ﺧﻂ دو ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒ 15 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒ ۱۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ۱۳اﯾﺴﺘﺎه از ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻓﻪ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮک ﻣﯿﺎﻧﺮود آﻏﺎز و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺑﻠﻮار ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﯿﺪان
.ﺑﺴﯿﺞ در اﻣﺘﺪاد ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( و آزادی و ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﻣﯿﺪان اﻃﻠﺴ و ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺧﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه در دو ﻓﺎز اﺟﺮا ﻣﺷﻮد ،ﻓﺎز اول آن از ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻓﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒ ۱۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی ﺷﻮﻓﻪ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
واﻗﻊ در ﺷﻬﺮک ﻣﯿﺎﻧﺮود ،اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی ﻋﺎدل آﺑﺎد ،دوﻟﺖ ،رﺣﻤﺖ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در ﺑﻠﻮار ﻋﺪاﻟﺖ و اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ،ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( در ﺧﯿﺎﺑﺎن
.اﻧﻘﻼب درﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ
در ﻓﺎز دوم ﭘﺮوژه ،اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒ ۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﯿﺪان آزادی ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی آزادی ،اﻃﻠﺴ ،ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻤﯿﻞ ﻣ
.ﺷﻮد
اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی ﺧﻂ  ۲در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۷ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ اﺣﺪاث ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ۳۴ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺧﻂ ﯾ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه اﺳﺖ .اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻂ  ۲ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺴﺘﺎه
.ﺷﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎه روزﻣﯿﻨ ﺧﻂ  ۲ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد ،ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎ در دﺳﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﻦ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۲ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻂ دو ﻣﺘﺮو را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ

ﺣﺴﻦ ﻣﺮادی رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز:
ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺧﻂ ﯾ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ آن زﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾ در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾ
.ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،از ﺧﺎرج ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺷﺪ اﻣﺎ در ﺧﻂ دوم ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ

