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آذرﻗﻠﻢ :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ ،رﯾﯿﺲ و
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﯿﺪ واﻻﻣﻘﺎم رﺣﻤﺎن ﻓﺮوزﻧﺪه ،ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮوزﻧﺪه ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آذرﻗﻠﻢ ،اﻣﺸﺐ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ ،ﭘﺮوژه ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮوزﻧﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺧﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ،ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ ،رﺋﯿﺲ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﯿﺪ واﻻﻣﻘﺎم رﺣﻤﺎن ﻓﺮوزﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ،
ﻧﻘﺶ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻣﺴﯿﺮﮔﺸﺎﯾﯽ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و راﮐﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ
در دوره ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ۸۰درﺻﺪی در ﻋﺮض  ۶ﻣﺎه ،در
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ﻃﺒﻖ روزﺷﻤﺎر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺑﺎﺑﺖ از ﺷﻬﺮدار و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺧﺮم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ و در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ از اﻓﺘﺘﺎح ﺑﻬﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮی در اﻣﯿﺪوار ﮐﺮدن
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺒﺮﯾﺰی دارد.

اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﭘﺮوژه ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮوزﻧﺪه در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ ،وﺟﻮد روﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﺟﻬﺎدی
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در اﺟﺮا ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻓﺘﺘﺎح در ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻘﺮر ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ.

وی ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﭘﺮوژه ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮوزﻧﺪه را
ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﻃﺒﻖ وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی در ﻫﻤﺎن
وﻋﺪه روزﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺪ.
ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺧﺮم ﺳﺮﻋﺖ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﮐﺎر ﺟﻬﺎدی در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزی را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا و ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻮﺷﯿﺎر
ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺑﻪ اﯾﻦ آرزوی ﺧﻮد رﺳﯿﺪم.
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﯿﺪ رﺣﻤﺎن ﻓﺮوزﻧﺪه ﺑﻪﻃﻮل  ۵۲۶ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی
رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﺟﻤﻌﺎ در  ۱۶ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺪاث اﯾﻦ ﭘﺮوژه ۱۴۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.

