مدیر مرکز پایش کیفیت آب اصفهان:

آب اصفهان بدون میکروب و مواد شیمیایی مضر است

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آبوفاضالب
اصفهان گفت :آب آشامیدنی در این استان چه
در مناطق شهری و چه روستایی ،سالم و بدون
هرگونه میکروب و مواد شــیمیایی مضر است.
فهیمه امیری افزود :همه روزه 23آزمایشــگاه
تخصصی آب و فاضالب ،ســنجش ســامت و
کیفیت آب در مناطق شهری و روستایی استان

اصفهان

Esfahan

اصفهــان را انجــام میدهند و از لحــاظ تعداد
آزمایشــگاه ،اصفهان در جایگاه نخست کشور
قرار گرفته است .وی با بیان اینکه یکپارچهسازی
آزمایشگاههای آب در روســتاها و شهرها طی
ماههای اخیــر ،دقت و نظــارترا افزایش داده
است عنوان کرد :ســامت آب خط قرمز ما در
تأمین آب آشامیدنی در روســتاها و شهرهای

اســتان اصفهان اســت و در این ارتباط از هیچ
کوششی دریغ نخواهیم کرد .مدیر مرکز پایش
و نظارت بــر کیفیت آب و فاضــاب اصفهان با
اشاره به تعدد آزمایشهای مرکز برای تأمین آب
آشامیدنی ســالم و عاری از هر آلودگی تصریح
کرد :در ۶ماه نخست امسال ۱۰۰هزار آزمایش
ُک ُلر در مناطق شــهری و  ۲۱۰هــزار از همین
نوع آزمایش در روســتاهای اســتان انجام شد.
امیری به توانمندی بــاالی اصفهان در ارتباط با

آزمونهای مختلف اشاره کرد و گفت :مطلوبیت
کلر در مناطق روستایی  ۹۹.۹و شاخص نامبرده
در مناطق شهری استان صددرصد است .مدیر
مرکز پایش و نظارت بــر کیفیت آب و فاضالب
اصفهــان اظهارداشــت :در مدت مورد اشــاره
۹۵۰آزمایش موادشیمیایی در مناطق روستایی
و ۲۰۵آزمایــش تخصصی فلزات ســنگین در
روســتاها و ۱۲۰آزمایش از این نوع در مناطق
شهری انجام گرفت.
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مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان از اجرای طرحی خبر داد:

طرح عمرانی «»300-100
در مسیر اصالح شبکههای آب روستایی
نسل فردا  /گروه استان
news@ naslefarda.net

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان از آغاز
اصالح ۳۰۰کیلومتر شبکه آب روستایی این
اســتان در بازه زمانــی ۱۰۰روزه در قالب
طرحی با عنوان  ۳۰۰-۱۰۰که از آذرماه تا
اسفندماه  99عملیاتی میشود خبر داد.
«هاشــم امینی» با تشــریح دستاوردهای
یکپارچهســازی آب و فاضالب شــهری و
روستایی ،هدف از اجرای طرح  ۳۰۰-۱۰۰را
تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار و افزایش
کیفیت آن برشمرد .وی هزینه اجرای طرح
مذکور را بالغ بــر ۵۷میلیاردتومان عنوان
کــرد و افزود :ایــن طرح موجــب تکمیل
طرحهای آبرسانی در ۹۶روستا مشتمل بر
چند مجتمع آبرســانی روستایی میشود.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان
عنوان کرد با اجرای این طرح عالوه عالوه بر
948روستای تحت پوشش آبرسانی شرکت،
۱۸روســتای جدید نیز تحت پوشش قرار
میگیرند .امینی با بیان اینکه در این طرح
۲۲سامانه و تاسیسات آبرسانی ،مشترک و
تجمیع میشود تصریح کرد :افزایش کیفی
ظرفیت آبرســانی به ۱۷روستا که پیشتر
مشکل وجود نیترات در آب داشتند ازجمله
دیگر مزایای طرح مذکور است.

وی با اشــاره به اینکه افزایش کمی ظرفیت
آبرســانی به روســتاها جــزو اولویتهای
این شرکت به شــمار میرود اظهارداشت:
۱۳۶روســتا از مزیت این طــرح بهرهمند
میشوند و ۷۰روســتا به منابع آب پایدار و
سالم دسترســی پیدا میکنند .مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب اصفهان حذف آبرسانی
سیار برای ۲۰روستا و کاهش آبرسانی سیار
به ۱۲روســتا را از دیگر نتایج طرح برشمرد
و گفت :مقدار کاهــش هدررفت آب پس از
اجرای پروژه حدود ۲درصــد و معادل یک
میلیون مترمکعب در سال است.
امینی تصریح کرد :پس از یکپارچهســازی
شرکتهای آبفا شهری و روســتایی که با
هدف کوچکســازی و چابکسازی انجام
شد ،زمینه استفاده مشــترک از تجهیزات
و تاسیســات به دســت آمد که به افزایش
بهرهوری و بهبود کیفیــت خدمات به ویژه
برای روســتاها منجر میشــود .وی اضافه
کرد :یکی دیگر از نتایج این یکپارچهسازی،
کاهش بار هزینههای جاری و انتقال سرمایه
حفظ شده به بخشهای عمرانی و هزینهکرد
برای دیگر طرحهاســت .وی با بیان اینکه
موضوع یکپارچهســازی شــرکتهای آبفا
شهری و روســتایی نیز به عنوان پروژهای
مهم از بخش ســازوکارهای پویش الف-ب

ایران در دســتور کار وزارت نیرو و شرکت
مهندســی آب و فاضالب کشور قرار گرفت
اظهار داشــت :پس از انجام مطالعات اولیه
و برگزاری جلســات کارشناســی در اواخر
ســال  ،۱۳۹۸در راســتای تحقق اجرای
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی و
پس از تصویب شورای عالی اداری و هیئت
وزیران ،یکپارچهسازی شرکتهای مذکور
آغاز شد و ۳۵شرکت آب و فاضالب شهری با
۳۱شرکت آب و فاضالب روستایی در سراسر
کشور دارای ساختار یکپارچه در بخش ارائه
خدمات شهری و روستایی شدند .مدیرعامل
شرکت آبفا استان اصفهان افزایش بهرهوری
در ارائه خدمات به مشــترکان را مهمترین
مزیت طرح یکپارچهسازی شرکتهای آبفا
شهری و روستایی دانســت تصریح کرد :از
مهمترین مزایای یکپارچهسازی میتوان به
مدیریت واحد و یکسان توزیع منابع آب شرب
در یک منطقه ،ارتقای سطح خدمات مناطق
روســتایی و کم کردن فاصله آن با مناطق
شهری ،ارتقای تاسیسات آبرسانی در مناطق
روســتایی ،جلوگیری از تصمیمگیریهای
متفاوت درخصوص توزیع آب در یک منطقه،
مدیریت بهینه و کارآمدتر توزیع آب شرب به
واسطه تسلط و اشراف کامل بر همه منابع آبی
یک منطقه و دراختیارداشتن آمار و اطالعات

خبر روز

واحد اشــاره کرد .وی با اشــاره به اهمیت
افزایش اقدامات الکترونیکی و غیرحضوری
به ویژه در دوران کرونا افزود :در راســتای
تکریم روستاییان و حفظ سالمت و حداقل
ارتباط حضوری کــه افزایش رضایتمندی
را نیز به دنبال دارد بســیاری از اقدامات به
صورت غیرحضوری و با کیفیت باال همچون
شهرها برای روستاها نیز انجام میپذیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان به
اهمیت افزایش نشــتیابی و جلوگیری از
هدررفت آب اشــاره و خاطرنشان کرد :آب
بدون درآمد شــهری ۱۶.۱درصــد برآورد
میشود و این میزان در روستاها در مقایسه
با شهرها باالتر است که با اجرای طرحهای
مختلف ،آن را نیز کاهش میدهیم .امینی،
با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان در طرح
یکپارچهسازی شــرکتهای آب و فاضالب
پیشــرو بوده اســت افــزود :مجموعه آب
و فاضالب اســتان امســال به دلیل ایجاد
سامانه  1522در جشــنواره شهید رجایی
یکی از دستگاههای برتر در زمینه خدمات
الکترونیک شناخته شد ،از این رو تاکید بر
این شد که ســامانه  1522برای روستاهای
استان نیز راهاندازی شود تا روستاییان برای
دریافت خدمات کوچک ماننــد تغییر نام،
قبض المثنی یا حتی خدمــات اولیه مثل

شهردار کیوتو و هیروشیما به شهردار
اصفهان نامه تبریک ارسال کردند

نامههایی
از «کیوتو» و «هیروشیما»
نسل فردا  /گروه استان
news@ naslefarda.net
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درخواست انشــعاب آب و فاضالب نیازی
به مراجعه حضوری به شــرکتها و شهرها
نداشته باشند.
وی ادامــه داد :راهاندازی ســامانه 1522
روستایی نیازمند زیرساختهایی بود و باید
تمام پروندههای آب و فاضالب روســتایی

اســکن و بایگانــی الکترونیکی میشــد
که خوشــبختانه در هشــت ماهه گذشته
پرونده 95درصد بیش از 230هزار مشترک
روستایی بایگانی الکترونیک شده است و از
این پس میتوانند خدمات آب را از طریق این
سامانه دریافت کنند.

کوتاه از قم

تشریح ابعاد مختلف تعطیلی های پیش رو

ضرورت هماهنگی بیشتر در مقابله با کرونا

مدیرکل مدیریت بحران استان به تشریح ابعاد مختلف تعطیلی های پیش رو پرداخت.محسن اروجی در نشست شورای اطالع
رسانی استان قم با اشاره به طرح جامع مدیریت کرونا اظهارکرد :این طرح که از دیروز در قم به عنوان یکی از شهرهای قم قرمز
کشور اجرا شد با مباحث مختلفی همراه است.وی افزود :طرح مذکور که طرحی جامع در عرصه محدودیت های جامع است دارای
 7راهرد اساسی است.اروجی با اشاره به هفت راهبرد طرح مذکور بیان کرد :از جمله این راهبردها می توان به  ،تشدید نظارت بر
رعایت پروتکل های بهداشی و اعمال قانون ،تست گسترده و هوشمند ،بیماری یابی فعال ،ارتقا آموزش و اطالع رسانی و فرهنگ
سازی این مهم که باید با کرونا زندگی کرد و حفاظت از گروه های آسیب پذیر که شامل حمایت از افراد باالی  ۶۵سال و افرادی
که بیماری زمینه ای دارند می شود ،اشاره کرد.

معاون استاندار قم بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر در زمینه فعالیت در عرصه طرح های مرتبط به مقابله با کرونا در استان تاکید
کرد.بیژن سلیمان پور در جلسه ستاد اطالع رسانی کرونا در استانداری قم با اشاره به طرح های موجود در زمینه مهار کرونا در
استان قم گفت :فعالیت های مرتبط به ساماندهی امور با ابزارهایی چون پایش و تحقیقات میدانی در خصوص نوع و معیارهای
مختلف اندازه گیری فراگیری و همچنین راه های مقابله عملی با انتشار ویروس در حال انجام است.وی افزود :در این زمینه دستگاه
های مختلف استان قم پا به پای هم در اجرای این طرح ها هم افزایی و فعالیت دارند .در روزهای اخیر شاهد سکون شیوع بیماری
در قم و حتی شیب مالیم شیوع هستیم ولی با توجه به اینکه در ماه های آینده شیوع خطرناک تری خواهیم داشت قطعا نباید
این آمار را خوب بدانیم.

خبر ویژه


عزم مردم برای کمک به کنترل
بیماری کرونا

استاندار قم گفت :باتوجه به وضعیت موجود و
آمارهای روزانه ،خواستار مشارکت و همکاری
جدی همه مردم بــرای اجرای طــرح جامع
مدیریت تجمعات و ترددها در قم هستیم.بهرام
سرمست بعد از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
که به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور رئیس
جمهور و استانداران برگزار شد ،با اشاره به اینکه
اجرای طرحجامع«مدیریت تجمعاتو ترددها»
در نقاط قرمز آغاز شده  ،گفت :این طرح شامل
صنوف ،ادارات دولتی ،اماکن مذهبی و مقدسه،
کنترل ورودیهای شــهر و محدودیت تردد
شبانه خودروها ی شخصی در زمانهای اعالم
شده متناســب با هر کدام خواهد شد و تمام
افراد مربوط موظف به رعایت موارد اعالم شده
خواهند بود.
استاندار قم مهمترین مصوبه جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا را پرداخت یکصد هزار تومان به هر
فرد بدون حقوق ثابت و متضرر از اجرای این طرح
عنوان کرد و افزود :این پرداختها چهار ماهه و
بالعوض خواهد بود و به حدود سی میلیون نفر
در سراسر کشور تعلق خواهد گرفت.
وی افزود :در جلسه دیروز پرداخت یک میلیون
تومان وام هم به ده میلیون خانوار مصوب شد
که به صورت اقساط ســی ماهه کسر خواهد
شد.سرمست با اشــاره به اینکه هدف از اجرای
این طرح حفظ سالمتی مردم است ،افزود :انتظار
داریم مردم با مسئولیت پذیری به مدت دو هفته
بهکنترلبیماریکرونادراستانکمککنند.وی
با تاکید بر اینکه رسانهها نقش مهمی در زمینه
بهبود وضعیت موجود کرونای در استان را دارند،
ادامه داد :از صداوسیما و سایر رسانهها درخواست
دارم در جهــت اقنــاع افــکار عمومی تالش
کنند.

قم

Qom
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معاون هماهنگکننده سپاه قم:

بسیج درخدمت به مردم پیشرو و امید آفرین بوده است

معاونهماهنگکنندهسپاهقمبابیاناینکه
بسیج در تمام عرصهها پیشرو خدمت بوده
گفت :بسیجیان در سراســر کشور بدون
منت برای رضای خدا در تمامی حوزه ها
فعالیت دارند و همیشه در صف اول بوده
اند.سرهنگ مهدی کبیری پور در نشست
خبری با اصحاب رســانه که به مناسبت
هفته بسیج در ســاختمان هنر و رسانه
شهید ماهرخ برگزار شد ،گفت :بسیج در
تمام عرصهها پیشرو خدمت بوده و است
و بسیجیان بی منت برای رضای خدا کار
میکنند.معاون هماهنگکننده سپاه امام
علی ابن ابی طالب (ع) استان قم در ادامه
با اشاره به نامگذاری روزهای هفته بسیج
افزود :جمعه  ۳۰آبان آغاز هفته روز بسیج
با عنوان معنویت و ســامت ،شنبه  ۱آذر
بسیج فرزند مسجد خادم مردم ،یکشنبه
 ۲آذر بســیج مطالبهگــر و عدالتخواه،
دوشــنبه  ۳آذر بسیج و ســبک زندگی
اسالمی ایرانی ،سهشنبه ۴آذر بسیج والیی
انقالبی و تمدنساز ،چهارشنبه ۵آذر بسیج
نیروی مقاومت ملت ایران و پنجشــنبه
ششم آذرماه ۱۳۹۹که روز پایانی این هفته
است و مصادف با وفات حضرت معصومه
سالماهللعلیها است با عنوان بسیج خدمت
مؤمنان و ایثارگری نام گذاری شده است.
وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور
و شرایط موجود ،ادامه داد :فعالیت بسیج در
حوزه فرهنگ در قالب خدمت رسانی در

فضای مجازی و تمرکز و استفاده از ظرفیت
آن از جمله برنامههای بصیرتی و جشنواره
نجم خواهد بود.کبیری پور با بیان اینکه
برپایی ایستگاههای سالمت تحت عنوان
«شهید ســلیمانی» با همکاری معاونت
بهداشت و درمان اســتان و با هدف ارائه
خدمات بهداشتی در قالب کمک به درمان
بیماران و کاهش مراجعه به بیمارستانها
برای قطع زنجیره کرونا از جمله برنامههای
هفته بسیج است ،گفت :همچنین طرح
نذر ماسک توسط بسیج اصناف با توزیع
 ۷۰هزار ماسک رایگان بین مردم و اصناف،
ایستگاه ســامت توزیع ماسک نیم بها با

مشارکتبسیجدانشجوییباظرفیتتولید
روزانه  ۵۰هزار ماســک ،توزیع  ۱۰هزار
ماسک برای کارگران ساختمانی و توزیع
 ۳۰۰بستهمعیشتیبههمتبسیجکارگری
استاننیزازدیگربرنامههایاینهفتهاست.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج با اشاره
به اینکه طرح پایش و عارضهیابی با عاملیت
بسیجمهندسینصنعتوبسیجکارگریو
همچنین طرح عمران روستا توسط بسیج
مهندسین عمران نیز ۲طرح دو ساله است
که در هفته بســیج مجددا ً آغاز میشود،
افزود ۲۰ :مورد میز خدمت توسط بسیج
ادارات تا پایان ســال و همچنین اهدای

شــهردار «کیوتو» و رئیس اتحادیه شــهرهای
تاریخی و شهردار «هیروشیما» و رئیس سازمان
جهانی شــهرداران صلــح در نامههایی جداگانه
به شــهردار اصفهان ،روز نکوداشــت اصفهان را
به شهروندان و مدیران شــهری اصفهان تبریک
گفتند.
«کادوکاوادایساکو» شهردار کیوتو و رئیس اتحادیه
شهرهای تاریخی در نامه خود به شهردار اصفهان
به مناســبت روز اصفهان اظهار کــرد :از جانب
اتحادیه شــهرهای تاریخی جهان ،تبریکهای
صمیمانه خود به مناسبت روز نکوداشت اصفهان
که در ۲۱نوامبر جشــن گرفته میشود را به شما
ابالغ میکنم .وی ادامه داد :گرچه جهان همچنان
با شرایط دشوار دســت و پنجه نرم میکند ،اما
هریک از شهرهای عضو این اتحادیه به شیوههای
مختلف درصدد فائق آمدن بر آن هستند و اصفهان
به عنوان یکی از این شهرها در این مدت توانسته
رویدادهای مختلف خود را به صورت آنالین برگزار
کند تا فرآیند تعامالتش متوقف نشود .همچنین
«ماتسویکازومی» شــهردار هیروشیما و رئیس
سازمان جهانی شهرداران صلح در نامه به شهردار
اصفهان اظهار کرد :مایه خرسندی و مسرت است
که به مناسبت روز نکوداشت اصفهان ،این پیام را
برای شهروندان این شهر ارسال میکنم.
رئیس سازمان جهانی شهرداران صلح افزود :این
سازمان با قریب به هشت هزار شهر عضو از 165
منطقه و کشور جهان در تالش است مسیری را به
سوی اهداف خود خلق کند .وی با اشاره به اهداف
این ســازمان ،تصریح کرد :تحقق جهان عاری از
سالح هستهای و تحقق شــهرهای امن و پایدار
از مهمترین اهداف ماســت و اصفهان که از سال
 2005تاکنون به عضویــت این مجموعه جهانی
درآمده ،همواره حامی ،همراه و همکار فعالیتهای
ما در راستای دستیابی به صلح جهانی بوده است.
ماتسویکازومی افزود :در ششمین روز از آگوست
 1945تنها یک بمب اتمی ،هیروشیما را نابود و
غیرنظامیان بیشــماری را قربانی کرد .برهمین
اساس هیروشیما که این تجربه تلخ را پشت سر
گذاشته ،همواره در پی تحقق جهان عاری از سالح
هستهای است زیرا معتقدیم هیچ کسی دیگر نباید
شبیه به ما چنین رنجی را متحمل شود.

خون در سوم آذرماه با مشارکت کارکنان
بسیج عضو ادارات و کارخانجات و بسیج
پیشکســوتان ،در قالب برنامههای هفته
بسیج است که در هفته آینده برگزار خواهد
شد.وی از توان بســیج در امیدآفرینی و
کاهش و رفع مشکالت اجتماعی ،با حضور
 ۶۵مشاور در زندان مرکزی قم گفت و افزود:
حضور طالب بســیجی در بیمارستانها،
تکمیل روند درمان معتادین پس از مرحله
سمزدایی و ترک در کمپ قمرود ،صیانت
از خانواده آنان توسط بسیج و بکارگیری
افراد تــرک داده شــده در تولید صنایع
دستی فنرسازی و بلوکزنی و اختصاص

درصدی از فروش محصوالت بــه آنها از
دیگر فعالیتهای اجتماعی بسیج است.
وی همچنین همکاری طالب جهادی در
بازگشت روحیه فرد معتاد و نحوه برخورد
خانوادهها پس از بازگشت این افراد به خانه
و جامعه خبر داد و گفت :بازسازی و تعمیر
مسکن  ۵۰۰خانواده محروم با مشارکت
کمیته امداد و گروههای جهادی اشــاره و
از اقدام به زیباســازی  ۵مدرسه در سطح
روستاهای قم ،توسط نیروهای جهادی در
فرصت مناسب تعطیلی مدارس و تأمین
پانزده هزار غذای گرم توسط بسیج مدیران
محالت و توزیع توســط دویست و پنجاه
گروه جهادی از توان بسیج در حوزههای
مختلف بوده است.رئیس ستاد بزرگداشت
هفته بسیج از برگزاری جشنواره نجم در
دوم آذر ماه خبر داد و افزود :این جشنواره با
عنواننهضتجوانانمسئلهمحوردرفضای
مجازی ،نهضــت مطالبهگری و پیگیری
موضوعات بصیرتی و مسابقات فرهنگی،
بصیرتی در محلهها ،اشاره و از برنامههای
هنری به اختتامیههای جشــنواره فیلم
مقاومت و پخش در فضای مجازی ،افتتاح
نگارخانه ماهرخ در ساختمان هنر و رسانه،
کارگاههــای گرافیک و خوشنویســی و
برگزاری شب شعر مجازی توسط بسیج
هنرمندان و درنهایت نواختن زنگ بسیج
از طریق سامانه شــاد برای دانش آموزان،
خواهد بود.

شهر قم برای ساخت مسکن ملی
 ۶۳هکتار بزرگتر شد

شورای عالی شهرسازی با الحاق  ۶۳هکتار از
اراضی شهرک قدس شهر قم به محدوده این
شــهر برای احداث طرح ملی مسکن موافقت
کرد.بر اساس ان حبر شورای عالی شهرسازی
اعالم کرد :این شــورای عالی در جلسه  ۵آبان
 ۱ ۳۹۹خود موضوع مغایرت اساسی «الحاق ۶۳
هکتار از اراضی دولتی به محدوده جهت تأمین
اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی تولید مسکن»
در مجاورت شرقی منطقه موسوم به شهرک
قدس شهر قم به منظور اختصاص به مشموالن
واجد شرایط از نیروهای مسلح مصوب در تاریخ
 ۲۷اردیبهشت امسال در شورای برنامه ریزی
و توسعه اســتان قم را مورد بررسی قرارداد و
با الحــاق اراضی مذکور بــا ظرفیت جمعیت
پذیری  ۱۸هزار و  ۷۰۰نفر به محدوده شــهر
قم موافقت کرد.این شــورای عالی میافزاید:
ضروری است در سهم بندی واحدهای احداثی
عالوه بر مشموالن واجد شرایط نیروهای مسلح
در چارچوب تفاهم فی مابیــن وزارتین راه و
شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،
مشموالن واجد شرایط از سایر اقشار شهر قم
نیز مد نظر قرار گیرند.

لطمه کرونا به  ۴۰۰واحد
اقامتی اطراف حرم

شــهردار منطقه هفت قم با اشــاره به وجود
 ۴۰۰واحــد اقامتی تعطیــل و نیمه تعطیل
در منطقه هفت ،از آســیب شــدید کرونا به
وضعیت درآمدی این منطقه خبر داد.مجید
متینفر با اشاره به اینکه وجود بافت فرسوده
فعالیتهای عمرانــی و خدماتی در منطقه را
با سختی مواجه کرده است ،اظهار داشت۹۰ :
درصد از مساحت ۴۶۰هکتاری منطقه هفت
بافت فرسوده اســت که کار در آن را سخت تر
کرده است.
شــهردار منطقه هفت قم با بیان اینکه در دل
بافت فرسوده منطقه بافت تاریخی هم وجود
دارد ،افزود :در دل همین بافت تاریخی ،بافت
پیرامون حرم مطهر حضــرت معصومه(س)
وجود دارد که هر کدام مراقبتها و مالحظات
خاص خود را دارند.متینفــر با بیان اینکه در
این منطقه قید و بندهای وجود دارد که دست
شهرداری را بسته اســت ،تصریح کرد:همین
مسائل بر روی درآمد شهرداری هم تاثیر دارد
و پیشبرد پروژهها را از این جهت هم با سختی
مواجه میکند.

