.رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ :ﻣﺘﺮو ﯾ اﺑﺮ ﭘﺮوژه اﺳﺖ
:اﻣﯿﺮ ﯾﻘﻄﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﺘﺮو ﯾ اﺑﺮ ﭘﺮوژه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻂ  2ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮔﯿﺮی درﺳﺎل  1402در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ
ﻣﻬﻨﺪس ﯾﻘﻄﯿﻦ درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﻂ دو ﻣﺘﺮو اﯾﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎه ﺷﻮﻓﻪ اوﻟﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺧﻂ دوم ﻣﺘﺮو در ﺷﻬﺮک ﻣﯿﺎﻧﺮود اﺳﺖ اﻓﺰود :اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﺼﻮرت رو زﻣﯿﻨ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﺲ
.اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی دﯾﺮ ورودی و ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ در ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻗﻄﺎر در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد
ﯾﻘﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺧﻂ  2ﻣﺘﺮو در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ و
.ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮدﺟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻤﯿﻞ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
ﻧﺎﻣﺬاری اﯾﺴﺘﺎه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن دوﻣﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺧﻂ دو ﻣﺘﺮو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﺰدﯾ ورزﺷﺎه ﭘﺎرس ﻣﻮﺿﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ آن اﺷﺎره و
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ورزﺷﺎه و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮک ﻣﯿﺎﻧﺮود و ﺷﻬﺮک ﺳﺎﻣﺎن و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﻣﺴﺎﻓﺮ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ
 .اﯾﺴﺘﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﻘﻄﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه  78درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﮔﯿﺮی دارد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻠﯿﻪ دروازه ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت وﯾﮋه درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ  100ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
ﺗﻤﯿﻞ ﺳﺎزه اﯾﺴﺘﺎه ﻋﺎدل آﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺧﻂ دو ﻣﺘﺮو و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺮدد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت
اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﻪ آن ﻣ ﭘﺮدازد و ﻣ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه دارای  ۷۰درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺗﺠﻬﯿﺰات  ۳۰درﺻﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣ دﻫﺪ و اﻣﺎن ﻗﺮار
.ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮔﯿﺮی در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ وﺟﻮد دارد
اﯾﺴﺘﺎه دوﻟﺖ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺧﻂ دو ﻣﺘﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﺑﺘﺪای ﺑﻠﻮار دوﻟﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ ۶۴ درﺻﺪ در ﺣﺎل ﺗﻤﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﻘﻄﯿﻦ ،ﻗﻄﺎر از
.اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮔﯿﺮی ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﻗﻒ در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه در ﺳﺎل  1402در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﻘﻄﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎه ﭼﻬﺎر راه زﻧﺪان واﻗﻊ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎﺷﻤ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺴﺘﺎه رﺣﻤﺖ از آن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣ ﺷﻮد ﺣﺪود  70درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ دارد و ﺳﺎزه آن
.ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﺳﺎل  1402ﻗﺮار ﻧﻤ ﮔﯿﺮد
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز درﺑﺎره اﯾﺴﺘﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  74درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ دارد و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺎﻟﺮی ورودی اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه
.در آﯾﻨﺪه ﺑﺨﺸ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۴ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾ دروازه وارد ﻣﺪار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﻘﻄﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎﻟ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ و ﺗﻤﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی ﺧﻂ دو ﻣﺘﺮو اﺳﺖ ،وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎﻟ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎ
ورودی اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎ را ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎﻟ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻬﻢ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺎری دوﻟﺖ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﺑﻨﺪی ﺑﻪ
.ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﺘﺮو ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻬﻢ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ  ۱۴۰۱ﺷﻬﺮداری ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻮ ﺑﻪ آن ﻣ ﭘﺮدازد و ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﺪ از 800

اﯾﺴﺘﺎه اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ در ﺧﻂ  2اﯾﺴﺘﺎه ﺑﺎﺳﻮل ﻧﺎدر در اﺑﺘﺪای ﺑﻠﻮار اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺮار دارد و دارای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪی اﺳﺖ و در ﻣﺪار ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮔﯿﺮی
.ﻗﺮار ﻧﻤ ﮔﯿﺮد
.ﺗﻤﯿﻞ ﻣﺪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس درﻣﺠﺎورت اﯾﺴﺘﺎه اﺳﺘﻘﻼل وﯾﮋﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﻄﯿﻦ درﺑﺎره اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﻪ آن ﻣ ﭘﺮدازد
ﯾﻘﻄﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﺴﺘﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ اﯾﻦ ﯾ اﯾﺴﺘﺎه ﺗﻘﺎﻃﻌ اﺳﺖ و ﺟﺰ اﻫﺪاف ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮔﯿﺮی ﺧﻂ  2ﻣﺘﺮو در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزه در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﺎ
.ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ
او درﺑﺎره ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾ دروازه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﯾ دروازه در ﻣﺠﺎورت دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪه وﻟ ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ زودی ﯾ
.دروازه ورودی در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارﺗﺶ و در ﻓﺎز ﺑﻌﺪی دروازه دﯾﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﯿﺮ ﻓﺎﻃﻤ اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻧﯿﺰ اﺣﺪاث ﻣ ﮔﺮدد
.ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ 65 درﺻﺪی اﯾﺴﺘﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﻄﯿﻦ درﺑﺎره اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﻪ آن ﻣ ﭘﺮدازد
اﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎه آزادی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺪود  25درﺻﺪ واﻗﻊ در ﺑﻮﺳﺘﺎن آزادی ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ  2ﻗﺮار دارد دﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﻂ  2اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز
اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ ﮐﻠﺒﻪ ﺳﻌﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﺟﺮای ﻣﺴﯿﺮاز ﺑﻮﺳﺘﺎن آزادی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻓﯿ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺮاﻣﻮا
.ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﻘﻄﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دارای ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ از اﺻﻼح ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾ اﯾﺴﺘﺎه و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺘﺮو در ﺑﻮﺳﺘﺎن آزادی و
.ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﺪ و ﻣ ﮔﻮﯾﺪ

.ﺑﺎ اﺻﻼح ﻃﺮح و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ درﺧﺘﺎن ،اﯾﺴﺘﺎه در ﭘﻠﺎن ورودی و ﺑﺨﺸ در زﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﻘﻄﯿﻦ درﺑﺎره ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮔﻦ ﻫﺎ ﺧﻂ دو ﻣﺘﺮو و اﯾﻨﻪ ﯾ رام ﻗﻄﺎر دارای  5واﮔﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ واﮔﻦ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾ رام ﻗﻄﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو
.ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺑﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺮاﻫ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮔﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ
.رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ﻣﻌﻘﺘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻂ دو ﻣﺘﺮو در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  7رام ﻗﻄﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ
.ﯾﻘﻄﯿﻦ درﺑﺎره ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻫﺮ ﯾ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﺮو ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﯾ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺘﺮو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز دارد
:رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز درﺑﺎره ﺧﻂ ﺳﻪ ﻣﺘﺮو اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ
ﺧﻂ ﺳﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ در اﯾﻦ ﺧﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎل  1400ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎر در اﺑﺘﺪای ﻣﯿﺪان ﻣﻌﺎﻟ آﺑﺎد ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان
.ﺷﻬﺮداری ﮐﺎر را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
.ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻂ ﺳﻪ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ زﻣﯿﻨ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ۸اﯾﺴﺘﺎه ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ
او درﺑﺎره ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮط ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺘﺮو ﺑﺮای ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻣ ﮔﻮﯾﺪ اﺟﺮای ﺧﻄﻮط ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻓﯿ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ و در اﻓﻖ ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﻓﺎز
 2.ﺧﻂ  ، 2ﺧﻂ ﺳﻪ و۴راﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ
ﻋﺒﻮر ﺧﻂ  4ﻣﺘﺮو از ﮐﻨﺎر ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺷﺎﻫﭽﺮاغ )ع( و ﺳﯿﺪ ﻋﻼ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ )ع( و آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت آن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﻄﯿﻦ ﺑﻪ آن ﻣ ﭘﺮدازد و ﺧﺎﻃﺮ

.ﻧﺸﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻂ از ﺑﻠﻮار رازی در ﻣﺠﺎورت اﯾﺴﺘﺎه ﺷﻤﺎره  ۶ﺧﻂ ﯾ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻠﻮار ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ ،داروزه ﮐﺎزرون و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﺣﺴﺎن ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری درﺑﺎره وﯾﮋﮔ اوﻟﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺧﻂ 2ﻣﺘﺮو اﺑﺮاز ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺴﺘﺎه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﻢ ورزﺷﺎران ﻣﻠ و ﻧﻤﺎدی از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ورزﺷ
.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ

