دریچه
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شهرداری قم:

شهر بدون تخلف بیهمراهی
مردم امکانپذیر نیست

قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

اراک  /رضوان داودیجم :رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد :افزایش قیمت اینترنت برخی از اپراتورهای
تلفن همراه غیرقانونی است و قیمت بســتهها باید به قبل باز گردد .حسین فالحجوشقانی ،با اشاره به مصوبه  ۲۶۶کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات گفت :براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط ( )SMPبرای تغییر تعرفههای عادی و تشویقی سرویسهایشان باید تأیید
رگوالتوری را دریافت کنند .وی تاکید کرد :با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تأیید رگوالتوری انجام
شده این افزایش قیمتها برخالف مقررات بوده و قیمتها باید به قبل بازگردد .رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره
برخورد رگوالتوری با این موضوع تصریح کرد :اخطار الزم برای اپراتورهای متخلف ارسال شده است و این اپراتورها باید در سریعترین
زمان قیمت سرویسهایشان را به قیمت قبلی بازگردانند.

همدان /گروه استانها :سرپرست جهاد دانشگاهی واحد همدان یکی دستاوردهای این نهاد را پروژه راهاندازی مرکز جامع درمان
ناباروری دانست و گفت :این مرکز در مراحل نهایی راهاندازی خود است و به زودی به بهرهبرداری میرسد.
علی کالنترنیا ،درباره مهمترین دستاوردهای شاخص جهاد دانشگاهی واحد سازمانی خود با اتکا به نوآوری و خودباوری جهادگران واحد
طی ۴۰سال گذشته بیان کرد :از مهمترین دستاوردهای شاخص جهاد دانشگاهی همدان که همسو با دیگر واحدها و مراکز پژوهشی این
نهاد به منصه ظهور رسیده است دستیابی به مدیریت مبتنی بر فرآیندها در چارچوب اهداف و برنامههای تدوین شده بوده که آخرین
آنها حرکت در جهت برنامههای پنج ساله ششم است .از دیگر نمونههای این دستاوردها میتوان به انجام مسئولیتهای اجتماعی از
طریق ارائه خدمات تخصصی در حوزه درمان ناباروری اشاره کرد.

6

دوشنبه  13مرداد 1399
سال بیست و نهم | شمـاره 6300
 3آگوست  13 | 2020ذیالحجه 1441

naslfarda

Provinces

شهردار اندیشه عنوان کرد:

شهرقدس  /سحر مصطفویآرام
aram.sahar69@gmail.com

نشســت حســین حــقوردی ،نماینــده مــردم
شهرســتانهای شــهریار،قدس و مالرد در مجلس
شورای اسالمی با حضور شــهردار و اعضای شورای
اسالمی شهر اندیشه برگزار شد.
علی ملکی ،شهردار اندیشه در این نشست ضمن ابراز
خرســندی به خاطر حضور حاجحسین حقوردی
نماینده مجلس شورای اســامی در شهر اندیشه به
بیان مشــکالت و ارائه راهکارهای موجود پرداخت
و در جهت حل آنها گفت :شــهر اندیشه به واسطه
اینکه شهری خوابگاهی است و مردم شاغل آن هر روز
باید از جاده چیتگر به تهران مراجعه کنند با ترافیک
سنگین روبهرو میشــوند که تنها راهکار آن احداث
آزادراه تهران-شــهریار و ایجاد متروست؛ لذا نیاز به
پیگیری نماینده مجلس و همکاری مســئوالن دارد
تا یکی از مشکالت عمده مردم هرچه سریعترمرتفع
شود .شهردار اندیشــه در ادامه ضمن اعالم آمادگی
برای سرعت بخشیدن به احداث موارد یاد شده گفت:
مجموعه شهرداری و اعضای شــورای اسالمی شهر
اندیشه در این زمینه از هیچ کمک و مساعدتی دریغ
نکرده و در این جهت با جدیت و اهتمام ویژه همکاری
خواهد کرد .وی مشکالت مربوط به حریم شهر و رفع
معضالت کشتارگاه فردیس را از دیگر مواردی دانست
که باعث رنجش خاطر مردم شهراندیشه شده و اضافه
کرد :کشــتارگاه فردیس که در مرز این شهر فعالیت
میکند ،همه عواید آن نصیب شهر همجوار میشود و
بوی نامطبوع و مشکالت زیست محیطی آن به مردم
شریف شهر اندیشه تحمیل میشــود که امیدواریم
نماینده مجلس در این خصوص اقدام عاجلی را انجام
دهند .شهردار اندیشــه در بخش دیگری از سخنان
خود از توزیع دو هزار بســته حمایتی جدید در بین

ضرورتراهاندازیمتروغربتهرانبهشهراندیشه

شاید بتوان این گونه عنوان داشت که
در سطح استان تهران از شهراندیشه
میتوان به عنوان الگویی مناســب
جهت شهرنشینی جهانی یاد کرد؛ لذا
انتظارات ما از مدیران شهری اندیشه
ت
در همین حد افزایش یافته اس 

شهروندان با کمک و همیاری بنیاد مستضعفان خبر
داد و گفت :در مرحله اول این طرح  ٣۵٠میلیون تومان
با ساز و کار بسیار مناســب بین نیازمندان توزیع شد
و قرار است  ٢٠٠٠بســته دیگر از فازهای  ۱تا  ۶شهر
اندیشه توزیع شود که قریب به  ١٣٠٠بسته متعلق به
شهر جدید اندیشه خواهد بود که به نیازمندان واقعی
تقدیم خواهد شد .علی ملکی از سرویس حمل و نقل
ثابت ویژه برای جانبازان و معلوالن ســخن به میان
آورد و افزود :در راســتای تکریم از خانواده جانبازان،
رزمندگان ،ایثارگران و شــهدا ،شــهرداری اندیشه

درصدد اســت ســرویس حمل و نقل ثابتی را برای
جابهجایی عزیــزان جانباز با اســتفاده از خط تلفن
ویژه راهاندازی کند تــا این عزیزان بتوانند به بهترین
وجه برای انجام امور روزمره خود با بهره از این امکان
برخوردار شوند .در ادامه این جلسه حقوردی ،نماینده
مردم حوزه مشق در مجلس شــورای اسالمی،شهر
اندیشه را الگویی خوب برای شهرهای کشور دانست
و افزود :قطعاً شــهر اندیشــه یکی از توانمندیهای
مدیران غرب استان تهران در حوزه شهرسازی نوین
اســت و شــاید بتوان این گونه عنوان داشت که در

سطح استان تهران از شهراندیشه میتوان به عنوان
الگویی مناسب جهت شهرنشــینی جهانی یاد کرد؛
لذا انتظارات ما از مدیران شــهری اندیشه در همین
حد افزایش یافته است .حقوردی اذعان داشت :شهر
اندیشه را میتوان از بهترین شهرهای ایران در بحث
شهرسازی دانســت که قابلیت تأمین و الگوسازی را
برای شهرهای جدید در داخل و خارج از کشور دارد؛
به همین لحــاظ مدیران آن نیز بایــد متفاوت عمل
کنند که در حال حاضر انسجام خوبی بین آنان دیده
میشود.

شهردار کوهسار اظهار کرد:

ایجاد بستر الزم جهت اعتمادسازی مردم

بررسی موانع اجرای پروژه
گردشگری تلهکابین یاسوج

جلسه کمیته منابع درآمدی شهرداری کوهسار
با حضور حشمیپور معاونت اداری مالی ،حسینی
ریاســت واحد تشــخیص و وصــول درآمدهای
شــهرداری کوهســار مهندس ابوطالبی مشاور
و دبیر کمیتــه درآمدی و مســئوالن واحدهای
مربوطه درآمدی ،یادگار مدیــر روابط عمومی به
ریاست مهندس مجیدعظیمی شهردار با محوریت
بررســی موضوع افزایش ســطح درآمد و جذب

بودجه حداکثری برگزار شد .در ابتدا دبیر کمیته
درآمدی گزارشی از مصوبات جلسه قبل را قرائت و
خواستار توضیح روند اجرایی پروندههای در دست
اقدام توسط مسئول مربوطه شدند .عظیمی گفت:
ضرورت تشکیل این جلســه ارتقای درآمدزایی و
پیگیری هر چه بیشتر و سریعتر وضعیت مطالبات
اســت .وی افزود :ارائه آمار بدهکاران ،شناسایی و
معرفی همه واحدهای تجاری غیرمجاز سطح شهر
برای تهیه گزارش کارشناسی و ارجاع به کمیسیون
ماده صد جهت اخذ تصمیم و شناسایی تخلفات

ساخت و سازها در دســتور کار قرار گیرد .وی بر ایجاد خدمات ضرورى در شهرمیشود بلکه اساساً
گشت ویژه و ضربتی با رویکرد شناسایی دقیق و اجراى طرحها و برنامههای شــهرى را با مشکل
کامل از امالک متخلفان با مشــخصات کامل آن مواجه خواهد نمود .وی بررســی پروندههای در
جهت اقدامات قانونی تاکید داشــت تا متخلفان دست اقدام را اولویت اول مطالبات بر حسب زمان
جرئت ساخت و ســاز غیرقانونی را نداشته باشد .و تاریخ از راههای رسیدن ســریعتر به مطالبات
وی گفت :وصول به موقــع درآمدهای پیشبینی دانســته و گفت :باید در نحوه تأمین منابع و رفع
شده مدیریت منطقه را در ارائه خدمات کارآمد و مشکالت شــهری همگی با تبادلنظر و کمک به
تحقق اهداف ،طبق برنامههای تدوین شده یاری یکدیگر تــاش کنیم .عظیمی بــرای چند مین
میکند لذا بسیار ضروری به نظر میرسد عوامل بار با تکــرار بر موضوع «اعتمادســازی» و با بیان
مؤثر در معوق شدن مطالبات شهرداری شناسایی اینکه باید بســتر الزم جهت اعتمادسازی مردم
و راهکارهایی جهت چگونگی وصول آن پیشنهاد و به مجموعه شهرداری ایجاد شــود تصریح کرد:
اجرا شود .مهندس مجید عظیمی در جلسه کمیته یکی از راهکارهای افزایــش درآمد ،همکاری دو
درآمدی بر تالش همهجانبه بخشهای مختلف به سویه شهروندان با شــهرداری بوده که نتیجه آن
جهت وصول درآمدهای مصوب و رویکرد مشارکت کسب درآمد بیشتر برای شهرداری و متقاب ً
ال ارائه
محوری در موضوعات درآمــدی تأکید کرد .وی خدمات بیشتر و مناســبتتر به همشهریان شهر
افزود :در میان بخشهاى مختلف مدیریت شهرى ،کوهسار است.
تأمین منابع مالى و درآمدى شــهردارى اهمیت وی در آخر از کلیه پرســنل واحدهــای مربوطه
ویژهای دارد زیرا ازیک سو کسب درآمد شهردارى  درآمدی و اجرایی شــهرداری به جهت سالمت و
تأثیر عمدهای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و وجدان کاری و اخالقی که به تأیید دستگاه نظارتی
از سوى دیگرفقدان درآمد کافى نه تنها سبب عدم هم رسیده است تقدیر و تشکر کرد.

ارومیه

بیرجند

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی:

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسانجنوبی:

 ۲۵۰پرونده واگذاری اراضی کشاورزی درآذربایجانغربی ثبت شد

تأمین سالمت مردم برای هیئتیها در اولویت است

رئیس شورای سیاستگذاری ائمهجمعه
گیالن:

گیالن ۸مصالی نیمهکاره دارد

گیــان /گروه اســتانها :رئیس شــورای
سیاستگذاری ائمه جمعه گیالن ،با بیان اینکه
در مجموع  ۳۵پایگاه نماز جمعه در گیالن داریم
خاطرنشان کرد :در حال حاضر استان گیالن هشت
مصلی نیمه کاره دارد .حجت االسالموالمسلمین
ولی عادلــی یکی از مهمترین رســالتهای ائمه
جمعه را توصیه نمازگزاران به تقوا دانست و اظهار
کرد :براساس آیات و روایات تقوا مفهوم وسیعی
دارد و شــامل تقوای روحی ،فکری ،قلبی ،اعضا و
جوارح ،علمی ،سیاسی و اقتصادی میشود .وی
با بیان اینکه ابزارهای جدیــد ذائقه مردم به ویژه
جوانان را تغییر داده است تصریح کرد :ائمه جمعه
باید با توجه به نیازهای روز جامعه مسائل را تذکر
دهند و مردم را نســبت به موضوعات فرهنگی و
اجتماعی و سیاسی آگاه کنند.
وی تقــوای سیاســی را یکــی از الزمههــای
حکومت اســامی دانســت و افــزود :اگر مردم
نســبت به موضوعات سیاســی جامعه آگاهی
نداشته باشــند نمیتوانند تصمیمگیری درست
کنند و جامعــه گرفتار حکومتهــای طاغوتی
میشود.

ارومیه  /گروه اســتانها :مدیر امور اراضی
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت:
به منظور توســعه خدمات دولت الکترونیک،
اطالعات  ۲۵۰پرونده واگذاری در سامانه جامع
اطالعات اراضی استان ثبت شد.
مهدی ســرخوش با بیان اینکه حفظ کاربری
اراضی کشــاورزی و جلوگیری از خرد شــدن
آنها یکی از مهمتریــن اولویتهای کاری این
مدیریت است که در این راســتا ضمن اصالح
ساختارها و قوانین با متخلفان به صورت جدی
برخورد میشود از شناســایی ۴۸هکتار تغییر
کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان در
سه ماهه ابتدای سال جاری خبر داد .وی با بیان
اینکه امنیت غذایی ،مستلزم تداوم بهرهبرداری
از اراضی کشاورزی است افزود :در این راستا به

مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری
ائمهجمعه استان اصفهان:

نمازجمعه تنظی م کننده
فکرواخالق است

news@ naslefarda.net

کرج

کرج  /زری اسفندفر
mrs.esfandfar@gmail.com

کوتاه از استانها

فوالدشهر /ساناز قریشوندی

با حضور مسئوالن انجام شد

کهگیلویهوبویراحمد /گروه استانها :با حضور
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری
و صنایع دســتی و مدیرکل دیوان محاســبات
کهگیلویهوبویراحمــد موانــع اجــرای پــروژه
گردشگری تلهکاببین یاسوج بررسی شد .مجید
صفایــی در بازدید از این پروژه در حال ســاخت
افزود :در سطح ملی مشــکالت اجرای این پروژه
پیگیری شــده و در چند ماه اخیــر روند اجرای
تله کابین یاسوج پیشــرفت خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه از محــل اعتبارات جهش تولید
۲۷۰میلیارد ریال تســهیالت ارزانقیمت به این
پروژه اختصاص داده شده است تصریح کرد :انتظار
میرود بانک سپه در پرداخت سریع تسهیالت با
سرمایهگذار بخش خصوصی همکاری الزم را انجام
دهد .وی اظهار کرد :امیدواریم با افتتاح این پروژه
مهم سرمایهگذاری گامهای اساسی در حوزه رونق
توسعه گردشگری استان برداشته شود .صفایی با
بیان اینکه توسعه گردشگری کهگیلویهوبویراحمد
دغدغه مســئوالن اســتان به خصوص استاندار
محترم استان اســت ادامه داد :این پروژه بعد از
حدود هشت ســال راکد بودن دوباره با حمایت
مسئوالن استانی و کشــوری عملیات اجرایی آن
آغاز شده است.
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استانها

عکس  :نسل فردا

مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری
شهرداری قم گفت :وقتی شــهروندان خود را در
برابر فضای شهر مســئول بدانند و آسیبهایی
که سالمت شهر را تهدید کرده را بشناسند و در
رفع آن تالش کنند ،شهری بدون تخلف خواهیم
داشــت .احمدرضا شــفیعی با اشــاره به حیطه
فعالیتهای حوزه پیشگیری و رفع تخلفات شهری
اظهار داشــت :یکی از مهمترین و زیربناییترین
مباحث برای داشتن شهری سالم و بدون تخلف
آشنایی با تخلفات شهری است .وی افزود :تخلفات
شهری درمجموع به معنای نقض حقوق شهروندی
و اخالل درسالمت روان و زیبایی شهر بوده و سبب
آسیبرسانی به شهر میشود و معضالت شهری
زیادی را در پی دارد .شفیعی با بیان اینکه وظیفه
شهرداری شــناخت تخلفات شــهری و آموزش
شهروندان است تصریح کرد :وقتی شهروندان خود
را در برابر فضای شهر مسئول بدانند و آسیبهایی
که سالمت شــهر را تهدید کرده بشناسند و در
رفع آن تالش کنند،شهری بدون تخلف خواهیم
داشت.
وی خاطرنشــان کرد :در این جهــت مدیریت
شهری در اداره بهینه شهر براساس برنامه توسعه
با چالشهای متعددی روبهروست و شهر مقدس
قم به لحاظ موقعیــت و مهاجرپذیری با تخلفات
زیادی در حوزه شهر مواجه است .شفیعی با اشاره
به انواع تخلفات شهری ابراز کرد :ساختوسازهای
خالف ،انواع ســد معبر و معضــات اجتماعی و
حضور متکدیان،کارتنخوابها و معتادان که اثر
منفی بر پیکره شــهر و تضییع حقوق شهروندان
دارد،بخشــی از تخلفات در حوزه شهری است.
شفیعی افزود :با توجه به زائرپذیری حرم مطهر و
مسجد مقدس جمکران انتظار میرود شهروندان
در اجرای وظایف قانونی مأموران ،همراهی الزم را
داشته باشند.

افزایش قیمت اینترنت همراه غیرقانونی است

مرکز جامع درمان ناباروری در مراحل نهایی است

تعداد  ۵۰۵مورد اخطار توقف عملیات توســط
گشتهای حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی
استان صادر شده اســت .سرخوش عنوان کرد:
قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز اجرا شده
به استناد تبصره  ۲ماده  ۱۰به تعداد  ۱۴۸مورد
در سطح  ۱۹هکتار و به اســتناد احکام صادره
قطعی  ۶مورد در سطح سه هزار و  ۹۱۸متر مربع
در طی سه ماهه اول سال جاری بوده است .وی
تاکید کرد :مشــارکت و نظارت عمومی مردم
اســتان ،بهترین و مؤثرترین راه برای حفاظت
از ســرمایههای ملی و جلوگیری از به مخاطره
انداختن امنیت غذایی جامعه هست .سرخوش
بر لزوم افزایش سطح اطالعرسانی و آگاهسازی
مردم درخصوص راهاندازی سامانه  ۱۳۱تاکید
کرد.

بیرجند /گروه استانها :مدیرکل تبلیغات اسالمی
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تأمین سالمت مردم
برای هیئتیها یک اولویت است گفت :برای ایام محرم
تابع دستورات ستاد ملی کرونا هستیم .حجتاالسالم
احمد رضایی اظهار کرد :در تمام برنامههای معنوی
و مذهبی دهه امامت و ایام غدیــر و عزاداری محرم
اولویت تأمین سالمت مردم از طریق رعایت موازین
بهداشــتی و دقت در اجرای پروتکلهای بهداشتی
اســت .مدیرکل تبلیغات اســامی خراسانجنوبی
بیانکرد :هر چند مانند سالهای گذشته تجمعات
را در روز غدیر نخواهیم داشــت ولی تالش میشود
از روشهای مختلف و متعدد چون استفاده از فضای
مجازی شادی ایام عید را به خانههای مردم بیاوریم.
رضایی با اشــاره به ســنت نیک اطعام در روز غدیر
ادامهداد :یکــی از اقداماتی که تشــکلهای دینی

خراسانجنوبی در ایام غدیر پیگیری میکنند طبخ
غذا و توزیع آن با رعایت دستورالعملهای بهداشتی
بین جوامع هدف و به ویژه نیازمنــدان و محرومان
است.
وی افــزود :تعــدادی از هیئتهــای مذهبــی
خراســانجنوبی در ایام غدیر کاروانهای شادی را
در برخی از شهرســتانها خواهند داشــت ..توصیه
ما به همه فعاالن در هیئتهای مذهبی این اســت
که فعالیتهــای آنان پیوســت فرهنگی و بســته
فرهنگی و بهداشتی داشته باشــد .رضایی با اشاره
به توصیههای رهبر معظم انقالب اســامی درباره
عزاداریهای مــاه محرم اظهار کــرد :طبق توصیه
ایشان ما نیز در خراسانجنوبی تمامی فعالیتها را بر
اساس دستورالعملهای ستاد ملی کرونا در ماه محرم
خواهیم داشت.

در نشســت خبــری مدیــر نمایندگــی
شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه استان
اصفهــان با اصحــاب رســانه کــه در حوزه
علمیــه صالحــات فوالدشــهر برگزار شــد
حجتاالسالموالمسلسمین حاجآقا صالحیان
رشــته خبر و خبرگزاری را در کربال و عاشورا
دانست و ثبت تمام وقایع ریز و درشت در کربال
را توسط خبرنگاران آن روز بیان کرد .وی بحث
صنعت خبر و خبرگزاری را ریشــه در مکتب
شیعه برشمرد و عنوان کرد :بسیاری از کارهای
خوب ریشه در شیعه و اسالم دارد ولی بالد غرب
آنها را از ما گرفته و به نام خود ثبت کردهاند و
ما در این قضیه ضعیف عمل کردیم .صالحیان
افزود :در اســام خبر یعنی فرهنگســازی و
این در رفع مشکالت به ما کمک میکند .وی
خبرنگار متعهد را کســی دانســت که با خبر
خود مردم را به خدا نزدیکتــر و آتش فتنه را
خاموش کند .ایشــان تصریح کرد :در کشور
هر هفته  900و در اســتان اصفهــان  90نماز
جمعه برگزار میشــود .وی با بیان اینکه نماز
جمعه در هر شهری ایجاد شــود یعنی چهره
دین برپا شده است عنوان کرد :نماز از حضرت
آدم تا حضرت خاتم بوده ولی نماز جمعه خاص
پیامبر است و آن را در شب معراج به امت خود
داد و بعد از معراج فرمود :نماز جمعه تا قیامت
واجب است .صالحیان کســب معرفت،علم و
باالرفتن بصیرت را دلیل برتری نماز جمعه بر
سایر عبادات دانست و بیان داشت :نماز جمعه
اخالق فردی،اجتماعی و سیاسی را باال میبرد و
تنظیم کننده فکر،روحیات و اخالق مردم است
و دورشدن از افراط و تفریط را به ما یاد میدهد.
صالحیان رسالت نماز جمعه را دو چیز دانست:
ایجاد ،تولید و حفظ نیروی انســانی کارآمد و
دوم بحــث جوانگرایی و جــوان کارآمد .وی
افزود :امامان جمعه در هر شــهر باید نشست
علمی با جوانها داشته باشــند و کارشان را با
صبحگاههای مدارس شروع کنند و هر هفته به
مدارس و جوانان سر بزنند.
شهردار منطقه ثامن خبر داد:

پیشرفت ۹۰درصدی نخستین
پاتوق محله منطقه ثامن
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

پاتوق محله باغ حسنخان در فضایی به وسعت
۲۰۰مترمربع و درمجاورت خانههای تاریخی
ناظران و کرمانی با هزینه نزدیک به دو میلیارد
ریال آماده بهرهبرداری شــده است .شهردار
ت پیرامون حرم
منطقه ثامن اظهار کرد :در باف 
مطهررضوی بعضاً فضاهای رهاشدهای وجود
داشت که از نظر بصری و بهرهبرداری مناسب
شان شــهروندان منطقه و زائران بارگاه منور
رضوی نبود .سیدمصطفی نعمتی تصریح کرد:
طبق یک برنامهریزی پس از شناسایی این نقاط
تصمیم گرفتیم آنها را به عنوان مکان مؤثر و
قابل استفاده آمادهسازی و در اختیار شهروندان
و زائــران گرامی بارگاه منور امــام مهربانیها
قرار دهیــم .وی افزود :ایجاد فضاهای ســبز،
زمینهای ورزشی روباز و فضای بازی کودکان
به صورت موقت و احداث پاتوق محله ازجمله
تصمیماتی بود که در این خصوص گرفته شد.
نعمتی گفت :احداث پاتوق محله باغ حسنخان
در کوچه عســکریه نیز در راســتای سیاست
توســعه فضاهای عمومی و ایجاد محلی برای
گفتوگــو و برگزاری برنامههــای فرهنگی و
مناســبتهای اجتماعــی ،بــا بهرهگیری از
الگوهای معماری قدیم بافــت در طراحی به
منظور ایجاد آرامش و نشاط اجتماعی توام با
یک حس نوستالژی از همین دست اقدامات
مناسبســازی فضاهای شــهری است که به
مراحل پایانی اجرایی رســیده و به زودی در
اختیار زائران و مجاوران قرار میگیرد.

