ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ
:ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ /ﻗﻄﻌﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺎرﻓ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ ﮔﻔﺖ :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻪ  ۲۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
.ﺷﺮﻗ‐ﻏﺮﺑ ﻣﺘﺮو ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻤﯿﻞ ﻣﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ،ﺳﯿﺪ اﺣﺴﺎن اﺻﻨﺎﻓ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾ اﻋﻀﺎی ادوار ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز و ﺷﻬﺮداران ادوار
ﺷﻮراﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  ۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه روز ﻣﻠ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺷﻮراﻫﺎ آﻏﺎز ﺗﺤﻮل و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
.ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و در ﻫﺮ دوره ﺗﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﻫﺮ دوره ﺗﺤﻮﻟ در ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﻮراﻫﺎ رخ داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘ اداره ﻣﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ

ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎهﻫﺎ داﺷﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﻞﮔﯿﺮی ﺷﻮراﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم در اداره ﺷﻬﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدم ﭼﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮ ﭼﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﻬﺮ و ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز اﯾﻦ
.ﺣﺮﮐﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻣﺴﺮت از اﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪ از دو دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻣﺮدم در ﺷﻮراﻫﺎ در ﺳﻨﺮ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮراﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺟﻠﻮهای از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ
اﺻﻨﺎﻓ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺷﻮرا ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا و ﺷﻬﺮداری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه
.اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز اﻓﺰود :ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺮﻗ‐ﻏﺮﺑ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ و ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻨﻮﺑ ﺷﻤﺎﻟ ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺘﻮار را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و درﺑﺎره ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
.ﻋﻤﻮﻣ ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻪ  ۲۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮﻗ _ﻏﺮﺑ ﻣﺘﺮو ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻤﯿﻞ ﻣﺷﻮد
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ۶۰ :درﺻﺪ از ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﻣرود و ﺑﺎزﺑﯿﻨ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺒﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ
.ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﯾ ﺷﺒﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ
اﺻﻨﺎﻓ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮﺑ در اﺣﯿﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی
.وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم و ﻓﺮﻫﻨ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎﻣ اﺑﻌﺎد اﻗﺪاﻣﺎﺗ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﺪﻣﺎت ورزﺷ ﭼﺮخ ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣآﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺘ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ و رﯾﻞﮔﺬاری ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
.ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮﺑ رخ دﻫﺪ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو و ﺗﺮﮐﯿﺒ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧ ﺑﺎزﺑﯿﻨ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺮو ﻋﻤﻞ
ﻣﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻄﻌﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۷۶دﺳﺘﺎه اﺗﻮﺑﻮس
.ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ ۷۰ :درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎراﻧﻪ از دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺪار
.ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
اﺻﻨﺎﻓ اﻓﺰود :ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی اﺗﻮﺑﻮس و ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺣﻮزه اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧ ،ﺑﺎزﻧﺮی ﺧﻄﻮط و
.ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
وی درﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨ و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺷﻬﺮدار ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻦ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی رﺋﯿﺲ
ﺷﻮرا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ رﻓﺎﻗﺘ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﯾﻢ و از ﯾ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮی و اﻧﻘﻼﺑ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺎرﻓ ﺑﺎ ﻫﻢ
.ﻧﺪارﯾﻢ
اﺻﻨﺎﻓ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺷﻬﺮداری ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻀﺎﻋﻔ ﺑﺮ ﮐﺎر

.ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ

