ﺳﻘﻒ اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎی ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮاز،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی ،ﻣﻮﺟ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺘﺮوﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺛﺒﺖ
.ﻣﻠ ﺷﺪ
.ﺳﻘﻒ اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎی ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی‐ ﻣﻮﺟ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺘﺮوﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺛﺒﺖ ﻣﻠ ﺷﺪ
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮاز در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزه ﺳﻘﻒ ﺑﺎ  844.5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزه ﻣﻌﻠﻖ اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﻣﺘﺮو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ  58ﻫﺰار آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و  180ﺗﻦ وزن دارد.
آرش ﻣﺤﻤﺪی از ﻣﻬﺮداد اﯾﺮواﻧﯿﺎن ﻃﺮاح اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨ در دوران اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺳﺨﺘ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را
.ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ

ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻓﯿﺰﯾ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﻤﻮس ،اﻣﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻟﺒﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت و
روﺣﯿﺎت ﻣﺮدم دارد و اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.
ﻟﯿﻼ دودﻣﺎن ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺗﺎب آوری آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺘﺮو ﯾ از ﻋﻤﻮﻣ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و ﺧﻼﻗﯿﺖ
در ﻃﺮاﺣ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ،ﺿﻤﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت و زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣ ﮔﺬارد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺛﺒﺖ رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﻠ اﯾﺮان و آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ در  18ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  5ﻫﺰار رﮐﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ رﮐﻮردﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻃﺮاﺣ و اﺟﺮای ﺳﻘﻒ اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ ﺧﺎص ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠ رﺿﺎﯾ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺳﻘﻒ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ رﮐﻮرد اﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺟﻮﯾ ﭘﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر اﺟﺮای ﭘﺮوژه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ رﮐﻮرد ﺑ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤ رﺳﺪ ﺑﻪ
زودی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ اﯾﻦ رﮐﻮرد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه ،اﯾﻦ رﮐﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و  6ﺣﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ اﺛﺮ
.ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺣﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺛﺒﺖ رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﻠ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ،ﻣﻬﺮداد اﯾﺮواﻧﯿﺎن ،ﻣﮋﮔﺎن ﺻﺎدﻗ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ،ﺣﻤﯿﺪ ﺷﺒﺎﻧﺎره
.از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﻮﻧﻨﻮ و اﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺟﻮﯾ ﭘﻮر اﻫﺪا و ﻣﺪال ﻃﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺠﺮی ﺳﻘﻒ ﻣﻌﻠﻖ اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ

