ﺳﺮدرود در روﯾـﺪاد ﺗـﺒﺮﯾﺰ 2018ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﺎزاﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮش دﺳــﺘﺒﺎف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
رﺳﺘﻮران ﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه اي ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ/ﻧﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي از ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮدرود
ﺳﺮدرود در روﯾﺪاد ﺗﺒﺮﯾﺰ 2018ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺎزاﯾ ﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺑ ﻠﻮ ﻓﺮش د ﺳﺘﺒﺎف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ر ﺳﺘﻮران ﻫﺎ ي زﻧﺠﯿﺮه ا ي ﺧﻮد اﯾﻔﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ /ﻧﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ي ﯾﮑ ﯽ از ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت اﻫﺎﻟ ﯽ ﺳﺮدرود ﻣ ﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ
ﺑﮫ ﮔزارش رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﮭرداری ﺳردرود ،ﻣﻘﺻود ﻋﺑداﻟﻣﺣﻣدﭘور رﺋﯾس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺳردرود در ﺟﻠﺳﮫ ی
ﺷورای اداری اﯾن ﺷﮭر ﮐﮫ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت وزﯾر ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻓرﻣﺎﻧدار و ﺑﺧﺷدار ﺗﺑرﯾز ،ﻣدﯾرﮐل اداره ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﺎن  ،اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﺳردرود و دﯾﮕر اﻋﺿﺎی ﺷورای اداری در اﺗﺎق ﺟﻠﺳﺎت ﺷﮭرداری ﺑرﮔزار ﮔردﯾد ،ﺿﻣن ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ از ﻣﺳﺋوﻟﯾن
اﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺟﮭت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑرای ﺣﺿور وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد در ﺷﮭر ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر ﺳردرود ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻘدﯾر و ﺗﺷﮑر را
ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آورم ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن دﯾدار در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺎری وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﻧﺑوده و ﺑﺎ ﭘﯾﮕﯾری ھﺎی ﺑﻌﻣل آﻣده ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺷﮭری ﺳردرود ﺗواﻧﺳﺗﯾم
در ﻟﺣظﺎت آﺧر ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻻزم را ﺟﮭت ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧده دوﻟت ﺗدﺑﯾر و اﻣﯾد در ﺟﮭت ﺑﺎزﮔو ﻧﻣودن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎ و ﻣﺷﮑﻼت اﯾن ﺷﮭرﺑﻌﻣل آورﯾم.
ﻣﮭﻧدس ﻋﺑداﻟﻣﺣﻣدﭘور ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮭر ﺳردرود ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺑﯾش از  30ھزار ﻧﻔر دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﻣر ھﻧر ﺻﻧﻌت ﺗﺎﺑﻠو ﻓرش دﺳﺗﺑﺎﻓت ﺑﻌﻧوان ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺗﺎﺑﻠو ﻓرش دﺳﺗﺑﺎف ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،ھﻣﭼﻧﯾن
وﺟود رﺳﺗوران ھﺎی ﻣﺗﻌدد زﻧﺟﯾره ای ﮐﮫ اﯾن ﺷﮭر را ﺑﻌﻧوان ﻗطب رﺳﺗوران و ﮔردﺷﮕری در اﺳﺗﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان در روﯾداد ﺗﺑرﯾز  2018ﻧﻘش ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﯾﺷﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣﺿور وزﯾر ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده دوﻟت ﺗدﺑﯾر و اﻣﯾد ،ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺧﺻﯾص اﻋﺗﺑﺎرات ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﮭت ﺗﻣﻠﮏ ﺧروﺟﯽ ﺗﻘﺎطﻊ ﻏﯾر ھﻣﺳطﺢ ﺷﮭر ﺳردرود ﺷد ،وی ﺿﻣن ﺗﻘدﯾر از
ﭘﯾﮕﯾری ھﺎی ﻣﺻر ﻓرﻣﺎﻧدار ﺗﺑرﯾز در ﺟﮭت ﺣل ﻣﺷﮑل ﻣذﮐور اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﮫ ان ﭘروژه ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ ھﺳت ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﭘروژه ﻣﻠﯽ ﻧﯾﻣﮫ ﺗﻣﺎم رھﺎ ﮔردﯾده اﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻣردم ﺷرﯾف ﺳردرود را در
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
رﺋﯾس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺳردرود ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣوﺿوع طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﮭری ﺳردرود اﻓزود ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در طرح ﺟدﯾد ﻓﻘط ﺑﺎﻓت ﻓرﺳوده را ﺑرای ﺷﮭری ﺳردرود در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮭﺿﻣن ﭘﯾﮕﯾری از طرﯾق دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺷور ﺗواﻧﺳﺗﯾم دﺳﺗور ﺗوﻗف اﯾن طرح را ﺑﻌﻣل آورﯾم ﮐﮫ اﻣﯾد اﺳت اﯾن اﻣر ﻧﯾز ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻻزم ﻣﻌﻣول و ﻣﻧﺎﻓﻊ و ھوﯾت ﺷﮭر ﺳﮫ ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﺳردرود در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
اﯾﺷﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن ﺷﮭر ﺑﺎ وﺟود ﺑﺎﻻ ﺑودن آﺑﮭﺎی ﺳطﺣﯽ ﻓﺎﻗد ﺷﺑﮑﮫ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣﯾد اﺳت ﺑودﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭت اﺣداث ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭری و اداﻣﮫ اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭر ﺳردرود ﺗﺧﺻﯾص ﯾﺎﺑد ﺗﺎ در دوﻟت ﻣﺣﺗرم ﺗدﺑﯾر و اﻣﯾد ﺷﺎھد اﺗﻣﺎم اﯾن ﭘروژه ﺷﮭری ﺑﺎﺷﯾم.
ﻋﺑداﻟﻣﺣﻣدﭘور ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺷﮭر ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺳﯽ ھزار ﻧﻔری و ﻓرھﻧﮓ و ﺗﻣدن ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻓﺎﻗد ﻓرھﻧﮕﺳرا و ﯾﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﺧﺻوص ﻧﯾز ﺷﮭرداری در ﺻورت اراﺋﮫ
دﺳﺗورات ﻻزم ﺟﮭت اﺣداث اﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن زﻣﯾن آن اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.
وی ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن ﺷﮭر ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧﯾرﯾن در ﺳﺎﻟﯾﺎن ﮔذﺷﺗﮫ اﺣداث ﮔردﯾده ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﮑﻣﯾل طﺑﻘﮫ ﻓوﻗﺎﻧﯽ آن ﮔردﯾد.
وی در آﺧر ﺳﺧﻧﺎن ﺧود ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺣث ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران در ﺷﮭرھﺎ در ﺟﮭت آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ و  ...ﺧواﺳﺗﺎر اﺣداث ﺳﺎﻟن ﺳرﭘوﺷﯾده ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ﺷﮭر ﺳردرود ﻧﯾز ﮔردﯾد.
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