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اخذ مجوز تبصره777
برای خط 4متروی مشهد

رئیس کمیســیون عمــران ،حمــل ونقــل و ترافیک
شورایاسالمیشهرمشهدبااشارهبهالزامشهرهابه
گرفتنمجوزتبصره 777برایاحداثخطوطریلی،
گفت :مشهد اولین شــهر در کشور است که موفق به
گرفتناینمجوزبرایاحداثخط 4ازوزارتکشور
شدهاست.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداری
مشهد،ایمانفرهمندیبابیاناینکهاجرایخط4
مترو قبل از این در دستور کار قرار داشت و مطالعات
آن انجام شده بود و تایید شورای هماهنگی ترافیک
مشــهد را نیز داشــت ،اظهار کــرد :اما بــرای گرفتن
مجوز تبصره 777نیــاز به مطالعات جدیــد بود زیرا
وزارت کشور با توجه به هزینه سنگین احداث مترو،
بر نیازســنجی دقیــق خطوط بــرای بهــره وری باال،
جانماییمناسبایستگاههاومسیرعبوربسیارتاکید
داشت.فرهمندیافزود:باگرفتناینمجوزکهنشان
از دانش باالی حوزه حمل ونقل شــهرداری مشهد و
مشاوران دارد ،اکنون می توانیم از ردیف بودجه ای
که دولت به منظور انتشار اوراق مشارکت در بودجه
سال 1401برایخطوطقطارمترودرنظرمیگیرد
ودیگرتسهیالت،دراحداثخط 4استفادهکنیم.

معاونعمران،حملونقلوترافیک
شهرداریمشهد:

اصالح هندسی تقاطع بولوارهای
وکیلآباد و شهید برونسی

معــاون عمــران ،حملونقــل و ترافیک شــهرداری
مشهد گفت :با توجه به مشکالت ترافیکی زیرگذر
دوربرگــردان وکیلآباد محــدوده وکیلآبــاد ،64
اصالح هندســی این محــدوده در دســتور کار قرار
گرفت و عملیات اجرایی آن توسط سازمان عمران
بــه اتمام رســید.به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
شهرداریمشهد،خلیلا...کاظمیبااعالماینخبر
افزود :با اصالح هندسی در بولوار وکیلآباد ضمن
حذف نواحــی تداخلی غیــر اســتاندارد ،برقراری
دسترســی خروجــی بزرگــراه شــهید برونســی به
وکیلآباد ،برقراری دسترسی تندرو به کندرو بولوار
وکیلآبــاد ،طراحــی ورودی دوربرگــردان زیرگذر
وکیلآبــاد باقابلیــت مدیریــت ترافیــک بهصــورت
انســداد یا بازگشــایی در ســاعات پیک ،مشکالت
ترافیکی و ایمنی به حداقل میرسد.

ا ز میان خبر ها

اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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خاک های بر باد رفته

رئیسسازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداری ازفرسایشساالنه  16تندرهکتاربهصورتآبیو 30تندرهکتاربهصورتبادیدرکشورخبرداد
رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشورگفت:ساالنه ۱۶تندرهکتارفرسایش
آبی و  ۳۰تن در هکتار فرســایش بادی داریم
که حجم زیادی از خاک کشــور را از دسترس
خارجمیکند.به گزارشایرنا،مسعودمنصور
در گردهمایــی مســئوالن حــوزه نمایندگی
ولیفقیهدراداراتمنابعطبیعیوآبخیزداری
اســتانهای کشــور در مشــهد بــا اعــام این
خبر گفــت :بــرای اولین بــار در کشــور مرکز
بینالمللی مدیریت جامع حوضههای آبخیز
با موافقت یونســکو و همچنین مرکز فناوری
و نوآوریهــای منابــع طبیعــی در ســازمان
جنگلها ،مراتــع و آبخیزداری کشــور ایجاد
شــده اســت .وی همچنین گفت :ساالنه 16

تن در هکتار فرسایش آبی و  30تن در هکتار
فرسایش بادی داریم که حجم زیادی از خاک
را از دســترس خــارج میکنــد امــا اقدامــات
مؤثر آبخیزداری به کاهش  9تنی فرســایش
آبی در هر هکتار منجر شــده اســت .از سوی
دیگر هــر ســیالب حــدود  40میلیــارد ریال
خســارت در بردارد و مــا در دهه اخیر شــاهد
بیش از  7800ســیالب در کشــور بودیم که
به ایجــاد  200میلیون مترمکعب رســوب در
مخزن ســدها منجر شد .این رســوبات عالوه
بر کاهش عمر سد به پر شدن مخزن آن منجر
میشود ،بنابراین پروژههای آبخیزداری 70
درصد خســارت ســیل را کاهش مــی دهد و
باعث میشــود در هر هکتار ،هزار مترمکعب

آب بــه ســفرههای آب زیرزمینــی نفــوذ کند.
رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشــور گفت :طرح ها و عملیات تثبیتی شن
هــای روان و عرصــه هــای بیابانــی در حدود
 ۲۹هزار هکتــار از اراضی اســتان خراســان
رضوی در حال اجراســت .مسعود منصور در
حاشیه بازدید از طرح های بیابانزدایی منابع

طبیعی گنابــاد در گفــت و گو بــا خبرنگاران
اظهار کرد :اجــرای طرح هــای بیابانزدایی
نقش مهمــی در افزایش مانــدگاری مردم در
نقاط مختلف دارد به عنــوان مثال در منطقه
عمرانی گناباد با فرسایش ساالنه  ۳۰سانتی
متــری در هکتــار ،اگــر عملیات تثبیت شــن
های روان و بیابانزدایی از دهه های گذشته
اجرا نمی شــد امکان ماندگاری و سکونت در
بسیاری از سکونتگاه ها و روستاهای اطراف
آن وجود نداشــت .وی افزود :ســاالنه به طور
متوسط  ۳۰۰هزار هکتار طرح بیابان زدایی
برای مقابله با بیابانزایی در کشــور اجرا می
شودوحدودهفتمیلیونهکتارازعرصههای
بیابانی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد.

دستوراستانداربرایپیگیریایجاد 2ایستگاهمترودرمسیرقطارسریعالسیرمشهد-گلبهار

صنایع محور غرب صاحب ایستگاه مترو می شوند؟
استاندارخراسانرضویدرجلسهشورایگفت
وگوی بخش خصوصی و دولت استان دستور
دادایجاددوایستگاهبرایشهرکهایصنعتی
توسوماشینسازیدرمسیرقطارسریعالسیر
مشهد-گلبهارتوسطمسئوالنپیگیریشود.
یعقوبعلی نظری عصر پنج شــنبه در نشســت
شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
خراســان رضوی با تأکید بر بررســی وضعیت
ایستگاههایمسیرقطارسریعالسیرچناران-
گلبهار -مشــهد از سوی شــرکت عمران شهر
جدید گلبهار افــزود :ارزیابیهــای الزم برای
اعتبــار موردنیاز ایجاد ایســتگاههای مزبور در
مســیر قطار شــهری گلبهار – مشــهد از سوی
متولیان ضــروری اســت و پــس از آن شــرکت
شــهرکهای صنعتی بهعنوان کمککننده و
معیناینموضوعدرتأمیناعتبارومنابعمالی
بایدباهمراهیشهرکهایصنعتیذینفعآن
رابهسرانجامبرساند.
ســیدامیر مرتضوی ،معاون قضایی رئیسکل
دادگســتری خراســان رضــوی نیــز در ایــن
نشســت گفت :طبق مکاتبات انجام شده ،دو

ایســتگاه در شــهرک صنعتی توس و شــهرک
صنعتیماشینسازیوفناوریهایبرترمورد
درخواســت اســت که در مطالعات انجام شده
برای ایجاد ایستگاه حتم ًا باید شــرایط این دو
شهرکصنعتیلحاظشود.
رئیس دبیرخانه شــورای گفتوگــوی دولت و
بخش خصوصی خراســان رضوی نیــز در این
نشستگفت:ازآنجاکهسرریزجمعیتمشهد
ونیروهایکارقابلتوجهیدرشهرکصنعتی
ماشینســازی و فناوریهــای برتــر مشــغول
فعالیت هستند و بخش عمده نیروی کارگری
واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی
ماشینســازی روزانــه از شــهر به این شــهرک
تردد میکنند ،نخستین مطالبه جدی نیروی
کار شــاغل در این شــهرک این است که مسیر
دسترســی و زیرســاخت حملونقلی مناسب
برایآنهادراینشهرکفراهمشود.علیاکبر
لبافی افــزود :ازاینرو ایجاد ایســتگاه مترو در
تقاطع جاده شهرک صنعتی ماشینسازی به
گلبهار مورد تأکید همه مسئوالن و متصدیان
اســتان خراســان رضــوی اســت.مدیرعامل

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
نیزدرایننشستبابیاناینکهسازمانصنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با کلیات
ایجاد ایستگاه مترو موافق است ،افزود :طبق
اساسنامه این ســازمان و بر اســاس مصوبات
مجمع عمومی شرکت شــهرکهای صنعتی
استان،مامجازبههزینهکرددربیرونازشهرک
صنعتینیستیم.علیبهرامیزادهافزود:ایجاد
ایســتگاه در بیرون از شــهرک صنعتــی نیاز به
تملکزمینداردوهزینهبراستازاینروطبق
قول مســاعدی که مدیرعامل سازمان صنایع
کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران داده
است،تأمیناعتباراینموضوعازطریقانعقاد
تفاهمنامه ملی بین ســازمان صنایع کوچک و
شرکتمادرتخصصیعمرانشهرهایجدید
انجام میشود.رضا جمشیدی رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی خراســان رضوی نیز در
ایننشستگفت:پروژهقطارسریعالسیرمشهد
– گلبهار پروژهای ملی اســت و ردیف اعتباری
ویژهایداردودستگاهمتولیآننیزشرکتمادر
تخصصیعمرانشهرهایجدیداستبنابراین

بهتر اســت که موضوع ایجاد ایســتگاه توسط
مشــاوران ذی صالح همان شــرکت بررســی
شودومطالعهالزمدراینخصوصانجامگیرد.
مسعود حاجی بگلو ،سرپرست شرکت عمران
شــهر جدید گلبهار نیز در این نشســت گفت:
اگر قرار بــر تأمین اعتبــار برای انجــام مطالعه
ایســتگاه در مسیر قطار ســریع السیر مشهد-
گلبهار باشد ،مســتلزم پیگیری جدیدی است
که گرفتاریهای خاص خــود را دارد از این رو
بهتراستمطالعاتالزمتوسطشهرکصنعتی
انجامگیردوبعدازاینکهآنمطالعهدرشورای
عالی ترافیک به نتیجه رســید ،شرکت عمران
به یاری شهرک صنعتی برای ساخت ایستگاه
بیاید.عبدالمجید نژاد صفــوی ،مدیرکل راه و
شهرسازی خراسان رضوی نیز در این نشست
گفت:بهتراستیکمشاورذیصالحباهزینه
شهرک صنعتی ،مطالعه ایجاد دو ایستگاه در
محدوده بین شــهرک صنعتی توس و شهرک
صنعتــی ماشینســازی را انجام دهــد و طرح
مطالعه شده را به شورای عالی ترافیک ببرد تا
بهتصویببرسد.

معاونشهردارمشهد:

از تردد خودروهای دودزا ممانعت
می شود
معاون خدمات شهری شــهرداری مشــهد ،از تشدید
نظارتهــا بــر خودروهــای ســطح شــهر مشــهد ،بــا
فرارســیدن فصل ســرما و کاهش کیفیت هــوا در این
کالنشهر خبر داد.به گزارش روابط عمومی معاونت
خدمات شــهری شــهرداری مشــهد ،مهدی یعقوبی
با اعــام این خبر اظهــار کرد :با هدف حفظ ســامت
زائران ومجاورانامامرئوف(ع)،با شروع فصلسرماو
کاهشکیفیتهوا،مدیریتشهریباهمراهیمعاونت
اجتماعی ،پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه
دادســرای عمومی و انقالب خراســان رضوی از تردد
خودروهــای دودزا و فاقــد معاینه فنی در کالنشــهر
مشــهد جلوگیری میکنــد .در همیــن زمینــه روزانه
هشتگروهگشتساماندهیومدیریتآالیندههای
زیستمحیطیباعنوان«سمام»درشهربهصورتفعال
حضوردارندتاازترددخودروهایدودزاممانعتکنند.
ویاضافهکرد:ازابتدایامسالتاکنونحدود۷۵۰۰
خودروی دودزا در این کالنشــهر شناسایی شده که
آمارها نشــان میدهد ،حدود ۵۲درصد آنها شامل
خودروهاییاستکهفاقدمعاینهفنیبودهاندکهپساز
رفعنقصمشکلدودزاییآنهانیزبرطرفشدهاست.

مدیرکلکنسولیوزارتامورخارجهدر
همایشصنعتگردشگریایرانوعراقدر
مشهدمطرحکرد:

افزایش 6برابری صدور روادید
توسط وزارت خارجه

مدیرکل کنســولی وزارت امور خارجه در همایش
صنعت گردشــگری ایران و عراق در مشهد گفت:
هماکنون با فراگیــری واکسیناســیون در جهان و
ایران روند صــدور روادیــد در وزارت امــور خارجه
افزایشیافتــه و در برخی کشــورها به پنجتا شــش
برابر دوره کرونا رســیده اســت .به گــزارش روابط
عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان ،محمود
ادیــب مدیــرکل کنســولی وزارت امــور خارجــه
جمهوری اسالمی ایران روز پنج شنبه در همایش
فعاالن صنعت گردشگری ایران و عراق که در هتل
پردیسان مشــهد برگزار شــد ،گفت :بهرغم توقف
صدور روادید طبق تصویب ستاد ملی کرونا بعد از
یک دوره سهماهه موفق به بازگشایی صدور روادید
در حوزه تجاری شدیم .همچنین صدور روادید در
حوزه درمانی در ســرپا نگهداشــتن دفاتر خدمات
مسافرتی و جلوگیری از بیکاری در این بخش مؤثر
بود و هماکنون با فراگیری واکسیناسیون در جهان
و ایران روند صــدور روادیــد در وزارت امور خارجه
افزایشیافتــه و در برخی کشــورها به پنجتا شــش
برابر دوره کرونا رسیده است».

