روﻧﻤﺎﯾ از اوﻟﻴﻦ واﮔﻦ ﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  20اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و ورود اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ واﮔﻦ ﻫﺎي ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ دروازه ورودي ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺣﺮم اﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ع( ﻃ ﻣﺮاﺳﻤ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت
.ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن و ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺷﻴﺮازو ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي ﺷﻴﺮاز و ﺣﻮﻣﻪ از  5واﮔﻦ رام اول ﻗﻄﺎرﻫﺎ روﻧﻤﺎﺋ ﺷﺪ

اﺳﺪاﻟﻪ ﺣﺎﺟ زﻣﺎﻧ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز در
ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾ از واﮔﻦ ﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :راه اﻧﺪازی ﻓﺎز ﻳﻚ ﺧﻂ ﯾ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  20واﮔﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﺋ
از  5واﮔﻦ آن ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘ ﻧﻴﺰ اﻧﺸﺎاﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﻳﻨﺪه از ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺣﻤﻞ و ﺑﻪ ﺷﻴﺮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻂ
ﯾ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﻴﺮاز در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ وﭘﺲ ازاﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه واﮔﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ و ﻣﺮدم ﺷﺮﻳﻒ ﺷﻴﺮاز از ﺧﺪﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز
.اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ واﮔﻦ را ﺣﺪود  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ) ﻣﻌﺎول 900ﻫﺰار ﯾﻮرو( ﻋﻨﻮان ﻛﺮد

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺎز ﯾ ﺗﻤﺎﻣ اﻗﺪاﻣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﻞ ﮔﺬاری وﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺎﻻ ﺳﺮی و ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء
ﺣﺮﯾﻖ ودﻓﻊ دود اﻧﺠﺎم و ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺳﺎﻳﺮ واﮔﻨﻬﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﺮد و ﮔﺮم
اﻧﺸﺎاﻟﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺗ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻓﺎز ﻳﻚ ﺧﻂ ﻳﻚ ﻣﺘﺮوي ﺷﻴﺮاز ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﺎکﻓﻄﺮت ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﻧﻴﺰ درﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾ از واﮔﻦﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :ﻓﺎز ﯾ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی در ﺣﺎﻟ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ

ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اوج ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻗﺮارداﺷﺖ.وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و واﮔﺬاری واﮔﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮوی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﺷﯿﻢ .

ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز را ﯾ از ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن وﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺣﻘﯿﻘ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪوﯾﮋه در اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﺑﺮﺷﻤﺮده و اﻓﺰودﻧﺪ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را
ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮرا و ﺷﻬﺮداری و ﻫﻤﺎری ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﭘﻠﯿﺲ ﻣ داﻧﯿﻢ.
ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎﺋﻴﺎن ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﮐﺎم ﻣﺮدم را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺖ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی اﻓﺰود :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﯿﻨ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ وﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو
در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﺘﺮو را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺣﺴﺎس ﻣ ﻛﻨﺪ و اﻧﺸﺎاﻟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي ﺷﻴﺮاز آﻣﺎدﮔ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾ از واﮔﻦﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﺮی در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿ اﯾﻦ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ورود  5واﮔﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﯾ از ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ واﺳﺎﺳ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس  ،ﺷﻬﺮداری وﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .

وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ورود اﻳﻦ  5واﮔﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺎز ﯾ ﺧﻂ ﯾ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻛﺸﻮر از ﻧﻌﻤﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠ درون ﺷﻬﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻀﻼت
ﺗﺮاﻓﯿ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﺗﺮاﻓﯿ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﯾ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺷﻮرای ﺗﺮاﻓﯿ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺮادي ﻣﺸﺎور اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻴﺮاز ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮﺧﻮرداري ﺷﻴﺮاز ،ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺣﺮم اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
)ع( از ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠ درون ﺷﻬﺮي ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﻴﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪواري ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ وﺟﻮد آﻗﺎ اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﻣﻮﺳ) ع( ﺷﺎه ﭼﺮاغ،
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژ ﺑﺰرگ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز از اوﻟﻴﻦ رام واﮔﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﺮوﺋ ﺷﻴﺮاز ﭘﺮده ﺑﺮداري ﺷﺪه و واﮔﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺻﻠﻮات از زﻳﺮ
دروازه ﻗﺮآن ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﻗﺮآن و ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي ﺷﻴﺮاز ﺑﺮ روي رﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

