از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻـﻠﯽ ﺷﻮراي اﺳـﻼﻣﯽ و ﺷـﻬﺮداري ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزار ﺷﻬﯿﺪي
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺘﺢ اﻟﻪ زاده ﺳـﺮدرود ي ﺷـﻬﺮدار ﺷـﻬﺮ ﺳـﺮدرود ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻤ ﻊ ﺻـﻤﯿﻤ ﯽ اﺻـﻨﺎف و ﮐﺴـﺒﻪ ﺑﺎزار ﺷﻬﯿﺪ ي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺴﺠﺪ
وﻻﯾﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ي اﺻـ ﻠ ﯽ ﺷـﻬﺮدار ي ﺳـﺮدرود ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎزار ﺷـﻬﯿﺪ ي ﻣ ﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ اﻓﺰود
ﺑﺎزار ﺷـﻬﯿﺪ ي از ﺑﺎزارﻫﺎ ي ﻗﺪﯾﻤ ﯽ ﺷـﻬﺮ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺳـﺮدرود ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬ ﺷـﺘﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺻﻨﺎف ﺑﺎ ﺷﻬﺮدار ي
ﻣﻮرد ﮐﻢ ﻟ ﻄﻔ ﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌ ﻠ ﯽ در ﺷﺄن ﺳﺮدرود و اﺻﻨﺎف اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﻤ ﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﮔزارش رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺷورای اﺳـﻼﻣﯽ و ﺷﮭرداری ﺳردرود ،ﻣﮭﻧدس ﻓﺗﺢ اﻟﮫ زاده ﺳـردرودی ﺷﮭردار ﺷﮭر ﺳردرود ظﮭر اﻣروز در ﺟﻣﻊ
ﺻﻣﯾﻣﯽ اﺻـﻧﺎف و ﮐﺳـﺑﮫ ﺑﺎزار ﺷـﮭﯾدی اﯾن ﺷـﮭر در ﻣﺳﺟد وﻻﯾت ،ﺑـﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ از دﻏـدﻏﮫ ھﺎ و اوﻟوﯾت ھﺎی اﺻـﻠﯽ ﺷـﮭرداری ﺳـردرود
ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ و ﺣل ﻣﺷـﮑﻼت ﺑﺎزار ﺷﮭﯾدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻓزود ﺑﺎزار ﺷـﮭﯾدی از ﺑﺎزارھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺷـﮭر ﺳﮫ ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﺳردرود ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
در ﮔذﺷـﺗﮫ ﺑـدﻟﯾل ﻋـدم ﺗﻌﺎﻣل اﺻـﻧﺎف ﺑﺎ ﺷـﮭرداری ﻣورد ﮐم ﻟطﻔﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺷـراﯾط ﻓﻌﻠﯽ در ﺷﺄن ﺳـردرود و اﺻـﻧﺎف اﯾن
ﺑﺎزار ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺷﮭردار ﺳـردرود ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻧﮑﮫ اراده و ھﻣﮑـﺎری اﺻـﻧﺎف اﯾن ﺑـﺎزار ﺑـﺎﻋث ﺧواھـد ﺷـد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺗواﻧﯾم اﻗـدام ﻋﻣﻠﯽ در ﺧﺻوص
ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ،زﯾﺑﺎﺳﺎزی و ﮐف ﺳﺎزی اﯾن ﺑﺎزار ﻗدﯾﻣﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾم.
ﻣﮭﻧدس ﻓﺗﺢ اﻟﮫ زاده ﺳـردرودی در آﺧر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺷـﮑﻼت اﺻـﻠﯽ اﯾن ﺑﺎزار اﻋم از ﺳد ﻣﻌﺑر ﺑﻌﺿـﯽ اﺻﻧﺎف ،ﺗردد ﺧودرو و ﻣوﺗورﺳـﯾﮑﻠت و ...اﻓزود اﻧﺗظﺎر دارﯾم اﺻـﻧﺎف و ﺷﮭروﻧدان ﻧﯾز در ﺧﺻوص ﻣوارد
ﯾﺎدﺷده  ،ﺿﻣن ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﮭرداری و ھﯾﺋﺎت اﻣﻧﺎی ﺑﺎزار ﺷﮭﯾدی ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ طرح اوﻟﯾﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧﺑره ﺷﮭرﻣﺎن ،در اﺳرع وﻗت ﺑﺗواﻧﯾم ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ و زﯾﺑﺎﺳﺎزی اﯾن ﺑﺎزار را
ﺑﺻورت ﺳﻧﺗﯽ آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﯾم.
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