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اخبار
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی
شهر مشهد خبر داد

انجام پژوهشهای
کارکردمحور برای
مصوبات شورای پنجم

مهدویان -در ایــن دوره تــاش میشود
با استفاده از تــوان دانشگاهیان ،بخش
خصوصی و سازما نهای مرد منهاد ،گامی
جدی در راستای کمک به مدیریت شهری
برداشته شود.
به گزارش شهرآرا ،تقی ابراهیمی ساالری
در جریان بازدید از هجدهمین نمایشگاه
فناوری و پژوهش استان خراسان رضوی
گفت :در طــول یک دوره کــاری  4ساله،
موضوعات مختلف و متعددی در حوزههای
فعالیتی مدیریت شهری وجود دارد که باید
مرکز پژوهشها بهعنوان یک بازوی فکری و
علمی ،پژوهشهای کاربردی و عملیاتی را در
این زمینه داشته باشد.
وی با تأکید بر لــزوم انجام مأموریتهای
نتیجهمحور در مرکز پژوهشهای شورای
اسالمی شهر مشهد مقدس ادامــه داد:
در این دوره تالش میشود با استفاده از
تــوان دانشگاهیان ،بخش خصوصی و
سازما نهای مرد منهاد ،گامی جــدی در
راستای کمک به مدیریت شهری برداشته
شــود.رئــیــس مرکز پــژوهـشهــای شــورای
اسالمی شهر مشهد مقدس بااشارهبه سابقه
 13ساله این مجموعه بیان کرد :با این حال در
طول سالهای گذشته ،شهرداری و شورای
اسالمی شهر کمتر به این مجموعه توجه
داشتهاند و بیشتر وجود این مرکز جنبه زینتی
داشته است .به گفته ابراهیمی ،باتوجهبه
نگاه اصال حطلبانه دوره پنجم مدیریت
شهری ،این مجموعه نیز نگاهی جدید به
حوزه مصوبات و انجام پژوهشهای کاربردی
خواهد داشت.

رونماییازنمونهآزمایشی
ونویژهمعلوالندرمشهد
گروه خبر -مدیرعامل سازمان مدیریت و
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد از
رونمایی از نمونه آزمایشی تاکسی ون ویژه
معلوالن در نمایشگاه پژوهش امسال خبر
داد.
به گــزارش پایگاه اطال عرسانی شهرداری
مشهد مقدس ،مهدی علو یمقدم اظهار
کرد :حدود یک سال قبل در محل نمایشگاه
بینالمللی مالقاتی با انجمن توا نیابان و
دوستان بهزیستی داشتیم که در نهایت منجر
به پژوهشی درخصوص مناسبسازی فضای
تاکسیهای شهر برای معلوالن و توانیابان
شد.وی بااشارهبه استقبال شرکتهای فناور
و خالق از فراخوانی که بعد از مطالعات اولیه
درخصوص این طرح مطرح شد ،افــزود:
در همین راستا قــرارداد  10عدد از ونهای
مناسبساز یشده بــرای معلوالن منعقد
شــده که شــهــرداری مشهد نیز تسهیالت
بسیار خوبی را در این زمینه درنظر گرفته
است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی شهرداری مشهد بااشارهبه
فعالیت این خودروها در قالب یک شرکت
حملونقل ادامه داد :هزینه این خودروها
 105میلیون تومان است و شهرداری مشهد
برای مناسبسازی هر دستگاه ون مبلغی
بالغبر  13میلیون تومان پرداخت میکند.
علویمقدم ابراز امیدواری کرد :در آیندهای
نهچنداندور کار مناسبسازی بسیاری از
تاکسیهای معمولی هم امکانپذیر شود تا
شاهد حضور بیشتر توانیابان در عرصههای
مختلف اجتماعی باشیم.

برای رفاه شهروندان و کاهش آلودگی هوا  ،خط ویژه اتوبوس ها تا میدان استقالل ایزوله خواهد شد

بی.آر.تیبدونتوقف

بنیامین یــوس ـفزاده -صبح دیــروز در اقدامی از
سوی پلیس راهنمایی و رانندگی ،قسمتی از فاز
نخست مسیر ویژه سومین خط بی.آر.تی مشهد که
کمتر از یک ماه پیش میخ آن به زمین کوبیده شده
بود ،تخریب شد تا شهروندان و زائرانی که این مسیر
ایزوله را راهی برای فرار از ترافیک وحشتناک بست
باالخیابان میدانستند در بهت و حیرت فرو روند.
اجرای این خط براساس مصوبه شورای عالی ترافیک
کشور و همچنین مهر تأیید شــورای همتای استان
بوده که دوره جدید مدیریت شهری به دور از برخی از
مصلحتاندیشیهای زودگذر و با درنظرگرفتن منفعت
عموم مردم ،پای در آوردگاه اجرای آن گذاشته است؛
با این حال و با وجود مصوبه صریح شورای هماهنگی
ترافیک شهرستان مشهد ،پلیس راهور این شهر بدون
در جریان گذاشتن مسئوالن شهری و از همه مهمتر
با بیتوجهی به منافع عمومی مردم ،اقدام به چنین
رفتاری کرده که به گفته بسیاری از صاحبنظران،
اقدام ناشایستی در حوزه تعامالت بیندستگاهی به
حساب میآید.

اقدام پلیس راهور خالف قانون است

به گزارش شهرآرا ،فرماندار مشهد یکی از نخستین
مسئوالنی بود که به این مسئله واکنش نشان داد و
اقدام پلیس راهور را خالف نص صریح قانون دانست.
محمدرحیم نوروزیان با اظهار تعجب از عملکرد پلیس
راهور مبنیبر جمعآوری حفاظهای خط  3بی.آر.تی
مشهد ،گفت :یکی از اعضای حاضر در جلسه شورای
ترافیک استان پلیس راهور است و کار این مجموعه
خالف قانون و مقررات و بدون اطالع و هماهنگی است
و باید متوقف شود.وی درباره جمعآوری حفاظهای
خطوط بی.آر.تی حدفاصل چهارراه میدا نبار تا
میدان توحید ،گفت :شــورای همتا حــدود  3سال
پیش مصوبهای مبنیبر احداث خطوط ویژه اتوبوس
بی.آر.تی در خیابان امام رضا(ع) ،خیابان طبرسی
و خیابان قرنی داشت و مسیر  3بی.آر.تی خیابان
قرنی نیز جزو همین مصوبه بود که تا به امسال اجرا
نشده بود .فرماندار مشهد بااشارهبه مطالبات مردم
درحوزه آلودگی هوا و مسئله ترافیک ،ادامه داد :از
ناحیه وزارت کشور زیر سؤال بودیم .آنها میگفتند:
«باتوجهبه دریافت مصوبه بهمدت سه ســال چرا

راهوری که خود باید مظهر نظم و امنیت باشد ،اقدام
به تخریب یک طرح تصویبشده میکند.مجتبی
بهاروند با بیان اینکه در جلسه شــورای همتای
شهرستان که با حضور فرماندار و معاون پلیس راهور
مشهد برگزار شده بود ،طرح خط  ۳بی.آر.تی مطرح و
تصویب شده است ،افزود :نماینده پلیس در آن جلسه
مخالفتی با این طرح نداشت .اگر اعتراضی داشتند
باید در همان جلسه اعــام میکردند .اگر بعد از
تصویب طرح نیز مخالفتی داشته باشند ،باید از طریق
مراجع قانونی اقدام کنند.

برداشت اشتباه راهور از مصوبه شورای همتا

خط  3بی.آر.تی اجرا نمیشود؟» لذا شهرداری و
واحدهای زیرمجموعه آن که شامل سازمان ترافیک و
اتوبوسرانی است در این ماه بهخوبی پای کار آمدند
تا این کار هرچه سریعتر انجام شود.نوروزیان درباره
جریان اجراییشدن این مصوبه گفت :این تبصره در
شورای ترافیک شهرستان مجددا مطرح شد و مسائلی
مثل کموکیف اجراییشدن پروژه و نارضایتی کسبه
موردبررسیقرارگرفتومقررشدشهردارمشهدمطابق
با مصوبه شورای ترافیک شهرستان پارکینگهایی
را برای این مسیر در نظر بگیرد و همزمان با احداث
مسیر  3بی.آر.تی پارکینگها نیز ساخته شوند .لذا اگر
نیروی انتظامی اقدام به جمعآوری حفاظهای خط
 3بی.آر.تی کرده است کاری خالف مقررات و بدون
اطالع و هماهنگی است و باید کارش را متوقف کند.
وی ادامه داد :پلیس راهور نیز درصورت داشتن نظر
میتواند نظرات خود را در جلسات کارشناسی شورای
ترافیک استان مطرح کند و یکطرفه وارد عملشدن
منطقی ،عقالنی و قانونی نیست.

شهرداری مأموریت قانونی خود را
انجام داده است

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد نیز در واکنش به
این اقدام پلیس راهور گفت :این طرح سالهاست
که معطل مانده و شهرداری مشهد در راستای اجرای

مأموریت قانونی و مصوبه شوراهای همتا این مسیر
را ایجاد کرده است.محمدرضا حیدری با تأکید بر
اینکه اجــرای هرگونه طر حهای زیربنایی درحوزه
حملونقل ،با منافع تعارض دارد ،افزود :طر حهای
مرتبط با کاهش آلودگی هوا و ترافیک امکان دارد برای
برخی شهروندان و کسبه مشکل ایجاد کند ،اما تأمین
منافع عموم مردم همانند توجه به هوای پاک بهعنوان
منافع باالتر باید در این طر حها مالک عمل قرار گیرد.

هزینهای که پلیس راهور بهوجود آورد

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد نیز گفت :این
اقدام خالف قانون بوده و جز تحمیل هزینه و تأخیر در
اجرای طرح نتیجه دیگری نخواهد داشت.علیاصغر
نیشابوری با بیان اینکه شهرداری برای اجرای خط
بی.آر.تی مصوبه شــورای عالی ترافیک شهرهای
کشور را اخذ کرده است ،افــزود :مجوز اجــرای خط
 3بی.آر.تی ،حدفاصل حرم مطهر تا میدان توحید،
در آبان امسال به تصویب شورای ترافیک شهرستان
مشهد رسید و پس از آن مجوز اجــرای این طرح در
حدفاصل میدان توحید تا میدان استقالل اخذ شد.

پلیس باید مظهر نظم و امنیت باشد نه تخریب

رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای شهر
مشهد نیز در گفتوگو با شهرآرا آنالین گفت :پلیس

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز در
گفتوگو با شهرآرا آنالین گفت :برداشت اشتباه پلیس
راهــور مشهد از مصوبه شــورای هماهنگی ترافیک
شهرستان مشهد منجر به جمعآورى میلههای خط
ً
 3بی.آر.تی شد.وحید برکچی بیان کرد :ظاهرا پلیس
راهور براثر برداشت اشتباه از این مصوبه دست به این
اقدام زد که با پیگیریهای بهعملآمده مشکل برطرف
شد و ب ـهزودی اجــراى این خط ادامــه خواهد یافت.
هرچند از نخستین ساعات وقوع این رخداد ،مدیران
مختلف واکنش نشان دادند ،اما تالش شهرآرا برای
برقراری ارتباط با مسئوالن پلیس راهور استان و شهر
مشهد بینتیجه ماند.

پاسخ پلیس راهور

با این حال ،پلیس راهور عصر روز گذشته در کانال
تلگرامی پلیس استان اعالم کرد :در پی درج اخباری
مبنیبر جمع آوری حفاظ خطوط بیآرتی توسط
پلیس ،پلیس راهور مشهد اعالم میکند اصل مصوبه
خط بیآرتی در خیابان شهید قرنی مربوط به سه سال
قبل بوده و اجرا نشدن آن تاکنون به علت نبود یا فراهم
نشدن زیرساختهای ترافیکی و کارشناسی بوده
است .از سوی دیگر ،مرجع قانونی و کارشناسی برای
تشخیص و نصب هر گونه محدودکننده و غیره پلیس
راهور است و از حیث کارشناسی ،اکنون بولوار قرنی
ظرفیت الزم برای اجرای خط بیآرتی را ندارد و با فراهم
شدن الزامات اولیه با هدف تسهیل تردد مسافران و
خصوصا زائران محترم ،برنامهریزی الزم برای اجرایی
شدن طرح صورت خواهد پذیرفت.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد:

سرانهواقعیفضایسبزمشهد4.5مترمربعاست
زهــرا اسکندریان -رئیس کمیسیون خدمات
شــهــری ،بــهــداشــت و مــحــیـطزیــســت شهری
گفت :سرانه واقعی فضای سبز مشهد براساس
استانداردهای جهانی 4.5 ،مترمربع برای هر فرد
است.به گزارش شهرارا ،محمد حاجیان شهری روز
گذشته در نشست «بایدها و نبایدهای توسعه فضای
سبز شهری» که در نمایشگاه پژوهش و فناوری
برگزار شد ،اظهار کرد :سرانه  ۱۴مترمربعی که در
گذشته برای فضای سبز مشهد اعالم میشد ،فضای
سبز اکولوژیکی و هر فضایی که در دسترس است،
اعالم میشد.وی افزود :اما اکنون براساس تعاریف
استاندارد ،فضای سبز جایی است که بتوان در آن

اتراق کرد و از آن استفاده
برد.
ایــن عضو شـــورای شهر
بــا بــیــان اینکه در طرح
جامع مشهد که بهتازگی
رونــمــایــی شـــده اســت،
فــضــای ســبــز بــــرای هر
مشهدی  11.8متر در
نظر گرفته شــده اســت،
گفت :برای رسیدن به این فضای سبز به استفاده
ساالنه  ۶۰میلیون مترمکعب آب نیاز داریم.
حاجیان شهری گفت :برای افزایش هر مترمربع

سرانه فضای سبز ،نیاز
به افزایش  ۳۰۰مترمربع
فضای سبز شهری داریم
و بــرای رسیدن به سرانه
فــضــای ســبــز در طــرح
جامع ،به دو هزار هکتار
فضای سبز نیاز داریــم.
وی دربــاره انــواع آبیاری
فضاهای سبز شهری نیز
اظهار کرد :استفاده از پسابهای شهری ،استفاده
از آب باالآمده چاهها ،استفاده از آبهای سطحی
و  ...از انواع آبیاری فضاهای سبز شهری است که

باید برای اولویتسنجی استفاده از آنان تحقیقات
مناسبی انجام شود.حاجیان شهری افزود :هرچند
جمعآوری آبهای سطحی نیاز به امکانات و هزینه
دارد و همچنین با کاهش بارندگی نمیتوان به این
روش اتکا کرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیطزیست
شورای شهر مشهد بیان کرد :شهرداری به آبیاری
فضای سبز شهری با پسابها اعتقاد دارد؛ همچنین
براساس مصوبه شورای چهارم باید  ۱۴تصفیهخانه
محلی در مشهد ایجاد شود که درصورت ورود به این
مصوبه ،شورای پنجم در آن تغییراتی ایجاد خواهد
کرد.

اخبار

خسارت 10میلیاردی به
نظام آموزشی مشهد برای
یک روز تعطیلی مدارس

گـــروه خــبــر -مدیرکل آمـــوزشوپـــرورش
خــراســا ن رضــوی گفت :هــر روز تعطیلی
مــدارس ،حدود  ۱۰میلیارد تومان به نظام
آموزشی مشهد خسارت وارد میکند.به
گزارش تسنیم ،علیرضا کاظمی اظهار کرد:
هر روز تعطیلی مدارس حدود  10میلیارد
تومان به نظام آمــوزشــی کشور در مشهد
خسارت وارد میشود که این را با عدد و رقم
محاسبه میکنیم.وی با تأکید بر اینکه باید
مقابل تعطیلی مــدارس حساس باشیم،
افزود :باید مردم و رسانهها از آموزشوپرورش
درمقابل تعطیلی مدارس مطالبه کنند که
«چرا به راحتی تعطیل کردید و حساسیت به
خرج ندادید؟»

خراسانرضویسردمیشود
گـــروه خــبــر -بــراســاس اعـــام اداره کل
هواشناسی خراسان رضوی از امــروز روند
کاهش دما در استان آغاز میشود.به گزارش
شــهــرآرا ،بــررســی نقشههای پیشیابی و
خروجی مدلهای هواشناسی نشاندهنده
ّ
جوی پایدار است و از اوایــل صبح امــروز بر

میزان ابرناکی آسمان در مناطق غربی
استان افزوده شده است.همچنین باتوجهبه
نفوذ هوای سرد از عرضهای باالتر عالوهبر
آغاز روند کاهش دمای هوا ،میزان غلظت
ذرات معلق در هوا نیز افزایش خواهد یافت.
روزهــای پایانی هفته با گذر سامانه بارشی
جوی ناپایدار بر استان حاکم میشود.

جمعآوری 2400
کارتنخواب در مشهد
مدیر خــدمــات شهری شــهــرداری مشهد
از جمعآوری  2400کارتن خــواب در این
شهر از ابتدای ســال خبر داد.بــه گــزارش
پایگاه اطــاعرســانــی شــهــرداری مشهد،
علیرضا صحراگرد اظهار کرد :شمار افراد
کارتنخواب جمعآوریشده ازسوی معاونت
خدمات و محیطزیست شهری شهرداری
مشهد از ابتدای مهر تاکنون از مرز 250
نفر گذشته است.وی با بیان اینکه معاونت
فرهنگی و اجتماعی شــهــرداری مشهد
با استقرار تیمهایی اقــدام به جمعآوری
افراد متقاضی برای حضور در گرمخانه در
شبهای ســرد زمستان میکند ،افــزود:
همچنین روز بعد از انتقال ایــن افــراد به
گرمخانه ،وسایل حملونقل برای جابهجایی
آنها به شهر مهیا میشود.

