اخبار
اجتماعی

رئیسشورایشهرمشهد:

پایبندی به تعهدات ،پیششرط
جذب سرمایهگذار است

خدمترسانیبه ۳۱۰بیمار
مبتالبهاوتیسمدراستان
 ۳۱۰بیمــار مبتال به اوتیســم در خراســان رضوی
کــه بیشــتر آنــان کــودکان هســتند از خدمــات و
حمایتهــای انجمــن اوتیســم اســتان برخــوردار
هستند .مدیر عامل انجمن اوتیســم استان در این
زمینه به ایرنا گفت :سن بیماران زیرپوشش انجمن
اوتیسم استان از کودکی تا ۲۵سالگی است و۲۹۳
نفر آنــان دانشآمــوزان در حال تحصیل هســتند.
آرزو حیدریان افزود :هم اکنون  ۱۱مدرســه طیف
اوتیســم در شــهرهای مشــهد ،نیشابور ،ســبزوار،
قوچان ،تربتحیدریه و تربتجام فعال است.
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معاونعمران،حملونقلوترافیکشهرداریمشهدتشریحکرد:

طرحیبرایترافیککورانتهای وکیلآباد
جانشین رئیس پلیس راهور مشهد :طرح کامال کارشناسی است و با آن موافقیم

گزارش
وحید تفریحی

قطعا همه ما حداقل یک بار در ترافیک سرســام
آور آخــر هفته هــای بولــوار وکیل آباد به ســمت
طرقبه و شــاندیز گرفتار شــده ایم؛ ترافیکی که
سال هاست یکی از مشکالت جدی شهروندان
مشــهدی اســت و آخر هر هفته یا در هر تعطیلی
خودنماییمیکند.آنطورکهمسئوالنشهری
می گوینــد در ایام پیــک ترافیکی بولــوار وکیل
آباد که حــدود  100روز در ســال می شــود ،در
هر ســاعت حدود هفــت هــزار خودرو از مســیر
دوراهیطرقبهشاندیزعبورمیکنندوخودرابه
ییالقات اطراف مشهد می رسانند .آماری که از
میزان باالی تردد خودروهای عبوری و در پی آن
ترافیکشدیداینمنطقهحکایتدارد.درطول
ســال های مختلف تصمیم هایی بــرای کاهش
بار ترافیکی دوراهی طرقبه و شاندیز گرفته شد
ولینتوانستاینبارسنگینترافیکیراکنترل
کند .حال معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک
شــهرداری مشــهد در گفت وگویی با «خراسان
رضوی» به تشــریح طرحــی ویژه می پــردازد که
قرار است با اتمام فاز اول آن تا پایان سال ،بخش
زیادی از ترافیک این منطقــه کاهش پیدا کند و
عبورومرورمردممشهدبهسمتطرقبهوشاندیز
تسهیلشود؛طرحیکهبهگفتهکاظمیازهفته
آیندهعملیاتاجراییآنکلیدمیخوردودرفاز
اول 10میلیاردتومانبرایآنهزینهخواهدشد.
خلیــل ا ...کاظمی درباره جزئیــات این طرح به
«خراسان رضوی» می گوید :طی بررسی هایی
که انجــام دادیم متوجــه نبود تناســب در عرض
سوارهرویبولواروکیلآبادشدیم،بهخصوصدر
محدودهدوربرگردانهایزیرگذرهایبرونسی
وپلپرتویعمالامکانترددچهارخودروفراهم
است .وی می افزاید :قبل از پل پرتوی در بولوار

عکس:آرشیو

رئیس شورای شــهر مشــهدگفت :پایبند نبودن به
تعهدات از ســوی مدیریت شــهری ،یکــی از نکاتی
اســت که در یک دهه اخیر موجب خدشهدار شدن
اعتماد ســرمایهگذاران به شــهرداری شــده است
ولی شــورای پنجــم ،ایجاد فضــای اعتمــاد و قابل
پیشبینــی بــودن رفتارهــای مدیریــت اجرایی را
مهم ترین پیششرط جذب ســرمایهگذار میداند
تآمیــزی بــرای
و تاکنــون گامهــای موثــر و موفقی 
تحقق این مهم برداشــته اســت .به گــزارش پایگاه
اطالعرسانی شورا ،محمدرضا حیدری در حاشیه
بازدید از نمایشــگاه فرصتهای ســرمایهگذاری و
اقتصاد شهری که روز شنبه به کار خود پایان داد ،با
بیان این که حمایت از شرکای اجتماعی و اقتصادی
مدیریت شهری در شهر را به عنوان یکی از برنامهها
و وعدههای خــود در دوره انتخاب مطــرح کردیم و
به تحقق آن متعهد هســتیم ،تصریح کرد :براساس
همین رویکرد ،از نخستین روزهای فعالیت شورای
پنجــم ،کمیســیون اقتصــادی و ســرمایهگذاری
ماموریــت یافــت در قالــب کارگروه تســهیل ،روی
پروژههایی کــه به دالیل مختلف قفل شــده بودند،
متمرکــز شــود و برای بــرون رفــت از این شــرایط،
راه حل مناســبی بیندیشــد .وی با بیــان این که در
شــرایط موجود باید بــه ســرمایههای داخلی توجه
کنیم و این مهم جز با برگزاری چنین نمایشگاهها و
رویدادهایی میسر نیست ،افزود :تعامل و همراهی
شکل گرفته بین شورای شهر مشهد و شهرداری با
قوت تداوم خواهد داشــت و ما از هر الیحهای که به
حوزه اقتصادی شــهر کمک کند ،همچون گذشته
حمایت خواهیم کرد.

خبر

وکیلآبادچهارالینداریموازبولوارنمایشگاههم
دو الین به آن اضافه می شود و وقتی این ترافیک
بهورودیپلپرتویوزیرگذرانتهایبولواروکیل
آباد می رســد ،دوباره ایــن تعداد به چهــار الین
کاهشمییابدکههمینموضوعباعثمیشود
همیشه خودروهای عبوری دو الین از این مسیر
پس بخورند و مسیر تبدیل به قیفی می شود که
ترافیکایجادمیکند.بنابرایندراینطرح،نظر
بر این است تقریبا هفت الین خودرو را از بعد پل
نمایشگاهبهسمتدوراهیطرقبهشاندیزهدایت
کنیم .معاون شهردار مشهد تصریح می کند :با
اصالحهندسیکهدرمحلانجاممیشودتقریبا
مشکلگلوگاهیراکهباعثتبدیلمسیربهقیف
می شــود ،حل مــی کنیم ،ایــن طرح بــا رویکرد
اولویت دادن حرکت خودرو در تندروها و تامین
کلیه دسترســی های کاربــری معابــر از کندرو
اجرایی خواهد شد.وی می افزاید :یک ایستگاه
اتوبوسوتاکسیهمدراینمحلقرارداردکهبه
کندرو منتقل می شود ،همچنین عرض سواره
رو در بولوار وکیل آباد (از ابتدای پل نمایشگاه به
طرفطرقبهشاندیز)نیزتقریبا 2تا 4مترافزایش
می یابد و در بعضــی مکان ها هم از آیلند وســط
کاستهوبهعرضبولواراضافهمیشود.
•تعریض  6متری پل پرتوی

معاونعمران،حملونقلوترافیکشهرداری
مشــهد با بیان این که پس از انجــام اصالحات
هندســی به ســمت تعریض پل پرتوی خواهیم
رفت،میافزاید:باندشمالیپلپرتویبهعرض
حدود  6متــر تعریض خواهد شــد و اصالحات
هندسیموردنیازشاملعرضسوارهرودرقبل

و بعد از پل نیز انجام می شود که امکان حرکت
هفت الین خودرو را در مســیر ایجــاد می کند.
کاظمی یادآور می شــود :یک مسیر دسترسی
اختصاصینیزبهصورتموقت،بعدازپلپرتوی
پیش بینی می کنیــم تا خودروهایــی که قصد
عزیمتبهشاندیزرادارندبتوانندبالفاصلهبعد
از پل پرتوی وارد این مســیر جایگزین شــوند و
مستقیمبهسمتشاندیزبروند.ویمیافزاید:
همین برنامه را در مســیر برگشت از طرقبه نیز
اجراییخواهیمکردکهشاملاصالحهندسی
آیلند وســط بولوار وکیل آباد اســت ،همچنین
طرحــی داریــم کــه بتوانیــم روی پل برونســی
دوربرگردانی در نظر بگیریم تا خودروهایی که
درمسیربرگشتازطرقبهوشاندیزقصدورودبه
بولوارنمایشگاهیاعزیمتبهقاسمآبادرادارند،
بتواننــد به جــای ورود بــه زیرگــذر ،وارد بولوار
شهید برونسی شــوند و از دوربرگردان در نظر
گرفته شــده ،خود را به بولوار نمایشگاه و قاسم
آبادبرسانندکهایناقدامعمالدرفازدومبرنامه
ریزیشدهاست.
•بررسی احداث زیرگذر در محل تالقی
خودروها در دوراهی

کاظمــی همچنین به محــل دوراهــی طرقبه –
شــاندیز و تالقی خودروهای خروجی از شاندیز
و ورودی به طرقبه در این مسیر اشاره می کند و
می گوید :در این محل در حال بررسی و مطالعه
طرحی هســتیم که بتوانیم یک زیرگذر احداث
کنیم تا خودروهایی که از شــاندیز برمی گردند
با خودروهایــی که قصد ورود به طرقبــه را دارند
تالقی پیــدا نکنند و مشــکل ترافیــک این نقطه

نیز رفع شــود.معاون شــهرداری با بیان این که
این پروژه در دو فاز تعریف شده است ،اظهار می
کند:عملیاتاجراییفازاولاینپروژهکهشامل
اصالح هندسی مسیر رفت ،تعریض پل پرتوی و
ایجاد مسیر دسترسی به شاندیز است ،از هفته
آیندهآغازخواهدشدوسعیمیکنیمتانوروزآن
رابهبهرهبرداریبرسانیموامیدواریمباتغییراتی
که امســال انجام مــی دهیم بتوانیم برای شــب
عید مشــکالت ترافیکی این محــل را به حداقل
برسانیم .پیش بینی ما برای هزینه های فاز اول
پروژه حدود  10میلیارد تومان اســت.کاظمی
همچنین در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای
برایجبرانفضایسبزجمعآوریشدهآیلندها
خواهید داشــت؟ می گوید :قرار اســت در ازای
فضای ســبزی که از آیلند جمع آوری می شــود،
روی دیواره های جداره بولوار وکیل آباد و زمین
هاییکهدرحالتملکآنهستیمبهاندازه3.5
تا  4برابر فضای سبز ایجاد کنیم.وی تاکید می
کند:برآوردماایناستکهپسازپایاناینپروژه،
ظرفیت پاسخ گویی محور متناسب با ترددهای
عبوری بــه میــزان  35درصد افزایــش می یابد
و ســبب کاهــش 40درصدی مصرف ســوخت
خودروهادریکبازه 10سالهوهمچنینکاهش
حدود  50درصدی اتالف زمان شــهروندان در
یکبازه 10سالهخواهدشد.
•پلیس راهور :طرح کامال کارشناسی
است و با آن موافقیم

در ادامه دربــاره اثرگذاری این طــرح بر ترافیک
بولواروکیلآبادونظرکارشناسی پلیسراهوردر
اینزمینهازسرهنگحسنعلیامامی،جانشین
رئیس پلیس راهور مشــهد ســوال می کنیم که
وی به «خراسان رضوی» می گوید :خوشبختانه
طرح بســیار خوبی اســت و شــک نکنیــد که در
رفع ترافیک بولوار وکیل آباد تا  40درصد تاثیر
مســتقیم دارد و در آینده تا 80درصد تاثیرگذار
خواهد بــود .وی مــی افزاید :کامال بــا این طرح
موافقیم و اقدامات کارشناســی آن انجام شــده
اســت ،بحثی هم درباره آن نداریم چرا که تردید
نکنید این طرح قطعــا در روانی ترافیــک بولوار
وکیلآبادتاثیرخاصیدارد،چونطرحیکامال
کارشناسیشدهاست.

معاونشهردارمشهداعالمکرد:

انجام مطالعات برای حذف
یا جایگزینی نرده هایBRT
معاون عمــران ،حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری
مشــهد در خصوص خطوط  BRTگفــت :مطالعات
برای حذف یا طرح جایگزین نرده های خطوطBRT
در حال انجام است و به محض وصول نتیجه ،طرح
را پیگیری و اجرا خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونــت عمران ،حمل و
نقل و ترافیک شهرداری مشهد ،خلیل ا ...کاظمی
در حاشیه پاســخ گویی مستقیم به شــهروندان در
مرکز  137اظهــار کرد :اگر می توانســتیم از اهرم
جریمه برای افرادی که وارد خط ویژه اتوبوس می
شوند اســتفاده کنیم ،حتما این کار را اجرایی می
کردیم اما متاسفانه تاکنون ساز و کار خاصی برای
این موضوع در نظر گرفته نشده است.
وی با اشاره به برخی پروژه های شــهری ادامه داد
 :طرح مشــترکی با همکاری آســتان قدس رضو ی
با عنوان طرح کالن پالزا در حال انجام است که به
منظور تسهیل در عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی
با افزایش صحن حرم مطهر رضوی برای شهروندان
محقق خواهد شــد کــه البته ایــن طــرح در مرحله
مقدماتی مطالعه اســت.وی گفت :ایستگاه پایانی
خط  2قطار شهری در کوهسنگی تا آخر این هفته
به بهره برداری خواهد رسید.

خبر
اجتماعی

ثبت 3160تخلف زیست محیطی
در آبان امسال
رئیــس اداره محیــط زیســت ،ســامت و ایمنــی
شهرداری مشهد گفت :آبان امسال  3160تخلف
زیست محیطی در كالن شهر مشهد به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شــهری
شهرداری مشهد ،محمد پذیرا اظهار کرد :نداشتن
گواهی نامه معتبــر معاینه فنــی و همراه نداشــتن
گواهی یا برچسب معتبر و تردد خودروهای دودزا و
غیراستاندارد از مهم ترین مواردی است که از سوی
گشــتهای کنترل و نظارت بر آالیندههای زیست
محیطیباآنهابرخوردشدهاست.ویتصریحکرد:
دراینمدت 2225فقرهتخلفنداشتنمعاینهفنی
اعمال قانون شده و از میان  604خودروی دودزای
اعمال قانون شــده  538خودرو به دلیل دودزایی
شدید به تعمیرگاه انتقال یافته است.
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