ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻓﺠﺮ ﻓﺎرس ﺑﺮ ﺟﻬﺶ ﻓﻨ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﭘﺮوژه ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو
در ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺮدار ﯾﺪاﻟﻪ ﺑﻮﻋﻠ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻓﺠﺮ ﻓﺎرس و ﻫﯿﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﯿﺪاﺣﺴﺎن اﺻﻨﺎﻓ ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی از اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﻋﻤﻖ  ۳۰ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ،اﺳﺘﻘﻼل در ﻋﻤﻖ  ۲۴ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت آﺧﺮﯾﻦ
.وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺳﺮدار ﺑﻮﻋﻠ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز و ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎ)ص( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻬﺶ ﭼﺸﻤﯿﺮ ﭘﺮوژه در ﺑﺤﺚ ﻓﻨ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻻ و اﺻﻮل ﻓﻨ ﻗﺮارﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﺎت
ﻣﻨﻔ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ و ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﭘﺮوژه را در ﺑﺮﺧ ﻣﻘﺎﻃﻊ از رﮐﻮد ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ و ﭘﺮوژه ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎ)ص( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎرﮔﺸﺎﯾ ،ﺑﺨﺸ
.از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮارﮔﺎه را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آورده ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻬﺮداری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ
.ﺳﺮدار ﺑﻮﻋﻠ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺧﻂ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ در  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد
ﺳﯿﺪ اﺣﺴﺎن اﺻﻨﺎﻓ ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﭘﺮوژه ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮاز و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮارﮔﺎه
.ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎ)ص( اﯾﻦ ﭘﺮوژه در  ۱۰ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺑ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺰدﯾ ﻣﺷﻮد

رﯾﺰی و ﻫﺪفﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﮔﯿﺮی از اﯾﺴﺘﺎه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻣﯿﺎﻧﺮود ﺗﺎ اﯾﺴﺘﺎه ﺗﻘﺎﻃﻌ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﺧﻂ ﯾ رﯾﻠ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷﻬﺮوﻧﺪانوی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
.ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮدد ﺳﺮﯾﻊ و اﯾﻤﻨ را ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺧﻄﻮط رﯾﻠ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۹ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎﻟ ﺟﻨﻮﺑ و  ۲۴/۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺮﻗ ﻏﺮﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﺎﻧﯿﻢ و ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﺎه اﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﺪاﻟﺖ ،رﺣﻤﺖ و
.دوﻟﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ
اﺻﻨﺎﻓ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮی اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺟﺬب اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟ ،ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺮان ،رﮐﻮرددار آن در
.ﺑﯿﻦ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺧﻂ  ۲ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒ ۱۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و  ۱۳اﯾﺴﺘﺎه در دو ﻓﺎز در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻓﺎز ﯾ از اﯾﺴﺘﺎه ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻓﻪ در ﺷﻬﺮک ﻣﯿﺎﻧﺮود ﺗﺎ
.اﯾﺴﺘﺎه ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﺳﺖ

ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ  ۶۰درﺻﺪی ﻣﺘﺮو ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺧﻂ دو )ﺟﻨﻮﺑ‐ﺷﻤﺎﻟ (ﺑﻪ ﺧﻂ ﯾ) ﺷﺮﻗ‐ﻏﺮﺑ (ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ و ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی اﺣﺪاثﺷﺪه اﯾﺴﺘﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در
.ﻣﺤﺪوده ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺟﺰو ﻋﺮﯾﺾﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی اﺣﺪاثﺷﺪه ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﺮض  ۲۷ﻣﺘﺮ اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞذﮐﺮ اﺳﺖ؛ اﯾﺴﺘﺎه ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻄﻮط ﯾ و  ۲و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺴﺘﺎﻫ ﺧﻂ  ۲ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ۳۰ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶﻫﺎی
.ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺳوﯾﻞ و ﻋﻤﺮاﻧ ،دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺳﯿﻨﺎﻟﯿﻨ ،ﻣﺎﻧﯿ و ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﻞ ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

