته باشیم ومسئولین باید در 

سطح  کالن برنامه ریزی مدونی برای جنگ اقتصادی به عمل 

آورند. مردم نیز فریب دشمن را نخورند چرا که خداوند قدرتی 

به ملت ایران داده که اگر آمریکا با تمام قدرت ها جمع شوند باز 

هم در مقابل ایران شکست خواهند خورد .

*به رغم مصوبه هیئت دولت مبنی بر تمدید وام های کشاورزی 

و دامداری برای مدت سه سال متاسفانه تاکنون بانک ها دراین 

رابطه این مصوبه را اجرایی نکرده اند و بیش از 4 هزارنفر از وام 

گیرندگان  سال های قبل دربالتکلیفی قراردارند وقادربه انجام 

اموربانکی خود نمی باشند.

* هیئت نوپای بدمینتون با مدیریت ایرج یعقوبی و بادارا بودن 

بیش از یکصد عضو فعال نیازمند حمایت و توجه بیشتر از سوی 

مسئولین ذیربط است. سالن ورزشی مستقل وامکانات مورد نیاز 

این ر شته ورزشی از مهمترین خواسته های این هیئت می باشد. 

* درواقعه تصادف دلخراش برخورد سواری سمند با تریلی 

ترانزیتی 7 نفر سرنشین این سمند شامل 4 مردو 3 زن کشته 

شدند. پلیس راه درگز علت حادثه را انحراف به چپ راننده 

سمند اعالم کرد. این حادثه موجی ازنگرانی و ناراحتی دربین 

مسئولین و مردم ایجاد کرد.

*رئیس اداره محیط زیست درگز گفت: 3 نفر از دامداران که 

اقدام به تعلیف غیرمجاز دام های خود د رپارک ملی تندوره کرده 

بودند به سه سال حبس محکوم شدند. اصالحی افزود: دراین 

رابطه 4 نفر از دامداران درگزی به رغم هشدارهای مامورین 

محیط زیست  دست به این اقدام غیرقانونی زده بودند. گفتنی 

است براساس ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی 

محیط زیست کشورمان ازبین بردن رستنی هاو تعلیف وتخریب و 

هرگونه تجاوز به حریم پارک های ملی تخلف محسوب می شود 

و پیگرد قانونی دارد .

*رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی درگز با اعالم وجود 27 

کانون فرهنگی و هنری مساجد گفت: این کانون ها نیازمند 

توجه بیشتر و تخصیص اعتبارات برای فعالیت های مربوطه 

هستند . خانم عبدالهی افزود: از این تعداد کانون 16 مورد در 

روستاها و 8 مورد در مرکز شهر درگز و 3 کانون در مراکز بخش 

های نوخندان  و لطف  آباد فعالیت دارند. 

*رئیس کمیته امــداد  امام )ره( درگز گفت: بابرنامه ریزی انجام 

گرفته 260 فقره وام کارگشایی به مددجویان نیازمند در سطح 

شهرستان پرداخت می گردد .  اکبری سقف این وام ها را 5 میلیون 

تومان اعالم کرد و افزود: این وام ها در قالب هزینه درمان ، تعمیر 

مسکن، تحصیالت ومعیشت و مشکالت مقطعی پرداخت می گردد.

*از مسئولین ذیربط درخواست می شود برای 

مقابله با گرانی هرچه زودتر اقدام نمایند تاکنون 

بهانه بود که دالر گران شده ، به این خاطر گرانی 

است اما حاالکه دالرهم پایین تراز 10 هزار تومان 

شده چرا با گرانی کاالها مقابله نمی شود ؟ 

علی زاده – قادریان

ــز به نوخندان براثر عبور  ــاده درگ *مسیر ج

وسایل نقلیه سنگین ترانزیتی پر از موج و دست 

انداز شده و عبور و مرور رانندگان با مشکالتی 

مواجه است و بعضا باعث انحراف وسایل نقلیه  

و تصادف می گــردد از مسئولین درخواست 

رسیدگی و بهسازی آن را داریم .

ساریان مقدم  

*سه راهی  جاده چاپشلو به گونه ای است که 

اکثر رانندگان دچــار سردرگمی می شوند و 

تاکنون تصادفات زیــادی نیز درایــن محل رخ 

داده است ، امید است مسئولین مربوطه آن 

رابهسازی نمایند.

رجبی ، زراعتکار

*مشکل شغل های آالینده هنوز الینحل مانده و 

این درحالی است که محل پیش بینی شده دوبار 

افتتاح شده است و گویا یک نیروی توانمند را می 

طلبد که نظیر موضوع سد معبر انارا حل نماید.

جهانیان – محمدی- صادقی 

، موضوع متکدیان خیابانی دراین شهر تاکنون 

حل نشده مسئولین سری به مقابل داروخانه 

شبانه روزی و پمپ بنزین بزنند و این موضوع را 

بررسی و حل نمایند.                                                                                                 

رهدار

مروری برمهم ترین خبرهای درگز 

فرمانده مرزبانی درگز با اعالم این خبر که با کمک و همراهی 

مردم وتعامل با مرزبانی ترکمنستان امنیت خوبی درمنطقه 

ایجادشده است گفت: مرزبانی درخط مقدم نیروهای مسلح 

با کارسنگین و خطرآفرین روبروست اما باافتخار و اقتدار از 

مرزهای میهن اسالمی پاسداری می کند و به خود می بالد و 

به آن افتخارمی کند.سرهنگ یعقوبی افزود: اگر در مرز امنیت 

نباشد این ناامنی  می تواند گریبانگیر داخل شهر نیزگردد و با 

این حال باید قدردان نیروهای مرزبانی باشیم چراکه آنان با 

ایجاد گشت های ویژه به طور شبانه روزی با کمک مردم امنیت 

را در سطح شهرستان برقرارمی نمایند.فرمانده مرزبانی درگز 

گفت: نیروهای انتظامی اگرچه تولید کننده امنیت نیستند اما 

همواره با همکاری همه سازمانها و مردم توانسته اند  امنیت را 

برقرار کنند و آن را با تالش مضاعف حفظ نمایند چراکه معتقد 

هستیم که مرزما حریم قرمز و نقطه صفر ماست و با آمادگی کامل 

از آن حراست و حفاظت خواهیم کرد.وی خطاب به کسانی که 

قصد ایجاد ناامنی در مرزها را دارند، گفت: همان گونه که مقام 

معظم رهبری فرمودند با اقتدارکامل درمقابل برهم زنندگان 

امنیت خواهیم ایستاد و با انجام گشت شبانه روزی و کمین 

با متجاوزین برخورد قاطع خواهیم کرد. سرهنگ یعقوبی با 

اشاره به نقش مرزنشینان درحفظ و حراست از مرزها افزود: 

مرزنشینان مرزبانان واقعی هستند و دراین راستا از مردم والیت 

مدار می خواهیم با تعامل و مشارکت با نیروی انتظامی همچون 

گذشته کاری کنند که بتوانیم بیش از پیش امنیت را در منطقه 

برقرارنمائیم و تاکید داریم مرزنشینان عزیز دستورالعمل های 

مربوطه رارعایت کنند و 

هشدارهای مرزبانی را 

در رابطه با خروج ازمرز 

جدی تر بگیرند  .سرهنگ یعقوبی تعامل خوب بین مرزبانی 

و مردم منطقه رایادآور شد و افزود: رسیدگی به خواسته های 

مــردم منطقه و دفــاع از حقوق و تامین نیازهای آنــان و انجام 

خدمات صادقانه و جلب رضایتمندی و احترام به آداب و سنن 

قومی آنان همواره مدنظر نیروهای مرزبانی بوده و دراین راستا 

با اعزام اکیپ های درمانی ، احداث جاده های مرزی، آب رسانی 

به دامداران و حضور در مراسمات آنان سعی کرده ایم ارتباط 

عمیقی را با مرزنشینان داشته باشیم که این ارتباط درحفظ 

امنیت بسیار تاثیر گذار بوده است .

امنیت خوبی درمنطقه مرزی درگزبرقراراست 


