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 /راه و ﻣﺴﮑﻦ

ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در راه آﻫﻦ ﺧﺒﺮ داد:

دوار
اﻓﺘﺘﺎح راهآﻫﻦ اروﻣﯿﻪ در ﻫﻔﺘﻪ آ ﻨﺪه /اوﻟﯿﻦ ا ﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﯿﻨﯽ ّ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ راهآﻫﻦ ﻣﻬﺎﺑﺎد-اروﻣﯿﻪ ،از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﯾﻦ ﺧﻂ آﻫﻦ و اﯾﺴﺘﮕﺎه در
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻣﺎزﯾﺎر ﯾﺰداﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح راهآﻫﻦ ﻣﻬﺎﺑﺎد-اروﻣﯿﻪ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در راﺳﺘﺎی ﻃﺮح اﺗﺼﺎل ﭘﻨﺞ
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻂ رﯾﻠﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ رﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﻨﯽ دوّار در اﯾﻦ ﻃﺮح رﯾﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻋﺰام دو ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ
ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﻗﻄﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮی در اﯾﻦ ﺧﻂآﻫﻦ  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ
 ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ را دارد.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ راه آﻫﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در اﺟﺮای
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و
ﻣﺸﺎوره ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﺰداﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﺑﺘﺪا راهآﻫﻦ ﻣﺮاﻏﻪ-اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ در راهآﻫﻦ ﻣﺮاﻏﻪ-اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻄﻮط ﻓﺮﻋﯽ و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎر ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﻻزم در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻗﺮار دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از راهآﻫﻦ ﻣﺮاﻏﻪ-اروﻣﯿﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻄﻮط اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ،ﺗﺠﻬﯿﺰ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ارﺗﻘﺎ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻄﻮط و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺳﺮﻋﺖ از  ۹۰ﺑﻪ  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﻗﺮار دارد.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآﻫﻦ اروﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺟﺬب ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دارد و ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ راهآﻫﻦ از اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺮای دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺪاول اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺠﺎری-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻃﺮح اﺣﺪاث راهآﻫﻦ ﻣﺮاﻏﻪ-اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۸۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺗﺼﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮاﻏﻪ در ﻣﺤﻮر راهآﻫﻦ ﺗﻬﺮان-ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻨﺸﻌﺐ و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻠﮑﺎن ،ﻣﯿﺎﻧﺪوآب ،ﻣﻬﺎﺑﺎد ،ﻣﺤﻤﺪﯾﺎر و ﻧﻘﺪه ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ۸۵ .ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺮاﻏﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﺳﺎل  ۹۲ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ و اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۹۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦ راﻫﯽ رﺷﮑﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻼغ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اروﻣﯿﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ،آﻣﺎده
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ.
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