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حجت االســالم ایروانی امــام جمعه درگــز :*سطح زندگی 

مسئولین باید هم سطح مردم عادی بلکه پایین تر از آنها باشد 

و دراین اوضاع بسیار سخت که مردم با سختی مواجه هستند 

اوال خود مردم باید ازاشرافیگری پرهیز نمایند و ثانیا مسئولین 

هم مثل مردم باید زندگی کنند و کارهایی راکه باعث نگرانی 

مردم می شود انجام ندهند.

*دکتر تقی زاده دبیر مجمع خیرین سالمت درگز گفت: از 

بدو تشکیل این مجمع تاکنون خیرین مبلغ 16۰ میلیون ریال 

کمک نقدی به امور بهداشت و درمان کمک کردند و سنایی 

یکی ازخیرین مقیم خارج از کشور هزینه احداث کلینیک 

تخصصی بیمارستان امام خمینی)ره( را تقبل کرده است .

*نرخ پیله تر امسال بیش از سه برابر شده است. رضا انصاری 

مدیر کارگاه پیله خشک کنی در گز با اعالم این خبر افزود: 

نرخ هر کیلو پیله تر ابریشم در سالجاری بین 7۰ تا 1۰۰ 

هزارتومان اعالم شده است. وی افزود: هرجعبه تخم نوغان 

چینی و F1 ایرانی نیز 75۰۰ تومان در اختیار نوغانداران 

قرارخواهد گرفت .

*راه اندازی موزه مردم شناسی نیازمند اعتبار است. محمد 

مددی رئیس اداره میراث فرهنگی درگز افزود: موزه مردم 

شناسی درگز معروف به حمام ارباب برای تکمیل به 35۰ تا 

4۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد در صورتیکه در سالجاری 

8۰ میلیون برای حفظ و نگهداری آن اختصاص یافته است .

*از سوی جهاد کشاورزی درگز مقدار 5۰۰ تن کود شیمیایی 

بین کشاورزان درگز توزیع گردیده است. مهندس مهدی 

خالقی مدیر جهاد کشاورزی درگز با اعالم این خبر افزود: 

با همکاری و پیگیریهای مهندس حاتمیان میزان کود وارده 

به شهرستان را1۰ تا 15 درصد افزایش داشته و در مجموع 

کمبود چندانی دراین زمینه نیست .

*با تالش و هوشیاری پرسنل نیروی انتظامی سارق حرفه ای 

شیر آالت منازل دستگیر گردید. سرهنگ احمدی فرمانده 

انتظامی درگزبه دنبال گزارشات مردمی مبنی بر سرقت 

شیرآالت منازل، کارتجسس کاراگاهان نیروی  انتظامی 

آغاز و آنان در یک عملیات ضربتی موفق به دستگیری این 

سارق شدند.

*از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و اوقاف و امورخیریه 

آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآنی با مشارکت 139 نفر از 

خواهران در سالن چند منظوره سمیه برگزارشد. به گفته 

حجت االسالم ساجدیان رئیس اداره اوقاف تعداد شرکت 

کنندگان نسبت به دوره های مسابقه 15درصــد افزایش 

نشان می دهد .

*براساس ماده یک مصوبه هیئت وزیران و قانون قاچاق کاال و 

ارز و دستور دادستان درگزخروج دام بدون مجوز از شهرستان 

ممنوع اعالم گردید. دکتر شمس رئیس دامپزشکی درگز با 

اعالم این خبر از دامداران خواست درصورت نیاز به خروج 

دام از شهرستان به سایر نقاط الزم است از شبکه دامپزشکی 

مجوز دریافت نمایند.

*8 گله گوسفند با 1۲۰۰ راس که به طور غیر مجاز به منطقه 

ممنوعه  مرزی وارد شده بودند توسط پرسنل هنگ مرزی 

درگز توقیف شدند. سرهنگ ابراهیمی جانشین فرماندهی 

هنگ مرزی درگز با اعالم این خبر افزود: این اقدام درراستای 

کنترل و پایش مرز انجام گرفته است .

*نبود نمایندگی حج و زیارت موجب سردرگمی متقاضیان شده 

است. جمع کثیری از مردم با انتقاد از نبود نمایندگی این سازمان 

خواستار رفع این مشکل در شهرستان 75هزارنفری درگز شدند. 

حجت االسالم ساجدیان رئیس اداره اوقاف و امورخیریه درگز 

گفت: مدتی است نمایندگی حج و زیارت به مشهد انتقال یافته 

ومشکالتی دراین راستا برای مردم ایجاد شده است و ضروری 

است مسئولین ذیربط این مشکل راحل نمایند.

*سرداررضایی فرمانده کل مرزبانی کشور پس از حضور 

درجمع پرسنل مرزبانی و جمعی از مرزنشینان گفت: برای به 

دست آوردن امنیت وحفظ آن هزینه های سنگین و زیادی را 

پرداخت کردیم و دراین راستا نظامی و غیرنظامی درکنارهم 

هستند واگر با تهدیدات دشمن در کنارهم نباشند امنیت 

حاصل نخواهدشد.

*دریک اقدام خیرخواهانه و به دنبال از کارافتادگی سرپرست 

یکی از خانوارهای روستای سنگبراز سوی نهادهای خیریه از 

جمله بسیج سازندگی ،سپاه و بهزیستی و جمعی از خیرین 

روستا ظرف یک هفته نسبت به ساخت یکباب منزل مسکونی 

برای این خانوارنیازمند احداث و تحویل گردید.

*از سوی فرمانداری درگز بخشداران چاپشلو لطف آباد جابه 

جا شدند. دراین راستا   رضا ختایی به عنوان بخشدار لطف 

آباد و جواد صادقیان به عنوان بخشدار چاپشلو معرفی شدند.

*چراهنوز فرهنگ شهر نشینی برای بعضی از مردم 

جاافتاده نیست بعضا مشاهده می شود عده ای از 

مردم و حتی کسبه شهرستان اقدام به ریختن زباله 

های خود به داخل خیابان یا کانالهای داخل شهر 

می نمایند ضروری است این عده کمی به فکر زیبایی 

و پاکیزگی شهر باشند .

  جمعی از شهروندان 

*اکثر راه های روستایی بعداز آسفالت دچار تخریب 

و دست انداز شده اند و نیازمند بهسازی هستند از 

اداره حفظ و نگهداری راه هادرخواست داریم نسبت 

به ترمیم راههای تخریب شده اقدام نمایند.                 

سعادتی – رحیمی – امامی 

*از مدتی قبل شاهد صف هــای طویل در مقابل 

نانوایی هاهستیم و نان گرفتن یک معضل شده واین 

وضعیت باعث مشکالتی برای مردم شده است از 

فرمانداری و اداره غله درخواست می شود به این 

مشکل رسیدگی جدی داشته باشند .

 غالم زاده – پورسرداری – 

حضرتی و جمع کثیری از مردم 

*اعتیاد هرروز د رجامعه بیشترمی شود و دراین راستا 

جوانان زیادی به دام این بالی خانمانسوز گرفتار می 

شوند از مسئولین ذیربط درخواست می شود برای 

ریشه کنی این معضل اقدام اساسی به عمل آورند.              

 جمعی از شهروندان درگز 

ــم بــرای  ــت داریـ ــواس ــرداری محترم درخ ــه *از ش

پیشگیری ازریختن زباله ها در حاشیه شهر اقدام 

اساسی انجام دهد چراکه حاشیه راههای ورودی 

به شهر پر از نخاله وزباله شده که بسیار زننده است .

محمودی – قربانی – حضرتی 

مروری برمهمترین خبرهای درگز 


