ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز:اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ ﯾ از ﻓﻨﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺮو درﺳﻄﺢ
.ﮐﺸﻮر،آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺪاوم دارد و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺴﯿﺎری از
.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ در ﺷﯿﺮاز ﺗﺪاوم دارد و ﺑﻪزودی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺷﻮد
ﺣﯿﺪر اﺳﻨﺪرﭘﻮر ﯾﺸﻨﺒﻪ  18ﺧﺮداد و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﺒﺮﻧﺎران از ﭘﺮوژهﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ در
ﺧﻂ ﯾ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ،آﻣﺎده اﻓﺘﺘﺎح اﺳﺖ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﯾ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮری در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح آن اﻋﻼم و
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﺻ ﮐﻪ دارد ،ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﺮی اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در واﻗﻊ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﻘﺼﺪ
.ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ورودیﻫﺎی اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﻃﺮاﺣﻫﺎی ﺧﺎﺻ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی داﺋﻤ ﻫﻨﺮی

.ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﺳﻨﺪرﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﻃﺮاﺣ اوﻟﯿﻪ ﺧﻂ ﯾ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ،اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎﺗ ،اﺣﺪاث اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه در دﺳﺘﻮر
.ﮐﺎر ﺷﻬﺮداری وﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻓﻨﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺮو در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻣﺮوز درﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ روی ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺎز و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﯿﺎء ﺷﺪه
.اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :دور ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ
اﺳﻨﺪرﭘﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه در زﻣﺎﻧ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻣﺠﺪد اﺻﻼح ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد،زﻧﺪﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .در زﻣﺎن اﺟﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧ از ﻗﺴﻤﺖ
.اﯾﺠﺎد ﺷﻮد

ﺷﻮد ﮐﺎری ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﺮدمﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﻨﺎی ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری اراﺋﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣ

.ﻫﺪﯾﻪ داد
اﺳﻨﺪرﭘﻮر ﮔﻔﺖ ۶۰۰ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  ۹۷اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮار اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ.در ﺳﺎل  ۹۸ﻧﯿﺰ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪ اﻣﺎ در
.آﺧﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎﻫﺎی اﺣﺮاﯾ ﺑﺎ ﻣﺸﻼﺗ در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ ،اﻏﻠﺐ دﺳﺘﺎهﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺪام ﮐﺮده ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺘﺘﺎح
.ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺷﯿﺮاز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

