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شهروندان بدانند

ساماندهی پسماند
صنوف پرزباله در منطقه 7

اجرایطرحپایشسالمت
شهروندانمنطقهیک

دبیر شوراهای اجتماعی محالت شهرداری
منطقه یک مشهد از اجرای طرح پایش سالمت
ویژه شهروندان منطقه یک خبر داد.
به گــزارش روابطعمومی منطقه یک ،حامد
ضیائی با اشاره به اجرای این طرح در مساجد
ایــن منطقه ،گفت :ایــن طــرح در شــورای
اجتماعی محله سعدآباد به تصویب رسید و
بهمرور زمان در تمام محالت منطقه اجرایی
میشود.
وی بــا اعـــام مشارکت بنیاد بینالمللی
پیشگیری و کنترل دیابت و دبیرخانه شورای
اجتماعی مــحــات در اجـــرای ایــن طــرح،
درخــصــوص جزئیات اجـــرای طــرح پایش
سالمت ،اظهار کرد :ویزیت رایگان پزشک،
تست غربالگری شامل قندخون ،قد و وزن،
مشاوره تغذیه و ...از خدماتی هستند که در
طول اجرای طرح به شهروندان ارائه میشوند.
بازخورد

( 0990000842بــازخــورد مطلب
مورخه  - 96/08/22ص )2در پاسخ به
شهروندی که دربـــاره فایده الیت پیامک
فرستادند ،بگویم از زمانیکه این طرح در
مشهد اجرا شده است ،مشکالت خیابانها
ازنظر جای پارک و سرقت ،کمتر شده و از همه
مهمتر حداقل برای 800نفر زمینه کار ایجاد
شده است .از شهرآرا خیلی ممنونم .از همه
دسـتانــدرکــاران شرکت ترافیک هوشمند
الیت تشکر میکنم و به تمامی پارکبانان این
شرکت ،خسته نباشید میگویم.
( 0933000342بــازخــورد مطلب
مورخه  - 96/08/15شهرآرامحله منطقه- 6
ص - 6تیتر :دلهره بارش) :ضمن عرض سالم
و خسته نباشید خدمت عوامل محترم روزنامه
شهرآرا و تشکر فراوان برای گزارشی که از محله
عماریاسر و مشکالت آن تهیه کردید ،امیدوارم
ایــن مشکالت به گــوش مسئوالن برسد و
چـــارهای بیندیشند .همچنین ویژهنامه
شهرآرامحله بسیار مفید و جالب است.
درخواست میکنم باتوجهبه اینکه محله
عماریاسر هم جزو منطقه 6شهرداری است،
نام آن در باالی صفحه ،کنار دیگر محالت در
صفحات شهرآرامحله ،قید شود .باتشکر.
مسئوالن بخوانند

اينجاتريبونيبرايبياننظرات،انتقادات،مشكالت
و درخواستهايشماشهرونداناستكهميتوانيد
از طريق روشهای ذيل ،آنها را با ما در ميان
بگذاريد.
پيامك30007289 :
تارنماshahraraonline.com :
اينستاگرام@shahraranews :
تلگرام09154294580:
رایانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :
مراجعه حضوری

خسروی« -باسالم و خسته نباشید .پایگا ههای
انتقال خــون پس از ساعت  13پذیرش ندارند و
میگویند وقت کاری تمام شده است! آیا در شرایط
بحرانی هم به فکر تمام شدن ساعت کاری هستند؟».
حدود یک ماه پیش وقوع زلزله بیش از هفت ریشتری
در غرب کشور به آوار شدن سقف بسیاری از خانهها بر
سر اهالی آن منجر شد .اما سنگینی این آوار بر روح
و روان سایر مردم از نقاط دیگر کشور هم احساس
میشد .هرکسی به اندازه وسع خود دستبهکار شد
تا بحران پیشآمده را بهسرعت حل کند .بااینحال در
روزهای اول پس از وقوع زلزله ،اخبار و گزارشهایی
که از این مناطق میرسید نشان م ـیداد مدیریت
بحران ،خیلی راضیکننده نیست .اما اینکه بحران
به چه شرایطی اطالق میشود و چه نهادهای محلی
یا منطقهای باید برای رفع آن چارهجویی کنند داستان
دیگری اســت .در ابتدای وقــوع زلزله کرمانشاه با
گالیههایی از طرف شهروندان مشهدی روبهرو شدیم
که از امتناع پایگاههای اهدای خون مشهد از پذیرش
مراجعهکنندگان در خارج از ساعت اداری حکایت
داشــت .از آنجا که حادثه خبر نمیکند ،بهمنظور
آ گاهیبخشی و تنویر افکار عمومی به این موضوع
پرداختهایم.

فعالیت پایگاه های اهدای خون در دو شیفت
کاری

معاون فنی اداره انتقال خون خراسان رضوی با بیان
اینکه همه پایگاههای اهدای خون در سرتاسر کشور
در دو شیفت کاری فعالیت میکنند گفت :برای هر
شیفت ،زمانی تعیین شده است که این زمان بر اساس
ساعت کاری مصوب همه کارمندان در همه ادارات
است و در محدوده زمانی ساعت کاری نیز ساعت
فعالیت شیفت تعریف شده است.
علی حسنی ،درباره ساعت فعالیت شیفت کارکنان
پایگاههای اهدای خون توضیح داد :ساعت فعالیت
شیفت به منزله ساعت کاری فعالیت همکاران ما
در مجموعه نیست بلکه ساعتی است که داوطلبان
اهدای خون را پذیرش میکنیم ،در نتیجه اگر اعالم
شده شیفت صبح  7:45تا  12:45و شیفت بعدازظهر
از  14:30تا  18:45فعالیت میکند به این معنی
نیست که پس از این زمان پایگاهها تعطیل میشوند.
وی ادامه داد :بنابراین آخرین نفر در ساعت 12:45
پذیرش شده است و بعد از پذیرش وی ،تا حدود
 13:30تا  13:45کارهای پذیرش تمام میشود
تا خون این مراجعهکننده را بگیرند و به پایگا هها
بفرستند.
معاون فنی اداره انتقال خون استان در پاسخ به این
سؤال که چرا محدودههای زمانی برای اهدای خون
در دو شیفت مشخص شده است ،بیان کرد :فاصله
همه پایگا ههای اهــدای خون در مشهد نسبت به
پایگاه اصلی که دریافتکننده خونها و نمونههای

آزمایشگاهی محسوب میشود متغیر است ،برای
همین زمانی که خو نگیری در یک پایگاه تمام
میشود برابر استانداردهای موجود ،در یک فاصله
زمانی مشخص باید به پایگاه اصلی فرستاده شود،
یعنی اگر فردی  12:45پذیرش شود تا پس از معاینه،
خو نگیری شده و این فــرآورده خونی را به پایگاه
بفرستند حداکثر تا  13:45نباید بیشتر زمان ببرد ،زیرا
در غیراینصورت ،گذشت زمان باعث میشود خون
قابلاستفاده نباشد و امکان تهیه فرآورده از این خون
وجود نداشته باشد.

هر صبح چهار نوبت حمل خون به پایگاه داریم

حسنی اضافه کرد :بنابراین وقتی فردی پس از ساعت
 12:45به یکی از پایگاههای اهدای خون مراجعه
میکند و او را پذیرش نمیکنند ،باید بگوییم ساعت
کار پایگاه تمام نشده بلکه اگر بهعنوان مثال 10دقیقه
بعد از زمان مشخصشده ،فردی مراجعه کند ،فرصت
خونهای دیگری که از قبل گرفته شده و باید به پایگاه
اصلی ارسال شوند ،میگذرد.
وی افــزود :بر این مبنا ساعت پذیرش شیفت صبح
و شب را بهنحوی تنظیم کــرد هایــم که خو نهای
گرفتهشده بهموقع به پایگاه اصلی برسند و این
درحالیاست که مسیرهای تــردد هم با توجه به
ترافیک ،قابل پیشبینی نیستند .ازسوی دیگر خوب
است مردم بدانند در شیفت صبح سه تا چهار نوبت
حمل خون به پایگاه مرکز داریم.
معاون فنی اداره انتقال خون استان گفت :بهلحاظ
شرایط فنی از زمانی که مردم خون را اهدا میکنند
تا وقتی که برای مصرف آمادهسازی شود 48ساعت
طول میکشد و خون آمادهمصرف را حداکثر 33روز
میتوان نگهداشت.

ساعت کاری کارکنان پایگاهها فرایندی است

حسنی بااشاره به اینکه ساعتهای تنظیمشده
پایگا ههای اهــدای خون بر اساس استانداردهای
مــدون هستند ،افــزود :ساعت کــار کارکنان ما در
پایگاههای اهدای خون ساعت کاری اداری نبوده و
ساعت کاری فرایندی است.
معاون فنی اداره انتقال خون استان درخصوص تعبیر
مردم از ابتدای زلزله کرمانشاه به شرایط بحرانی از
حیث کم بودن گروههای خونی ،با بیان اینکه شرایط
بحرانی توسط افکار عمومی تعریف نمیشود ،گفت:
برای هاللاحمر ،اورژانس ،انتقال خون و شرکت آب،
شاخصهای مختلفی وجود دارد که نشان دهد در
شرایط بحرانی قرار دارند.
وی ادامــه داد :در همین راستا ،باتوجه به زلزله
کرمانشاه مردم این استان دچار مشکل شدند اما از
نظر فــراوردههــای خونی مشکلی وجود نداشت که
بگوییم در شرایط بحرانی قرار داشتیم و هیچ یک از
نهادهای مربوطه هم چنین موردی را اعالم نکرد.

اهدای خون منظم حیاتبخش است

حسنی همچنین اظهار کــرد :وقتی میتوانیم در
انتقال خون مدیریت بحران داشته باشیم که مشارکت
مردم منوط به مناسبت و وقوع حادثه خاصی نباشد.
وی افزود :در نتیجه این حرکت ،ذخایر خونی کشور
بهنحوی فراهم میشود که در شرایط بحران بتوانیم
ذخایر خــود را با سرعت هرچهتما متر به مناطق
آسیبدیده برسانیم و سپس برای جبران این ذخیره،
از مردم بخواهیم که بیایند و کمک کنند.
وی با توجه به نیاز مستمر پایگاهها به اهدای خون از
مردم درخواست کرد در همه فصول سال ،بهطور منظم
و تدریجی و متناسب با ظرفیت پایگاهها ،خون خود
را اهدا کنند که در این صورت نهتنها قادر به تأمین
نیاز روزمــره استان هستیم بلکه میتوانیم به حل
بحرا نهایی که در کشور به وجود میآید هم کمک
کنیم.
معاون فنی اداره انتقال خون استان گفت :در زلزله
کرمانشاه با وجود اینکه هیچ اعالم نیازی از سمت
کرمانشاه به ما نشد ،اعالم آمادگی کردیم بین  500تا
800واحد خونی را به منطقه بفرستیم اما درعینحال
برای استقبال عمومی مردم ،دو پایگاه اهدای خون را
نیز در آن ایام اضافه کردیم.
وی گفت :مردم فراموش نکنند عالوهبر شرایط بحران،
نیازهای روزمره هم داریم و اگر بهصورت منظم سه تا
چهار روز مراجعه آنها برای اهدای خون به پایگاههای
ما قطع شود حتما به مشکل برمیخوریم.

خراسان ،استان معین در حوادث بزرگ

در ادامـــه ،مدیرکل مدیریت بــحــران استانداری
خــراســان رضــوی در همین خصوص گفت :اگر
اتفاقی در استا نهای مجاور بیفتد استان ما معین
محسوب میشود اما اگر ابعاد حادثه بزرگتر باشد و از
استانهای دیگر کشور هم از ما درخواست کمک کنند
بهعنوان استان معین به آنها هم کمک میکنیم ،این
درحالیاست که خالف این موضوع هم وجود دارد و
در صورت بروز حادثهای خارج از توان استان ،در درجه
اول استانهای معین به کمک ما خواهند آمد.
حجتعلی شایا نفر ،درخصوص بحرانی بــودن یا
نبودن کمبود فــرآورد ههــای خونی هنگام حوادث
خاص توضیح داد خون و فرآوردههای آن به نحوی
اســت که در چنین شرایطی مــردم به گــروه خونی
« »Oیا گرو ههای خونی کمیاب بیشتر نیاز دارند،
بــرای همین در زمــان بــحــران پایگا ههای انتقال
خون مشهد به انــدازه کافی پاسخگوی شهروندان
هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری در پایان اظهار
کرد :مدیریت کالنی در شرایط بحرانی وجود دارد که
اگر آن مدیریت اعالم کند ما میتوانیم به حوزه اعالم
نیازشده ،وارد شویم.

مدیر روابطعمومی ادارهکل فرودگاههای خراسان رضوی خبر داد:

تعاملشهرداریوادارهکلفرودگاهبرایاحداثباندسوم
عابد« -مــردم محله عــدل خمینی تا کی باید
سروصدا و آلودگی این هواپیماهای غولپیکر آهنی
را تحمل کنند! واقعا را هحلی برای این موضوع
نیست؟»«سالم ،بهدلیل صدای بلند هواپیماها
پسرم برای مطالعه مجبور است به کتابخانه مراجعه
کند .چرا متخصصان پس از این همه سال ،درد
مردم مشهد را دوا نمیکنند؟»
«باسالم .خواهشمندم در این بحران آلودگی هوای
مشهد مقدس ،پرونده پروازهای هواپیماها از روی
شهر را هم بررسی بفرمایید .هم از این منظر که
هر هواپیما به اندازه چندهزار خودرو هوا را آلوده
میکند ،هم اینکه در شبانهروز از صدای غرش
پروازها آرامش نداریم و آلودگی صوتی آن درخور
توجه است و همچنین عبور پرواز از روی شهر ایمن
نیست .وقتی در مرکز شهر مانند تقیآباد ،احمدآباد
و ...صدای بهشدت آزاردهندۀ هواپیماها شنیده
میشود ،خدا به ساکنان اطراف بولوار فرودگاه صبر
دهد ».مدیر روابطعمومی ادارهکل فرودگاههای
استان در پاسخ به این پیامک از اقدامات جدی این
ادارهکل با همکاری شهرداری مشهد برای احداث
باند سوم فرودگاه شهید هاشمینژاد خبر داد و

 0915000197جــوانــان را دریابید؛
جوانانی که در بهترین دانشگاهها مدرک دکتری
در رشتههای مختلف دریافت کردهاند اکنون باید
دربهدر دنبال کار باشند و اگر کاری هم پیدا کنند
حقوق اندکی بگیرند! با این روش ،برای این جوان
انگیزهای بــرای تحقیق و گسترش علم باقی
نمیماند .در آینده نیز کسی ،جوانی خویش را در
خدمت علم قرار نمیدهد .
 0915000460سالم و وقتبهخیر .هر
روز صبح از میدان جانباز عبور میکنم .روزهایی
که چراغ راهنمایی چشمکزن است ،ترافیک
روان و آلودگی و مصرف سوخت مضاعفی به کسی
تحمیل نمیشود ،اما بعضی روزهــا این چراغ،
چشمکزن نیست که ترافیکی طوالنی در پی
دارد .لطفا این مسئله را پیگیری کنید .با سپاس،
مقدم.
 0915000568تقاطع بولوار صارمی و
خیابان سامانیه (در منطقه ۹شــهــرداری) ،نیاز
بسیاری به نصب چراغ فرماندهی دارد .متأسفانه
بهدلیل فقدان چراغ راهنمایی در این چهارراه،
شاهد تصادفهای زیاد اتومبیلها و ایجاد گرههای
ترافیکی بهویژه در زمــان اوج تــردد هستیم .از
راهنمایی و رانندگی و سازمان ترافیک شهرداری
خواهش میکنم ،برای نصب چراغ راهنمایی در
این چهارراه ،بدین صورت که در زمان اوج تردد،
بهعنوان چراغ راهنما و در بقیه ساعات بهصورت
چشمکزن عمل کند ،اقدام شود.
( 0901000673مــطــلــب مــورخــه
 - 96/09/02ص - 8تیتر :داعــش با همت
جوانان و مردان مومن نابود شد) .بابت این اتفاق
فرخنده شاکریم .صد صلوات برای شکرگزاری و
چند حمد و سوره برای شادی روح پاک شهدای
عزیز که جانشان را مظلومانه به دست داعشیها
از دست دادند قرائت کنیم.
 0915000521خالصه طرح شهاب در
مدارس آن است که اگرچه همه دانشآموزان
بهره هوشی واحــدی نــدارنــد ،امــا از لحاظ
استعداد ،هر کدام از آنها حداقل واجد یک
توانایی ویژه هستند .ازای ـنرو بهتر است در
زمینه اشتغالزایی بهجای انگشت گذاشتن بر
هوش افراد به استعداد آنها ،توجه شود .در
نظام آموزشی فعلی ،همه دانشآموزان (در

همه سطوح ضعیف ،قوی و متوسط) به یک
شکل مـــورد ارزشــیــابــی قـــرار میگیرند،
درحــالـیکــه بــر اســاس طــرح شــهــاب ،از هر
دانـشآمــوز باید طبق استعدادی که دارد،
ارزشیابی به عمل آید.
 0915000215سالم ،چرا برای گرفتن
یک وام مختصر اینقدر باید مشکل داشته باشیم؟
حتما باید سیل و یا زلزلهای پیش بیاید که به اجبار
به گروهی وام پرداخت شود؟
 0915000521با رونــد کاهش نزوالت
جوی و نحوه مدیریت بهرهبرداری از آب ،بعید
نیست بهزودی شاهد آن باشیم که آب آشامیدنی
در شیشه عطر در ویترین طالفروشی با بهایی
همتراز طال به فروش رسد!
 0921000558بـــا عـــرض ســـام.
همشهریان و هموطنان عزیز برای صواب مرحمت
کنند مــقــداری آب و تهمانده سفره و برنج و
ریزهنانها را پشت پنجره یا بالکن آپارتمان یا گوشه
حیاطشان بریزند تا انواع پرندهها در این هوای
سرد گرسنه نمانند.
شهروند :در درمانگاه شهرداری ،خیابان
پاستور ،منتظر متخصص زنان بودیم که در ساعت
مقرر اعــام کردند دکتر نمیآید! همچنین
متخصص مغزواعصاب پس از 40دقیقه تأخیر
حاضر شد! دلیل اینهمه بینظمی را پیگیری
کنید.
 0915000605سالم ،االن داخل پایانه
آزادی ،تعداد زیادی اتوبوس در ایستگاه روشن
هستند! آلودگی هوا شوخی نیست!
 0915000623امیدوارم حاال که کسی به
فکر رفع آلودگی هوا نیست ،خداوند باران رحمتش
را فرو فرستد تا بتوانیم چندروزی نفس بکشیم.
 0915000477سالم ،شهرداری مشهد را
در شرایط سخت اقتصادی تحویل گرفتید،
بااینحال هزاران سپاس که باتوجه به آلودگی هوا
ب ـهســرعــت در کمربند ســبــز جــنــوب مشهد
درحــا لکــاشــتــن درخـــت هستید .فرهنگی
بازنشسته.
 0915000819نــرخ بیمه بــدنــه تیبا
صفرکیلومتر در نمایندگی بیمه250 ،هزار تومان
است اما نمایندگی سایپا همین مبلغ را 800هزار
تومان و اجباری اعــام میکند .لطفا پیگیری
کنید.
 0935000571تعداد زیادی از خطوط
اتوبوسها و بعضی خطهای بیآرتی ،در وضعیت
در
فعلی مملو از مسافر هستند ،بهطور یکه ِ
اتوبوس ب ـهزور بسته میشود .حال تصورکنید
خودروهای تکسرنشین هم بخواهند وسیله
نقلیه خود را کنار بگذارند و از وسایل عمومی
استفاده کنند! چه اتفاقی میافتد؟
 0915000605بــاســام .چــرا دربــاره
آلودگی هوای مشهد که زندگی را برای بسیاری از
شهروندان با مشکل مواجه کرده است ،تصمیمی
جدی گرفته نمیشود؟

خطوط83و84
درراستایاجرایخط۳بی.آر.تیاصالحشد
پاسخ به پیامک
عــابــد« -خــطهــای
 83و  84بــرای زائــران
مناسب بــود ،چون از طریق بست شیرازی به
حرم و فلکه آب دسترسی داشت ،اما متأسفانه
به بهانه مسیر ویژه خط 3بی.آر.تی این امکان
حــذف شــد! تصور میکنم باتوجه بــه تأخیر
30دقیقهای آ نها ترافیکی ایجاد نمیشد که
نیاز به این تغییرات باشد».مدیر روابطعمومی
سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در پاسخ
به این پیامک گفت :اصالحات انجا مشده در
راستای اجرای خط ۳بی.آر.تی صورت گرفته
است.
اتحادی اظهار کرد :همچنین در ایام مناسبتی و
در زمان اتمام نمازهای یومیه و افزایش خروجی
خودروهای سواری از پارکینگهای زیرگذر حرم
مطهر رضــوی ،این خطوط با تراکم ترافیک و
افزایش سرفاصله زمانی مواجه میشدند که با این

اقدام ،افزایش سرفاصله در زمانهای یادشده
مرتفع شد.
وی با اشاره به سرویسدهی صددستگاه اتوبوس
در مسیر خط 3بی.آر.تی گفت :اکنون سرفاصله
زمانی رسیدن اتوبوس در این خط2 ،دقیقه است
اما این سرفاصله در نقاطی که مسیر ویژه ایجاد
نشده به  7تا 8دقیقه میرسد که حد مطلوبی
نیست.

خط«شهیدقربانی»اتوبوسمیخواهدنهون!
شهروند خبرنگار

عکس  :آرشیو

 916000712بــاســام .حــدود دو
هفته اســت که با سامانه  38015تأمین
اجتماعی برای دریافت نوبت دندانپزشکی
تماس میگیرم اما تاکنون موفق نشد هام.
زمانی که ایــن سامانه نبود خیلی راحت
دفترچه را در نوبت میگذاشتیم و قبض دکتر
میگرفتیم .از دنـــداندرد هــاک شــدم و
دلخوشم دفترچه تأمین اجتماعی دارم!

نیازبهخونهمیشگیاست

الو شهرآرا ...

عکس تزیینی است

با هدف جلوگیری از آلودگی زیستمحیطی،
شیوع بیمار یهای واگیر و ارتــقــای سطح
بهداشت عمومی ،طرح ساماندهی پسماند
صنوف پرزباله در منطقه  7انجام شد.
به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقه،7
از ابتدای امسال 115قرارداد با صنوف منعقد
شده است و  44صنف نیز در این رابطه به دادگاه
معرفی شدهاند.
طــرح ســامــاندهــی اصــنــاف پــر زبــالــه شامل
هتلها ،سوئیتآپارتمانها ،واحدهای اقامتی
و رستورا نهاست که طبق مصوبه شــورای
اسالمی شهر مشهد ایــن اصناف بایستی
بهمنظور جمعآوری زباله و ضایعات تولیدی
فعالیت خود ،نسبت به انعقاد قرارداد با بخش
خصوصی یا سازمان مدیریت پسماند اقدام
کنند.در این راستا از ابتدای سال449 ،صنف
دسته دو شناسایی شده که از این تعداد برای
349صنف ،اطالعیه و برای  219صنف نیز
اخطاریه صادر شده است.

منتظرنباشیم،نیازبهخون حیاتی است

شماره 2431

گفت :همانطور که در گذشته اعالم شده تقریبا
جهت باند جدید ،از طرفی بهسمت جاده سرخس و
ازسمتدیگر به طرف بزرگراه شهید کالنتری است.
حسن جعفری افــزود :هفته گذشته نیز مدیرکل
فرودگا ههای استان با شهردار منطقه ٧مشهد
بهمنظور تــبــاد لنــظــر دربــــاره مسائل حــوزه
فرودگاه مشهد دیــدار و گفتوگو کرد و مقرر شد

تعامل بیشتری بــرای احــداث باند سوم صورت
گیرد.وی با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت
شهری تعامل جدیتری برای احــداث باند سوم
فرودگاه شهید هاشمینژاد شکل گرفته است اعالم
کرد :با احداث باند سوم همه پروازها از محدوده
شهر خارج میشود و دغدغه شهروندان محترم رفع
خواهد شد.

شهروندخبرنگار امــروز گفته اســت« :ســام.
شلوغی و نهـــای خــط شهید قربانی بسیار
آزاردهنده است .هر روز صبح که بهسمت میدان
شهدا میآییم آنقدر این ونها شلوغ هستند که
بین فضای بانوان و آقایان تفکیکی وجود ندارد!
البته خانمها هم حق دارند سمت آقایان بیایند،
زیرا برای آنها در این ونها فقط پنج صندلی در
نظر گرفته شده است .قول دادهانــد که ونهای
بــزرگتــری را وارد خط کنند ،امــا حــرف ما این
است که با ون کار این خط شلوغ راه نمیافتد.
فقط بــایــد اتــوبــوس بــگــذارنــد تــا مشکل حل
شود».
خط شهید قربانی در خیابان وحید از انتهای
خیابان شهید قربانی تا ایستگاه پایانی خود

یعنی میدان شهدا را پوشش میدهد و همیشه
حجم باالیی از مسافر از ایــن طریق جابهجا
میشوند که باتوجه به حجم زیاد مسافران ،برای
این خط دیگر ون یا مینیبوس جوابگو نیست.
امیدواریم باتوجه به اعتراضات مردمی ،مسئوالن
اتوبوسرانی درخصوص این خط تأمل بیشتری
داشته باشند.

