.اﺳﻨﺪری :ﯾ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو اﺳﺖ
ﻋﻀﻮ و رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﺷﻮرای ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﯾ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی
اﯾﺮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑ ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﺋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯿ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺳﻨﺪری اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ در ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑ در ﺧﻂ دوم ﻣﺘﺮو رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوره ﺷﺸﻢ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاریﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،راهاﻧﺪازی
ﺧﻂ دو ﻣﺘﺮو و ﺧﻂ ﺳﻪ ﻃ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺳﻨﺪری ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ راهاﻧﺪازی ﻣﺘﺮو در ﺷﯿﺮاز ﻣﻮرد رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ داﺋﻤ ﺷﻮراﯾﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ را اﻧﺘﺸﺎر و ﻓﺮوش ٨٠٠
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻨﻮان و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد.
او اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ١٤٠١ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ،ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺰو ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﻬﺮداری آﻣﺪه ﺗﺎ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻮراﯾﯿﺎن ﺷﯿﺮاز از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ،ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺧﻄﻮط در اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯿﺪر ﺷﺮق اﯾﻦ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ،ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﻨﺪری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﺗﻮﻧﻞ ﺧﻂ ﺳﻪ ﻧﯿﺰ از دﯾﺮ اﻧﺘﻈﺎرات اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی
اﺳﺖ.

او ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل و در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭼﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎه ﺧﻂ دو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ
.از اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٤٠٢ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ

