»ﺗﻌﻄﯿﻠ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﺮاﯾﻂ »ﮐﺮوﻧﺎ
»ﺗﻌﻄﯿﻠ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﺮاﯾﻂ »ﮐﺮوﻧﺎ
ﺣﺴﻦ ﻣﺮادی ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻣﺎدﮔ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻢ و
.ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﻮر آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎدﮔ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺘﺘﺎح آﺧﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه از ﺧﻂ ﯾ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ،اﻓﺘﺘﺎح اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ
.اﻓﺘﺎد؛ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح آﺧﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه از ﺧﻂ ﯾ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرا اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻢ و در ﻣﺎه ﺟﺎری آن را اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺨﺸ از ﺧﻂ  2ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺗﺎ ﯾ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
.ﻣﺮادی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺧﻂ  2ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻧﻞ و اﯾﺴﺘﺎه از ﻣﯿﺎﻧﺮود ﺗﺎ ﮐﻠﺒﻪ ﺳﻌﺪی ﺑﻪ ﻃﻮل  15ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ  13اﯾﺴﺘﺎه در ﺣﺎل ﺣﻔﺎری اﺳﺖ
.وی اﻓﺰود :ﺣﻔﺎری در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎرﺻﺪﻣﺘﺮی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﺎزک ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز از اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻂ دو ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺗﺎ ﯾ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺮوز ﻣﺸﻠ ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ داد و
.ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﯾ ﺳﺎل آﺗ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ اﯾﺴﺘﺎه از ﺧﻂ دو را دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

.وی اﻓﺰود :در ﺧﻂ دو ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺧﻂ ﯾ و اﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ و ﺗﺒﺎدل ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ و زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﺮ ازﺳﺎﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﺮادی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻂ ﺳﻪ و آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﻼت اﺟﺮاﯾ اﯾﻦ ﺧﻂ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾ ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ
.ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻪ زودی ﮐﻠﻨ زﻧ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﺧﻂ ﺳﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺧﻂ ﺳﻪ از اﯾﺴﺘﺎه راه آﻫﻦ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﭘﻞ ﺑﺼﯿﺮت )اﺑﺘﺪای ﻣﻌﺎﻟ آﺑﺎد( اداﻣﻪ دارد،
.اﻓﺰود:ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻂ ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ،ﭘﻨﺞ و  6ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﭘﺲ اﺗﻤﺎم وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺮادی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ از ﺧﻂ ﯾ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﯾ و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﺴﺘﺎه ﻣﯿﺪان اﻟﻪ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ
.اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ

