ﺑﺮرﺳ ﻣﺸﻼت ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻂ ﯾ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻨﺪان دل
ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻨﺪان دل در رأس ﻫﯿﺄﺗ ﻣﺘﺸﻞ از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس ،ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ،ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز و ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ  14ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
.ﻓﺎز 2ﺧﻂ 1ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز را ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﻤﻠﺮد و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻨﺪان دل ،ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎﺋﯿﺎن‐ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،دﮐﺘﺮ ﭘﺎک ﻓﻄﺮت‐ ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز و
.ﺟﻤﻌ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎﺟ زﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﺎز 2ﺧﻂ 1ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آﻣﺎری از درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ و ﮔﺰارﺷ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد
.ﻧﯿﺎز ﺗﻤﯿﻞ ﺣﺪاﻗﻠ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد

ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻨﺪان دل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺎز 2ﺧﻂ 1ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و اﻓﺰود ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﺤﺾ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن آن ،ﻣﺘﺮوی ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺮوﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .وی
.ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﯿﺮی ﺟﺪی ﺧﻂ 2ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺷﺪه و اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ) 1ﺧﻂ (3را ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻨﺪان دل اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ،ﻗﺴﻤﺘ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
وی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ را در ﺑﻮدﺟﻪ 96ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داد ﮐﻪ درﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر
.ﻣﺆﺛﺮی درﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻨﺪان دل در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و دﺷﻮار ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻠ اﻣﺎن راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ در ﺗﻤﺎﻣ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮاز اﯾﻦ ﯾ ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب
.ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﻼت دوﻟﺖ را درک ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﺻﺪ در ﺻﺪی ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 95ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﺪه ﺗﺎ
.ﺑﺘﻮان ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
دﮐﺘﺮ ﭘﺎک ﻓﻄﺮت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰرﯾﻖ در ﭘﺮوژه ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ را
.ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ
.ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ واﮔﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی را اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺑﺮ ﺷﻤﺮد

