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خبر
شهردار در ديدار با هيئت تجاری هندی در
جهت رونق سرمايه گذاری شيعيان جهان
در مشهد پيشنهاد داد

تشكیل شركت سهامی عام
برای آبادانی شهر

گروه خبر -شهردار مشهد در دیدار با هیئت
سرمایه گذار هندوستان پیشنهاد تشکیل
شرکت سهامی عــام با هــدف حضور تجار
جهان شیعه را در مشهد مطرح کرد.
به گــزارش پایگاه اطاع رسانی شهرداری
مشهد ،قاسم تــقــی زاده خامسی با بیان
ایــن مطلب در نشستی مشترک با هیئت
سرمایه گذار کشور هندوستان که در دفتر
کــاری وی بــرگــزار شــد ،اظهار کــرد250 :
میلیون شیعه در جهان وجود دارد و در کنار
آن فرقههایی از اهل سنت نیز حضور دارند
که به امام رضا (ع) و اهل بیت (ع) عاقهمند
هستند .به همین منظور پیشنهاد می کنم
شــرکــت سهامی عــامــی تشکیل و سهام
این شرکت در بــورس عرضه شود تا تجار و
شرکت های شیعه بتوانند سهام آن را برای
آبادانی شهر امام هشتم (ع) خریداری کنند.
وی ادامه داد :بسیاری عاقه مند هستند
حتی با پرداخت  100دالر در آبادانی این
شهر مشارکت کنند و چنانچه مراحل قانونی
این مهم طی شود ،میتوان نام این شرکت
سهامی را شرکت زائر امام رضا (ع) نهاد.
شهردار مشهد پیشنهاد خود را در سه حوزه
ساخت اقامتگاه برای زائــران ،استحصال
زباله و ایجاد مراکز تفریحی مطرح کرد و
افــزود :در حوزه احداث اقامتگاه میتوان
هتل یا اقامتگاه های خصوصی ساخت که
با استقبال خوب زائران در خرید و حتی در
مرحله پیش فروش واحدهای اقامتگاهی
مواجه خواهد شد.وی با بیان اینکه در روز دو
هزار تن زباله از سطح شهر مشهد جمعآوری
مــی شــود ،بــیــان کـــرد :بخشی از زباله
جمع آوری شده کمپوست شده و بخشی
دیگر دفن میشود .میتوان از هزار تن زباله
جمعآوری شده بهره گرفت و از آن در راستای
تولید برق استفاده کرد .تقیزاده خامسی
به احداث پارک های مختلف در مشهد نیز
اشاره کرد و آن را یکی دیگر از نیازهای این
شهر و فرصتی برای سرمایهگذاران خواند.
وی با اشاره به شعار «مشهد ،شهر هوشمند»
که از زمــان آغــاز فعالیت وی مطرح شد،
گفت :از ورود سرمایهگذاران در این زمینه
نیز استقبال می شود.تقی زاده خامسی
با اشــاره به اینکه مشهد دومین کان شهر
ایران است و جمعیتی معادل سه میلیون و
 200هزار نفر دارد ،گفت :همچنین بیش از
 25میلیون مسافر و گردشگر به این کانشهر
قدم میگذارند و از این رهگذر نیز فرصتهای
متعددی قابل استحصا اســت .راج شاه،
سرمایه گذار کشور هندوستان نیز در این
نشست ضمن استقبال از پیشنهاد شهردار
مشهد مبنی بر ایجاد شرکت سهامی عام برای
شیعیان جهان ،گفت :میتوان این بورس را
در مشهد راهاندازی کرد.
مسئوالن بخوانند

شهروند :سام .با پیگیریهای فراوان و
پس از مدتی طوالنی ،رأی دادگاه را برای آزادی
خودرو خود که توقیف بود ،گرفتم اما وقتی
برای ترخیص رفتم از ماشین خبری نبود؛ زیرا
شخصی که حکم توقیف را گرفته بود ،با همان
رأی اول ،دستور اجرای احکام گرفته و ماشین
را به صورت غیرحضوری تعویض پاک کرده و
به فرد دیگری واگذار کرده بود .با پیگیریهای
فراوان توانستم حکم توقیف پاک جدید را از
اجرای احکام بگیرم؛ سپس به مکانی که در
مشخصات پاک بود مراجعه کــردم ،جواب
درستی نگرفتم و فقط یک شماره موبایل به من
دادنــد که پاسخ نــداد .مشکل من هنوز حل
نشده است و اگر کمکم نکنید فکر نمی کنم
حل شود؛ البته بعد از پیگیری و مراجعه دوباره
به اجرای احکام هم هیچ جوابی به من ندادند و
گفتند« :صبر کنید تا نیروی انتظامی خودرو را
توقیف کند که اگر یک سال دیگر هم زمان ببرد
چارهای نیست» خودتان را جای من بگذارید؛
یک سال اتومبیلتان با این که سند دارد و
تعویض پاک شده است ،توسط فردی دیگر
توقیف و برده شود و شما هم هیچ کاری نتوانید
انجام دهید و آخر هم که اثبات کنید رأی
اشتباه بوده است ،به این شکل جواب بگیرید!
با تشکر محمدی .

به دنبال اعتراض دانشجویان مهندسی ساختمان به مصوبه جدید قانون همارزی نظام مهندسی مطرح شد

برخوردهای حسابنشده وزارت راه با سازمان نظام مهندسی!

خسروی /وحيدی« -بر اساس قانون همارزی نظام
مهندسی ،کارشناسی های ناپیوسته عمران یعنی
آنهایی که ابتدا در مقطع کاردانی و سپس کارشناسی
تحصیل کردهاند ،حق ندارند ارتقای پایه محاسبات
انجام دهند .با همین قانون ،همه آرزوهــا و زحمات
عدهای بر باد میرود .بیشتر افرادی که در این رشته
تحصیل کرده اند ،هدفشان همین محاسبات بوده
است و این رویــه ،ظلم بزرگی به یک جوان محسوب
میشود .نخست اینکه اگر سطح علمی کشور پایین
آمــده اســت ،قطعا دلیل آن ما نیستیم ،دوم اینکه
برچه اساسی کسانی که مدرک کارشناسی پیوسته
گرفتهاند سوادشان از ما زیادتر است؟ آیا آزمون نظام
مهندسی که با این همه سخت گیری برگزار و در هر
دوره از هر استان یک نفر در آن قبول میشود واقعا
ماک مناسبی برای سنجش سواد مهندسان نیست؟
در مقطع کارشناسی ما هم همان درس هایی را که
پیوستهها خواندهاند ،پاس کردهایم و حتی در کنار
هم ،و همکاسی بودهایم ،حتی از آنها هم واحدهای
تخصصی بیشتری گذراندهایم .واقعا این ظلم خیلی
بزرگی بر جامعه مهندسی است! لطفا صدای اعتراض
ما را به گوش مسئوالن مربوط برسانید».
نمونه این پیامک ،با ادبیاتی مشابه و یا متفاوت در تعداد
انبوه ،در روزهای اخیر بارها به صفحه حرف مردم و
ستون «الو شهرآرا »...از درگاههای مختلف رسیده
اســت.در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ایران ،رشتههای اصلی عبارت از عمران ،معماری،
شهرسازی ،ترافیک ،تأسیسات برقی ،تأسیسات
مکانیکی و نقشه برداری هستند .تبصره  2ماده 7
قانون نظاممهندسی که آبان امسال به تصویب رسید،
محدودیت هایی را برای فارغ التحصیان ناپیوسته
رشتههای هفتگانه مهندسی ایجاد میکند که منجر
به تشکیل پویش «تبدیل کد مرتبط به کد اصلی و لغو یا
بیاثر کردن مصوبه ششم آبان  ۹۶مبنی بر ارتقا نیافتن
پایه پروانه مهندسان ناپیوسته» شده است .آن طور
که فعاالن این پویش می گویند ،این محدودیت ها
بر استخدام آن هــا در حــوزه هــای مرتبط دولتی و
شرکتهای خصوصی تأثیر منفی گذاشته است.

هنوز پاسخی دريافت نشده است

بهاره رحیمپور ،فارغالتحصیل کارشناسی ناپیوسته
معماری به عنوان نماینده دانشجویان معترض این
رشته ها در مشهد ،در این خصوص به خبرنگار ما
می گوید :پس از تصویب مصوبه ای مبنی بر ارتقا
نیافتن پایه مهندسان کارشناسی ناپیوسته ،پویشی
اعتراضی متشکل از هشت هزار نفر از فارغالتحصیان
و دانشجویان رشتههای هفتگانه با پیشوند تکنولوژی
یا علمیکاربردی ایجاد شد که خواهان دریافت کد
اصلی برای این مهندسان و لغو چنین مصوباتی بودند،
زیرا همین پیشوند موجب شده است جوانان زیادی از
چرخه کار حرفهای حذف شوند.
وی با بیان اینکه حــدود  700نامه شکایت هم به
کمیسیون اصل  ۹0در این زمینه ارسال شده است،
ادامه می دهد :این تبصره صدمه زیادی به افرادی
میزند که سالهای جوانی خود را در دانشگاهها برای
تحصیل صرف کردهاند.
وی با اشــاره به تجمع اعتراضی ماه گذشته ۶5نفر
از دانشجویان و فار غ التحصیان ایــن رشته ها
اظهار میکند :به دنبال این تجمع آرام ،جلسهای با
نمایندگان دانشجویان شکل گرفت و در آن نماینده
دکتر محمدرضا اخوان ،مدیرکل اداره راه و شهرسازی
استان ،به نیابت از وی قول مساعدی برای ارسال
نامه ای پیرو درخواست کتبی معترضان مبنی بر
پیگیری موضوع از طریق وزارت راه و شهرسازی داد.
رحیم پور همچنین می افزاید :فــردای روز تجمع،
دکتراخوان با عمل به به وعده خود ،نامهای به وزارت
راه و شهرسازی ارسال کرد اما با گذشت بیش از  25روز
هنوز هیچ پاسخی دریافت نشده است.
وی اظهار می کند :تاکنون وزارت علوم نیز پاسخی

به نمایندگان دانشجویان معترض در تهران مبنی بر
اینکه چرا چنین پیشوندی به رشتههای کارشناسی
ناپیوسته اضافه شده ،نداده است.

وزارت علوم بايد پاسخگو باشد

سرپرست اداره نظام مهندسی و مــقــررات ملی
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی که
پیشتر به عنوان نماینده اداره راه و شهرسازی استان
با دانشجویان معترض صحبت کرده بود در گفتوگو با
خبرنگار ما میگوید :این مشکل فقط به دست وزارت
علوم حل میشود و وزارت راه و شهرسازی در این جریان
نقشی ندارد و صرفا به قانون عمل میکند.
مهندس احسان فرشته پور با بیان اینکه این مسئله
برش استانی ندارد و نمیتوان یکطرفه آن را حل کرد،
میافزاید :البته درخواست این فارغالتحصیان برای
وزارت راه و شهرسازی فرستاده شده است ،اما در نهایت
کمیسیون هم ارزی تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.
وی اضافه میکند :با این دانشجویان همکاری الزم
را انجام داده و نامه آنها را به وزرات راه و شهرسازی
فرستادهایم ،اما باز هم تأکید میکنم صرفا وزرات علوم
باید مستقیم وارد جریان شود.

برخوردهای حساب شدهتر با نظام مهندسی

عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسامی
نیز در این خصوص در گفت وگو با شهرآرا با گایه از
اباغیههای متعدد وزارت راه و شهرسازی میگوید:
برخوردهای حساب نشده با سازمان نظام مهندسی
که بزرگترین سازمان مردمنهاد کشور است و به نوعی
خود اموراتش را میگذراند درست نیست.
شهرام غراوی ادامه میدهد :به عنوان عضو شورای
مرکزی نظام مهندسی کشور ،به تعارضاتی که وزارت
راه و شهرسازی ایجاد می کند ،ایراد وارد می دانم؛
به عنوان مثال در کمیسیون عمران مجلس شورای
اسامی برای اصاح قانون نظام مهندسی 15 ،جلسه
برگزار کردیم و در نهایت قرار شد وزارت راه ،الیحه
اصاح قانون نظام مهندسی را ارائه کند ،اما  13ماه از
آن موضوع گذشت و نه تنها این الیحه به ما ارجاع نشد
بلکه پس از طی همه مراحل ،گفتند این اصاحات را
قبول نداریم!

کميته مشترک ،رفع تعارضات

نماینده حــوزه انتخابیه مینودشت در مجلس
شورای اسامی همچنین با بیان اینکه امیدواریم در
تصمیمگیریها مسیر درستی طی شود ،میافزاید:
هفته پیش با حضور وزیر راه و شهرسازی در شورای
مرکزی نظام مهندسی کشور پیشنهاد دادم کمیتهای
متشکل از وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی
کشور با همفکری یکدیگر چگونگی رفع تعارضات
به وجود آمده را بررسی و به نقطه اشتراکی دست پیدا
کند.
غــراوی تأکید می کند :از اختافاتی که بین وزارت
راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی وجود دارد
هیچکسی سود نخواهد برد.

کميته مشترک ،راه حل مشکالت

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی بیان
می کند :امیدواریم تشکیل کمیته مشترک بتواند به
حل مشکل این دانشجویان کمک کند که در این راستا
افراد خود را برای این کمیته معرفی کردهایم و امید
داریم وزارتخانه هم این کار را هرچه سریعتر انجام دهد
تا پس از تعطیات نوروز بتوانیم شروع به کار کنیم.

ضريب هوشی يا سختکوشی

مدیرگروه شاخه معماری دانشگاه منتظری نیز در این
خصوص در گفتوگو با شهرآرا میگوید :متن بخشنامه
را ندیدهام اما برخی دانشجویانم به نظام مهندسی
مراجعه و درباره مشکات خود اعتراض کردند .گویا
این دانشجویان در ارتقای پایه از  3به  2و همچنین  2به
یک محدودیتی در طراحی طبقات ساختمانی دارند.
مهرداد میانی در توضیح این مشکل ادامه میدهد:
فارغالتحصیان پایه  3میتوانند دو طبقه و مهندسان
پایه  2پنج طبقه و فارغ التحصیان پایه یک قادر
خواهند بود هشت طبقه را طراحی کنند که این افراد
در مبحث نظارت و طراحی باید ارتقای پایه داشته
باشند.وی در پاسخ به تفاوت اطاعات دریافتی
و گــذرانــدن واحــدهــای درســی مشابه یا غیرمشابه
دانشجویان معماری پیوسته و ناپیوسته و دانشجویانی
که از مراکز فنی و حرفهای وارد رشته معماری شدهاند
اظهار میکند :بیش از  20سال سابقه تدریس دارم و
با توانمندیهای این دانشجویان آشنا هستم؛ شاید از
نظر ضریب هوشی ،برخی دانشجویانی که کارشناسی
پیوسته قبول شدهاند کمی باالتر باشند ،اما از لحاظ
پشتکار و ممارست ،دانشجویانی که از مراکز فنی
و حرفه ای وارد این رشته می شوند خیلی قوی تر و
خستگی ناپذیرتر هستند.وی ادامــه می دهد :این
موضوع بهانهای شد تا دانشجویان پیگیری و وزارت
علوم و وزارت راه و شهرسازی هم با حساسیت بیشتری
به این مسئله نگاه کنند.

آخرين خبر؛ مشکلی وجود ندارد

میانی بیان میکند :در این رشته ،پروانه اشتغال به
کسی داده میشود که در آزمون شرکت کرده باشد و
صرفا لیسانسهها مهندس تلقی نمیشوند؛ بنابراین
اگر کسی بتواند در رشته مهندسی پروانه اشتغال
بگیرد کار اساسی را انجام داده است.مدیر گروه شاخه
معماری دانشگاه منتظری همچنین میگوید :البته تا
جایی که اطاع دارم هر دو وزیر علوم ،و راه و شهرسازی
به صورت مستقیم وارد مذاکره شدهاند تا مشکل حل
شود.وی میافزاید :تصور میکنم دانشجویان هر سه
پایه ،در مسئله نظارت و نقشه خوانی هیچ مشکلی
ندارند و فقط ممکن است در طراحی متفاوت باشند.
میانی در پایان اظهار میکند :طبق آخرین خبری
که به من داده شده است ،مشکل خاصی وجود ندارد
و دانشجویان و فارغالتحصیان یاد شده میتوانند
پروانه اشتغال دریافت کنند و در افزایش پایهها هم
شرکت کنند.

پخش سالم به حضرت رضا (ع) در داخل اتوبوس
وحــيــدی« -بــه منظور بهره مندی بیشتر از
فیوضات معنوی زیارت در زمانی کوتاه ،پیشنهاد
مــیشــود در داخـــل اتــوبــوسهــای بــیآرتــی و
منتهی به حرم مطهر رضــوی ،زیــارت امین ا...
پخش شود».
مــدیــر روابـــط عمومی و ســخــنگــوی ســازمــان
اتوبوسرانی در پاسخ به این پیامک گفت :اکنون
برای خطوطی که مسیر آنها به حرم مطهر منتهی
میشود ،برنامهای را به صورت آزمایشی در دست
اقدام داریم.
عباس اتحادی افزود :بر این اساس ،وقتی اتوبوس
وارد محدوده حرم مطهر علیبنموسیالرضا (ع)
شود عبارت «السام علی علی بن موسی الرضا»

اعام میشود.
وی ادامــه داد :دربـــاره پخش زیــارت امــیــنا...

اگـــر امــکــانــات نـــرمافـــزاری آن هــم بــه وجــود
آیــــد ،بــرخــی مــســافــران خــواســتــار سکوت
هــســتــنــد ،زیــــرا زیــــارت امـــیـــنا ...طــوالنــی
است.
مــدیــر روابـــط عمومی و ســخــنگــوی ســازمــان
اتوبوسرانی با بیان اینکه از موضوع فنی این جریان
بی اطاع هستم ،درباره ایجاد چنین نرم افزاری
در دیگر شهرهای مذهبی نیز ابــراز بی اطاعی
کرد و گفت :تا امروز حداقل از همکاران سازمان
اتوبوس رانی در قم یا دیگر شهرها نشنیده ام که
سیستم پخش دعا پیاده شده باشد و می توان
گفت ایــن برنامه بــرای اولین بــار از مشهد آغاز
میشود.

شماره 2508

الو شهرآرا ...

اينجاتريبونيبرايبياننظرات،انتقادات،مشكالت
و درخواستهايشماشهرونداناستكهميتوانيد
از طريق روشهای ذيل ،آنها را با ما در ميان
بگذاريد.
پيامك30007289 :
تارنماshahraraonline.com :
اينستاگرام@shahraranews :
تلگرام09154294580:
رايانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :
مراجعه حضوری
شهرداری
 0915000518با ســام ،خواهشمند
است در قسمت دوربرگردان بولوار کوثر شمالی
باوجود چند مدرسه و دانشگاه غیرانتفاعی حتما
سرعتگیر درنظر گرفته شود .چند مورد تصادف
با عابران در این بولوار رخ داده است .با تشکر.
 0930000392بــا ســام .بــا توجه به
گزارش و پیگیریهای مکرر از شهرداری منطقه 3
تقاضا داریـــم نسبت بــه نصب دســت انــداز و
سرعتگیر در خواجه ربیع  25داخل رضوان 5
اقــدام کنند .با وجــود پــارک محلی و دبستان و
دبیرستان در این معبر ،موتورسواران بدون توجه
به عابران پیاده با سرعت زیاد رفتوآمد و اقدام به
حرکات نمایشی می کنند .با تشکر ،جمعی از
اهالی رضوان .5
اتوبوسرانی
 0915000986ســـام .خـــدا قـــوت! در
پاسخ پیامک ما اهالی ساکن در بولوار وحدت
- 2مبنی بر اینکه اتوبوس های تحت پوشش
سازمان اتوبوس رانی این محل را به پارکینگ
تبدیل کرده اند -شخصا بارها با همین روزنامه
و ســامــانــه  137شــهــرداری تماس گرفته ام و
درخواست کردهام که به ویژه در سه ماه تابستان
و ایام عید نوروز تشریف بیاورند و اتوبوس های
بیابانی را که به شکل قطار پشت سر هم در دو
طرف این منطقه مسکونی پــارک کرده اند ،از
نزدیک ماحظه کنند.
تاکسی رانی
 0910000490سام .در یک روز سرد از
سرما میلرزیدم و قصد داشتم که سریعتر از فلکه
آب به بیمارستان موسی بن جعفر برسم .در
خروجی میدان تاکسی نبود ،اگر هم میآمد ،فقط
دربست میرفت .همان موقع یک ماشین شیک و
زرد آریو با شیشههای دودی توقف کرد و من سوار
شدم ،مسیرم را گفتم ،راننده هم فوقالعاده با ادب

بــود ،تاکسی متر را زد و راه افــتــادیــم .مقابل
بیمارستان تشکر کردم و هزارتومان تقدیم راننده
کردم ،راننده با لحن تمسخر گفت« :پنج هزارتومن
می شه دورتــون بگردم» با تعجب گفتم« :پنج
هزارتومان؟ چه خبره؟» گفت« :خبری نیست
ســـرورم ،ایــن تاکسی فــرودگــاه اســت ،ایــن هم
تاکسیمتر ،باز هم حرفی هست؟» اعتراض من
فایده ای نداشت .با ناراحتی پنج هزارتومان
پرداختم .فقط سؤالم این بود؛ مگه فرقی هم بین
تاکسی فرودگاه و تاکسیهای دیگر وجود دارد؟
آموزش و پرورش
 0935000805با ســام ،از نمایندگان
محترم مشهد عاجزانه خواهشمندیم ما  30هزار
معلم حقالتدریس را در راستای استخدام پلکانی
و گذاشتن دوره به جای آزمون یاری فرمایند.
راهنما يی و رانندگی
 0915000518با سام ،خواهشمندیم
در مــورد کوثر شمالی  11که ورودممنوع شده
است ،تجدیدنظر شود .این بولوار با داشتن چند
مدرسه و مهدکودک معموال بار ترافیکی سنگینی را
تحمل میکند که اگر ورودممنوع این کوچه رفع
شود ،خودبه خود به خروجی این بولوار افزوده
می شود و الزم نیست ترافیک تا کوثر  13ادامه
داشته باشد .با تشکر.
آب و فاضالب
شهروند :با سام .لطفا طرح اگوی منطقه
طاب -به ویژه خیابان وحید  -1را پیگیری کنید.
متأسفانه آپارتمان ها هفته ای یک بار مجبور
هستند چاه فاضابشان را خالی کنند .با بارندگی
اخیر کــه شــدت هــم داشــت متأسفانه بعضی
آپارتمانها چاههایشان پر شد و از طبقه همکف که
مسکونی نیز هست ،آب باال زد و باعث آبگرفتگی
منازل شد.
متفرقه
 0936000957با سام ،لطفا فکری به
حال ما کارگران شرکت «سعید توس عدل» بکنید
که نمیدانیم با این مرخصیهای اجباری و کسر
از حقوقها چطور زندگی کنیم.
 0915000030با سام ،بیکاری ،فقر و
فساد بر اثر نبود نظارت بر بخش خصوصی است که
امنیت شغلی را هم از بین برده است .کسی که
شغل نــدارد ،در جامعه هم اعتباری نــدارد .با
سپردن جامعه به دست بخش خصوصی بدون
نظارت و پشتوانه قانونی ،ظلم بزرگی به مردم شده
است.

آسفالت معابر خیابان بهمن بعد از اجرای طرح اگو
پاسخ به پیامک

بيجاری« -با سام و خسته نباشید .از شهرداری
منطقه  ٣تقاضا داریــم به وضعیت آسفالت و
جدول کشی کوچه های محله بهمن ،به ویژه
بهمن  ١۶رسیدگی کند .بــا تشکر ».مدیر
روابط عمومی شهرداری منطقه  3در پاسخ به
این پیامک گفت :شهرداری منطقه در سالهای
گذشته بسیاری از معابر بهمن را روکش آسفالت
کرده است اما بافاصله و در عرض کمتر از 24
ساعت اهالی مــحــدوده ،آسفالت ها را از بین
بردهاند تا بتوانند فاضاب خانگی خود را به بیرون
هدایت کنند.
علی کهن ادامه داد :بنا بر آنچه گفته شد و با توجه
به اینکه شرکت آب و فاضاب قرار است سال آینده

طرح اگوی بیشتر معابر منطقه  3را اجرا کند،
شهرداری منطقه تصمیم گرفته است تا زمان
اتمام این پروژه صبر کند ،زیرا با این روش باعث
جلوگیری از موازیکاریها و هزینههای اضافی
خواهیم شد.

تابلوهای شهری را نمیتوان تغییر داد
پاسخ به پیامک
پاسخ به پیامک

وحـــيـــدزاده« -اکــنــون کــه شــهــرداری بــرای
المانهای نوروزی فراخوان داده است ،تقاضا
میشود برای تابلوها و میادین هم فراخوان بدهند
که برندی شکیل بــرای مشهد طراحی و همه
تابلوها به همان شکل ساخته شود تا وضعیت
فعلی تغییر کند».
مجید بخت آزما ،مدیر روابــط عمومی سازمان
حملو نقل و ترافیک شهرداری مشهد در پاسخ
بــه ایــن پیامک گفت :تابلوها تحت پوشش
استانداردهای بین المللی ساخته می شوند و
در همه کشورهای دنیا ،تابلوهای انتظاماتی
و اطــاعــاتــی زیرمجموعه همین قوانین و
استانداردها هستند.

الزم بــه یـــادآوری اســت کــه بــر اســاس مقررات
تابلوگذاری« ،هیچ تابلویی از هر نوعی که باشد
نمیبایست در هیچ ناحیهای بجز آنچه که در حکم
صادره بدان منظور اجازه داده شده است ،نصب،
برافراشته ،نقاشی شده ،در انظار عمومی یا در
مکان عمومی قرار گرفته و یا جایگزین یا آویزان
شود!»

