اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮاز در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺮدﻣ
ﻣﺪﯾﺮ اداری و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ:
در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺮدﻣ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾ ﻣﺘﺮو اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﯾﻬﯿﻤ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن از ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :در ﻃﻮل ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔ را ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﭘﺮوژه و ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻼت در ﺑﯿﻦ ﮐﺎر .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روزﻫﺎی
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ۹۱اﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﻮروزی و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﭘﺮوژه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اداری و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ در ﺧﻂ ﯾ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻃﻮل  ۵/۲۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
و اﺣﺪاث  ۲۰اﯾﺴﺘﺎه ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم از اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎ دﯾﺪن ﮐﺮده اﻧﺪ و اﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه ،ﮔﺮوﻫ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ،ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداری و ﮔﺮوﻫ از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم از ﭘﺮوژه ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی دﯾﺪن ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﭼﻮﻧ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻼت
آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﺧﻮب ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﻣﺮﮐﺰ  ۱۳۷ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫ ﯾﺎ ﻓﺮدی اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع داده ﺷﻮد.
دﯾﻬﯿﻤ در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن ﻣﺮدم از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ از ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺗﺮاﻓﯿ

ﻧﺎﺷ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮوژه و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺨﺘ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد ،اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ از ﻧﺰدﯾ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﻼت و
ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم از ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ،اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎ ،ﺗﻮﻗﻔﺎه ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﻻزم اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣ ﺷﻮد.

