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همزمان با ماه رمضان ازســوی دادستانی و اداره زندان 

جشن گلریزان درمحل تاالر پردیس برگزارشد . دراین 

مراسم آقای جواد مالیی رئیس اداره زندان از حضور مردم 

و مسئولین در مراسم گلریزان قدردانی کردو گفت: خیرین 

همه ساله درجشن گلریزان برای آزادی  زندانیان جرائم 

غیرعمد مساعدت می کنند و امیدواریم امسال نیز شاهد 

مساعدت بیش از پیش عزیزان خیر باشیم.حجت االسالم 

ایروانی امام جمعه درگز نیز از گلریزان به عنوان یک سنت 

حسنه یاد کردو افزود: این نیکوکاری و ایجاد طعم شادی 

در خانواده ها و سنت ارزشمند حسنه باالترین عبادت 

است که موجب حفظ آبروی مومنی می شود. آقای برزنونی 

دادستان عمومی وانقالب درگــز با بیان تاثیرات منفی 

زندان درجامعه افزود: ماندن افراددرزندان تحکیم و بنیان 

خانواده ها را ازبین می برد.وی افزود: دنیا مزرعه آخرت 

است گاهی یک کمک ناچیز به دیگران باعث اجر و ثواب 

زیادی می شود و خوشبختی از ان کسی است که بتواند 

دست کسی رابگیرد وقطعا اگر کسی را یاری کنید خداوند 

هم شما را یاری می کند درخاتمه خیرین بالغ بر 20 میلیون 

تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد اهدا کردند.

تالش خیرین درگز برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

مجتمع شغل های آالینده صــدرا درشهر 

درگــز که پس از صــدور موافقت های الزم 

از سوی ادارات مربوط از چند سال قبل 

ساخت آن برابر استانداردهای الزم  آغاز 

شده پس از دوبار افتتاح رسمی تاکنون به 

بهره بــرداری نرسیده است و این درحالی 

ــردم وساکنان بعضی از  اســت کــه اکثر م

خیابان هاو کوچه ها به وضعیت ناهنجار 

ــای صنفی پــرســروصــدا و مزاحم  ــده واح

معترض هستند و بارها مراتب نارضایتی 

خود رااز این واحدها به مسئوالن اعالم 

کرده اند . جمع آوری واحدهای پر سروصدا 

و بقولی شغل های آالینده در سطح شهر 

ــردم وهم  ــز موضوعی اســت که هم م درگ

مسئوالن نسبت به ان حساسیت خاصی 

داشته و دارند،اما این که مشکل کارکجاست 

بسیار بحث انگیز و قابل تامل است و همت 

روزه  همه  طلبد.بااین  مــی  را  مسئوالن  

شاهد اعتراضات قشرهای مختلف مردم 

ازگــوشــه و کنارشهر هستیم که از وجود 

شغل های آالینده در سطح شهر ابراز نگرانی 

و نارضایتی دارنــد و می گویند: وجود این 

شغل ها آسایش خانواده ها را ازبین برده 

و برای جابه جایی آنها نیازمند یک اقدام 

پیگیر ومجدانه و نهایتا انقالب گونه است و 

همچون انتقال پایانه مسافربری که سال 

و  جانبه  همه  همت  گرفت  انجام  گذشته 

مصرانه و با پشتوانه مسئوالن را می طلبد 

. گفتنی است مجتمع شغل های آالینده 

صدرا با تعداد بیش از 50 غرفه در ابتدای 

ورودی شهر درگز احداث شده که هم اکنون 

تمامی زیرساخت های الزم از قبیل آب و 

برق، گاز و تلفن و محوطه آسفالته برخوردار 

است و آماده بهره برداری واحدهای آالینده 

ــرداری از این مجتمع نقش  است . بهره ب

موثری در آرامش و آسایش همشهریان درگز 

خواهدداشت و عالوه بر آن در پاکیزگی شهر 

نیز بسیار موثر خواهدبود.

بهره برداری از مجتمع شغل های آالینده د رانتظار همت مسئوالن 


