ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺎز ﯾ اﯾﺴﺘﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﺮوش اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺷﺪ
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺎز ﯾ اﯾﺴﺘﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﻋﻼم ﮐﺮد :درﺻﻮرﺗﯿﻪ اﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﺧﻂ دو ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻓﺮاﻫﻢ
.ﺷﻮد ،ﻃ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣ رﺳﺪ
ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻨﺪرﭘﻮر در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،آﯾﺖ ااﻟﻪ دژﮐﺎم اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﯿﺮاز ،ﻣﻬﻨﺪس رﺣﯿﻤ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس،
رﯾﯿﺲ و ﺟﻤﻌ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﺧﻂ ﯾ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻃﻮل  ۲۴/۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۷ﺳﺎل ﻃﻮل
.ﮐﺸﯿﺪ و ﻃﻮﻻﻧ ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ ﺧﺼﻮﺻﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﯾ ﻧﻘﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از ﺳﺎل  ۹۲و در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺑﺮای ﻗﻄﺎر

ﺷﻬﺮی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز داده و از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻂ ﯾ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﺧﻂ  ۲ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی
ﺷﯿﺮاز ﺷﺪ و اﻓﺰود :اﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز ﺻﺎدر ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر را ﺻﺎدر ﻧﺮده
اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻨﺪرﭘﻮر ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻫﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﺳﺎﻟ ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﺮاﻫ و ﻫﻤﺪﻟ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﻣﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺑ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻂ ﮐﺸ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻓﺸﺎرﻫﺎی دروﻧ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺸﻮر ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد
ﭼﻮن آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻃ ﺳﻔﺮ دﮐﺘﺮ اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﺳﻄﺤ ﺷﻬﺪای ﮐﺸﻦ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﻬﺪای ﺟﻮادﯾﻪ و ﻓﺎز
.ﯾ اﯾﺴﺘﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ

ﻓﺎز ﯾ اﯾﺴﺘﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺎ ﺣﺪود ۳۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ و  ۹۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا و ﺗﻤﻠ ﯾ اﯾﺴﺘﺎه ﺗﺒﺎدﻟ و ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗ ﺧﻂ ﯾ و ﺧﻂ دو

ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﺎ ۳۰ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﯾ از ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﺮوی ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۳ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮ ﺟﺰﯾﺮه
ای اﺣﺪاث ﺷﺪه و دارای  ۶ﻣﺴﯿﺮ ورودی و ﺧﺮوﺟ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺎز ﯾ اﯾﺴﺘﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه و ﻗﺮارﮔﯿﺮی آن در ﯾ از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﺮاز )ﻣﯿﺪان ﺳﺘﺎد( ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﺮﻋﺖ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧ اﯾﺴﺘﺎه ﻣﺘﺮو اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻂ ﯾ و دو ﻣﺘﺮوی
ﺷﯿﺮاز و در ﻣﺠﺎورت آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨ ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺗﺮدد ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺗﺮاﻓﯿ در ﻣﺤﻮر ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن زﻧﺪ و اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻫﺶ ﻣ
.ﯾﺎﺑﺪ

