دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

قطعا با اجرای مجدد طرح ترافیک مخالفیم

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت :نظر
وزارت بهداشت به صراحت این است که فعال تا اطالع ثانونی چیزی
به نام طرح ترافیک در هیچ کدام از ش��هرهای بزرگ منطقی نیست
و قطعا با آن مخالفیم به گزارش ایرنا ،کیانوش جهانپور درباره اصرار
شهرداری تهران در مورد اجرای مجدد طرح ترافیک افزود :نمیدانیم
منطق برقراری مجدد طرح ترافیک چیست؟ کشور در وضعیت عادی
نیس��ت و تهران وضعیت فراز و نش��یب در هفتههای اخیر داشته و
نمیتوانیم بگوییم حتی وضعیت سفید دارد .اولویت ما رعایت فاصله

گذاری اجتماعی و فیزیکی است و آلودگی هوا نیست.
سوق دادن مردم به سمت ناوگان حمل و نقل عمومی
میتواند مش��کالتی در شهر تهران ایجاد کند .بنابراین
نظر وزارت بهداشت در مورد اجرای مجدد طرح ترافیک
مشخص و صریح اس��ت و با آن مخالفیم .جهانپور در
پاسخ به سوالی درباره عبور از مرحله مدیریت کرونا گفت :چند هفته
است که در مرحله مدیریت بیماری ناشی از ویروس کرونا هستیم .با
توجه به اینکه در استانهای مختلف شاهد کاهش موارد فوت و ابتال

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

و بستری هستیم ،مرحله مدیریت شده بیماری در اغلب
استانها حفظ ش��ده است .در اغلب استانها در آستانه
کنترل بیماری هستیم ،اما نمیتوانیم با توجه به فراز و
نشیبها در برخی استانها ،این واژه را درباره همه کشور
به کار ببریم .در حال حاضر در آستانه کنترل هستیم و
به سمت مهار بیماری حرکت میکنیم .اگر چند استان با ثبات دیگر
اضافه ش��ده و خوزس��تان هم از بحران خارج شود در آستانه کنترل
خواهیم بود.

آییننامه اعطای تابعیت فرزندان زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی اجرایی می شود

مفهوم سرزمین مادری معنا گرفت

آفت�اب یزد -گروه اجتماع�ی :مادران ایرانی
س��ال ه��ا در ت�لاش بودند ک��ه بتوانن��د برای
فرزندانش��ان ب��دون در نظر گرفت��ن اصل خون
و خ��اک ،تابعیت ایرانی کس��ب کنند تا مفهوم
سرزمین مادری را برای آن زنده نگهدارند و یک
اص��ل را به اصول پیش��ین تابعیتی اضافه کنند،
آن ها نزدیک به  16س��ال برای کسب این حق
تالش کردند و در نهایت روز گذش��ته خبر آمد
ک��ه پس از کش و قوس های ف��راوان آئین نامه
اعطای تابعیت ایران به فرزندان دارای مادر ایرانی
توسط رئیس جمهور ابالغ شده است و این یعنی
فرزن��دان دارای مادر ایرانی حاال دیگر می توانند
طعم شیرین سرزمین مادری را بچشند.

باشد .بر اساس تبصره  ۲این قانون نیز افراد فاقد
تابعیت��ی که خود و حداقل یکی از والدینش��ان
در ایران متولد ش��ده باش��د ،م��ی توانند پس از
رسیدن به سن  ۱۸س��ال تمام شمسی تابعیت
ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء
پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به
تش��خیص وزارت اطالعات و س��ازمان اطالعات
سپاه پاسداران انقالب اسالمی) به تابعیت ایران
پذیرفته می شوند.

>تاخیر در اجرا

>کودکان بی شناسنامه

هر چند در ضرب المثل ها و فرهنگ عامی گفته
می شود « بچه از مادر یتیم می شود نه از پدر»
اما تا پیش از این قوانین حاکی از چیز دیگری بود
و در واقع مادر نقش آن چنانی در موارد قانونی
فرزند نداش��ت تا جایی که اگر با مرد غیر ایرانی
ازدواج می کرد حتی نمیتوانست هویتش را به
فرزن��دش بدهد و برایش یک شناس��نامه ایرانی
بگیرد ،به همین دلیل هم طی سالیان متمادی
مادران زیادی برای گرفتن تابعیت فرزندانشان در
دادگاهها سرگردان بودند اما هیچ قانون حمایتی
برای آن ها وجود نداشت .مهر ماه سال گذشته
قانونی در مجلس شورای اسالمی تصویب شد که
به موجب ماده واحده این قانون ،فرزندان حاصل
از ازدواج ش��رعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی
که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد ش��ده
یا می شوند قبل از رسیدن به سن  ۱۸سالگی به
درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل
امنیتی می توانند تابعیت ایرانی کسب کنند.
این در حالی اس��ت که پیش از این هیچ قانونی
ب��رای حمایت از زنان ایرانی که به عقد ش��رعی
یک مرد بیگانه درآمده بودند وجود نداشت مگر
آنکه پی��ش از ازدواج ،وزارت کش��ور در جریان
ق��رار گرفته و مجوزه��ای الزم در این خصوص

ــ

را صادر کرده باش��د .این در حالی است که اگر
مرد ،مجوز حضور در ایران را نداش��ته باشد  ،نه
تنها مجوزی برای ازدواجش صادر نمیشود بلکه
بر اس��اس قانون به کشورش بازگردانده میشود.
ج دختران ایرانی با مردان بیگانه
با این همه ،ازدوا 
به دور از چش��م مراجع رس��می کشور همچنان
در ح��ال انج��ام اس��ت و به موج��ب آن طی
س��ال های گذش��ته ک��ودکان بس��یاری بدون
شناسنامه به عرصه زندگی پا گذاشته اند.
>راه پر پیچ و خم یک الیحه

پ��س از کشوقوسهای فراوان باالخ��ره بعد از
 16س��ال قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی»
در سال گذشته به تصویب و تأیید نهایی رسید،
بح��ث ها و ج��دل ها درخصوص ای��ن الیحه از
سال  94در مجلس نهم آغاز شد ،در این سال پس
از مطرح شدن طرح «اعطای تابعیت به فرزندان
حاص��ل از ازدواج زنان ایران��ی با مردان خارجی
و فرزندان ش��هدای غیر ایرانی» نمایندگان با آن
مخالفت کردند ،اما در سال  95بار دیگر این طرح
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به مجلس ارائه ش��د و با اینکه به نظر میرسید
ن جدید حالل مش��کالت
پ��س از مدت ها ،قانو 
کودکان بدون شناس��نامه باشد اما هیچ خبری
از این طرح نش��د تا اینکه در س��ال  ۹۶برخی از
نمایندگان مجلس خبر دادند که به دنبال مرگ
مریم میرزاخانی ،ش��ماری از نمایندگان در حال
امض��ای نامهای برای تس��ریع در رس��یدگی به
طرح اصالح قانون تابعیت هس��تند .س��ر انجام
در شهریور ماه سال گذش��ته این الیحه پس از
س��ال ها تصویب شد و بر اس��اس آن ،فرزندان
حاصل ا ز ازدواج ش��رعی زن��ان ایرانی با مردان
غیر ایرانی پس از رس��یدن به س��ن  ۱۸س��ال
تمام ،حت��ی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی
م��ی توانند تابعیت ایران��ی را تقاضا کنند که در
صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت
اطالعات و س��ازمان اطالعات س��پاه پاسداران
انق�لاب اس�لامی) به تابعی��ت ای��ران پذیرفته
می شوند .طبق تبصره  ۱این قانون ،در صورتی که
پ��در و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا
در دس��ترس نباش��ند ،در صورت ابهام در احراز
نس��ب متقاضی احراز نس��ب با دادگاه صالح می

ــ

 8م��اه از تصوی��ب ای��ن قانون گذش��ته بود اما
همچنان خبری از آئین نامه اجرایی آن نبود ،در
این  8ماه قان��ون برای حمایت از کودکان بدون
شناس��نامه وجود داش��ت اما همچنان خیلی از
آن ها بی شناسنامه و به اصطالح بی هویت بودند
و در محرومیت از ابتدایی ترین حقوق خودشان
به سر می بردند ..نمایندگان خواستار اجرای سریع
قان��ون بودند اما هر ب��ار دولت آئین نامه را بهانه
م��ی کرد و این موض��وع را به وقفه می انداخت؛
«لعیا جنیدی» ،معاون حقوقی رئیس جمهور در
ای��ن خصوص گفته ب��ود «:در اجرای این الیحه
موانعی وجود ندارد چراک��ه معاونت حقوقی در
تصویب و اجرایی ش��دن الیحه بیشترین تالش
را کرده است .در واقع الیحهای تعریف شده است
ک��ه در ابتدا مجلس حاضر نبود ب��ه آن بپردازد
و کس��ی در راس��تای اجرایی ش��دن آن اقدامی
نمیکرد ،به همین دلیل در دولت هم پیشرفتی
نداش��ت .لذا معاونت حقوقی رئی��س جمهور با
اصالح این الیحه و گذراندن آن از کمیسیونها،
هیئ��ت دولت و دف��اع در مجلس توانس��ت این
الیحه را به تصویب برس��اند .اش��کال این است
ک��ه در مجلس نکاتی به این الیحه اضافه ش��د
و ابهامات زیادی برجای گذاش��ت .لذا مجلس با
دستکاری در الیحه قانون تعیین تکلیف تابعیت
فرزن��دان حاصل از ازدواج زن��ان ایرانی با مردان
خارج��ی ،ابهامات فراوانی را فراهم کرده اس��ت
و دس��تگاههای اجرایی در مقام اجرا با مش��کل،
مواجه شدند».
جنی��دی ادامه داد «:به ناچار بع��د از دو ماه که
حجم سواالت به معاونت حقوقی افزایش یافت ،با
حدود ده دستگا ه اجرایی جلسه گذاشتیم ،موارد
را مش��خص و به همه اعالم کردیم نظرات خود
را برای ما ارس��ال کنند .قرار اس��ت طی بررسی
کلی ،براس��اس مجم��وع نظ��رات ،آئیننامه و یا
شیوهنامهای تنظیم شود که براساس آن به همه
سواالت پاس��خ داده شود .پیش نویس آئیننامه
را هماهن��گ کردیم اما نکته مهم این اس��ت که
ابهامات ناشی از تغییرات بوده ،که توسط مجلس
صورت گرفته است .در این تغییرات حتی موارد
نامرتبط به این قانون افزوده شده است که اصال
ربطی به این الیحه ندارد .به عنوان مثال مواردی
در مورد بیتابعیتها به آن اضافه کردند که اصال
حکم و دلیلی در مورد بیتابعیتها ،نداشتیم .لذا
همین موارد اضافه ش��ده در روند اجرایی شدن
این قانون ایجاد اشکال کرده است ،چرا که وقتی
میخواهند قانون را اجرا کنند باید نحوه اجرای
آن را هم بدانند .به عنوان مثال کلماتی راجع به
ازدواج به آن اضافه ش��ده که همگی ابهام انگیز
بوده اس��ت .بنابراین باید مش��خص میشد که
منظور از این موارد چیس��ت و دس��تگاه اجرایی
چگونه باید آن را اجرا کند».
ای��ن در حالی اس��ت که همان زم��ان ها طیبه
سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اس�لامی از مخالفت های پش��ت پ��رده درباره
اجرایی ش��دن این الیحه خب��ر داده بود و گفته
بود«:متاس��فانه و بدبختانه و به رغم اینکه وزیر
امور خارجه ،وزیر کش��ور و وزی��ر اطالعات این
الیحه را امضا ک��رده اند و این الیحه به مجلس
آمده است ،کسانی که ذیل دستگاه ها هستند ،به
شدت مخالفت و مقاومت می کنند».
>قانونی که پس از  8ماه اجرایی می شود

س��ر انجام روز گذشته پس از کش و قوس های
فراوان خبر رس��ید که آییننامه اعطای تابعیت
فرزندان زن��ان ایرانی مزدوج ب��ا مردان خارجی
اص�لاح و برای اجرا به دس��تگاه ها ابالغ ش��ده
است .محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در حساب توییتر خود نوشت« :باتالش
فعاالن مدنی و رس��انهای و اهتمام دولت ،مفهوم
س��رزمین مادری معن��ا یافت .پیش ت��ر انتقال
تابعیت مادری به فرزندانش��ان ممکن شد .اینک
با اص�لاح آییننامه اعطای تابعیت فرزندان زنان
ایرانی مزدوج با م��ردان خارجی هر کودکی که
خ��ون زن ایران��ی در رگهای��ش جاری اس��ت،
زی��ن پس قانونا نی��ز هموطن ماس��ت ».خبرها
حاک��ی از این اس��ت که روز گذش��ته آئین نامه
اعط��ای تابعیت ایران ب��ه فرزن��دان دارای مادر
ایرانی توس��ط رئیس جمهور ابالغ ش��ده است و
بدین ترتیب فرزند بدون شناسنامه ،پس از طی
رون��د مقرر درآییننام��ه و از زمان تأیید تابعیت
ایران��ی آنه��ا ،از حق��وق و تکالیف تبع��ه ایران،
برخوردار هس��تند .بدین ترتیب حاال به جدیت
می توان گفت مفهوم سرزمین مادری معنا پیدا
کرده است.

3

شنبه 3خرداد 1399شماره5741

نوسازی  ۴۴درصد از بافتهای فرسوده تهران

زهرا نژادبهرام ئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران از نوسازی  ۴۴درصد بافتهای فرسوده
در تهران خبر داد و گفت :البته آنچه رخ داده نوس�ازی خانهها بوده اس�ت زیرا بافت فقط محدود
به ساختمان نیست و مجموعهای از معابر و خدمات یک محله است که بافت آن محل را تشکیل
میدهد.در این مسیر چالشهای جدی وجود دارد و با وجود توجهات و تاکیدات فراوان نسبت به
این موضوع ،اما در عمل شاهد هستیم سرعت الزم برای نوسازی بافتها وجود ندارد /.ایسنا

کرونا خبر
جهان

تع�داد مبتالیان 5 :میلیون و  197هزار و
 863نفر
تعداد فوتی ها 334 :هزار و  680نفر
تع�داد بهبود یافت�گان 2 :میلیون و 82
هزار و  950نفر
ایران

تعداد مبتالیان 126 :هزار و  949نفر
تعداد فوتی ها7 :هزار و 183نفر
تعداد بهبود یافتگان 98:هزار و 808نفر
آمریکا

تع�داد مبتالیان :یکمیلیون و  620هزار
و 902
تعداد فوتی ها 96 :هزار و  354نفر
روسیه

تعداد مبتالیان 317 :هزار و  554نفر
تعداد فوتی ها 3 :هزار و 99نفر
برزیل

تعداد مبتالیان 310 :هزار و  921نفر
تعداد فوتی ها 20 :هزار و  82نفر

ستون سبز

بازگشت آالینده «ازن»
به تهران

افزای��ش غلظ��ت آالین��ده «ازن» ط��ی
 ۲۴ساعت گذشته ،کیفیت هوای تهران را
در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار
داد .به گزارش ایس��نا ،کیفیت هوای تهران
در روز پنجش��نبه با شاخص میانگین ۱۴۲
در ش��رایط ناس��الم برای گروههای حساس
قرار داش��ت .بر اس��اس اطالعات ش��رکت
کنترل کیفیت هوای تهران« ،ازن» آالینده
شاخص بوده است .کیفیت هوای روز گذشته
در تهران نیز با ش��اخص میانگین  ۱۳۱در
ش��رایط ناسالم برای گروه حساس و آالینده
ش��اخص ذرات معلق کمتر از  ۲.۵میکرون
بود  .بر اساس این گزارش ،شاخص کیفیت
هوا ( )AQIبه پنج دسته اصلی تقسیمبندی
میش��ود که بر اس��اس آن از ع��دد صفر تا
 ۵۰ه��وا «پاک» ،از  ۵۱ت��ا  ۱۰۰هوا «قابل
قبول(سالم) یا متوسط» ،از  ۱۰۱تا  ۱۵۰هوا
«ناسالم برای گروههای حساس» ،از  ۱۵۱تا
 ۲۰۰هوا «ناسالم برای همه گروهها» ،از ۲۰۱
تا  ۳۰۰هوا «بسیار ناسالم» و از  ۳۰۱تا ۵۰۰
شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

خبر
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا:

مرگ ناشی از کرونا در تهران
 ۱۵درصد کاهش یافت

فرمانده عملی��ات مدیریت بیم��اری کرونا در
کالنشهر تهران از کاهش  ۱۵درصدی مرگ و
میر ناشی از بیماری کرونا ظرف  ۲۴گذشته در
پایتخت خبر داد.
به گزارش ایرن��ا؛ علیرضا زالی درباره وضعیت
بیماری کرونا در ته��ران اظهار کرد :در میزان
مراجعات به مجموعه های بهداشتی با کاهش
 ۲۲درص��دی و در مجموعه مراجعات درمانی
ب��ا کاهش  ۲۹درصدی مواجه ش��دیم .به نظر
م��ی رس��د توجه ب��ه عواملی مثل ب��اال بودن
میزان رعایت پروتکل های بهداش��ت فردی و
جلوگیری خانواده ها از حضور افراد پرمخاطره
در سطح شهر ،در حفظ شرایط موجود و روند
رو به کاهش بیماری بس��یار مهم است .رعایت
پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی به ویژه
در حوزه مشاغل و کسب و کار ،ضروری است؛
همچنین افرادی که در زمره گروه های پرخطر
قرار می گیرند ،عالوه بر رعایت پروتکل ها باید
از تردد غیرضروری در س��طح شهر خودداری
کنند؛ زیرا نسبت به سایر افراد ،میزان باالتری
از خطر ،آنان را در معرض بس��تری ش��دن در
بیمارستان قرار می دهد.

خرید اعتباری از فروشگاههای
ایرانمال با طرح
«آیندهداران» بانک آینده

بانک آینده با هدف حمایت از مشتریان خود ،از
طرح «آیندهداران» رونمایی کرد.همه مشتریان
بانک آینده که دارای یکی از انواع س��پردههای
قرضالحس��نه (جاری و پسانداز) ،سپردههای
بلندمدت شتاب و آیندهس��از باشند ،میتوانند
از اول خردادماه امس��ال ،با ثبتنام در س��امانه
پیش��خوان مج��ازی ( )abplus.irی��ا مراجعه
به شعب بانک آینده ،بر اساس موجودی حساب
انتخابی ،اعتباری بین ( 10ده) میلیون ریال تا
( 50پنج��اه) میلیون ری��ال ،دریافت کرده و با
مراجعه حضوری به فروش��گاههای ایرانمال که
دارای نشان«آیندهداران» هستند از مزایای این
طرح بهرهمند ش��وند.زمان پرداخت این طرح،
سه ماه بعد از خرید است؛ این اعتبار ،بهصورت
قرضالحس��نه بوده ،هیچگون��ه هزینهای بابت
دیرکر ِد پرداخت ،به حس��اب مش��تری منظور
نمیشود.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1946عل��ی اکبر فرقان��ی :معضل
گوش��ی قاپی؛ مدتی خب��ری از یکی
از دوس��تان ک��ه بیش��تر مواق��ع در
فضای مج��ازی جویای احول یکدیگر
م��ی ش��دیم ،نداش��تم .از رفق��ای
مش��ترکمان خبرش را م��ی گرفتم،
آن ها هم اظهار بی اطالعی می کردند و
می گفتند ما هم از سعید خبر نداریم.
تا این که با اولین پیامی که از ایشان
دریافت کردم ،خوشحال شدم و علت
تأخیرش را پرس��یدم .گفت متأسفانه
تلف��ن همراه��م توس��ط س��ارقان به
س��رقت رفت و این مسئله باعث شد
مدتی کمرنگ ش��وم! به گفته سعید،
تعداد گوش��ی قاپی و سارقان افزایش
یافته وقتی که برای تشکیل پرونده به
دادس��را یا کالنتری مراجعه می کنیم
عده ای را می بینیم پرونده به دست،
از گوشی قاپی شکایت دارند .امیرعلی
ه��م درباره این موضوع گفت روزهای
گذشته در پارک شکوفه (منطقه،)14
خفت گیری و گوشی قاپی انجام شد.
متأس��فانه این پارک به پاتوق جوانان
بیکار و فروشندگان موادمخدر تبدیل
ش��ده ،خانواده ها در مراجعه به پارک
آسایش ندارند)2/29( .
 -1712توق��ف موتورس��یکلت ه��ا
و انتق��ال آن ه��ا ب��ه پارکینگ های
دور دس��ت چ��ه توجیه��ی دارد؟
بی��کاری باع��ث ش��ده برخی ه��ا با
موتورسیکلت در تهران کار و امرار معاش
می کنند .اگر روز موتورس��یکلت شان
توقی��ف ش��ود ،مجبورن��د ب��ه علت
بی پولی با دس��تان خالی نزد همسر
و فرزندش��ان برون��د .آی��ا رئیس کل
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هم
تمایل دارد مأموران راهور با رانندگان
موتورس��یکلت اینگونه برخورد قهری
صورت گیرد؟ ()2/29
آفتاب یزد :توقیف موتورسیکلتها
بدلی�ل عدم رعایت قوانین اس�ت
اینک�ه پارکینگه�ا دوردس�ت
است مش�کل جدی موتورسواران
میباشد.
 -1311میثم ص��راف اوغلی از تهران:
برخی جوان��ان فکر م��ی کنند هنوز
هم دوران قلدری ،جاهلیت و شرارت
اس��ت .در حال��ی ک��ه جامع��ه امروز
خواه��ان مهربانی اس��ت و ب��ه هیچ
عنوان مردم حضور آنان (بدرفتارها و
چاقوکشان) را برنمیتابند .زمان های
قدیم برخی ها عشق التی داشتند و از
برخی کاس��ب ها باج هم می گرفتند.
ول��ی دوره و زمان��ه تغیی��ر ک��رده و
هیچ کس رفتاره��ای ضداجتماعی را
نمی پسندد)2/29( .
 -1422ب��ی تف��اوت نباش��یم ،تولید
پیام ه��ای مردمی یا س��وژههایی که
به پیگی��ری نیاز دارند ،ب��رای من از
نان ش��ب هم واجب تر است .به دلیل
این که مش��کالت و مسائل اجتماعی
و روز را م��ی بین��م ی��ا م��ی ش��نوم
نم��ی توانم از کنار آن ه��ا بی تفاوت
بگ��ذرم .خوش��بختانه مدیرمس��ئول
روزنام��ه ه��م ب��ا درک مردم��ی که
دارد ،ب��رای مخاطب��ان روزنامه ارزش
قائل ش��ده و درددل ه��ای هموطنان
را در س��تونهای مربوط��ه چ��اپ
می کن��د .ای کاش تمامی مس��ئوالن
هم مانند ایش��ان مسئولیت پذیر بودند
و برای روزنام��ه و مخاطبان ارزش قائل
می ش��دند ،پ��س از چ��اپ درددل ها،
درخواس��تها ،انتقادها ،ش��کوائیه ها
وقت می گذاش��تند و مشکالت مردم
را رف��ع کنن��د و پاس��خگو باش��ند و
بی تفاوت نباشند! علی از تهران()2/29
 -1719اتوبوسهای��ی ک��ه از میدان
رس��الت ب��ه می��دان ونک مس��افران
را جاب��ه ج��ا م��ی کنند ،س��ال های
گذشته از بزرگراه شهید حقانی عبور
می کردن��د .اما با تصمی��م هایی که
مشخص نیست از س��وی چه کسانی
گرفته ش��د ،با تغییر مسیر اتوبوس ها
برای مس��افرانی که در بزرگراه شهید
حقان��ی پی��اده یا س��وار می ش��دند،
مشکل س��از شده اس��ت .از مسوالن
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تقاضا
داریم تدبیری بیندیشند)2/29( .
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