ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز از ﺧﻂ  2ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی
.ﻣﻬﻨﺪس ﺣﯿﺪر اﺳﻨﺪرﭘﻮر ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز در راس ﻫﯿﺄﺗ اﻣﺮوز ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺷﺪﻧﺪ

در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻨﺪرﭘﻮر در ﻧﺸﺴﺘ ﻓﻨ و ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﺣﻞ
اﺟﺮاﯾ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻓﺰودﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﭼﻪ دﯾﺪه ﺑﺸﻮد ﭼﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﯾ از ﺿﺮورت ﻫﺎی زﻧﺪﮔ اﻣﺮوزه
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﺪ .وی ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧ از ﺗﻼش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد
ﮐﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ اﺟﺮاﯾ ﺗﻤﯿﻞ و راه اﻧﺪازی اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی ﺧﻂ  1و  2ﻣﺘﺮو ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻣﺤﺪوده
.ﺧﻂ  2ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﺘﻮان در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾ از اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﻮد

ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻨﺪرﭘﻮر در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎن و اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎز ﯾ ﺧﻂ  2ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز دﯾﺪن ﮐﺮد .وی در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺿﻤﻦ
ﺑﺮرﺳ روﻧﺪ اﺟﺮاﯾ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی ﺧﻂ  2از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ
وﻟ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز در اداﻣﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻂ  2ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ
.ﯾﺎﻓﺖ

ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻨﺪرﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎزدﯾﺪ از روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ ﺣﻔﺎری ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺎه ﺣﻔﺎر ﺗ ﺑ ام ﺿﻤﻦ ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑ ﮐﺮدن ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

در ﺗﻤﯿﻞ و راه اﻧﺪازی ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز اﻓﺰود ﻣﺘﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎد زﯾﺒﺎﯾ ،ﻧﻈﻢ ،ﭘﺎﮐﯿﺰﮔ و رﻓﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻣﻮزش
.ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ رو ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮو ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ

