ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس و رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ از ﺧﻂ  ۱و  ۲ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز
ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺒﺎدار اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس و دﮐﺘﺮ دﺳﺘﻐﯿﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس ،رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز و رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ اﻣﺮوز ﯾﺸﻨﺒﻪ  ٢٣ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﻧﺸﺴﺘ ﺗﺨﺼﺼ
و ﺑﺎزدﯾﺪی  ۴ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ،اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎی در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻂ ﯾ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﺧﻂ  ٢ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻓﻨ
و آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎﻧ از ﻧﺰدﯾ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻫﺘﻤﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ
.ﺗﺮاﻓﯿ و رﻓﺎه ﺣﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧ ﺧﻂ دو ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﺑﺤﻤﺪاﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم اﻋﻢ از ﻣﺸﺎور ،ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر ،ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺮو ﻫﻤ از ﺗﻮان ﻋﻠﻤ و اﺟﺮاﯾ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺒﺎدار اﻓﺰود ﻣﺮدم و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را از
.ﻧﺰدﯾ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ

ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺒﺎدار ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ راﻫ ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻ در ﮐﻨﺎر اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘ ﻧﺪارﯾﻢ .وی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺘﺮو در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ در ﺑﺤﺚ ﺗﺮاﻓﯿ دارد را
ﯾ از ﺿﺮورت ﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﯾ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﻣﻦ از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﺤﺚ
.ﻣﺘﺮو را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ در ﮐﻨﺎر دوﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎ در اﺟﺮا ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ و ﻓﻀﺎی ﭘﺮﻧﺸﺎﻃ در اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻨﻨﺎﻫﺎ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﺎدار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻂ ﯾ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ،از
ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻂ دو ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ و در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ روی آن
.ﭘﺮداﺧﺖ

