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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.
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پیامك2000999 :

مخابرات

معاون آبفای مشهد با اشاره به ابالغ نشدن بخشنامه رایگان بودن آب بهای مدارس

یــادداشــتخــوانــنــدگــان

آبمدارسبدهکار
همچنانقطعمیشود

مازیارکریمی

کمبود شعب بانک در محالت
حاشیهشهر

تعــدادی از محله های مشــهد آن قــدر بانــک دارد که در
برخی خیابان هــا گاه تا هفت ،هشــت بانک وجــود دارد
اما از طرفــی محرومیت برخورداری از بانــک ها به تعداد
کافی در برخی محله های دیگر موج می زند .متأســفانه
در مقابــل ایــن محرومیــت ،در محالت مرکزی شــهر که
محالت برخورداری نیز هستند به وفور می توان به شعب
بانک های مختلف مراجعه کرد و امور بانکی را انجام داد.
مشــکلی که با شــما درباره آن صحبت می کنــم رویه ای
معمول و بدون توجه از جانب مسئوالن است .در مناطق
محروم و حاشیه شــهر در کنار تمام مشکالت و گرفتاری
های اجتماعــی و کمبودهــا ،کمبــود بانک بــرای انجام
خدمات بانکی را نیز باید به فهرســت دیگر محرومیت ها
اضافه کرد .در محله هایی همچون خواجه ربیع ،یوسف
زاده ،مهر مادر ،گلشاد ،شهرک طالقانی ،قدس ،چمران
و روســتاهای جاده کالت ،تنها دو بانــک ملت و صادرات
دارد اما این دو شعبه به هیچ عنوان جواب گوی جمعیت
فراوانی کــه در این مناطــق وجود دارد ،نیســت .در کنار
تمام کارهایی که طی سال های اخیر برای اصالح برخی
مشکالت در این مناطق انجام شده ،بهتر است برای ایجاد
چند شعبه بانک دولتی و خصوصی دیگر در این منطقه هر
چه سریع تر اقدام شود .در بسیاری از ایام اتفاق می افتد
که مردم این مناطق برای کوچک ترین کار بانکی مجبور
می شوند کیلومترها دورتر را بپیمایند و به محالت دیگر
بروند .شــاید بهتر باشــد در این باره همراهی مســئوالن
هم بیشتر شود تا ترددهای اضافی در این محالت شلوغ
کمتر شود و مردم نیز باور کنند همراهی بیشتری از سوی
مسئوالن برای حل مشکالت آن ها صورت می گیرد.
امیدوارم این مجال اندک و این نوشته را مسئوالن شعب
بانک هــای بزرگ و بانــک های بخش خصوصی اســتان
مطالعه کنند و در جهت این محرومیت در محالت یاد شده
قدمی در خور تقدیر و شایسته بردارند.
ســتون یادداشــت خوانندگان بــه بیان نظــرات و
حرف های مــردم در حوزههای مختلف میپردازد
که الزاما مورد تأیید روزنامه نیست .شما مخاطبان
گرامی روزنامه خراسان رضوی میتوانید مطالب،
یادداشتها و دلنوشتههای خود را برای ما ارسال
کنیدتادرهمینستونمنتشرشود .مطالبخودرا
بهشمارهتلگرام 09393333027ارسالکنید.

اهالی سرافرازان  13از مدت ها قبل در انتظار دریافت
تلفن ثابت هســتند و برای آن ثبت نام هم کرده اند اما راه به
جایی نبرده اند .خواهش می کنم مخابرات برای تلفن ثابت
در این منطقه فکری اساسی و بدون توجیه داشته باشد.
مخابرات مبلغی را با عنوان هزینه سرویس چند رسانه
ای بــه قبــض ثابــت اضافه کــرده بررســی کنیــد ایــن مورد
چیست؟
در شبکه های مخصوص کودکان در تلویزیون با تبلیغات
اغوا کننده بچه ها را تشویق به گرفتن شماره هایی می کنند
کــه در قبوض تلفــن ثابت 10هــزار تومــان با عنــوان هزینه
سرویس چند رسانه ای درج می شود و به هیچ وجه قابل لغو
نیست.
تلفن ثابت من به دلیل استفاده نکردن از سوی مخابرات
بدون این که پول امتیاز را بدهند سلب امتیاز شده و نزدیک
به یک سال است که پیگیری می کنم .شماره حساب گرفتند
ولی پولی پرداخت نشــده اســت .جالب این کــه هر چه می
گویم امتیاز خــط را فعال کنیــد می گویند نمی شــود و پول
بازپرداختی به من  80هزار تومان و قیمت امتیاز خط حدود
 250هزار تومان اســت و من مجبور شــدم دوبــاره امتیاز با
قیمت  250هزار تومان بخــرم و تاکنون هم پول امتیاز خط
قبلی را باز نگردانده اند .واقعا اسم این کار چیست؟

گزارش خبری
عقیلرحمانی

بیستوپنجمبهمنماهبودکهخبریبهنقلازیکعضوکمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس درباره رایگان شــدن آب ،برق و گاز مدارس در رسانه ها
ت و گو با خبرگزاری تسنیم اعالم
منتشــر شــد« .جبار کوچکینژاد» در گف 
کردهبودباتصویبنمایندگاندرصحنعلنیمجلستماممدارسازجمله
مدارس دولتی و غیردولتــی از پرداخت هزینههای آب ،برق و گاز تا ســقف
الگوی مصرف معاف شــدند .پیش از این ،مصوبه یاد شــده در صحن علنی
مجلسراینیاوردهوبرایانجاماصالحاتیبهکمیسیونتلفیقارجاعشده
بود.اینمصوبهپسازانجاماصالحاتوطرحمجدددرصحنعلنیمجلس،
چندیپیشموردتصویبقرارگرفت.
این اطالع رســانی و بیان جزئیات مصوبه در حالی انتشــار پیدا کرد که روز
گذشته مدیرمدرســه ای در مشــهد طی تماس با تحریریه روزنامه خراسان
رضوی از قطع شدن آب مدرســه اش به دلیل بدهی معوقه خبر داد و اعالم
کرد:منیکیازمسئوالنمدرسهامامرضا(ع)هستمکهدربولواروکیلآباد
،61غدیر 20واقعشدهاست.امروزازشرکتآبوفاضالبمشهدبهمدرسه
مراجعهکردندتابهدلیلبدهی 200هزارتومانیآبمدرسهراقطعکنند.
بهمامورمربوطاعالمکردمباتوجهبهمصوبهجدیدمجلس،قراربرایناست
که آب مدارس به هیچ عنوان قطع نشود .اما وی هیچ توجهی به گفته های
مننکردوآبمدرسهراقطعکردورفت!ایناقدامالبتهفقطبرایمدرسهما
انجامنشدومدرسهشهرستانیکهدرنزدیکیماقرارداردنیزازایناقدامبی
نصیبنماندوآبشربآنهاهمقبلازماقطعشد.سوالاینجاستکهاگر
مصوبهاستچراآبمدارسقطعمیشود؟لطفاپیگیریکنید».

•هنوزبخشنامهایابالغنشدهاست
در این باره «محمودی هاشمی» معاون امور درآمد و مشترکان شرکت آب
و فاضالب مشهد در گفت و گو با خراسان رضوی و در پاسخ به این پرسش
که آیا بخشنامه ای درباره قطع نکردن آب مدارس وجود دارد؟ بیان کرد:
در این باره قانونی نداریم اما شــنیده ها حاکی از آن است که از سال آینده
آب بها و خدمات مدارس با تعیین سقف مصرف آب ،رایگان خواهد شد.
ویافزود:مدارسمبالغقابلتوجهیآببهابهشرکتآبوفاضالبمشهد
بدهکارهستند.حتیدراینبارهوطیجلسهایبامدیرکلسابقآموزشو
پرورش استان ،وی نیز مدارس را به پرداخت به موقع بدهی ها مکلف کرد.
وی تصریح کرد :با این حال تاکنون بخشنامه از سوی مراجع باالدستی به

همراه اول

در گذشــته پرداخت قبــوض تلفــن همــراه اول قبل از
بیســتم هر ماه یک روز پاداش مکالمه رایگان داشــت امروز
پرداخت قبــض بعــد از پانزدهم مــاه جریمه قطــع دارد .در
کجای قانون چنین اجازهای داده شــده که اشــتراک بدون
بدهی قطع شــود .این اســت تکریــم ارباب رجوع و منشــور
حقوق شهروندی؟
آنتــن دهــی همــراه اول در خیابــان خزانــه داری
(27منطقه3مشهد) بسیارضعیف است.
شما را به خدا به این اپراتور همراه اول بگویید نصف شب
پیام تبلیغاتی نفرستد .ما که از بس گفتیم خسته شدیم.

ما ابالغ نشده است ،ضمن این که آب بهای مدارس نسبت به دیگر کاربری
هایی که در شهر وجود دارد ،در سبد هزینه ای مدارس مبلغ قابل توجهی
نیست.
محمودی هاشمی گفت :تا به امروز هم برای پرداخت آب بهای مدارس با
مدارسی که بدهی داشته اند همکاری های فراوانی شده است.

•بدهی  3میلیاردی مدارس به آب و فاضالب

متفرقه

معاون امور درآمد و مشــترکان شرکت آب و فاضالب مشــهد به عدد و رقم
بدهی مدارس به شرکت آب و فاضالب مشهد هم اشاره و تصریح کرد :هم
اکنون مدارس زیادی وجود دارد که برای آب بها به شرکت آب و فاضالب
مشــهد بدهکار بوده و قبوض خود را پرداخت نکرده اند .وی در خصوص
سرجمعمیزانبدهیمدارسنیزاظهارکرد:سرجمعبدهیاینمدارس3
میلیاردتوماناستوطبقآییننامههایموجود،درابتدابرایمشترکانی
که بدهی معوق و پرداخت نشده دارند اخطار بدهی ارسال خواهد شد و در
ادامه و طی فرایند مربوط در صورت پرداخت نکردن بدهی ،انشــعاب آب
آن ها قطع خواهد شد.معاون امور درآمد و مشترکان شرکت آب و فاضالب
مشهد گفت :با توجه به کاهش  120درصدی بارش باران در زمستان ،به
احتمال زیاد در تابستان با کمبود آب مواجه خواهیم شد و نیاز است در این
خصوص مدیریت مصرف بیشــتری صورت پذیرد.وی بیان کرد :مدیران
دو مدرسه یاد شــده که به دلیل بدهی آب آن ها قطع شــده نیز می توانند
با مراجعه به امور مشــترکان منطقه ،هماهنگی الزم را انجــام داده تا پس
از پرداخت حداقل نیمــی از بدهی خود ،برای وصل انشــعاب آن ها اقدام
شود.ویاظهارکرد:برایبقیهآببهانیزمهلتی 10تا 15روزهبرایتسویه
بدهی در نظر گرفته خواهد شد.

آن افرادی که تالش کرده و می کنند کانال های مجازی
که اعتقادات و مســائل ارزشــی مردم به خصوص جوانان را
نشانه گرفته ،فیلتر نکنند و دیش های ماهواره ها را که انواع
واقســام صحنه های زشــت وعکــس های مبتــذل و مطالب
منحــرف را در معرض دید عمــوم قرار می دهند ،ســرپا نگاه
دارند و مخالف جمع آوری آن ها هستند ،بدون هیچ تردیدی
در گناه افراد فریب خورده و گمراه گشته شریک هستند!
چرا با وجود اعالم رسانه ها هنوز برخی از جایگاه های
بنزین از پذیرفتن کارت به جای پول خــودداری می کنند و
باعث درگیری بین کارگر جایگاه و راننده خودرو می شوند.
به کجا شکایت کنیم؟
برای دریافت ســهمیه هــای اتکا باید کفــش آهنی به پا
کنیم و هر روز از این شعبه به آن شعبه برویم .در جواب تلفن
هم می گویند معلوم نیســت کی ســهمیه برسد .مرتب زنگ
بزن! ســهمیه برنج پس از ماه ها دوندگی سوخت! فکری به
حال افراد سالخورده ،جانباز و بازنشسته هم بکنید.

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

به تازگی پیامک های زیادی با این مضمون که اگر در
فالن مسابقه شــرکت کنید یا مثال با نصب این اپلیکیشن یا
فرستادن این ستاره مربع میلیون ها جایزه یا یک خودروی
لوکس برنده می شوید و  ...دریافت می کنیم .این تبلیغات
در برنامــه هــای تلویزیونــی یــا بیلبوردهای شــهری وروی
اتوبوس ها ،مترو و دیگر مکان ها هم به وفور دیده می شود.
سوال این جاست که منبع مالی این همه جایزه کجاست؟
آیا واقعا این همــه جوایز میلیــاردی به مــردم پرداخت می
شود؟
از کلیــه عزیزانــی کــه در واحدهــای آپارتمانی ســاکن
هستند تقاضا می شود از قراردادن هر گونه گلدان یا وسیله
روی لبه بالکن یا تراس خودداری کنند .چون ممکن است با
هر نوع تکان ،وزش بــاد ،زلزله و  ...به پایین ســقوط کرده و
منجر به وقوع حادثه شود.
چرا وقتی ادارات و شرکت ها برای رفت و آمد کارمندان
سرویس دارند ،باز هم خیلی از کارکنان با خودروی شخصی
تردد می کنند و بازخواست هم نمی شوند.
چرا باید امضای مجری ساختمان از متری  7هزار تومان
یک باره به متری  80هزار تومان افزایش پیدا کند؟ آیا خود
این امر باعث اجرا نشدن ساخت و ساز پروژه ها و بیکاری یک
عده کارگر و پیمانکار نمی شود؟ لطفا پیگیری کنید.
لطفا نظارتــی هم بر روغــن گیری های کنجــد خیابان
ابوطالب بشود معلوم نیست چی به خورد مردم می دهند.
لطفا مسئوالن با کسانی که زمین های مجاور و اطراف
شهرک فرهنگیان را تملک می کنند برخورد کنند .از طرف
جمعی از اهالی.
به مالکان منازل فرســوده جاده قدیم وام با سود پایین
بدهید تا بتواننــد اقدام به نوســازی خانه های خــود کنند و
چهره شهر زیباتر و شکیل تر شود.
سرویس بهداشــتی دانشــکده دندان پزشــکی مشهد
قدیمی و دارای کاشی های شکســته و کثیف و آلوده است.
لطفا پیگیری کنید.
نصب ســرویس بهداشــتی ســیار در بولوار وکیــل آباد
الزامی است.

شهرداری

دوربرگردان ایجاد شده در بولوار دانشجو قبل از میدان
فرهنگ به علت این که به طور نامنظمی مســدود و آزاد می
شــود ،باعث ســردرگمی رانندگان درانتخاب مســیر و خط
حرکت شده و بر بار ترافیک می افزاید .بهتراست برای مدت
زمانــی پیوســته ایــن مســیر آزاد باشــد تــا ضمــن اطمینان
رانندگان که اکثر مسیر تردد روزانه شان را تنظیم می کنند،
پلیس هم بتواند ارزیابی مناســبی داشته باشد .ضمنا پیاده
رو وسیع حاشــیه میدان در جلوی اداره آبفا می تواند کمک
خوبی برای تخلیه خیابان درگردش به راست باشد که از نظر
دور مانده است.
حد فاصل میدان خیام تا میدان قائم چه مشــکلی دارد
که همیشه ترافیک و تصادف است یا این که ماشین ها به پل
و دیــواره و جدول ها برخــورد می کنند؟ این جــا مثل مثلث
برمودا شده!
چرا از روز دوشــنبه  29آذر بــه ما رفتگران شــهرداری
منطقه  3مشهد بادگیر نداده اند؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

بخشِ درمانی ،منهای نظافت!

کنده کاری مجدد،این بار برای طرح اگو

«چند روز پیش برای درمان ،فرزندم را به بیمارســتان خاتم االنبیاء بردم و
طبق دستور پزشک معالج در قسمت اطفال بستری کردم .در مدت زمانی
که در بخش اطفال حضور داشتم ،نبود نظارت دقیق روی انتقال زباله ها
توجهم را جلب کرد.
آیــا در مراکزی که کمتریــن آلودگی ،خطرنــاک ترین بیماری هــا را برای
بیمارانی که سیســتم ایمنی بــدن آن ها ضعیف اســت ،به دنبــال خواهد
داشت ،باید این گونه عمل شود؟»

اگر سیستم مدیریت شهری به گونه ای باشد که هماهنگی میان دستگاه
های مختلف برای رتق و فتق امور شــهروندان به درســتی انجام شــود،
نیازی به دوباره کاری و حیف و میل بیت المال نیســت .مدتی است که
در خیابان نامجو  ،17محســن نژاد یک ،بن بســت راســت ،شــهرداری
منطقه  8اقدام به نصب جداول شیک و آسفالت مرتب کرده است اما با
اجرای طرح اگو در منطقه تمام این جداول کنده شده و بعد هم به حال
خود رها شده است.

گزارش خراسان رضوی از نقص در سیستم گیت های ورودی قطار شهری مشهد

بــرای اســتــحــضــار مــردم

معطلی مسافران در به روز رسانی قطار شهری!

نمابر051 37626501 :

مسئوالن و مدیران روابط عمومی ســازمان ها می توانند پاســخ های خود به پیامک های مردم را از طریق
پست الکترونیکی kho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراســان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن
به پیامک های مردمی ،روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

مدیرعاملشرکتبهرهبردارقطارشهری:عمرگیتهابهپایانرسیدهودرحالبهروزرسانیهستیم

درمیانهمسیرباچندنفرازمسافرانهمکالممیشویم.
مردی میان سال با ناراحتی میگوید :از یک طرف می
گویندازخودرویشخصیاستفادهنکنیدوازطرفیما
هرروزبایکمشکلدراستفادهازقطارشهریواتوبوس
روبهرومیشویم،یکباردستگاهشارژمنکارتخراب
اســت ،یک بار گیت ورودی قطار شــهری خراب است،

«الیت چرا از ما کسبه که خودروی خود را روبه روی
مغازه پــارک می کنیم پــول می گیرد؟ لطفا مســئوالن
توضیح دهند که چــه اصالحاتی قرار اســت روی الیت
انجام شود؟ آیا این اصالحات به نفع مردم خواهد بود؟
کاش شــفاف ســازی کنند تا اگر مردم هم در این زمینه
نظری دارنــد ارائه کننــد و به این شــیوه اعتمــاد کامل

عکس :مهر

محمد بهبودی نیا -طیچندهفتهگذشتهخاموشیوخرابی
تعــداد زیــادی از گیــت هــای ورودی در ایســتگاههای مختلف
قطار شــهری اتفاقی اســت که موجب اعتراض تعــداد زیادی از
شهروندانمشهدیشدهاستوگالیههایخودراباپیامکهایی
از این دســت اعالم کرده اند« ،سالم ،به مســئوالن قطار شهری
بفرماییدهرورودیمترودارایسهگیتاستکههمیشهدرتمام
ایستگاههادوگیتخاموشاستودرساعاتپیکمراجعهمردم
هم خیلی ها به همین دلیل نمی توانند سوار قطار بشوند و صف
هایطوالنیازمسافرانپشتگیتمنتظرمیمانند».
برای پیگیری موضوع خرابی بعضی از گیتهای قطار شهری
مشهد ،سفر شــهری خودمان را با مترو از ایســتگاه پارک ملت
به ســمت انتهای بولوار وکیل آباد شروع میکنیم .در ایستگاه
پارکملتویکیدوایستگاهبعدی،تمامگیتهایورودیفعال
استوباوجودازدحامجمعیتمشکلخاصیوجودندارد،اما
بهایستگاهدانشآموزکهمیرسیمدوگیتبرایورودمسافران
در نظر گرفته شده است که یکی از آن ها غیر فعال است و روی
آن برگه «خراب است» نصب شده اســت .در ادامه مسیر ،چند
گیتورودیغیرفعالدیگرهموجودداردکهدرساعاتشلوغی
ایستگاه ها اعتراض مردم را به همراه دارد .وقتی دلیل خرابی
گیت ورودی را از یکی از کارکنان قطار شهری سوال میکنیم
میگوید« :ماجرای خرابــی گیت ورودی ایســتگاه های قطار
شهری از چند هفته پیش شــروع شــده و همچنان ادامه دارد.
سیستم این گیتها به صورت شــبکهای عمل میکند و وقتی
نقصیدریکیازدستگاههابهوجودمیآیدبهصورتسراسری
درایستگاههایدیگرهمیکیازگیتهاازکارمیافتد».

الیت

یک روز هم میآیی و میبینی دستگاههای کسر هزینه
از کار افتــاده .خالصــه ما از شــنبه تا پنج شــنبه هر روز
یک مشکل داریم.به ســراغ یکی دیگر از کارکنان قطار
شهری میرویم .او نیز با تأیید خرابی گیتهای ورودی
درهفتههایاخیرمیگوید:تازمانیکهشبکهبهسیستم
جدیدوصلنشدهبودشرایطبهتربودولیحاالهرچند
روز یک بار بایــد منتظر خرابــی گیــت ورودی و بحث و
مشاجرهبامسافرانباشیم.

•گیتهادرحالبهروزرسانیهستند

در ادامه بــرای پیگیری موضوع و اطــاع از دلیل خرابی
گیتهایورودیقطارشهریبهسراغ«قاسمطاهری»،
مدیر عامل شــرکت بهــره برداری قطار شــهری مشــهد
میرویم .طاهری در پاســخ به این سوال که دلیل اصلی
خرابی برخی از گیتهای ورودی قطار شهری چیست؟
میگوید :عمر گیتهــای ورودی فعال در قطار شــهری
مشهد به هفت سال رسیده است و به دلیل این که نسل
تجهیــزات الکترونیکــی دایم در حــال تغییر اســت این
تجهیزات باید به روزرسانی شــود و ما این روزها در حال

نوسازیگیتهایورودیهستیموامیدواریمباصبوری
مردم ،هر چه سریع تر این معضل را برطرف کنیم.وی در
ادامه میافزاید :برای بهروزرســانی گیتها ،ب ه صورت
نوبتی در حــال تبدیــل وضعیــت آن هــا از نرمافزارهای
قدیمیبهسیستمجدیدهستیموبرایانجاماینکارناچار
بهغیرفعالکردنمقطعیبرخیازگیتهاهستیمکهاین
موضوعباعثگالیههاییازسمتشهروندانشدهاست.

•سامانهجدیدهنوزتحویل«فاوا»نشده

ت زمــان تبدیل وضعیــت گیتها
طاهری دربــاره مــد 
و فعال شــدن تمامی گیتهــای موجود در مســیر می
گوید:شرکت«صاایران»کهپیمانکارنصبوراهاندازی
تجهیزاتکسرکرایهاینپروژهوخط 2قطارشهریاست
هنوز کار را به طور کامل به ســازمان فنــاوری اطالعات
شهرداری«فاوا»تحویلندادهاست.ویادامهمیدهد:
هماکنوندرخطیکقطارشهری 236گیتخروجی
و 100گیت ورودی وجود دارد و از این تعداد 42گیت
ورودی به روز رســانی شــده اســت و بقیه تا پایان ســال
بهروزرسانیمیشود.

داشته باشند».

به استحضار می رســاند یکی از موضوعاتی که در
گذشــته شــهروندان را درگیــر خود کــرده بود عدم
دسترســی آســان به فضای پارک جهــت انجام امور
روزمره خــود بوده کــه دلیــل آن نیز اشــغال فضای
پارک حاشــیه ای توســط معدودی از افــراد بود .بر
همین اســاس مدیریت شــهری بــا توجه بــه تکلیف

قانونی و در جهت اســتفاده عادالنه از فضای پارک
حاشیه ای مکلف به مدیریت پارکینگ های حاشیه
ای است.
پس از گذشــت هفت ســال از اجرایی کردن مدیریت
هوشمند پارکینگ های حاشیه ای در غیر حاشیه ای
شــهر مشــهد ،در  22هزار فضای پارک معابر بیش از
یکصدهزار خــودرو در روز توقف می کند که این بدان
معناست که از هر فضای پارک به طور میانگین هفت
خودرو در طول روز استفاده می کند.
این در حالی است که قبل از شروع طرح در سال 89
از هر فضای پارک دو تا ســه خودرو استفاده می کرد.
مدیریت پارک حاشــیه ای به اذعان بسیاری از کسبه
باعث افزایش مشتری های آنان شده است زیرا توقف
ها کاهش یافته و شهروندان زیادی می توانند از فضای
پارک بیشتری استفاده کنند و به راحتی از واحدهای
تجاری خطی مایحتاج خود را تأمین کنند.

