ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻤﺮاﻧ وزارت ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس از ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋ وزارت ﮐﺸﻮر در رأس ﻫﯿﺄﺗ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧ از ﭘﺮوژه ﻣﻠ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز و ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺎرس ،ﻣﻬﻨﺪس اردﮐﺎﻧ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻤﺮاﻧ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس ،ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺎک ﻓﻄﺮت ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم
ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺷﯿﺮاز و ﺟﻤﻌ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺷﻬﺮداری ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎﺟ زﻣﺎﻧ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز و ﺣﻮﻣﻪ:
اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ  ۶ﺧﻂ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ،در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎز  ۱و  ۲ﺧﻂ ﯾ ،آﻏﺎزﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋ ﺧﻂ  ۲و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻂ  ۳ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎﺟ زﻣﺎﻧ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ورود واﮔﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و آﻣﺎدﮔ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود واﮔﻨﻬﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺧﺒﺮ داد .

ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻨﺪان دل ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋ وزارت ﮐﺸﻮر:
دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮح ﻫﺎی رﯾﻠ ﮐﺸﻮر دارد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۳اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺎﻟ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ رﯾﺎﻟ و ارزی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ رﯾﺎﻟ آن را دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ارزی آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ
ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﯾﺎﻟ ،درﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮔﻦ ﻫﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ راه ﻣﺸﻼﺗ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﮐﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﻧﺮود.

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ واﮔﻦ ﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر دارد ،ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻠ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،ﮔﺎم ﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻃﺮح ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ در ﻓﺎز ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮاﯾ
ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ رﯾﻨ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺬاﮐﺮاﺗ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪس اردﮐﺎﻧ ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس :
ﻣﺸﻼت واﮔﻦﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﺷﯿﺮاز ﺑﺮرﺳ ﺷﺪ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز و درﯾﺎﻓﺖ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ
واﮔﻦﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺣﻞ ﻣﺸﻞ
واﮔﻦﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ دو ﻣﺎه زﻣﺎن ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ واﮔﻦﻫﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻫﯿﺄت در ﭘﺎﯾﺎن از اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎی ﻓﺎز ﯾ ﺧﻂ ﯾ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.

