
با گذشت بیش از 5 ماه از افتتاح و راه اندازی مجتمع شغل 

های آالینده )صدرا( دردرگز متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی 

برای انتقال  و هدایت دهها شغل آالینده به این مکان صورت 

نگرفته است و این درحالی است که اکثر مردم شهر درگز 

از سروصدای ناشی از شغلهای آالینده پرسروصدا از قبیل 

بریها،  چوب  تراشکاریها،  کارها،  آلومینیم  جوشکاریها، 

تعمیرگاهای وسایل نقلیه، به ستوه آمده اند و اعتراض آنان 

خریداری ندارد. تاکنون جمع کثیری از اهالی خیابانهای 

م��درس، طالقانی ،  بلوارهای شهید صیاد ، رازی و امام 

رضا)ع( و چند خیابان و کوچه سطح شهر نسبت به وجود 

شغلهای آالینده در سطح شهر معترض بوده و عاجزانه و 

مجدانه از مسئولین ذیربط می خواهند تاهرچه سریعتر 

نسبت به انتقال این شغلها به خارج از محدوده مسکونی 

اق��دام نمایند.محمد )ب( از ساکنین خیابان مدرس می 

گوید از دوسال قبل نسبت به وجود سروصدا ناشی از یکی 

از جوشکاریها به چند اداره معترض شدم ولی تاکنون هیچ 

اقدامی برای جابجایی آن صورت نگرفته و این درحالی 

است که صدای ناهنجار این جوشکاری حتی د رساعات 

استراحت و اسایش خانواده ام را سلب نموده است وی  از 

مسئولین ذیربط خواست برای انتقال اینگونه شغلها به 

محل تعیین شده اق��دام نمایند.علیرضا )خ( از ساکنین 

خیابان طالقانی نیز می گوید: سالهاست اهالی این خیابان 

از سروصدای ناشیا ز شغلهای آالینده زجرو ناراحتی می 

کشند و اگر هم تاکنون اعتراضی داشتیم کسی پاسخگو 

ب��وده و با اینکه ی گویند شغلهای پرسروصدا به ان محل 

صورت نگرفته است وی از مسئولین ذیربط و بویژه فرماندار 

محترم درگزخواست با اقدامی اساسی و انقالبی همچون 

سروسامان  نیز  موضوع  ای��ن  به  مسافری  ترمینال  قضیه 

دهند. عالوه براین جمع کثیری از ساکنان بلوارهای امام 

رضا )ع( ، رازی ، شهید صیاد شیرازی د رتماس های تلفنی 

و حضوری نسبت به وجود شغلهای آالینده در سطح این 

خیابانها معترض بوده و خواستار اقدام موثر مسئولین برای 

رفع این مشکل هستند.مدیر مجتمع صدرا نیز با ابراز گالیه 

از کم توجهی بعضی از مسئولین د رخصوص انتقال مشاغل 

آالینده به محل این مجتمع افزود: این مجتمع درفاز اول در 

76 غرفه آماده استفاده متقاضیان است و بزودی با اسفالت 

میالنهای آن زمینه استفاده بهینه از این مجتمع نیز بیشتر 

فراهم خواهدشد وی از حمایتها و زحمات بیدریغ ادارات 

مختلف از جمله فرمانداری ، برق ، ابفای شهری ، مخابرات 

، گاز ، شهرداری و صنعت و معدن و تجارت و سایرادراتی که 

دراین زمینه همکاری داشته اند قدردانی نمود و آمادگی 

این مدیریت را برای هرگونه همکاری با واحدهای آالینده 

برای انتقال به این محل اعالم نمود.. شهردار درگز نیز پروژه 

شغلهای ا الینده را یکی از ضروریات شهردرگز اعالم نمود 

و افزود:  کلیه مراحل قانونی د ررابطه با ان انجام گرفته و د 

رمرحله اول د رنظراست مشاغل آالینده از قبیل صافکاری و 

جوشکاریها و مکانیک ها و سپس در اولویت بعدی با مصالح 

فروشیها به این مکا ن انتقال یابند. مهندس رضا داوری آماد 

گی شهرداری را برای هرگونه همکاری د رخصوص انتقال 

مشاغل آالینده به این محل اعالم کرد.
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 با گذشت بیش از 5 ماه از افتتاح  مجتمع آالینده تاکنون کاری انجام نگرفته است 


