
سال هفدهم/ ویژه نامه418ویژه درگز2

12 مردادماه 1398

* مختاریان رئیس دادگستری : تمام تالش های دستگاه 

قضایی ایجاد رضایت مندی دربین مردم است و خوشبختانه 

براساس ارزیابی به عمل آمده درگز از نظر رسیدگی قضایی 

در سطح استان د رموقعیت خوبی قراردارد.

* دلخواه دادستان درگز : کاردستگاه قضایی بسیار حساس 

است و امیدواریم مورد رضایت خداوند قرارگیرد .

* مزرجی رئیس اداره زندان درگز : خیرین در سال جاری 

31 میلیون تومان برای آزادی زندانیان کمک کردند و 

درحال حاضر مجموع بدهی زندانیان جرائم غیر عمد 363 

میلیون تومان است ضمن اینکه ستاد دیه استان نیز 10 برابر 

کمک خیرین کمک خواهدکرد .

*خانم عبدالهیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

درگز گفت: پنجمین نمایشگاه قرآن و عترت درمصالی 

نمازجمعه در قالب 15 غرفه برگزارشد و با استقبال پرشکوه 

مردم روبه رو گردید .

* شعبان عید محمدزاده از خیراندیشان درگز گفت: یک 

مسلمان اهل کشور کویت بنام مهندس ملک فخرا تعداد 50 

بسته غذایی 250 هزارتومانی بین اهالی روستاهای درگز  

و مرکز معلوالن چاپشلو توزیع گردید  و گفتنی است این فرد 

خیر تاکنون هزینه احداث چند مسجد و خانه بهداشت و... 

رانیز دردرگز پرداخت کرده است .

* مهندس سلطانی رئیس مرکز بهداشت درگز گفت: طرح 

بسیج ملی کنترل فشارخون دردرگز با موفقیت به اجرا درآمد 

و دراجرای این طرح افراد باالی 30 سال ازنظرپرفشاری 

خون تحت کنترل قرارمی گیرند در حال حاضر درگز از جمله 

شهرستان های کشو راست که با بیشترین مرگ و میر ناشی از 

بیماریهای قلبی و عروقی مواجه است .

* قربانپور از اعضای شورای اسالمی روستای یکه باغ گفت: 

براثر ریزش کوه به 3 واحد مسکونی خساراتی وارد گردید و 

با همکاری مسئولین تدابیر الزم برای پیشگیری از ادامه 

ریزش کوه انجام گرفته است .

* اکبری رئیس کمیته امداد امام )ره( درگز گفت: خیرین 

در سال 97 بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون تومان برای 

کمک به نیازمندان این نهاد کمک کردند و تمام تالش ما 

براین است که خانواده ها به خودکفایی برسند.

* فرهادی فرماندار درگز گفت: مسئولین باید سعی کنند 

کارها و فعالیت هایی راکه انجام می دهند به اطالع مردم 

برسانند و خبرنگاران هم باید با دلسوزی اطالع رسانی نمایند.

* پیر دیر رئیس سازمان تامین اجتماعی درگز گفت: این 

سازمان دردرگز به نحو مطلوبی به وظایف خود عمل کرده 

و موفقیت های خوبی نیز کسب کرده است. وی افزود: با 

پیگیریهای انجام شده بیمارستان تامین اجتماعی نیز تا 

پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید .

*جوانی که قصد عبور از مسیر رودخانه درونگر درروستای گلریز 

را داشت طعمه سیل شد و با تالش نیروهای امدادی جسدش در 

محدوده روستا توقی کشف و تحویل بستگانش شد .

* مهندس خالقی مدیر جهاد کشاورزی درگز گفت: براثر 

سیل و تگرگ سالجاری بالغ بر 57 میلیارد تومان خسارت به 

مزارع ، باغات ، قنوات، کانال ها و اماکن دامی ،استخرهای 

ماهی و دام ها وارد شده است و درایــن راستا مسئولین 

استانی قول هایی برای جبران خسارات وارده داده اند .

و  همدلی  گفت:  درگــز  شهید  بنیاد  رئیس  بهبودی   *

هماهنگی خوبی بین ادارات و بنیاد شهید وجود دارد و 

تاکنون درجهت اشتغال خانواده ها و ارائه تسهیالت وامی 

تالش های خوبی انجام گرفته است .

ــالم معصمومی مدیرکل بنیاد شهید امور  *حجت االس

ایثارگران استان گفت: درگزاولین شهرستانی است که 

مشکل بهسازی گلزارشهدا مطرح و بررسی می گردد و 

تاکنون اقدامات خوبی دراین راستا انجام گرفته است .

*طی حکمی از سوی خانم دکتردرسنی مدیر آموزش و پرورش 

درگز خانم سمانه فیروز بخت به عنوان معاون آموزشی این 

مدیریت تعیین گردید. وی سابقه14 سال خدمت درواحدهای 

مختلف آموزش و پرورش راداشته است . 

ــاد اسالمی درگــز کارگاه  *از ســوی اداره فرهنگ و ارش

آموزشی سواد رسانه ای دردرگز برگزارشد و دراین کارگاه 

مهندس هاشمی مسئول اطالعات رایانه ای اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و آقای ظهیری مطالبی دررابطه با 

موضوع فوق بیان داشتند. 

*حجت االسالم ایروانی امام جمعه درگز درجمع اهالی 

شهرک هامون گفت: دشمنان درصــدد هستند از طریق 

پخش ابتذال ومواد مخدر جوانان مارابه انحراف بکشانند و 

خدا نکند از افراد متدین باشیم ولی برنامه ای برای خانواده 

خود نداشته باشیم وفرزندان خود را به امان خدا رها کنیم .

*سرهنگ غفاری فرمانده سپاه درگز گفت: ازسوی بسیج 

سازندگی سپاه تعداد 45طرح عمران در قالب منزل محرومین 

، بهسازی مدارس و مساجد و... اجرا شده است و دراین راستا 

مبلغ 210 میلیون تومان اعتبارهزینه شده است .

*مهندس حاتمیان نماینده درگز : با پیگیری های انجام 

شده کارحفاری تونل مجددا آغاز شده و امیدواریم این طرح 

هرچه زودتر به نتیجه برسد .

* رحمانی رئیس بانک کشاورزی درگز گفت: با پیگیری 

های انجام شده وام های بخش کشاورزی تاسقف 100 

میلیون تومان تمدید شده اند و بانک درحال هماهنگی برای 

اجرای این مصوبه است .

حرف دل مروری برمهمترین خبرهای درگز 
*در پل ورودی درگز مسیر عبوربرای عابرین پیش 

بینی نشده و دراین راستا با توجه به امکان تصادف 

برای عابرین ضروری است شهرداری محترم برای 

احداث مسیر عابرین دراین محل اقدام نماید .

جمعی از شهروندان 

*بعضی از اقالم میوه دردرگز حتی گران تر از مشهد 

است و عالوه براین نرخ کاالها دردرگــز هرمغازه با 

مغازه دیگر متفاوت است و نظم درستی در بازاروجود 

ندارد و دراین رابطه الزم است مسئولین مربوطه چاره 

اندیشی نمایند .

سعادت ز اده و جمع کثیری از شهروندان 

*مسیر راه میانکوه به ویژه راه گردنه های ا... اکبر 

براثر بارندگی های اخیر بسیار خراب و تردد از آن به 

سختی انجام می گیرد دراین فصل هم که دامداران 

ازاین مسیر عبور می کنند مشکالتی برای آنان وجود 

دارد از اداره راه درخواست  می شود نسبت به بهسازی 

آن اقدام نماید.

جمعی از اهالی میانکوه 

*وجود دیوارهای قدیمی در شهر ضمن اینکه چهره 

شهر را زشت کرده اند امکان ریزش نیز وجود دارد از 

مسئولین ذیربط درخواست داریم دراین رابطه اقدام 

اساسی انجام دهند.

جلیلی – حسن زاده و جمعی از شهروندان 

*موضوع اعتیاد هنوز به عنوان یک معضل اساسی 

درجامعه می باشد و بسیار ی از خانواده ها راازهم 

پاشید از مسئولین درخواست می شود دراین رابطه 

اقدام اساسی انجام دهند.

جمعی از شهروندان  


