ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﻮرداری ﺷﺮق ﺷﯿﺮاز از ﻣﺘﺮو
:اﺻﻨﺎﻓ
ﺑﺮﺧﻮرداری ﺷﺮق ﺷﯿﺮاز از ﻣﺘﺮو؛ ﺧﻂ  ۲ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯾﺎﺑﺪ
.ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻣﺴﺎل ﻓﺎز اول ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎﻧﺮود ﺗﺎ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ۳اﯾﺴﺘﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﺪ

ﺳﯿﺪ اﺣﺴﺎن اﺻﻨﺎﻓ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از روﻧﺪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺧﻂ دوم ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﻃ ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ،
.روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺮاﻧ ،در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺠﻢ و ﺑﺰرﮔ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ
او ﮔﻔﺖ :در ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ،ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺮاﻧ ،دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺳﯿﻨﺎﻟﯿﻨ و ﻣﺎﻧﯿ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﺗﻮان ﻣﺪﻋ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۷۰
.درﺻﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺗﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ،اﻣﺎﻧﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻮﻣ اﺟﺮاﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺻﻨﺎﻓ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۹۶درﺻﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﺘﺮو ،اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳ اﺟﺮای ﭘﺮوژه و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﻬﺪاری از
.ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ،ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد و ﺣﺘ در ﺑﺤﺚ ﻫﺪاﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ دﺳﺘﺎه ﺗﺑام )ﺣﻔﺎر( واﺑﺴﺘ ﮐﺎﻣﻼ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﯿﻨﺎﻟﯿﻨ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﺘﺮوﻧﯿ اﯾﺮان اﺷﺎره و ﮔﻔﺖ :در ﺧﻂ ﯾ
ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﻫﻢ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨ و ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای
.ﺗﻨﻮﻟﻮژی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود
اﺻﻨﺎﻓ ﮔﻔﺖ :رﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﻫﻢ اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ ،در ﺑﺨﺶ واﮔﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰو ﺗﻌﻬﺪات وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود۱۰۰ ،
درﺻﺪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی داﺧﻠ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ آﺧﺮﯾﻦ واﮔﻦﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮاز ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ  ۴۰درﺻﺪ از ﮐﺎر ﺑﻮﻣﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
.در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ

ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻣﺴﺎل ،ﻓﺎز اول ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو ،ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎﻧﺮود ﺗﺎ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  3اﯾﺴﺘﺎه ،آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻓﺎز از
.ﺧﻂ  ۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ،آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
اﺻﻨﺎﻓ ﮔﻔﺖ :اﯾﺴﺘﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺣﺪاث اﯾﺴﺘﺎه ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ،ﮐﺎر ﺣﻔﺎری و
.اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻮﯾﻞ ،در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﻔ ۳۰ ﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺑ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ،ﻣﺸﻬﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮاﺣ اوﻟﯿﻪ ،ﺧﻂ دوم ﻣﺘﺮو ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﮐﻠﺒﻪ اداﻣﻪ ﻣﯾﺎﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﯾ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﺮﯾﻊ در
.روﻧﺪ ﮐﺎر ،ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اﯾﺴﺘﺎه آزادی ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﮐﻠﺒﻪ ﺳﻌﺪی ،ﺗﺮاﻣﻮا اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح رد ﺷﺪ
اﺻﻨﺎﻓ ﮔﻔﺖ :ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻂ  ۲از اﯾﺴﺘﺎه آزادی ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮاﺣ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺘ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺷﺮق
.و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ ﺷﯿﺮاز ،ﻃﺮﺣ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﻠﻮار ﺳﺮداران ﯾﺎ ﻣﯿﺪان ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ،اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ
او ﮔﻔﺖ :ﻧﻬﺎﯾ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘ دارد ،در ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﯾ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻇﺮﻓﯿﺘ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪود  ۳۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ ﺷﯿﺮاز و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻪ و ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮداری ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
.ﺷﺪ
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در ﻃﺮاﺣ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻂ  ۲ﻣﺘﺮو را ،ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺣﻔﺎریﻫﺎ ﺑﯿﺎن و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻞ دﭘﻮ ﻟﻮازم ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ...
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧ ۲ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری وﺟﻮد دارد ،ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﺗﺪاوم ﮐﺎر از ﭘﺎرک آزادی و ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ،اﺟﺮاﯾ ﺷﺪن ﺣﻔﺎری از ﻧﻘﻄﻪ
.ﻣﻘﺎﺑﻞ و اﻧﺘﻬﺎﯾ ﺧﻂ اﺳﺖ

اﺻﻨﺎﻓ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺣﻔﺎری را از اﯾﺴﺘﺎه آزادی اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌ از ﭘﺎرک آزادی را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﭘﻮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ ،ﺣﺎل آﻧﻪ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﯾ از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾ ﺧﻂ  ،۲ﺷﻬﺮداری زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
.اﯾﻦ اﻗﺪام را در اﺧﺘﯿﺎر دارد
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ،ﭘﺮوژه ﺧﻂ دوم ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ،در اﯾﺴﺘﺎه آزادی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ
.ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در ﻃﺮاﺣ ﺟﺪﯾﺪ ،اداﻣﻪ و اﻣﺘﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

