اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮاز اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻓﺎز  2ﺧﻂ ﯾ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎ و اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﯾﻞ ﮔﺬاری و روﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ  14ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻓﺎز  2ﺧﻂ ﯾ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ،و اﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎی ﻓﺎز
ﯾ و  ، 2اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،از اﯾﺴﺘﺎه ﺷﻬﯿﺪ دﺳﺘﻐﯿﺐ واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان اﻟﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ درزﯾﻦ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﺎه ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮاز ﺳﻔﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت  3ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن در اﮐﺜﺮ اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ ،از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ و
.در ﺟﺮﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز و ﺣﻮﻣﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ ﻣﺴﯿﺮ و  12اﯾﺴﺘﺎه آن ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه را
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﺮﺷﻤﺮد .وی اﻓﺰود اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎی ﻓﺎز دو ﺧﻂ ﯾ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺑﻮده و ﺑﯿﻦ  75ﺗﺎ  90درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻓﯿﺰﯾ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﻤﺎ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮﮔﯿﺮی در ﻓﺎزدوم ﺧﻂ ﯾ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر رام دﯾﺮ ﻗﻄﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ  4رام ﻗﻄﺎر ﺣﺪود  70ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ و ﻫﻤﺪﻟ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﺎری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
.آن ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﺒﺮﻧﺎران در ﺧﺼﻮص اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺎز  2ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎ،
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ واﮔﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﻤﯿﻞ ﻣﻮارد ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ و ﺳﯿﻮﯾﻞ را ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎد ﮐﺮده و اﻓﺰود در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺴﯿﺮ  3ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ اﯾﺴﺘﺎه ﻧﻤﺎزی ﺗﺎ اﯾﺴﺘﺎه زﻧﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎر ﺳﻨﯿﻨ را از دوش
ﺗﺮاﻓﯿ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ در اوج ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﯿﺪان ﻧﻤﺎزی ﺗﺎ ﭼﻬﺎرراه زﻧﺪ را در ﺣﺪود  20اﻟ
 30.دﻗﯿﻘﻪ ﻃ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎﺟ زﻣﺎﻧ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧ اﯾﺴﺘﺎه ﺗﻘﺎﻃﻌ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﻔ 30 ﻣﺘﺮ در زﯾﺮ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( اﺷﺎره و اﻓﺰود
.ﺳﺎزه اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻮده و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻞ ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ

