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بهبهانه27اردیبهشتروز
روابطعمومی

وقتی به جدیدترین تعریف روابط عمومی میپردازیم،
درمییابیم که روابط عمومی به آهستگی از رویکردهای
سنتی خود فاصله گرفته است و تنها به اطالعرسانی و
برقراریارتباطاتتعاملیوتفاهمبینسازمانومخاطب
نمیاندیشد ،بلکه بر روابط سودمند بین مخاطبان و
سازمان تمرکز میکند .روابط عمومی در رویکرد سنتی
خود سعی میکرد ادراک و تفسیر مردم از سازمان را
مدیریت کند تا سپر سازمان در برابر محیط شود ،لذا
بر تبلیغات ،روابط رسانهای و تأثیرات رسانهای تأکید
داشت .اما در تعریف و رویکرد نوین ،روابط عمومی در
تصمیمسازی استراتژیک سازمانی مشارکت میکند
تا با سیستم ارتباط شبکهای رفتار سازمان را مدیریت
کند.در عصر حاضر با گسترش شبکههای مجازی و
تکنولوژیهای ارتباطی هر شهروند به یک رسانه تبدیل
شده است که این موضوع هم یک فرصت است و هم یک
تهدید ،زیرا در این فضا تشخیص خبر ،شبه خبر و شایعه
دشوار شده است ،لذا در این فضا نقش روابط عمومیها
در کمک به تصمیم /گیری وبرنامهریزیهای مدیریتی
و استراتژیک یک سازمان ،بهویژه که پلی ارتباطی میان
شهروندان و مدیریت شهری است ،نقشی قابل توجه
است.امروز به نظر میرسد دانش مدیران هوشمند
عرصه روابــط عمومی می تواند در شهرهایی که به
سمت هوشمند شدن حرکت میکنند ،افکار عمومی،
اطــالعــات ،اخبار و تبلغات را به ســوی خیر و صالح
هدایت کند .به بیان دیگر حضور هوشمندانه مدیران
روابط عمومی در دنیای متکثر امروز و عصر حاضر بیش
از پیش احساس میشود تا بتوان در الیههای مختلف
و طبقات گوناگون اجتماع سطح و گستره نفوذ روابط
عمومی را گسترش داد.روابط عمومی فعالیتی ارتباطی
برای ایجاد روابط با ذینفعان است ،نه طراح پیامهایی
برای دفاع صرف از سازمان.روابط عمومی در راستای
تقویت ارتباطات درون و برونسازمانی بر ارتباطات
تعاملی مستمر بهمنظور تسهیل گفتوگو بین مدیریت
سازمان و عموم مخاطبان تأکید میکند و ذینفعان و
مخاطبان را بر مبنای مشکالت ،نیازها ،موضوعات،
ارزشهــا ،افکار و ایدئولوژیها دستهبندی میکند
و برای هرکدام برنامهریزی ارتباطی ویــژهای تدارک
میبیند .روابط عمومی نگاهی راهبردی به رسانه دارد
و از رسانههای سنتی و اجتماعی نوین به منظور ایجاد
تفاهموگفتوگوبامخاطبانبهرهمیگیرد.برایناساس
قرار گرفتن روابط عمومیها در این مسیر موجب تقویت
ارتباطات درون و برونسازمانی میشود.اطالعرسانی
اقناع و ترغیب ،وحدت ،انسجام ،افزایش سرمایههای
اجتماعی و مشارکت پنج کارکرد اصلی در روابط عمومی
است .روابط عمومی کارا و سرآمد میتواند با استفاده از
عملکرد شبکهای ارتباطات افقی و عمودی اعضای یک
مجموعه را پیوند بزند .سرمایه اجتماعی ،شبکهای از
روابطاجتماعیاستکهمبتنیبراعتماداستورسیدن
به هدف را مورد تأیید قرار میدهد.کیفیت ارتباط بین
سازمان و عموم افرادی که با آن سروکار دارند ،عامل
اساسی در تحقق اهداف سازمان محسوب میشود.
بر این اساس ،سازمان را مرزهایش تعریف نمیکند،
بلکه سازمان توسط شبکه ذی نفعان و مخاطبانش
تعریف میشود .به همین دلیل بسیاری از سازمانهای
مدرن از ساختارهای رسمی ،بسته و سلسلهمراتبی،
به سوی ساختارهای شبکه ای و تخت ،تغییر شکل
دادهاند تا بتوانند بهخوبی از عهده تغییرات محیطی
و پاسخ گویی به خواسته های مخاطبان و ذی نفعان
برآیند .امــروزه موضوع هماهنگی به عنوان عامل
همافزایی ،در سطوح مختلف سازمان مطرح شده و
مهم مدیریت استراتژیک روابطعمومی
یکی از اهداف ِ
را نیز به خود اختصاص داده اســت.روابــط عمومی،
نقشهای گوناگونی را در جایگاههای متفاوت و شرایط
متمایز از یکدیگر ایفا میکند ،اما دو نقش قابل تفکیک
آن در ارتباطات درونسازمانی و برونسازمانی از میان
سایر نقشها ،نمایانتر است .توجه و تأکید بر عدالت
اجتماعی و رعایت حقوق کارکنان سازمان و مردم خارج
سازمانوظیفهایاستکهروابطعمومیراقادرمیسازد
که نه تنها ارتباط ،اعتماد و اتصال کارکنان درونسازمان
را برقرار نماید بلکه موجب تقویت همین ارتباطات با
مردم خارج از سازمان گــردد .با توجه به اینکه روابط
عمومی یک فرایند ارتباطی راهبردی است که روابط
سودمند متقابلی بین مخاطبان درون و برونسازمانی و
سازمانبرقرارمیکند.روابطسودمندمتقابلرامیتوان
دستیابی دو طرف ارتباط ،یعنی سازمان و مخاطبان،
به منافع و مزایای مطلوبی دانست که خشنودی طرفین
را از مشارکت و تعامل در پی داشته باشد .اگر مخاطبان
در ارتباط با سازمان به این نتیجه برسند که سازمان
به منافع و عالیق آنها احترام میگذارد ،از آن دفاع
میکنند که این خود از تأثیرات مثبت شبکهای شدن
روابط عمومیها در راستای افزایش قدرت نفوذ سازمان
در جامعه است.در این شبکه هوشیاری ارتباطی روابط
عمومیها با شناخت و ارتباط تنگاتنگ با سازمانهای
دیگر میتواند سرعت تحوالت ارتباطی را افزایش دهد.
تسلط بر هوشیاری ارتباطی به روابط عمومی این اجازه را
میدهد تا تشخیص دهد که دیگران چگونه فکر میکنند
وچگونهبهالگوهایرفتاریپاسخمیدهندواینمسئلهبه
تقویت هوش فرهنگی که دامنه جدیدی از هوش است و
ارتباطبسیارزیادیبامحیطهایکاریمتنوعدارد،منجر
میشود.بنابراین یک مدیر روابط عمومی عالوه بر بهره
هوشیبایدازهوشفرهنگیواجتماعیباالییبرایدرک
ارزشها و هنجارهای فرهنگی برخوردار باشد ،زیرا روابط
عمومیچشم،گوش،زبانومغزیکسازماناست.
*مديرکل روابطعمومی وبينالملل شهرداری مشهد

حجم زیاد مراجعه
عامل اختالل در سامانه هوشمندسازی کارت ملی
دوميليون و 400هزار نفر در استان هنوز برای کارت ملی ثبتنام نکردهاند

سعيده آلابراهيم« -برای ثبتنام کارت ملیهوشمند
از طریق سایت اقدام کردهام ،تمام مراحل آن انجام شد،
مبلغ 20هزار تومان واریز کردم و یک روز نیز برای نوبتم
در نظر گرفته شد ،اما سایت ،کدرهگیری ارائــه نداد.
معموال پس از دریافت کدرهگیری ،افراد باید به دفتر امور
مشترکان مراجعه کنند به همین دلیل با دفتر مشترکان
تماس گرفتم که گفتند :از این موارد پیش میآید! علت
اینکه کد رهگیری ارائه نشده ،خرابی سایت است و باید
برای پیگیری حضوری مراجعه کنید ،مبلغ 20هزار تومان
نیز معلوم نیست به شما برگردد یا خیر!»
«مگر صدور یک کارت هوشمند ملی سههزار تومان بیشتر
هزینه دارد که بابت آن  80میلیون نفر ،هر نفری حداقل
36هزار تومان باید پرداخت کنند؟ عدهای با پنج سرعائله
حقوقشان در ماه بین  700هزار تا  900هزار تومان است.
لطفا به فکر این افراد هم باشید».

مبالغ در حال برگشت است

معاون فناوری اطالعات و آمــار جمعیتی ثبت احوال
خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار شهرآرا دراینباره
اظهارکرد :بهمن و اسفند سال گذشته مشکلی سیستمی
بین سامانه پرداخت الکترونیک و سامانه کارت ملی
هوشمند به وجود آمد و به سبب آن ،افرادی که ثبتنام
میکردند مبلغ مدنظر از آنها کسر و به حساب خزانه واریز
میشد ،اما تأیید آن برای سامانه کارتهوشمند نمیآمد و
این سامانه نیز اعالم میکرد هزینهای واریز نشده است.
برخی هم به تصور اینکه عملیات ریالی آن انجام نشده
که کد رهگیری ارائه نشده است دو یا سهبار این مبلغ را

پرداخت کردهاند ،پس از آن نیز سامانه در ثبتنام دوباره
آنها دچار مشکل شد.
محمدرضا محسنی افزود :البته سازمان ثبتاحوال با
خزانه ،این موضوع را حل و فصل کردهاند و مبالغ در حال
برگشت به حسابهاست ،زیرا خزانه یکبار بیشتر هزینه
را دریافت نمیکند مگر اینکه دچار خطا در سیستم شود
که این موضوع حل شده و امسال موردی در اینباره به ما
گزارش نشده است.

مشکل سامانه رفع شده است

وی با بیان اینکه کسانی که پس از ثبتنام ،کد رهگیری
دریافت نکرده و فقط یک مرتبه این مبلغ را پرداخت
کردهاند برای ثبتنام آنها محاسبه میشود ،اظهارکرد:
این افراد باید به سایت مراجعه کنند ،البته سایت تا هفته
گذشته مشکل داشت که اکنون بیش از 90درصد مشکل
سامانه حل شده است و باید دوبــاره درخواست نوبت
بدهند.
معاون فناوری اطالعات و آمــار جمعیتی ثبت احوال
خراسان رضوی تأکید کرد :مهلت استفاده از کارتهای
ملی قبلی سه ماه ابتدای امسال بود که پس از آن تمدید
شد و تا پایان سال  97هم اعتبار دارد.

به دقيقه  90موکول نکنيد

محسنی بیان کرد :ثبت احوال از مردم درخواست میکند
کار را به دقیقه 90موکول نکنند ،به همین دلیل از آنها
میخواهیم در ماههای ابتدایی امسال اقدام کنند که
پایان سال به مشکل برنخوریم ،زیرا یکی از دالیل اصلی

بروز مشکالت در سایت به علت حجم زیاد درخواستها
در بهمن و اسفند بود.
وی گفت :اگر شهروندان انتقاد یا پیشنهادی درباره
ثبتنام کارت ملیهوشمند داشتند میتوانند با شماره
( 35017001روابطعمومی ثبت احوال) تماس بگیرند.
وی درباره افرادی که توانایی مالی چندانی برای پرداخت
هزینه کارتهوشمند ندارند ،اظهارکرد :وجوهی که از
افراد در این مورد دریافت میشود برابر قانون و مصوبه
مجلس است و به حساب خزانه واریز میشود و اگر وجهی
دریافت نکنیم باید پاسخگو باشیم زیرا این مبلغ به شکل
الکترونیک دریافت میشود.
محسنی بیان کــرد :یک بخش هم حق الزحمه دفاتر
پیشخوان است که مجاز به دریافت 11هزار تومان هستند،
اما نباید حتی یک ریال بیشتر دریافت کنند ،بنابراین در
این زمینه باید تمهیداتی از سوی نهادهای حمایتی اتخاذ
شود که تاکنون چنین موضوعی به ما اعالم نشده است.

نيمی از واجدان باقی ماندهاند

معاون فناوری اطالعات و آمــار جمعیتی ثبت احوال
خراسانرضوی گفت :چهارمیلیون و 900هزار نفر واجد
شرایط دریافت کارت ملیهوشمند در خراسان رضوی
وجود دارد که از این تعداد دومیلیون و500هزارنفر تاکنون
درخواست دادهانــد و دومیلیون و400هــزار نفر دیگر
باقیماندهاند که باید درخواست بدهند.
وی خاطرنشان کرد :اکنون ظرفیت دریافت درخواست
10هزار نفر در روز را داریم و کارتها نیز در فاصله یک یا
دوماه به افراد تحویل میشود.

استاندار خراسان رضوی:

با افزایش قیمتها در ماه رمضان برخورد میشود

اميرعلی قاسمی مقدم -استاندار خراسان
رضوی با تأکید بر اینکه برای تنظیم بازار باید دقت و
حساسیت الزم وجود داشته باشد ،گفت :با افزایش
قیمت کاالها در ماه مبارک رمضان بهشدت برخورد
میشود تا با مدیریت بازار ،اقشار متوسط و پایین
جامعه ،دسترسی مناسبی به کاالهای اساسی
داشته باشند.
به گــزارش شــهــرآرا ،علیرضا رشیدیان شامگاه
چهارشنبه در جلسه شــورای کشاورزی خراسان
رضــوی اظهار کــرد :با توجه به چالشهای جدی
پیش روی بخش کشاورزی از جمله کسری های
منابع آبی و خشکسالیها ،باید در سال  97برای
حفظ تولیدات و ارتقای بهرهوری آب ،برنامهریزی و
اقدام جدی صورت گیرد .وی افزود :امسال باید در
زمینه تأمین زیرساخت های مورد نیاز طرح های
توسعه کشت گلخانهای ،اصالح روشهای کشت،
داشت و برداشت و اجرای سامانههای نوین آبیاری
در سطحی گسترده کار و تالش شــود .استاندار
خراسان رضوی بیان کرد :در شرایط کنونی باید
به گونه ای مباحث مربوط به تسهیالت ،عوارض و
مالیات های بخش تولید مدیریت شود که قیمت
تمام شده محصوالت ،حداقل افزایش محسوسی
نداشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم اجرایی شدن سیاست نزدیک
کردن مزرعه به سفره مردم ،گفت :باید با مشارکت
اتحادیه ها و تشکل های مــردمــی ،فاصله بین
تولیدکننده تا مصرفکننده را در حد امکان کاهش
داد .رشیدیان با اشاره به اقدامات خوب انجام گرفته
در حوزه مرمت و الیروبی قنوات افزود :برای آنکه
بتوانیم تمامی شش هزار و  700رشته قنات موجود
را بازسازی و مرمت کنیم و به شرایط مناسبی از نظر
آبدهی برسانیم ،به اعتبارات زیادی نیاز داریم.
اســتــانــدار خــراســان رضــوی بیان کــرد :تأمین و
تخصیص  40تا  50میلیارد تومان برای مرمت این
تعداد رشته قنات نسبت به رقم موردنیاز و حجم کار
بسیار اندک است ،بنابراین باید با اولویتبندی ،کار
را به سطح مناسبی از پیشرفت و بازدهی برسانیم.
وی ایجاد شهرک های گلخانه ای را با توجه به
محدودیتهای آبی استان برای حفظ تولید و افزایش
بهرهوری آب مؤثر برشمرد و افزود :در کنار ایجاد این
شهرکها ،شکلگیری خوشههای تکمیلی تولیدات
کشاورزی میتواند در جهت افزایش بهرهوری مؤثر
واقع شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش بارندگیها در سال
آبی زراعی  96و کاهش در تولید گندم آبی گفت :از
هماکنون برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

خراسان رضوی و در صورت نیاز از استانهای دیگر یا
به صورت وارداتی اقدام شود .معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه
گفت :در تأمین نیازهای زیرساختی طرح های
کشت گلخانه ای به جز آب ،مشکل خاص دیگری
وجود ندارد.
محمد مقدوری افــزود :با توجه به کاهش ذخایر
آبهای زیرزمینی و تداوم خشکسالیها و کاهش
روان آبها باید در جهت استفاده بهینه از طرحهای
انتقال آب ،آبیاری نوین و روشهای مدیریت بهینه
مصرف تالش شود .وی با بیان اینکه  13میلیون
متر مکعب در اثر بارش های اخیر به منابع آبی
سد دوستی افــزوده شده است ،گفت :بااینحال
همچنان با کسریهای قابل توجه بارندگیها نسبت
به سال زراعــی گذشته مواجه هستیم .سرپرست
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی هم در ادامه
با اشاره به افزایش نسبی حجم ذخایر سدها گفت:
از  30سد استان پنج مورد آب برای تأمین آب شرب
است اما در  25مورد دیگر میتوان پرورش ماهی
انجام داد که صرفه اقتصادی خوبی در بردارد.
محمد عالیی عنوان کرد :جهاد کشاورزی میتواند
طرح مدون خود را برای پرورش ماهی در سدهای
استان ارائه کند.

در پاسخ به اتوبوسرانان مطرح شد

تغییر سرفاصله خطوط مستلزم بررسی است
پاسخ به پیامک

سعيده ساجدی نيا« -ســالم .سرفاصله خط
 ٨٩از پایانه الهیه تا پایانه فلسطین قبال 65دقیقه
تعیین شده بود ،اما از ابتدای اسفند سال گذشته،
پنج دقیقه کاهش یافت و ما اتوبوس رانان باید در
زمان تعیینشده به انتهای خط برسیم و این مسئله
بهجز اینکه باعث میشود با سرعت بیشتری برانیم،
خطر تصادف و استرس را ایجاد میکند و با عبور از
سرعتگیر و دست انداز بدون توقف و جاگذاشتن
مسافر جبران میشود که چارهای هم نداریم .لطفا

تا اتفاقی نیفتادهاست پیگیری کنید ».مدیر روابط
عمومی سازمان اتوبوس رانی مشهد ،کاهش یا
افزایش سرفاصله خطوط را مستلزم بررسی دانست
و اظهار کرد :این موضوع با توجه به تغییرات ترافیکی
و در شرایط متفاوت اصالحپذیر و قابل تجدیدنظر
است.
عباس اتحادی با اشاره به دغدغه این اتوبوسران
بیان کرد :هماهنگیهای الزم برای بررسی دوباره
زمان سفر از سوی حوزه مطالعات و برنامهریزی انجام
و نتیجه آن اعالم خواهد شد.
ســخــنگــوی ســازمــان اتــوبــوسرانــی مشهد از

شهروندی که در صفحه «حــرف مــردم» شهرآرا
گفته بود «از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان
عدالت اداری خواهشمندیم عملکرد مسئوالن
سازمان اتوبوس رانی مشهد را از نظر برخورد با
کارکنان بررسی کنند» ،خواست تا انتقاد و مواردی
دال بر نوع برخورد را به طور مصداقی اعالم کند
تــا امــکــان پیگیری و رسیدگی دقیق تر فراهم
شود.
اتحادی گفت :شهروندان می توانند با مراجعه
به اداره بازرسی سازمان اتوبوسرانی ،انتقادها و
شکایتهای خود را پیگیری کنند.
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الو شهرآرا ...

اینجاتریبونيبرايبياننظرات،انتقادات،مشكالت
و درخواستهايشماشهرونداناستكهميتوانيد
از طریق روشهای ذیل ،آنها را با ما در ميان
بگذارید.
پيامك30007289 :
تارنماshahraraonline.com :
اينستاگرام@shahraranews :
پيام رسان09154294580:
رايانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :
مراجعه حضوری
شهروندان گــرامــی! با هــدف پيگيری
دقيقتر و سريع تر پاسخ مسائل مطرح شده از
سوی شما ،لطفا آدرس و اطالعاتی کامل ارائه
کنيد.
شهرداری
شهروند :لطفا در انتخاب رفتگرها گزینش
الزم انجام شود؛ در منطقه چهارراه خواجهربیع
منزلی هست که کارش خرید وفروش مواد مخدر
است ،متأسفانه تعدادی رفتگر هم آنجا رفتوآمد
دارنــد و حتی در حــال مصرف مــواد هم دیده
شدهاند.
 0935000805چرا بوستان رازقی ،واقع در
حاشیه خیام ،46بین خیابان امیر و ذوالفقار ،غیر از
تاب ،وسایل بازی دیگری برای کودکان ندارد؟
بیشتر کودکان منطقه به علت شلوغی با گریه و
سروصدا آنجا را ترک میکنند .سال پیش شهرداری
منطقه 2قرار بود برای نصب وسایل بازی پلیاتیلن
در این پارک اقــدام کند اما تاکنون محقق نشده
است .خواهشمندیم پیگیری کنید .با تشکر
راهنما يی و رانندگی
شهروند :ورودی خیابان بخارایی از سمت
خیابان سلمان فارسی باید تا کوچه اول ،کامال
پارک ممنوع شود .زیرا با توجه به عرض کم معبر و
پــــارک خــــودروهــــا در دو ســمــت حــاشــیــه
خیابانبخارایی و نیز دوطرفه بودن این خیابان،
تردد خودروهای عبوری بسیار مشکل شدهاست و
گاهی خیابان کامال مسدود و به ایجاد ترافیک
سنگین در طــول خیابان سلمان فارسی و
درگیریهایی بین رانندگان منجر میشود.
بهداشت و درمان
 0935000571چــرا عوامل اورژانــس
بیشتر اوقــات بیماران را به بیمارستان رضوی
می برند ،وقتی که بیمارستان خیریه ارزان در
نزدیکی ما وجود دارد؟ مریض ما را به بیمارستان
رضوی بردند و پس از کلی خرج کردن که تشخیص

آنژیو و بالون دادند همین که مبلغ بیمه تکمیلی
تمام شد بیمار را مرخص کردند که متأسفانه پس از
چند روز فوت شد!
اتوبوسرانی
 0936000018سالم .چرا بهای اتوبوس
سوارشدن اینقدر گران است؟ بر چه اساسی نقدی
سوارشدن هزارتومان است وقتی بیشتر اوقات
دستگاههای شارژ منکارت خراب یا قطع هستند؟
 0915000492ســالم .به عنوان یک
مشتری ،خرید مایحتاج منزلم را از خیابان توحید و
چهارراه میدانبار انجام میدهم اما با راهاندازی
خط ویژه بیآرتی در این مسیر ،به علت نبود جای
پارک و بروز ترافیک ،مجبور خواهم شد خریدم را در
مکان دیگری انجام دهم .این کار باعث کمشدن
مشتری کسبه های محل می شود .بهتر نیست
به جای راه انـــدازی این خط و ایجاد مشکالت
متعدد برای مردم ،طرح زوج و فرد را در این خیابان
هم اجرا کنند تا ترافیک کمتر شود؟ با تشکر
آب و فاضالب
 0915000216سه ماه قبل پیادهرو ما را
برای رفع ترکیدگی لوله آب کندند .حال پس از
چند بار پیگیری برای پرکردن چاله ،می گویند
«گزارش ترکیدگی لوله آب به آدرس مورد نظر را در
سامانه خود نداریم!» چطور وقتی دو روز قبض را
دیرتر پرداخت کنیم سریع سر میرسند و انواع
اخطار و تهدید و . . .میفرستند ،اکنون که قرار
است خرابکاری خود را درست کنند این روش را به
کار می گیرند؟ شماره اشتراک ما  511721و
شماره شناسایی هم 600100/309/3/43
است .لطفا پیگیری کنید .سپاس
0915000380ایــن همه مسئوالن اعالم
می کنند که در مصرف آب صرفه جویی کنید
درحالیکه آب رودخانههای کنگ ،نغندر ،طرقبه
و ...به کشفرود میریزد و در واقع هدر میرود.
چرا مسئوالن در این باره فکری اصولی نمیکنند؟
اداره بهداشت
شهروند :با سالم به شهرآرای وزین .قابل
توجه اداره بهداشت شهرستان نیشابور! حاشیه ریل
قطار سمت چپ ،پنج دقیقه بعد از نیشابور به سمت
مشهد ،جسد یک گاو رها شده است و فاصلهاش تا
جاده به سمت یک روستا 200متر است .چرا اقدامی
برای مشخص شدن علت مرگ این گاو و دفن این
حیوان انجام نشده است؟! چوپانی در فاصله صد
متری از این حیوان تلفشده ،مشغول چرا دادن
گوسفندانش بود .لطفا پیگیری کنید .در دادن
شماره همراه اینجانب به نهاد پیگیر مجازهستید.

کاربریاراضیفتحآباد،کشاورزیاست
پاسخ به پیامک

ساجدی نيا« -ضمن تشکر از شهرآرای عزیز و
شهردار محترم منطقه ،٢در پاسخ پیامکی گفته
شده بود بــرای این زمین ها (اراضــی فتحآباد،
دیــوار بــه دیــوار میدان بار سپاد و در دل شهر)
میتوانیم مجوز ساخت بگیریم اما حاال میگویند
زمینها زراعی است .زراعت در دل شهر؟! تا کی
باید منتظر باشیم که این نقطه کوچک از مشهد
کاربری مسکونی بگیرد؟ پس چگونه است که
برخی زمینهای زراعی را با سرعت به مسکونی
و تجاری تبدیل میکنند؟ همه زمینهای خیام
شمالی کاربری زراعی داشتند و اکنون بسیاریاز
آن ها به مراکز تجاری تبدیل شده اند که افزون
بر ٢5سال از ساخت آنها میگذرد اما اراضی
فتحآباد هنوز اندرخم کوچه طرحهای شهرداری
است».

مدیر روابطعمومی شهرداری منطقه 2در پاسخ
به این پیامک با بیان اینکه «این موضوع چند بار
دیگر نیز پیگیری و پاسخ داده شده است» ،گفت:
هیچ تغییری در سیاستها صورت نگرفتهاست و
پاسخ منطقه به این دغدغه شهروند همچون سابق
است.
صـــادق نــاصــری تــأکــیــد کـــرد :اراضــــی مــورد
اشاره،کاربری کشاورزی دارد و فاقد طرح مصوب
است.

