ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻂ دو ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ
.ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز در آﯾﯿﻦ اﺗﻤﺎم ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻔﺎری ﻣﺎﻧﯿﺰه ﺧﻂ  ۲ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش دارﯾﻢ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ

ﺧﻂ  ۲ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ (TBM) ،ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻨﺪرﭘﻮر در آﯾﯿﻦ اﺗﻤﺎم ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻔﺎری ﻣﺎﻧﯿﺰه و ﺷﺮوع ﻓﺎز دوم ﺣﻔﺎری ﻣﺎﻧﯿﺰه
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻼش دارد در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺧﻂ  ۲ﻗﻄﺎر
.ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز را ﻃ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﺸﺮده ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺧﻂ  ۲ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻗﺪاﻣﺎت ﯾ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی
ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺘﺘﺎح ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر اﯾﺴﺘﺎه ﻣﺘﺮوی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﺳﻄﺤ ﺷﻬﺪای ﮐﺸﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و
.اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﻬﺮی را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ و ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺣﺎﮐ از اﺗﻤﺎم ﺣﻔﺎری ﺧﻂ  ۲ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز در  ۱۸ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،از
.ﻣﺪﯾﺮان ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻔﺎری ﻣﺎﻧﯿﺰه ﺧﻂ  ۲ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻨﺪرﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻂ ﯾ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی  ۱۷ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ
.ﺳﺎل  ،۹۸ﺧﻂ ﯾ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﯾﯿﻦ اﺗﻤﺎم ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻔﺎری ﻣﺎﻧﯿﺰه ﺧﻂ  ۲ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺋﺪی رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز
ﮔﻔﺖ :ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو ،ﺧﻄ ﺷﻤﺎﻟ – ﺟﻨﻮﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﺷﻬﺮوﻧﺪان،
.زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﺷﯿﺮاز را از ﻣﺘﺮو و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺋﺪی از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﯿﺮاز ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﻣﺸﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻠﻠ در روﻧﺪ ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻂ ۲
.ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز اﯾﺠﺎد ﻧﺮده و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ از روﯾﺮدﻫﺎی اﺻﻠ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ

رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ از ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎراﯾ
.ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﺑﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻂ ﯾ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺧﻂ دو ارﺗﻘﺎ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺧﻂ دو ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﻬﺮک ﻣﯿﺎﻧﺮود آﻏﺎز و ﺗﺎ ﮐﻠﺒﻪ ﺳﻌﺪی اداﻣﻪ دارد.ﺣﻔﺎری اﯾﻦ ﺧﻂ از ﺷﻬﺮک ﻣﯿﺎﻧﺮود ﺗﺎ
اﻧﺠﺎم و از اﯾﺴﺘﺎه آزادی ﺗﺎ اﯾﺴﺘﺎه ﺳﻌﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺲ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘ TBM اﯾﺴﺘﺎه آزادی واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان آزادی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎه ﺣﻔﺎر ﻣﺎﻧﯿﺰه

اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۷ﻫﺰار و  ۳۰۰ﻣﺘﺮ از ﺧﻂ دو از ﻣﯿﺎن رود ﺗﺎ اﯾﺴﺘﺎه رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﯿﺰه ﺣﻔﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ و  ۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﺘﺮ دﯾﺮ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎه ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﺎری ﺷﻮد .اﯾﺴﺘﺎه ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻂ ﯾ و دو ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ
ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﺴﺘﺎه ﺧﻂ ﯾ آن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺣﻔﺎری ﻣﺎﻧﯿﺰه ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻣﺒﻠﻐ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
.ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ

