ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮادی  :ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎ در ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از ۳۰
ﻣﺘﺮ و در ﻣﺠﺎورت آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨ اﺳﺖ
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﻣﺮادی رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز در ﺑﺎزدﯾﺪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﯿﺮاز ،ﺷﻬﺮدار ،رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ از اﯾﺴﺘﺎه ﻣﯿﺪان
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺴﺘﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ دروازه ،دو ﮐﺮاس آور و ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﯾ و دو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
.ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮادی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﯿﺶ از  ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﺪود  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﯾﻦ

اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﺮ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻼش دارﯾﻢ در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﺨﺸ از اﯾﺴﺘﺎه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻂ ﯾ اﺳﺖ و ﯾ دروازه ﻇﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﻣﯿﺪان در ﻣﺠﺎورت
 .اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺮاس آور ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻂ ﯾ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه داری ﺑﺮﺳﺪ

رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧ اﯾﺴﺘﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ
اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی در ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﺘﺮ و در ﻣﺠﺎورت آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ،ﺿﺮورت ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺮدد
ﺧﻮدرو ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎه را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺴﺘﺎه ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﺎ ﺣﺪود  ۳۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ 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

