
3 یکشنبه 12 تیر 1401
 شماره  8535

 ســاخت 3بزرگراه و یک تونل جدید در دســتور 
کار شــهرداری تهران قــرار دارد؛ پروژه هایی که 
2تأثیر مهم را در پی دارنــد؛ اول، کاهش ترافیک 
در مناطق شرقی، جنوبی و جنوب غربی پایتخت 
و دوم، کاهش کیلومترها مســیر رانندگانی که در 
این محدوده تردد می کنند. به گزارش همشهری 
احداث بزرگراه ها و مســیرهای دسترسی در شهر 
تهران با دقت بیشــتر و مطالعات انجام می شود؛ 

چراکه معابر جدید از یک ســو نبایــد به افزایش 
خودرومحوری منجر شــود و از ســوی دیگر باید 
کاهش ترافیک و کوتاه شدن مسیر را در پی داشته 
باشد.. در همین راستا شــهردار تهران از احداث 
3بزرگراه و یک تونل در ســال1401 خبر داد. در 
این بین با احداث ادامه بزرگراه یادگار امام)ره(، این 
بزرگراه از بن بست خارج می شود؛ چراکه پهنه غربی 
شهر تهران فاقد بزرگراه پیوسته شمالی - جنوبی 
است و به همین دلیل، احداث شاخه غربی بزرگراه 
یادگار امام)ره( به ســمت میــدان فتح به مرحله 
اجرایی رسیده تا مسیر این بزرگراه از بن بست خارج 
شــود. درواقع، بزرگراه یادگار امام)ره( در ادامه به 

بزرگراه شهید بروجردی رسیده و این بزرگراه نیز به 
جاده ساوه متصل می شود. همچنین درباره ادامه 
بزرگراه یادگار امام)ره( در شــاخه جنوب شرقی، 
به گفته شــهردار منطقه 10نتیجه این شــد که 
عرض معبر حدود 30متر باشــد و مشاور نیز کار 
ترافیکی و مطالعات شهرســازی آن  را انجام داده 
و این محور به طول حــدودا 2کیلومتر در انتهای 
خیابان رنجبر نرســیده به خیابان قزوین تکمیل 
می شود. همینطور بزرگراه و تونل شهیدشوشتری 
محور شمالی- جنوبی در منتهی الیه شرق تهران و 
به عنوان محور کمکی بزرگراه بسیج احداث خواهد 
شــد. به این ترتیب که این بزرگراه، بزرگراه های 

آزادگان و امام رضا)ع( در جنوب شرق پایتخت را 
به بزرگراه شهیدیاســینی در شمال شرق متصل 
می کند. به غیــر از این 3پــروژه بزرگراهی، هفته 
گذشته مجوز احداث تونل شــهید متوسلیان از 
شــورای ترافیک تهران صادر شــد تا بعد از اتمام 
این پروژه، بزرگراه صیادشیرازی از بن بست خارج 
شود. بزرگراه صیادشیرازی از بزرگراه ارتش شروع 
می شــود و در میدان ســپاه به بن بست می رسد؛ 
موضوعی که معموال سبب ایجاد ترافیک سنگین 
در این محدوده می شود، ولی با احداث تونل شهید 
متوسلیان به نظر می رسد مشکالت این محدوده 

هم برطرف شود.

جنوب تهران در انتظار ترافیک روان
جزئیاتی از ساخت 3بزرگراه و یک مجموعه آزادراهی که امسال در پایتخت آغاز می شوند و تأثیراتی که روی ترافیک معابر شهر می گذارند

با سگ های ولگرد چه کنیم؟ 

چندین سال اســت جمعی از متخصصان محیط 
 زیســت تالش می کنند خطــر افزایش حیوانات 
مهاجم همچون سگ و گربه را - که متأسفانه به 
 دلیل رواج فرهنگ نادرســت حمایتی زیاد شده 
و خطرات جــدی برای محیط زیســت، امنیت و 
بهداشت کشــور ایجاد کرده اند - به جامعه و مســئوالن تذکر دهند. 
حتی رخدادهای وحشتناکی که در این سال ها باعث کشته و زخمی 
شدن بسیاری از هموطنان شــده نیز باعث تغییر رویه مسئوالن نشد. 
بی توجهی مســئوالن 2 دلیــل دارد: از طرفی در معرض فحاشــی و 

تهدیدهای سنگین دوستداران سگ و گربه قرار می گیرند و کسی حاضر 
نیســت هزینه این برخوردها را بدهد و از طرف دیگر مسئوالن عادت 
کرده اند با »بی توجهی تراپی« حل مسائل کشور را به تأخیر بیندازند. 
صورت مسئله ساده است: هر موجودی که غذای فراوان در اختیار داشته 
و دشمن طبیعی هم نداشته و توان تولیدمثل باال هم داشته باشد، زیاد 
می شود. در بین پستانداران، سگ و گربه اهلی از جمله جانورانی هستند 
که شدت تولیدمثل در آنها بسیار باالست، به طوری که یک جفت سگ 
سالم می تواند در 6سال به تعداد نجومی 67هزار و یک جفت گربه در 
9سال به تعداد 11میلیون  و600هزار افزایش یابد. در سال های اخیر 
با حمایت مالی و پشتیبانی سنگین تبلیغاتی چه از خارج کشور و چه 
چهره های تأثیرگذار داخلی )به خصوص هنرپیشه ها و گاهی چهره های 
مطرح ورزشی( موج حمایت از سگ و گربه در حد قداست این دو موجود 
راه افتاده است. نمونه آن  را می توان در پارک الله، پارک گفتگو و پارک 

پردیسان تهران دید که به حدی به سگ ها و گربه ها غذای باکیفیت و 
متنوع رسانده می شود که فکر نمی کنم در تاریخ ایران تا به حال حتی 
چنین رفتار ســخاوتمندانه ای با بخش کوچکــی از هموطنان دیده 
شده باشد. نتیجه مشخص است: اگر در کوچه های گیشا و زمین های 
پردیسان و اطراف تهران نگاه کنید، پر از مدفوع سگ و گربه است. بدیهی 
است که افزایش این حیوانات شــکارگر و گوشتخوار تبعات سنگین 
محیط زیستی، بهداشتی و امنیتی دارد. حیات وحش رنجور کشور در 
اثر حمالت سگ ها هر روز آســیب می بیند، چرا که سگ ها از سواحل 
دریا گرفته تا عمق بیابان و جنگل دیده و غذارسانی می شوند. گربه ها 

نســل پرندگان کوچک را در تهران به شــدت 
تهدید کرده اند. ابتال به هاری به  عنوان یکی از 

خطرناک ترین بیماری های جهان، در ایران به عنوان سومین کشور آلوده 
بعد از هند و چین رو به افزایش است.

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

حسین آخانی  نگاه
استاد زیست شناسی

 روز تمرین 
برای مصرف کمتر پالستیک

بسیاری از ما هر روز از آنها استفاده می کنیم؛ 
کیسه های پالســتیکی نازکی که تقریبا 
توسط هر فروشــگاه کوچک و بزرگی که 
به آن مراجعه می کنیم، استفاده می شود. 
چه در حال خرید مواد غذایی باشــیم چه جدیدترین کاالهای 
برند، تقریبا می توانیم تضمین کنیم که با یک کیسه پالستیکی 
پر از کاال و شاید کیســه های پالستیکی دیگر از فروشگاه خارج 
می شویم. سپس، هنگامی که به خانه می رسیم، به  سرعت آنها 
را مانند بچه ای که در حال باز کردن هدایای خود است، بیرون 
می آوریم و بسته بندی را کنار گذاشته و رها می کنیم و مدت زمان 
استفاده از آنها معموال کمتر از 25دقیقه است. این کیسه هایی که 
تولید و رها می کنیم شاید از فکر ما خارج شوند، اما از دنیای ما 
نمی گذرند. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چه اتفاقی برای آن 
کیسه های پالستیکی می افتد؟ آیا تا به حال به ذهن شما خطور 
کرده است که در طول یک سال چند کیسه را به همین راحتی 

تولید و رها می کنید؟
 ،)UNEP(طبق گزارش برنامه محیط  زیست سازمان ملل متحد
ساالنه 5تریلیون کیسه پالستیکی یکبار مصرف در سراسر جهان 
استفاده می شود. در جهان ساالنه 300میلیون تن زباله پالستیکی 
تولید می شــود که معادل وزن کل جمعیت انســان است. این 
گزارش همچنین هشدار می دهد که اقیانوس های ما ممکن است 

تا سال2050 بیشتر از ماهی، حاوی پالستیک باشند.
شــاید بد نباشــد به برخی واقعیت تکان دهنده دیگر در مورد 
چگونگی تأثیر آلودگی پالستیک بر زمین اشاره کنیم؛ براساس 
گزارش نشــنال جئوگرافیک، 73درصد زباله های ســاحلی، 
پالستیکی هستند. بیشــتر زباله ها شامل فیلترهای ته سیگار، 
بطری، درب بطری، بســته بندی مواد غذایی، کیسه های مواد 
غذایی و ظروف پلی استایرن است و طبق آمار، پالستیک موجود 
در اقیانوس ها، یک میلیون پرنده دریایی و 100هزار پســتاندار 
دریایی را می کشد. یک فرد به طور متوســط هر سال 70هزار 
میکروپالستیک مصرف می کند. طبق مطالعه ای که در نشریه 
آلودگی محیطی )Environmental Pollution(  منتشر شده 
است، حدود 100بیت میکروپالستیک در طول یک وعده غذایی 
مصرف می شود. همچنین به گزارش گاردین، هر دقیقه در سراسر 
جهان حدود یک میلیون بطری پالستیکی خریداری می شود 
که اگر تدابیری اتخاذ نشــود، پیش بینی شده است این ارقام تا 
سال2022، 20درصد افزایش یابد. طبق این آمار هم اکنون آنقدر 
پالستیک دور می اندازیم که بتواند چهار بار دور زمین بچرخد و 

فقط 5درصد آن را بازیافت کنیم.
آلودگی پالستیک یک فاجعه جهانی است و متأسفانه یک فاجعه 
ساخته دست بشر اســت. به همین دلیل طی سال های  اخیر 
گروه های بسیاری روی کاهش اثرات ســوء آن حساس شده و 
رویدادهایی را برای آگاهی بخشی عمومی پایه ریزی کرده  اند؛ 

ازجمله »روز جهانی بدون کیسه پالستیکي.«
روز جهانی بدون کیسه پالستیکی که در 3جوالی یا 12تیرماه 
جشن گرفته می شود، یک ابتکار جهانی به شمار می آید که هدف 
آن، حذف استفاده از کیسه های پالستیکی است. انجمن پسماند 
صفر اروپا)ZWE(  روز بین المللی بدون کیسه های پالستیکی 
را در سال2009 تأسیس کرد. طی ســال های اخیر، این روز به 
بخشی از جنبش بدون پالستیک تبدیل شده است و کمپینی 
ماحصل آن؛ جنبشی بین المللی که مبارزان آلودگی پالستیکی 
را گرد هم می آورد. از سال2020، اعضای این جنبش به بیش از 
6500فرد و 2400سازمان افزایش یافته است. حال برای شهر 
تهران توجه به این نکته اهمیت فراوانی دارد که در خالل مطالعات 
طرح جامع سال98 پس از آنالیز فیزیکی پسماند، مشخص شد 
10.5درصد از پسماند شــهر تهران را مشمع و نایلون تشکیل 
می دهد. اگر متوسط پسماند تولیدی را 6هزار تن در روز درنظر 
بگیریم یعنی روزانه نزدیک به 630تن انواع کیسه پالستیکی در 
شهر تهران تولید می شود. حال چه باید بکنیم و چه می توانیم 
بکنیم؟ فرهنگســازی  در جهت تغییر سبک زندگی در جهت 
مصرف کمتر پالستیک نخستین قدم در جهت حل این معضل 
است. ازجمله راهکار هایی که می توانیم در زندگی روزمره برای 
کاهش رد پای اکولوژیک خود به کار ببریم تغییر در الگوی خرید 
و عدم خرید مواد غذایی خارج از نیاز مصرفی است زیرا بیشترین 
کیســه های پالســتیکی در فرایند خرید مصرف می شــوند. 
همچنین درصورتی که خرید های اجتناب ناپذیر داریم می توان 
ابتدا تمام خریدهای خودمان را روی ترازو وزن کنیم سپس به 
کیسه ها منتقل کنیم و تا جایی که امکان دارد چند قلم جنس 
را در یک کیسه قرار داده و کیسه ها را کامال پر نماییم. همچنین 
در این فرایند بهتر اســت از یک کیســه پارچه ای بزرگ برای 
حمل نهایی خرید، بهره بگیریم، کیسه های خرید را نیز از بین 
کیسه های موجود در منزل انتخاب کرده و با خود ببریم، از یک 
کیسه بارها استفاده کنیم یا درصورت امکان کیسه های توری 

خرید با خود همراه داشته باشیم.
اگر بتوانیم حتی یکی از کارهایی که ذکر شــد را در این تاریخ 
انجام دهیم، قطعا می توانیم آن را برای بقیه سال هم تکرار کنیم؛ 
بنابراین، خوب است که آگاهی را به اشتراک بگذاریم و از صدای 

خود در این تاریخ استفاده کنیم.
*  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

 اجرای برنامه های فرهنگی 
در قالب عید لبخند و برادری

امسال ویژه برنامه های عید تا عید )عید سعید قربان تا عید 
غدیر خم( با عنوان لبخند و برادری و با شعار »به عشق علی 
لبخند بسازیم« اجرا می شوند. به گزارش همشهری، مدیرکل 
فرهنگی شهرداری تهران در تشریح برنامه ها گفت که ایجاد 
لبخند، سرور و نشاط معنوی، معرفی الگوی سبک زندگی 
اســالمی ایرانی، ترویج فرهنگ اطعام مؤمنین در روز عید 
غدیر خم و ... برخی از اهداف عید لبخند و برادری هستند. 
محمدحســن جعفرزاده در ادامه عنوان کــرد: »با توجه  به 
رویکرد مدیریت شهری تالش شــده در برنامه ها به تکریم 
کودکان و نوجوانان، استفاده از ظرفیت های مردمی و محلی 
مانند مساجد و پایگاه های بســیج و ... خالقیت و نوآوری، 
همراهی نهادهای همســو و رعایت عدالت اجتماعی، توجه 

شود.«

علیرضا جالینوس
مدیرعامل مؤسسه فناوران شهر تهران 
کیوســک های  از  جدیــدی  نســل   
دیجیتــال شــهروندی در نمایشــگاه 
»شــهرهای خواهرخوانده و توانمندی 
تــا   12 ( تهــران«  مدیریــت شــهری 
17تیرماه در بوســتان گفتگو( رونمایی 
می شــود.   ارائــه خدمــات 2۴ســاعته 
تســریع  و  تســهیل  و  شــهروندی 
پاســخگویی بــه نیازهــای شــهروندان 
ایــن  طراحــی  اصلــی  اهــداف  از 
کیوسک هاست. شهروندان تهرانی از 
12الی 17تیرماه ضمن حضور در غرفه 
مؤسســه فناوران شــهر در نمایشــگاه 
تخصصــی مدیریــت شــهری واقــع در 
بوســتان گفتگو، ضلــع جنوبی ســالن 
پردیــس می تواننــد از کیوســك های 

دیجیتال شهروندی بازدید کنند.

 وحید سرلک
 معاون نظارت سازمان تاکسیرانی

برابــر  بیمــاری کرونــا،  بــا همه گیــری 
دســتورالعمل ســتاد مقابلــه بــا کرونــا 
تعــداد مســافران تاکســی از ۴نفــر بــه 
3نفــر تقلیــل یافــت. ایــن اتفــاق در 
تاکســی های ون هــم رخ داد و تعــداد 
 مســافران آنهــا نیــز کاهــش پیــدا کــرد.
با کاهش آمــار مبتالیــان و فوتی هــا هنوز 
ابالغیه ای درخصوص افزایش مســافران 
صادر نشده، اما از راننده ها خواسته ایم در 
ساعات پیک )صبح و عصر( اگر مسافران 

رضایت داشتند، ۴مسافر سوار کنند.

رئیــس کمیســیون نامگــذاری معابــر 
و اماکــن عمومــی شــهر تهــران از 
تصویــب نامگــذاری ۹معبــر شــهری 
بــه نــام شــهدای زن خبــر داد. نرگــس 
تا کنــون در  کــه  معدنی پــور گفــت 
نامگــذاری معابــر شــهر تهــران توجــه 
کمتــری بــه اســتفاده از نــام بانــوان 
شــهیده شــده بــود، از ایــن رو موضوع 
در ســیزدهمین جلســه نامگــذاری 
معابــر بررســی و مقرر شــد نــام بانوان 
شــهیده روی تابلوی معابر حک شود. 
در ایــن جلســه کمیســیون مقــرر شــد 
نام یکی از شهدای اهل تسنن در یکی 
 از معابــر شــهر تهران اســتفاده شــود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست 
شهرداری منطقه1۹ درباره زنده گیری 
معابــر  در  بالصاحــب  ســگ های 
عمومی گفت: از ابتدای سال تا کنون 
21۴قالده سگ در گشتزنی اکیپ های 
زنده گیری ســگ که آموزش های الزم 
در این زمینه را فراگرفته اند و در پاسخ 
بــه پیام هــای 137 شــهروندان منطقه 
زنده گیری شــد. محمد غفاری افزود: 
طــی بازدیــد مســتمر اکیــپ مبــارزه 
بــا جانــوران مضــر شــهری در نواحــی 
پنجگانــه در ایــن مــدت به منظــور 
کنتــرل جمعیــت مــوش، 1۶۵دریچــه 
یکطرفه نصب، 7۰مورد انسداد منفذ 
انجــام و 1۸۹۶منفــذ فعــال و غیرفعال 

طعمه گذاری شد.
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بزرگ ترین پایانه زیرزمینی 
در خط 4متروی تهران

 با اتمام عملیات اجرایی پروژه ساخت پایانه زیرزمینی 
اکباتان این زیرساخت عمرانی، ظرف روزهای آینده 
وارد مدار بهره برداری خواهد شد؛ اتفاقی بزرگ و مهم 
برای خط 4متروی تهران کــه نه تنها خدمات تعمیر 
و نگهداری از واگن های فعال در این خط را تســهیل 
می کند، بلکه امکان کاهش سرفاصله حرکتی قطارها 
را نیز میسر می سازد.  به گزارش همشهری، عملیات 
اجرایی پروژه احداث پایانه اکباتان که در 2طبقه و با 
70هزار مترمربع زیربنا طراحی شــده است، از سال 
1387شروع شــد و امروز شــاهد بهره برداری از فاز 
نخست آن هستیم. مسعود درستی، مدیرعامل شرکت 
متروی تهران در این رابطه می گوید:»خط 4مترو پیش 
از این صرفاً از خدمات فاز نخست پایانه شهید کالهدوز 
بهره مند بود، اما با افتتاح پایانه اکباتان که بزرگ ترین 
پایانه زیرزمینی قطارهای شهری در کشور به حساب 
می آید، روند ســرویس دهی به قطارهای این خط و 
همچنین مسافرگیری واگن ها شکل متفاوتی به خود 
خواهد گرفت.« همچنین درستی می گوید:»  احداث 
پایانه اکباتان به صورت زیرزمینی صورت گرفته تا ضمن 
رعایت ضوابط ایمنی، کمترین مزاحمت برای ساکنان 
این محدوده از شهر ایجاد شود.« گفتنی است که این 
پایانه با کاربری های اداری وخدمات فنی- مهندسی، 
ظرفیت پذیرش 21رام قطار را دارا بوده و 9خط ریلی 
آن دارای جایگاه تعمیرات دوره ای و سرویس قطارها 
است.  پس از حدود 13سال انتظار، فاز نخست پایانه 

متروی اکباتان به بهره برداری می رسد. 
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 ادامه مطلب
 در صفحه 13

پل تقاطع یادگار امام با مرزداران مقاوم شد
 عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع بزرگراه یادگار امام)ره( با بلوار مرزداران 

به اتمام رسید. به گزارش همشهری، مدیرعامل شرکت یادمان سازه در این رابطه گفت: عمران
»عملیات اجرایی پروژه مقاوم سازی  و بهسازی لرزه ای پل تقاطع بزرگراه یادگار امام)ره( با 
بلوار مرزداران به اتمام رسیده است. طرح بهسازی این پل شامل تقویت ستون ها با ژاکت بتنی و تقویت 
سرستون ها با افزایش مقطع سرستون به همراه عملیات پس کشیدگی پس از یک سال و در زمان معین به 
پایان رسید.« امین شــالبافان ادامه داد: »خاکبرداری، برچیدن کاور، مضرس کاری، کاشت میلگرد، 
آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی به همراه اجرای پرایمر ستون ها و قالب بندی تحتانی سرستون ها و 
خاکریزی، بخشی از عملیات اجرایی برای تقویت ستون ها و سرستون های این پل است.« پل تقاطع بزرگراه 
یادگار امام )ره( با بلوار مرزداران 88 متر طول و 18متر عرض دارد. این پل در سال 1377 در 4دهانه و با 
عرشه بتنی احداث شده بود و عملیات مقاوم سازی  و بهســازی لرزه ای این پل سواره رو با هدف تقویت 

ستون ها و سرستون ها در خرداد ماه سال گذشته آغاز شده بود.

ادامه عملیات احداث بزرگراه یادگار امام)ره(

وضعیت کنونی بزرگراه یادگار امام)ره( در غرب تهران به گونه ای است 
که این بزرگراه در بخش انتهایی به  میدان فتح نمی رسد و درست در 
همجواری پادگان جی، یک گره ترافیکی ایجاد می شود؛ برای همین 
در پی پروژه ادامه احداث بزرگراه یادگار امام)ره(، این بزرگراه از سمت 
غرب حرکت کرده و بــا عبور از میدان جی به میدان فتح می رســد. 
به این ترتیب، بزرگراه یادگار امام به بزرگراه فتح متصل می شــود و 
با عبور از خیابان ساسان به بزرگراه شــهیدبروجردی می رسد. البته 
پس از آن نیز بزرگراه شــهید بروجردی به بزرگــراه آزادگان متصل 
می شود تا به مطالبات مردمی در راستای حل مشکل ترافیکی پهنه 
غربی تهران پاســخ داده شــود. طرح اتصال بزرگراه یــادگار امام به 

میدان فتح یک پروژه بزرگراهی به طول 
2کیلومتر با مجموعه ای از تقاطع های 
غیرهمسطح اســت که خیابان هرمزان 
را به غرب میدان فتــح متصل می کند. 
بزرگراه بروجردی هــم که در ادامه این 
مسیر اســت، در حال تکمیل بوده و تا 

سال آینده تمام می شود.

احداث پروژه بزرگراه شهید شوشتری

عملیات احداث بزرگراه شهید شوشتری که بیشتر 
از 10سال است شروع شده و هنوز به اتمام نرسیده، 
یکی دیگــر از اولویت های دوره ششــم مدیریت 

شهری است.
 بزرگراه شهید شوشتری در موقعیت محور شمالی-

جنوبــی در منتهی الیه شــرق تهــران قــرار دارد و 
بزرگراه های آزادگان و امام رضا)ع( در جنوب شرق را به 
بزرگراه یاسینی در شمال شرق متصل می کند. درواقع 
ارتباط بین محورهای جنوبی شهر تهران با محورهای 
شرق و شمال شرق را برعهده خواهد داشت. این پروژه 
حدود 5کیلومتر پیشرفت داشــته است؛ درحالی که 

طــول ایــن بزرگــراه 
18.5کیلومتــر اســت. 
2تونل به طــول تقریبی 
4کیلومتر نیز در مســیر 
بزرگراه شــهید شوشتری 

قرار خواهد داشت.

احداث تونل شهیدمتوسلیان

احداث تونل شهیدمتوسلیان به مرحله اجرا رسیده است؛ چنان که 
این تونل از انتهای بزرگراه شــهید صیادشیرازی)میدان سپاه( 
شروع شده و به بزرگراه آزادگان متصل می شــود. پروژه تونل 
شهید متوسلیان با احتساب رمپ های ورودی و خروجی حدود 
11کیلومتر است. این تونل که وظیفه برقراری ارتباط بزرگراه 
شهیدصیاد شیرازی با بزرگراه آزادگان را بر عهده دارد، به  لحاظ 
کمک به کاهش بار ترافیک بزرگراه امام علی)ع( و پاسخگویی 
به بخشی از سربار اضافه این بزرگراه شمالي - جنوبی، از نقش 
ترافیکی مهمی برخوردار اســت. از آنجایی که بزرگراه شهید 
صیادشیرازی در یکی از میدان های اصلی شهر به پایان می رسد، از 

ابتدای احداث این بزرگراه، مشکالت 
ترافیکی بسیاری در این محدوده 
وجود دارد. جالــب اینکه در ادامه 
مسیر، تونل متوسلیان محور بازار، 
مولوی، بهارستان و شوش را پشت 
ســر می گذارد که این مسیر پر از 

ترافیک است.


