 ۷۷ﭘـﺮوژه ﻧﯿﻤـﻪ ﺗﻤـﺎم در ﺷﻬـﺮ
ﺗــﺒﺮﯾﺰ /ﺧﺴــﺎرت  ۲۲ﻣﯿﻠﯿــﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی!
آذر ۱۴۰۱ ,۲

آذرﻗﻠﻢ :دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن و
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ “ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻮﺷﯿﺎر”
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آذرﻗﻠﻢ ،ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻮﺷﯿﺎر در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی از ﺧﺴﺎرت 22
ﻣﯿﻠﯿﺮاد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻬﺮی در ﻃﯽ آﺷﻮب ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺧﺒﺮ داد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ﺷﻬﺮ در ﮔﺮو ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺳﺖ
ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﺤﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﺗﯽ  ۱۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬب ﮐﺮد.
ﻫﻮﺷﯿﺎر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ﺷﻬﺮ در ﮔﺮو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺷﻬﺮداری در
ﺑﺤﺚ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
در  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻻﯾﺤﻪای ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع

ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ.
ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻏﺮب ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و از ﻋﻠﻞ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮏ اﻧﺘﺼﺎب ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ  ۱۳ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا ﻧﺪاﺷﺘﻪام،
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻮرا ﻓﻘﻂ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت آﻧﻬﺎ ﺟﻮابﮔﻮ ﻧﺒﻮدهام ،اﮔﺮ
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮده در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
 77ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم !
ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۷۷ﭘﺮوژه ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع
ﺷﺪه ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ،
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ آﺛﺎر آن در زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ درج ﺷﺪه و در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی
ﻫﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻬﺮداری
ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ را
ﺑﮑﺸﺪ.
ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم را ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻬﺮداری در ﺷﻬﺮ
ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺨﺪوش ﺷﻮد ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮان

اﻧﺠﺎم داد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ
ﺑﺮود.
وی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ از آﻣﺎر ﺻﺪ درﺻﺪ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﺣﻤﺎت و ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری
اﺳﺖ.
 ۳۵۰دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﻮد
ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺟﺪی
دارﯾﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ورود ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۳۵۰اﺗﻮﺑﻮس
ﺑﺮای ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ
ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺗﺎﮐﺴﯽ راﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ را
ﺑﺎ وامﻫﺎی ﮐﻢﺑﻬﺮه آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ
ﻗﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ دادهاﯾﻢ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
وی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﺮوی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود :در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺘﺮوی
ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری اﯾﺴﺘﮕﺎه  ۱۵را اﻓﺘﺘﺎح
ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﯾﺴﺘﮕﺎه  ۱۴و  ۱۳ﻃﺒﻖ روزﺷﻤﺎری ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻓﺘﺘﺎح
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
اﺗﻮﺑﺎن در اﺧﺘﯿﺎر راﻫﺪاری ﺑﻮده و ﺷﻬﺮداری ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ
اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اذﯾﺖ ﺷﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺳﻔﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ اﺗﻮﺑﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ اﺗﻮﺑﺎن رﻓﻊ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻋﺼﺎب ﺧﺮد ﮐﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادی،
ﮔﻔﺖ :ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﺻﺪد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭼﺮاغﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻣﯿﺴﺮ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ۳۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری راه
اﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﻂ دوم  BRTدر ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﻒ
راه در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
اﯾﻦ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎده راه در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﭘﯿﺎده راه در ﻣﺤﺪودهی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

