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مدیرعامل و نایب رییس هیئتمدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

* عضو موسس سازمان نظام مهندسی ساختمان
مهندس ولی آذروش از بنیانگذاران سازمان نظام مهندسی ساختمان در اردبیل بهشمار میرود .در سالهای پس از تشکیل استان اردبیل سازمان نظام مهندسی
مستقل نبود و در سال  1۷۳۱با همت و پیگیری گروهی از مهندسان فعال استان ،نسبت به تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان اقدام نمودند که در بین
آنها تلاش و پیگیریهای مهندس آذروش که در آن زمان به عنوان یکی از مهندسان پایه یک ناظر سازمان مشغول بود ،بسیار موثر بود و سازمان نظام مهندسی
استان اردبیل رسماً تشکیل و شروع به فعالیت کرد.
* مدیر بخش مسکن بنیاد شهید استان
مهندس آذروش به عنوان یک مهندس مجرب عمران که خود از رزمندگان دفاع مقدس و خانواده ایثارگران و شهدا است ،در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
اردبیل به عنوان مدیر بخش مسکن مشغول به خدمت بود و در این مدت توانست با پیگیریهای خود در مقطعی از زمان که مشکل تامین مسکن یکی از دغدغههای
تعداد کثیری از خانوادههای معظم شهدا و جانبازان عزیز میهن بود ،منشا خیر و خدمت باشد.

1

* معاون امور عمرانی فرماندار اردبیل
با توجه به شایستگیهایی که مهندس آذروش در طول دوران خدمت خود در امور مسکن بنیاد شهید از خود نشان داد از سوی فرماندار وقت اردبیل به عنوان
معاون امور عمرانی منصوب شد و در طول مدت خدمت خود در فرمانداری اردبیل در امور مختلف توسعهای منطقه بهویژه پیگیری امور مربوط به عمران ،مخصوصاً
در بخشهای خدمات شهری ،راههای روستایی ،احداث خانههای بهداشت در شهر و روستاها و زیرساختهای خدماتی و ارتباطی تلاش گستردهای داشت.
* مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل
پس از آنکه مهندس آذروش در امور عمرانی شهرستان اردبیل فعالیتهای خوبی به انجام رساند از طرف استاندار وقت به عنوان مدیرکل دفتر فنی استانداری
اردبیل انتخاب و در این سمت نیز علاوه بر شهر اردبیل ،تمامی شهرستانهای استان از خدمات توسعهای شبانهروزی وی بهرهمند شدند و در این راستا پروژههای
بسیاری ،برنامهریزی و به بهرهبرداری رسید.
* سرپرست معاونت عمران استانداری
تلاشها و برنامهریزی خوب مهندس آذروش در دفتر فنی استانداری موجب شد تا ایشان به عنوان سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار ،انتخاب و در این سنگر
خدمترسانی نیز مثل سایر سمتهای اجرایی با توجه به تخصص و تجربیات خود در حوزههای عمرانی استان موجب رشد و توسعه منطقه در زمینههای عمرانی
گردید.
* ادارهکل نوسازی و تجهیز مدارس استان
در سالهای آخر دهه هفتاد ،بحران کمبود فضای آموزشی یکی از بزرگترین چالشهای کشور و به ویژه استان نوپای اردبیل بود .مهندس آذروش با قبول مسئولیت
این ادارهکل ،حرکتی جهاد گونه را در عرصه مدرسهسازی آغاز کرد که این حرکت موجب شد در طول پنج سال مدیریت ایشان در ادارهکل نوسازی مدارس بیش
از  ۱۵۸۲کلاس درس جدید به ظرفیت آموزشی استان اضافه شود و همچنین در همه این پنج سال به عنوان مدیرکل نمونه کشوری انتخاب و نشان لیاقت ملی
از رئیسجمهوری وقت دریافت نمود.
* شهرداری اردبیل
مهندس ولی آذروش با کسب تجربیات بسیار زیاد در مدت سالهای مدیریت خود در زمینههای مختلف عمرانی و سازمانی و مدیریت موفقی که در همه سمتهای
قبلی خود داشتند با پیشنهاد بزرگان شهر و افکار عمومی و درخواست اکثریت مردم فرهیخته و مدیران و مسئولان به ویژه امام جمعه فقید اردبیل ،حضرت آیتالله
مروج(ره) به عنوان شهردار شهر اردبیل انتخاب شدند.
مهندس آذروش در طول دوران شهرداری خود خدمات زیربنایی بسیاری را به یادگار گذاشت که از مهمترین آنها میتوان به شروع احداث اولین تقاطعهای
غیرهمسطح در شهر ،ساماندهی و آغاز توسعه منطقه گردشگری شورابیل ،آغاز خدمترسانی به مناطق محروم حاشیه شهر که بعدها به نام مناطق 1۷گانه موسوم
شد ،تجهیز شهرداری و سازمانهای تابعه آن نظیر آتشنشانی ،اتوبوسرانی ،تاکسیرانی ،پارکها و فضای سبز ،توجه ویژه به امور فرهنگی و اجتماعی توسط شهرداری
و دهها خدمت اساسی دیگر اشاره کرد.
* نماینده مردم شریف اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در دورههای ششم و هفتم
بعد از اینکه مهندس آذروش تجربیات ارزشمندی را در ردهها و سطوح مختلف مدیریتی در استان اردبیل سپری نمود و شایستگیها و صداقت و مردمی بودن
ایشان در بین اقشار مختلف مردم مبرهن بود ،با دعوت جمع کثیری از جامعه روحانیون و دانشگاهیان و جامعه کارگری در رقابتهای انتخاباتی دوره ششم مجلس
شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین با اعتماد و رای اکثریت مردم شریف منطقه به مجلس شورای اسلامی راه یافت .مهندس آذروش از
همان روزهای نخست نمایندگی نیز مانند سایر مسئولیتها ،پر تلاش و قدرتمند ظاهر شده و از اولین سال حضور در مجلس با توجه به کارنامه و سوابق و
تحصیلات مرتبط به عضویت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درآمد و از همان سال نخست در تمام سالها با رای اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای
اسلامی به عضویت هیئت رئیسه درآمد و به عنوان مخبر این کمیسیون در صحن علنی تعیین گردید.
در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نیز دوباره با رای و اعتماد اکثریت مردم شریف منطقه ،مهندس آذروش به عنوان نماینده انتخاب و مشغول به خدمت به
مردم شریف منطقه و کشور گردید.
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