ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﺎک ﻓﻄﺮت ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز در ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ،ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه اﺷﺎره و
.ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز را در ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻃﺮاﺣ و اﺟﺮای اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮﻋﻨﻮان ﮐﺮد

در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎﺟ زﻣﺎﻧ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺧﺎص اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ازﺟﻤﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪن درﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨ و
ﺗﺎرﯾﺨ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ،ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺑﺎزارﺗﺎرﯾﺨ وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ ،ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﯾ از ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ ،ﻋﺮض ﮐﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻟﻄﻔﻌﻠ ﺧﺎن زﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﯾﺴﺘﺎه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی اﻣﻼک ﻣﺴﻮﻧ و ﺗﺠﺎری در اﻃﺮاف اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋه اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ،اﺟﺮای آن
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﯿ ﻫﺎی اﺟﺮاﺷﺪه در  19اﯾﺴﺘﺎه ﺧﻂ ﯾ) ﺣﻔﺎری ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎز( ﻋﻼوه ﺑﺮﺑﺎر ﻣﺎﻟ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻤﻠ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻟﻄﻔﻌﻠ ﺧﺎن زﻧﺪ در
ﻣﺤﺪوده اﯾﺴﺘﺎه ﺟﻬﺖ اﻧﺤﺮاف ﺗﺮاﻓﯿ) ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 800ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل( و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی)آب ،ﺑﺮق،ﮔﺎز،ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و (...روﻧﺪ ﺗﺮاﻓﯿ و زﻧﺪﮔ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎل دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺟﺪی ﻣ ﻧﻤﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﯾﺴﺘﺎه ﺑﻪ روش ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎز،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﺮوی ﺗﻬﺮان در ﺧﻂ  4ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان آزادی ﺗﺎ ﮐﻼﻫﺪوز )ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ( ﺑﺎ
.ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿ و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ زﻧﺪﮔ ﺳﺎﮐﻨﺎن در زﻣﺴﺘﺎن  94اﺣﺪاث اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه را ﺑﻪ روش ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮزﻣﯿﻨ آﻏﺎز ﮐﺮد

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره و اﻓﺰود در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿ و ﭘﺮ ﺟﻌﻤﯿﺖ اﯾﻦ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮوز
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ ازﻫﺮ روش دﯾﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﻠ را داﺷﺘﻪ و درﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی )آب
.و ﺑﺮق و ﮔﺎزو (..ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ 54 درﺻﺪی اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ،ﺑﻪ ﻣﺸﻼت اﺟﺮای ﮐﺎر در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ﺳﺴﺘ
ﺧﺎک و ﺟﺮﯾﺎن آﺑﻬﺎی زﯾﺮ ﺳﻄﺤ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره و اداﻣﻪ داد در اﺟﺮای اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه زﯾﺮ زﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ روش رﯾﺐ و ﺷﻤﻊ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و در ﺗﻬﺮان ﺑﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺪون ﺣﺬف ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿ اﺑﺘﺪا ﺳﺎزه ﻧﻬﺒﺎن اﯾﺴﺘﺎه در زﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﺎک ﺑﺮداری ﻣﺤﺪوده ﺳﺎزه ﻧﻬﺒﺎن،
.ﺳﺎزه اﺻﻠ اﺟﺮا ﻣ ﮔﺮدد

آرش ﻣﺤﻤﺪی اﻓﺰود در ﭘﺮوژه اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزه ﻧﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﮐﻤ 108 ﺷﻤﻊ و  54رﯾﺐ ﻃ ﻣﺪت  6ﻣﺎه اﺣﺪاث ﺷﺪه و در ﺣﺎل
.ﺧﺎﮐﺒﺮداری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎه وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ ﯾ از  20اﯾﺴﺘﺎه ﺧﻂ ﯾ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻟﻄﻔﻌﻠ ﺧﺎن زﻧﺪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان
.وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( و زﯾﺮﮔﺬر و ﺑﺎزار ﺗﺎرﯾﺨ وﮐﯿﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ

