ﻣﻬﺪی ﺟﻤﺎﻟ ﻧﮋاد ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر:اﺧﺘﺼﺎص  ١٢ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی
ﮐﺸﻮر
اﺧﺘﺼﺎص  ١٢ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر
ﻣﻬﺪی ﺟﻤﺎﻟ ﻧﮋاد ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﻫﯿﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺴﺖ ﮔﺮم ﻓﺎز اول ﺧﻂ دو ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز و اﻓﺘﺘﺎح
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﻬﺮی ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻣﺤﻞ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ١٢ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی در ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺗﻌﻠﻖ ﻣ ﮔﯿﺮد
.او اﻓﺰود :در ﺳﺎل  ١۴٠١ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮﯾﮋه اﺗﻮﺑﻮس ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ
ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺨﺘ از ﺳﯿﻞ ﺗﺎ ﮐﺮوﻧﺎ را در ﮐﺸﻮر
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻣﺸﻼت و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،روﻧﺪ اﺟﺮاﯾ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﻪ اﯾﻦ
.روﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﻫﯿﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﻫﺰار و  ۶۰۰ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺶ از  ۱۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﮔﻔﺖ:
.اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﭘﺮوژه اﺗﻔﺎق ﮐﻤ ﻧﯿﺴﺖ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از  ۱۶۰ﻫﺰار ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻮﻧ ،زﯾﺮﺳﺎزی ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﻞ در ﺳﺎل  ۹۸ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻓﺰود:
ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب و دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،ﻗﻄﺎر ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ در ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ در
.ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻪ ﺑ اﻋﺘﻤﺎدی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ،ﯾ از ﻣﺸﻼﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎی ﻧﺮاﻧ دارد اﻣﺎ در
ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺮدم ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ در ﺷﻬﺮ
..ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ
ﺟﻤﺎﻟ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﺷﯿﺮاز و اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮان اﻧﻘﻼﺑ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ از
.ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺜﻠﺚ ﻃﻼﯾ ﺷﯿﺮاز ،اﺻﻔﻬﺎن و ﯾﺰد را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮی و اﺳﺘﺎﻧ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ در ﺷﯿﺮاز ،اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
.ﺧﻮب و اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوژه در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺎرﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﺪﻟ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ دارد

