ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻬﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺮدرود
ﺷﻬﺮدار ﺷـﻬﺮ ﺳـﺮدرود ﺑـﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻃ ﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﯽ ﻫﺎ ي ﺑﻌﻤﻞ آﻣـﺪه ﺑﺎ ﺷﻮرا ي ا ﺳـﻼﻣ ﯽ ﺷـﻬﺮ ﺳـﺮدرود ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ار ﺳﺎل ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻃﺮح
ﻣ ﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﺟﻬﺎت ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻ ﻠ ﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺮدرود اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎل ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻻزم از ﺷﻮرا ي ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮا ي
ﺑﺮر ﺳـ ﯽ ﮐﺎر ﺷﻨﺎ ﺳ ﯽ و ﻣ ﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﯽ ﺟﺎﻣ ﻊ و ﻻزم ﺑﻪ ﯾﮑ ﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ار ﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه ا ﺳﺖ ﺗﺎ ﻣ ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد.
ﺑـﮫ ﮔزارش رواﺑـط ﻋﻣـوﻣﯽ ﺷـورای اﺳـﻼﻣﯽ و ﺷـﮭرداری ﺳـردرود ،ﻣﮭﻧـدس ﻓﺗـﺢ اﻟـﮫ زاده ﺳـردرودی ﺷـﮭردار ﺷـﮭر
ﺳردرود ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ طﯽ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی ﺑﻌﻣل آﻣده ﺑﺎ ﺷورای اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﮭر ﺳـردرود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارﺳﺎل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد طرح
ﻣطﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾر و اﺻـﻼح ﺟﮭﺎت ﻣﻌﺎﺑر اﺻـﻠﯽ ﺷـﮭر ﺳـردرود اﻗـدام ﻧﻣودﯾم ﮐﮫ ﺣﺎل ﭘس از اﺧـذ ﻣﺟوز ﻻزم از ﺷورای
ﻣﺣﺗرم ،طرح ﻣـذﮐور ﺑرای ﺑررﺳـﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳـﯽ و ﻣطﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﺟـﺎﻣﻊ و ﻻـزم ﺑـﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷـرﮐت ھـﺎی واﺟـد ﺷـراﯾط اﯾن
ﻣوﺿوع ارﺳﺎل ﮔردﯾده اﺳت ﺗﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻻزم در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﻌﻣول ﮔردد.
ﻣﮭﻧـدس ﻓﺗـﺢ اﻟﮫ زاده ﺳـردرودی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻧظرات ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳـﯽ ﺷـﮭروﻧدان و اﺻـﻧﺎف و ﮐﺳـﺑﮫ از ﺿـرورﯾت
ھـﺎی اﯾن طرح ﻣﯽ ﺑﺎﺷـد ﮐﮫ در روزھـﺎی آﯾﻧـده اﯾن اﻣر ﺑﺻورت ﻧظرﺳـﻧﺟﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای از اﺻـﻧﺎف ،ﮐﺳـﺑﮫ و اھﺎﻟﯽ ﺗوﺳط ﺷـرﮐت ﻣـذﮐور آﻏﺎز ﺧواھـد ﮔردﯾد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯾرود
ﺷﮭروﻧدان در اﯾن ﺧﺻوص ھﻣﮑﺎری ﻻزم را ﻣﻌﻣول ﻓرﻣﺎﯾﻧد.
ﺷﮭردار ﺳـردرود در آﺧر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد طرح ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮏ طرﻓﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ )ره( ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎس در ﺣﺎل اﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣوﺟب ﮔردﯾده ورودی ﺷـﮭر ﺑن ﺑﺳـت
ﮔردد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ اھﺎﻟﯽ و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن و ﺑﺧﺻوص اﺻـﻧﺎف و ﮐﺳﺑﮫ ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﺎﯾﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت ﺗوﺳط ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح اﯾن ﻣﺷﮑل ﻧﯾز ﻣرﺗﻔﻊ ﺧواھد
ﮔردﯾد.
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