
گزارش

پیکر خبرنگاران فقید ایسنا و ایرنا در قطعه 
نام آوران آرام گرفت

پیکر مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، دو خبرنگار 
فقید ایسنا و ایرنا در قطعه نام آوران بهشت زهرای 

تهران به خاک سپرده شد.
مراســم تشــییع پیکر مهشــاد کریمی و ریحانه 
یاســینی، دو خبرنگار فقید ایسنا و ایرنا، صبح روز 
)جمعه 4 تیرماه( در بهشــت زهرای تهران برگزار 
شد و پیکر این دو خبرنگار فقید در قطعه نام آوران 
)قطعه 255( بهشت زهرای تهران به خاک سپرده 
شد. در مراسم تشییع پیکر خبرنگاران ایسنا و ایرنا 
جمع کثیری از اهالی رسانه، خانواده های خبرنگاران 
فقید و همچنین دوســتان و همکارانشــان حضور 
داشتند. قرار است مراســم یادبود این خبرنگاران 
روز یکشــنبه 6 تیرماه بر سر مزارشان برگزار شود. 
ساعت برگزاری مراســم ریحانه یاسینی 10 صبح 
و مراسم مهشــاد کریمی 5 بعدازظهر خواهد بود. 
این دو خبرنگار  روز چهارشــنبه )2 تیرماه( برای 
تهیه گزارش از وضعیــت دریاچه ارومیه به همراه 
خبرنــگاران دیگر به این منطقه ســفر کرده بودند 
که اتوبوس حامل خبرنگاران در حوالی شــهر نقده 
واژگون شــد و »مهشــاد کریمی« خبرنگار حوزه 
محیط زیست ایســنا و »ریحانه یاسینی« خبرنگار 
ایرنا در این ســانحه جان باختند. سایر خبرنگاران 

در اتوبوس هم به شدت آسیب دیدند.  ایسنا

فوت ۱۱۵ نفر در ۲۴ ساعت 
مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت 
آمار مربــوط به مبتالیان ، بهبودیافتــگان، فوتی ها و 
واکسیناسیون کرونا در 24 ساعت گذشته را اعالم کرد.

از روز پنجشــنبه تا چهارم تیرماه 1400 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، 10 هزار و 820 بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 
1397 نفر از آنها بستری شــدند و مجموع بیماران 
کووید19 در کشــور به ســه میلیون و 150 هزار و 
949 نفر رسید. متاســفانه در طول این مدت، 115 
بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان این بیماری به 83 هزار و 588 نفر رسید. 
خوشبختانه تاکنون دو میلیون 809 هزار و 595 نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 
شــده اند. 3219 نفر از بیماران مبتــال به کووید19 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت 
مراقبت قرار دارنــد. تاکنون 23 میلیون و 67 هزار و 
205 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده 
است. در حال حاضر 32 شهر کشور در وضعیت قرمز، 
174 شهر در وضعیت نارنجی، 242 شهر در وضعیت 
زرد قرار دارند. تاکنون 4 میلیون و 415 هزار و 864 
نفر دوز اول واکسن کرونا و یک میلیون و 127 هزار 

و 886 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند.  ایرنا

اخبـــــار

مدیر کل تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش از واکسیناسیون معلم ها 
و دست اندرکاران مدارس تا پایان مرداد ماه خبر داد

محسن بیگی درباره تمهیدات بهداشتی وزارت آموزش و پرورش برای سال جدید 
تحصیلی،  با اشاره به برنامه ریزی برای واکسناسیون معلمان، گفت: ما نمی توانیم 
به طور دائمی مدارس را تعطیل کنیم و بازگشــایی مدارس از مهر ماه 1400 در 

دستورکار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ســتاد ملی کرونا واکسیناسیون معلمان را به مرداد ماه موکول 
کرده اســت، افزود: تا پایان مرداد ماه باید تمام معلم ها و دست اندرکاران مدارس 
)راننده ســرویس و غیره( واکســن کرونا دریافت کنند. در حــال حاضر وزارت 
آموزش و پرورش در تعامل با وزارت بهداشت،  داده های واکسیناسیون را بررسی 

و احصا می کند.
وی با اشــاره به این که حدود 100 هزار راننده  سرویس در ایران مشغول به کار 
هستند، عنوان کرد: معلم های مدارس دولتی و غیرانتفاعی تا به امروز حدود یک 

میلیون و 200 هزار نفر برآورد شده اند.
مدیــرکل تربیت بدنی و ســالمت وزارت آموزش و پرورش در خصوص شــیوه 
بازگشایی مدارس، توضیح داد: ممکن است در سال تحصیلی جدید بنابر شرایط 
شــیوع ویروس کرونا یک کالس یا یک مدرسه به طور موقت غیر حضوری شود. 
برخی از درس های مدرســه نیز در ســال تحصیلی جدید به طور مطالعه  آزاد به 
دانش آموزان ارائه می شود. همچنین بسیاری از فعالیت های جانبی داخل مدرسه 
که احتمال برخورد فیزیکی نزدیک را فراهم می کنند، در ســال تحصیلی جدید 

لغو می شوند. وی تاکید کرد: تجربه  آموزش و پرورش در برگزاری امتحانات سال 
گذشته نشان داد که بخش عمده ای از نگرانی های مرتبط با شیوع ویروس کرونا 

قابل مدیریت هستند.
مدیرکل تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که مردم 
به اندازه  کافی از خطرات کرونا آگاه هستند، اضافه کرد: وزارت آموزش و پرورش 
ســعی دارد با تدوین طرح »نظام مراقبت مبتنی بر مدرســه« مدارس مختلف با 

جمعیت های گوناگون را در سال تحصیلی جدید مدیریت کند.
وی افزود: بر اساس دســتور وزیر آموزش و پرورش به سازمان نوسازی مدارس، 
بسیاری از مدارس در حوزه بهداشت محیط و ساختارهای فیزیکی تا ابتدای مهر 

ماه مورد اصالح قرار می گیرند.
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شیوه بازگشایی مدارس در مهر

 واکسیناسیون معلمان و دست اندرکاران مدارس تا پایان مرداد

یزد؛ رئیس کل دادگستری استان یزد از تعطیلی ۲۴۷۰ واحد 
و نیمه فعال بودن ۷۰۳ واحد تولیدی استان بنا بر اعالم خانه صمت 
خبر داد و با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای رفع موانع 
تولید، از برخی بانک ها به دلیل دریافت مازاد بر سود مصوب بانک 
مرکزی در اجرائیه بر علیه واحدهای تولیدی اســتان گالیه کرد.
غالمعلی دهشیری« در آستانه هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به عملکرد یک سال گذشته دستگاه 
قضایی در استان پرداخت و گفت: در حالی سال ۱۳۹۸ به ازای هر 
هزار نفر در استان شاهد تشکیل ۱۲۴ فقره پرونده در دادگستری 
اســتان بودیم که در یکسال گذشته این عدد به ازای هر هزار نفر 
به ۱۲۳ فقره پورنده کاهش یافته اســت. این مقام قضایی در عین 
حال از رشد ورودی پرونده های دادگستری استان از ابتدای خرداد 
۹۹ تــا ابتدای خرداد ۱۴۰۰ خبــر داد و گفت: تعداد ورودی های 
دادگستری استان در یکسال گذشته ۲۲۸ هزار و ۵۴۹ فقره بوده 
که نسبت به مدت مشابه قبل تعداد هفت هزار و ۴۶۲ فقره پرونده 
افزایش داشــته و در مقایسه با میانگین رشد ۵.۵ درصدی ورودی 

پرونده ها در کشور از وعیت بهتری برخوردار بوده است. دهشیری 
نرخ رسیدگی به پرونده های قضایی در استان را نیز ۱۰۹ درصد و 
رشــد آن نسبت به سال قبل را ۵ درصد اعالم کرد و گفت: مانده 
پرونده های دادگستری استان تا پایان اردیبهشت ماه امسال را ۳۹ 
هزار و ۳۳۷ فقره خواند که نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد بیشتر 
بوده و در مقایسه با رشد ۱۲ درصدی کشور وضعیتی به مراتب بهتر 
داشته ایم. وی متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگستری 
استان را ۹۸ روز اعالم کرد و افزود: تعداد شعب نامتعارف یعنی با 
موجودی بیش از ۲۰۰ پرونده را در ابتدای پارسال ۶۴ مورد خواند 
که با اقدامات صورت گرفته در ابتدای خردادماه امســال ۵۰ مورد 
از ان کاهش یافته و تنها ۱۴ شــعیه در این رابطه باقیمانده است. 
رئیس کل دادگستری استان از کاهش ۵۵.۲ درصدی پرونده های 
مســن دادگستری استان طی یکسال گذشــته خبر داد و گفت: 
پرونده های مسن یعنی پرونده های با عمر بیش از یکسال در شعب 
تحقیق، رسیدگی و تجدید نظر دادگستری یزد در ابتدای خرداد 
۹۹ برابــر با چهار هزار و ۲۸۶ فقــره بوده که هم اکنون به دو هزار 

و ۳۶۵ فقره کاهش یافته اســت. وی از ثبــت تاکنون ۱۰ هزار و 
۲۳۱ فقــره پرونده قضایی به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: 
در همین راستا و با توجه به شــیوع کرونا نیز ۱۶۲ اتاق دادرسی 
الکترونیکی در اســتان ایجاد شده که ۱۶ مورد آنها در زندان های 
استان مستقر هستند و تاکنون هفت هزار جلسه دادرسی در استان 
بدون حضور فیزیکی افراد برگزار شــده است. دهشیری در مورد 
رضایتمندی مردم از خدمات دســتگاه قضایی در استان نیز ابراز 
کرد: براساس نظرسنجی ها دادگستری استان همواره رتبه اول تا 
چهارم کشــور را از این لحاظ از آن خود کرده است. وی در مورد 
مجازات های جایگزین حبس نیز اعالم کــرد: در حال حاضر ۲۴ 
درصد محکومیت های کیفری استان در قالب مجازاتهای جایگزین 
حبس صادر می شود و در حالی شاهد رشد ۴۱ درصدی در استان 
از این حیث هســتیم که میانگین رشد کشوری در این خصوص 
طی یکســال اخیر ۳۱ درصد بوده و در موضوع پابند الکترونیکی 
نیــز تاکنون ۴۲۰ مورد از این طریق مورد پایش قرار گرفته اند که 
۶۰ درصد آن مربوط به یکسال اخیر بوده است. وی به کاهش ۶.۴ 

درصدی ورودی به زندان های اســتان خبر داد و در خصوص پنج 
عنوان اتهامی مهم اســتان که تقریباً مشابه کشور است نیز گفت: 
سرقت مستوجب تعزیر اولین عنوان اتهامی در استان است که در 
این حوزه طی سال گشذته کاهش هفت درصدی را شاهد هستیم. 
وی توهین و ضرب و جرح عمدی را عنوان اتهامی بعدی در استان 
به لحاظ فراوانی خواند و گفت: خوشــبختانه در این دو مورد که 
نشات گرفته از کاش تاب آوری در جامعه است نیز طی سال گذشته 
کاهش های ۷ و ۱۱ درصدی را شــاهد بودیم. دهشیری تهدید و 
صدمه بدنی ناشــی از تصادفات را نیز دیگر عناوین اتهامی استان 
خوانــد که در رده های بعدی جای دارند. رئیس کل دادگســتری 
استان در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که بنا بر اعالم خانه 
صمت استان در حال حاضر دو هزار و ۴۷۰ واحد تولیدی تعطیل 
در استان داریم یا پروانه فعالیت آنها به دالیلی مانند فعالیت نکردن 
باطل شده است، افزود: همچنین ۷۰۳ واحد نیز نیمه فعال هستند 
کــه با رفع موانع موجود برای تولید آنها می توانیم هم ونق تولید و 

هم اشتغالزایی بیشتر در این واحدها را شاهد باشیم.

فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
شهرستان ویژه شاهرود منصوب شد. 

شاهرود-علیرضا آشناگر ، استاندار سمنان طی حکمی 
علیرضا آشوری را بعنوان " معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

فرمانداری شهرستان ویژه شاهرود " منصوب کرد
در حکم انتصاب آقای علیرضا آشوری آمده است :  

به موجب این حکم و بنا به پیشــنهاد فرماندار محترم 
شهرستان ویژه شــاهرود به سمت " معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی فرمانداری شهرســتان ویژه شــاهرود" منصوب 

می شوید
تالش در جهت تحقق برنامه های سیاســی و اجتماعی 
دولت و افزایش مشــارکت و حضور مؤثر مردم شهرستان در 
فعالیت های سیاســی و اجتماعی ،بستر سازی فعالیت های 
مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی شهرستان و نظارت بر 
عملکرد آنها،  حمایت ، پشتیبانی ، توانمند سازی و نظارت بر 
عملکرد شوراهای اسالمی شهر و روستای شهرستان افزایش 
منزلت و ارتقاء حقوق  شهروندی ،  برنامه ریزی جهت توسعه 
و بهبود پدیده های فرهنگی و اجتماعی و کاهش آسیب های 
اجتماعی در حوزه شهرستان ، همکاری با دستگاههای اجرایی 
در جهت تحکیم و تعالی خانواده و منزلت زنان و هویت بخشی 
به جوانان،   تجزیه و تحلیل و ریشــه یابی جرایم و تخلفات 
سیاسی و امنیتی و اتخاذ  تدابیر الزم برای پیشگیری، تأمین ، 
حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان با هماهنگی 
ادارات اطالعاتــی ، انتظامی و نظامی،  انجام اقدامات مربوط 
بــه کنترل و نظارت بر قاچاق کاال ، اســلحه و مواد مخدر در 
حوزه شهرستان،  پیگیری امور اتباع خارجی مقیم شهرستان، 
از جمله وظایفی اســت که انتظار است با هماهنگی فرماندار   
محترم  در انجام آن اهتمام نمائید. امید است  در تحقق برنامه 
ها و سیاستهای دولت تدبیر و امید و نیز  خدمت رسانی هر چه 

بیشتر به مردم شریف شهرستان موفق باشید. 
توفیق روز افزونتــان را در پیروی از منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران از درگاه پروردگار قادر متعال 

خواستارم .
                      علیرضا آشناگر
                     استاندار سمنان

گفتنی است علیرضا آشوری از نیروهای متخصص وبومی 
شاهرود پیش از این انتصاب ، معاونت فرمانداری شهرستانهای 

میامی و مهدیشهر را در کارنامه ی خود دارد

ــر ــ ــب ــ خ
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تعطیلی حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی استان یزد

اسالمشــهر- با همت جهادی ســازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری اسالمشهر معضل ترافیک در ورودی 
شهر با اصالح هندسی میدان نماز برطرف شد.  حمیدرضا 
چابک مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اسالمشهر اظهار کرد: با اجرای طرح اصالح هندسی میدان 
نماز معضل ترافیکی در میدان ورودی به شهر اسالمشهر 
برطرف شد. چابک با اشــاره به اهمیت و ضرورت اجرای 
این طرح افزود: با اجرای طرح اصالح هندسی میدان نماز 
عالوه بر کاهش بار ترافیکی ورودی به شهر اسالمشهر، نقاط 
حادثه خیز و ناایمن اطراف میدان برای عبور و مرور مطمئن 
خودروها اصالح و ایمن ســازی شده است.وی تاکید کرد: 
با انجام مطالعات کارشــناس مشاور و پس از اخذ موافقت 
شورای ترافیک شهرســتان، طرح اصالح هندسی میدان 
نماز با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال با تالش کارشناسان 
و پیمانکاران ســازمان حمل و نقل و با استفاده از ادوات و 
تجهیزات شهرداری با ۶۰ درصد صرفه جویی در هزینه ها به 
اجرا درآمده اســت. وی ادامه داد: در طرح اصالح هندسی 
میــدان نماز ۲۷ هزار مترمربع تعریض معبر، ۵۵ هزار متر 
مکعب خاکبرداری و آماده ســازی معبر، ۴۰۰۰ متر نهر 
احداث و ۷۰۰ متر مربع بتن ریزی صورت گرفته و بالغ بر 
۴۵ دستگاه تیربرق و ۹۰۰ اصله درخت جابه جا شده و به 
همت پرسنل مجموعه با صرف کمترین هزینه و اعتبارات، 
بیشترین بهره برداری به عمل آمده است. چابک خاطرنشان 
کرد: با همت جهادی و تالش های مجموعه دست اندرکاران 
اجرای طرح و با استفاده از تجهیزات و امکانات موجود و با 
صرفه جویی در هزینه ها این طرح حیاتی با اعتباری بالغ 
بر ۵۰ میلیارد ریال به دست توانمند همکاران و ایثارگران 
ســازمان حمل و نقل و با نظارت کارشناسان راهنمایی و 

رانندگی به مرحله اجرا درآمده است. بهاره عشقی صابر 

همت جهادی برای رفع معضل ترافیک 
میدان نماز

اصفهان-نصب مســتقیم پمپ نه تنها موجب عدم 
مدیریت عادالنه آب در شبکه توزیع می شود، بلکه خسارات 
متعددی به کنتور،  انشعاب و حتی شبکه توزیع آب وارد می 
کند. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان 
اصفهان افزود: نصب غیر مجاز پمپ باعث مکش مستقیم 
آب از شبکه شده و فشار شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد. 
محســن صالح  با تاکید بر این که در اثر خاموش و روشن 
شدن های مکرر پمپ به دلیل تغییر سرعت عبور جریان 
آب، عملکرد و اندازه گیری کنتور غیرواقعی خواهد شــد، 
اظهار داشت: به همین دلیل ممکن است مشترک در ماه 
بعد از نصب پمپ، قبض آب بهائی با مبلغ بسیار بیشتر از 
مبلغ دوره های مشابه قبلی دریافت کند که به دلیل تخلف 
در نصب پمپ هیچ اعتراضی برای این دسته از مشکالت 
قابل پذیرش نیست . وی با بیان این که  تحت هر شرایطی 
نصب مســتقیم پمپ برروی شبکه ممنوع است و پیگرد 
قانونــی دارد، اعالم کرد: در ماده ۳۴-۴ و ۳۹-۴ آیین نامه 
عملیاتی شرکت های آب و فاضالب در خصوص متخلفینی 
که پمپ را به صورت مستقیم به شبکه توزیع آب وصل می 
کنند، جریمه قطع انشعاب تا زمان برچیدن پمپ درنظر 
گرفته شده و در صورت تکرار پیگرد از طریق مراجع قضائی 
صورت می گیرد. صالح  گفت: برای حل مشــکل کمبود 
فشار آب باید بعد از کنتور، یک مخزن ذخیره نصب شود 
و پمپ را بعد از مخزن نصب کرد تا از مکش مستقیم آب 
از شبکه توزیع جلوگیری شود.  معاون خدمات مشترکین و 
درآمد آبفای استان اصفهان کفت: وجود ذخیره آب در زمان 
نوسانات شبکه، کاهش هزینه آب مصرفی، توزیع آب با فشار 
مناسب در طبقات باالی ساختمان و جلوگیری از سوختن 
پمپ بر اثر نوسانات فشار شبکه از مهم ترین مزایای  روش 

صحیح نصب پمپ به شمار می آید.

خسارت های ناشی از پمپ غیر مجاز  
برای مشترک بیش از مزایای آن است

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
گفت:تاکنون مجوز شیرین سازی آب دریا به ظرفیت ۱۵۰ 
هزار مترمکعب برای اســتان بوشهر صادر شده است که 
یک سوم آن تاکنون در مدار بهره برداری قرار گرفته است. 
عبدالحمید حمزه پور گفت: آب تولیدی از شیرین سازی 
آب دریا گران ترین آب آشــامیدنی محسوب می شود که 
به صورت تضمینی از سرمایه گذاران خریداری می شود و با 
قیمت بسیار اندکی در اختیار مشترکان آب قرار می گیرد و 
مابه التفاوت قیمت تولید آب و فروش آن به صورت یارانه 
از سوی دولت پرداخت می شود. وی افزود:اکنون بیش از 
۸۵ درصد منابع آب آشامیدنی بوشهر در دیگر استان ها 
قــرار دارد که برای ایجاد منابع جدید طرح های مهمی از 
جمله شیرین سازی آب دریا در دستور کار شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر قرار دارد. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه ۵۰ درصد ظرفیت این 
پروژه ها امسال تکمیل و افتتاح می شود گفت: با تکمیل 
این پروژه ها مشــکل تاریخی استان بوشهر در تأمین آب 
آشامیدنی برطرف می شــود و تمام شهرها و روستاها به 
منابع آب آشامیدنی پایدار می رسند. حمزه پور گفت: تنها 
راه جلوگیری از بحران کمبود آب آشــامیدنی مدیریت 
مصرف از سوی مشترکان است که در این راستا فرهنگ 
ترویــج صرفه جویی آب در بین مردم مورد توجه اصحاب 
رســانه و ســازمان های مردم نهاد قرار گرفته است. وی 
اظهار داشت: اکنون آب آشامیدنی در تمام نقاط شهری و 
روستایی بر اساس سهمیه تخصیصی به صورت نوبت بندی 
در اختیار مردم قرار می گیرد که برخی روســتاها با نوبت 
طوالنی آب آشــامیدنی دریافت می کننــد که در فصل 
تابستان مشکالت مردم در شهرها و روستاها در تأمین آب 

آشامیدنی بیشتر می شود.

مجوز آب شیرین کن به ظرفیت 150 هزار 
مترمکعب برای استان بوشهر صادر شد

کرمان- با حضور شــهردار کرمــان، روند اجرای 
پیاده راه ســازی میــدان »توحیــد« )ارگ( و خیابان 
»تجلی«، و مشــکالت این پروژه مورد بررســی قرار 
گرفت. ســیدمهران عالم زاده، در این جلسه که معاون 
حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار و مشاور، پیمانکار، 
مدیــر و تعدادی از عوامل پروژه نیز حضور داشــتند،  
ضمن تأکید بر بررسی و حل مشکالت اداری و اجرایی 
پروژه طبق قوانین، گفت: در شــرایط اقتصادی فعلی، 
باید تا جایی که قانون اجازه می دهد، در تسهیل امور 
پیمانکار و ســرمایه گذار تالش کرد تا پروژه به خوبی 
اجرا شــود. وی ادامه داد: یکــی از راه حل های درمان 
برخــی معضــالت در میدان »توحیــد«، تغییر بافت 
اجتماعی آن است؛ به همین دلیل، باید در این پروژه، 
محل هایی برای اجرای کارهای فرهنگی و حضور مردم 
دیده می شد. شــهردار کرمان افزود: اقدامات عمرانی 
همراه با کارهای فرهنگی مــداوم، می تواند در تغییر 
بافت اجتماعی این محدوده مؤثر باشــد؛ ضمن اینکه 
این پروژه برای احیای این بافت تاریخی، استفاده بهتر 
مردم، جذب گردشــگران و تغییر بافت اجتماعی این 
مکان، بســیار مفید است. عالم زاده با بیان اینکه شاید 
پیاده راه کردن میدان »شورا« به دلیل بافت اجتماعی 
آن و حضور مــردم در آن محدوده، به عنوان گام اول 
پیاده راه ســازی، موفق تــر و راحت تر بــود، گفت: اما 
ضرورت اجرای پروژۀ پیاده راه سازی میدان »توحید« 
بیشتر بود؛ ضمن اینکه امیدواریم با اجرای برنامه های 
فرهنگــِی مــداوم در این مکان، بافــت اجتماعی آن 

مناسب با حضور مردم و گردشگران تغییر کند.

روند اجرای پیاده راه سازی میدان 
»توحید« )ارگ( و خیابان »تجلی« 

بررسی شد

یزد؛ رئیس کل دادگستری استان یزد از تعطیلی ۲۴۷۰ واحد 
و نیمه فعال بودن ۷۰۳ واحد تولیدی استان بنا بر اعالم خانه صمت 
خبر داد و با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای رفع موانع 
تولید، از برخی بانک ها به دلیل دریافت مازاد بر سود مصوب بانک 
مرکزی در اجرائیه بر علیه واحدهای تولیدی اســتان گالیه کرد.
غالمعلی دهشیری« در آستانه هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به عملکرد یک سال گذشته دستگاه 
قضایی در استان پرداخت و گفت: در حالی سال ۱۳۹۸ به ازای هر 
هزار نفر در استان شاهد تشکیل ۱۲۴ فقره پرونده در دادگستری 
اســتان بودیم که در یکسال گذشته این عدد به ازای هر هزار نفر 
به ۱۲۳ فقره پورنده کاهش یافته اســت. این مقام قضایی در عین 
حال از رشد ورودی پرونده های دادگستری استان از ابتدای خرداد 
۹۹ تــا ابتدای خرداد ۱۴۰۰ خبــر داد و گفت: تعداد ورودی های 
دادگستری استان در یکسال گذشته ۲۲۸ هزار و ۵۴۹ فقره بوده 
که نسبت به مدت مشابه قبل تعداد هفت هزار و ۴۶۲ فقره پرونده 
افزایش داشــته و در مقایسه با میانگین رشد ۵.۵ درصدی ورودی 

پرونده ها در کشور از وعیت بهتری برخوردار بوده است. دهشیری 
نرخ رسیدگی به پرونده های قضایی در استان را نیز ۱۰۹ درصد و 
رشــد آن نسبت به سال قبل را ۵ درصد اعالم کرد و گفت: مانده 
پرونده های دادگستری استان تا پایان اردیبهشت ماه امسال را ۳۹ 
هزار و ۳۳۷ فقره خواند که نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد بیشتر 
بوده و در مقایسه با رشد ۱۲ درصدی کشور وضعیتی به مراتب بهتر 
داشته ایم. وی متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگستری 
استان را ۹۸ روز اعالم کرد و افزود: تعداد شعب نامتعارف یعنی با 
موجودی بیش از ۲۰۰ پرونده را در ابتدای پارسال ۶۴ مورد خواند 
که با اقدامات صورت گرفته در ابتدای خردادماه امســال ۵۰ مورد 
از ان کاهش یافته و تنها ۱۴ شــعیه در این رابطه باقیمانده است. 
رئیس کل دادگستری استان از کاهش ۵۵.۲ درصدی پرونده های 
مســن دادگستری استان طی یکسال گذشــته خبر داد و گفت: 
پرونده های مسن یعنی پرونده های با عمر بیش از یکسال در شعب 
تحقیق، رسیدگی و تجدید نظر دادگستری یزد در ابتدای خرداد 
۹۹ برابــر با چهار هزار و ۲۸۶ فقــره بوده که هم اکنون به دو هزار 

و ۳۶۵ فقره کاهش یافته اســت. وی از ثبــت تاکنون ۱۰ هزار و 
۲۳۱ فقــره پرونده قضایی به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: 
در همین راستا و با توجه به شــیوع کرونا نیز ۱۶۲ اتاق دادرسی 
الکترونیکی در اســتان ایجاد شده که ۱۶ مورد آنها در زندان های 
استان مستقر هستند و تاکنون هفت هزار جلسه دادرسی در استان 
بدون حضور فیزیکی افراد برگزار شــده است. دهشیری در مورد 
رضایتمندی مردم از خدمات دســتگاه قضایی در استان نیز ابراز 
کرد: براساس نظرسنجی ها دادگستری استان همواره رتبه اول تا 
چهارم کشــور را از این لحاظ از آن خود کرده است. وی در مورد 
مجازات های جایگزین حبس نیز اعالم کــرد: در حال حاضر ۲۴ 
درصد محکومیت های کیفری استان در قالب مجازاتهای جایگزین 
حبس صادر می شود و در حالی شاهد رشد ۴۱ درصدی در استان 
از این حیث هســتیم که میانگین رشد کشوری در این خصوص 
طی یکســال اخیر ۳۱ درصد بوده و در موضوع پابند الکترونیکی 
نیــز تاکنون ۴۲۰ مورد از این طریق مورد پایش قرار گرفته اند که 
۶۰ درصد آن مربوط به یکسال اخیر بوده است. وی به کاهش ۶.۴ 

درصدی ورودی به زندان های اســتان خبر داد و در خصوص پنج 
عنوان اتهامی مهم اســتان که تقریباً مشابه کشور است نیز گفت: 
سرقت مستوجب تعزیر اولین عنوان اتهامی در استان است که در 
این حوزه طی سال گشذته کاهش هفت درصدی را شاهد هستیم. 
وی توهین و ضرب و جرح عمدی را عنوان اتهامی بعدی در استان 
به لحاظ فراوانی خواند و گفت: خوشــبختانه در این دو مورد که 
نشات گرفته از کاش تاب آوری در جامعه است نیز طی سال گذشته 
کاهش های ۷ و ۱۱ درصدی را شــاهد بودیم. دهشیری تهدید و 
صدمه بدنی ناشــی از تصادفات را نیز دیگر عناوین اتهامی استان 
خوانــد که در رده های بعدی جای دارند. رئیس کل دادگســتری 
استان در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که بنا بر اعالم خانه 
صمت استان در حال حاضر دو هزار و ۴۷۰ واحد تولیدی تعطیل 
در استان داریم یا پروانه فعالیت آنها به دالیلی مانند فعالیت نکردن 
باطل شده است، افزود: همچنین ۷۰۳ واحد نیز نیمه فعال هستند 
کــه با رفع موانع موجود برای تولید آنها می توانیم هم ونق تولید و 

هم اشتغالزایی بیشتر در این واحدها را شاهد باشیم.

فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
شهرستان ویژه شاهرود منصوب شد. 

شاهرود-علیرضا آشناگر ، استاندار سمنان طی حکمی 
علیرضا آشوری را بعنوان " معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

فرمانداری شهرستان ویژه شاهرود " منصوب کرد
در حکم انتصاب آقای علیرضا آشوری آمده است :  

به موجب این حکم و بنا به پیشــنهاد فرماندار محترم 
شهرستان ویژه شــاهرود به سمت " معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی فرمانداری شهرســتان ویژه شــاهرود" منصوب 

می شوید
تالش در جهت تحقق برنامه های سیاســی و اجتماعی 
دولت و افزایش مشــارکت و حضور مؤثر مردم شهرستان در 
فعالیت های سیاســی و اجتماعی ،بستر سازی فعالیت های 
مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی شهرستان و نظارت بر 
عملکرد آنها،  حمایت ، پشتیبانی ، توانمند سازی و نظارت بر 
عملکرد شوراهای اسالمی شهر و روستای شهرستان افزایش 
منزلت و ارتقاء حقوق  شهروندی ،  برنامه ریزی جهت توسعه 
و بهبود پدیده های فرهنگی و اجتماعی و کاهش آسیب های 
اجتماعی در حوزه شهرستان ، همکاری با دستگاههای اجرایی 
در جهت تحکیم و تعالی خانواده و منزلت زنان و هویت بخشی 
به جوانان،   تجزیه و تحلیل و ریشــه یابی جرایم و تخلفات 
سیاسی و امنیتی و اتخاذ  تدابیر الزم برای پیشگیری، تأمین ، 
حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان با هماهنگی 
ادارات اطالعاتــی ، انتظامی و نظامی،  انجام اقدامات مربوط 
بــه کنترل و نظارت بر قاچاق کاال ، اســلحه و مواد مخدر در 
حوزه شهرستان،  پیگیری امور اتباع خارجی مقیم شهرستان، 
از جمله وظایفی اســت که انتظار است با هماهنگی فرماندار   
محترم  در انجام آن اهتمام نمائید. امید است  در تحقق برنامه 
ها و سیاستهای دولت تدبیر و امید و نیز  خدمت رسانی هر چه 

بیشتر به مردم شریف شهرستان موفق باشید. 
توفیق روز افزونتــان را در پیروی از منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران از درگاه پروردگار قادر متعال 

خواستارم .
                      علیرضا آشناگر
                     استاندار سمنان

گفتنی است علیرضا آشوری از نیروهای متخصص وبومی 
شاهرود پیش از این انتصاب ، معاونت فرمانداری شهرستانهای 

میامی و مهدیشهر را در کارنامه ی خود دارد

ــر ــ ــب ــ خ
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تعطیلی حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی استان یزد

اسالمشــهر- با همت جهادی ســازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری اسالمشهر معضل ترافیک در ورودی 
شهر با اصالح هندسی میدان نماز برطرف شد.  حمیدرضا 
چابک مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اسالمشهر اظهار کرد: با اجرای طرح اصالح هندسی میدان 
نماز معضل ترافیکی در میدان ورودی به شهر اسالمشهر 
برطرف شد. چابک با اشــاره به اهمیت و ضرورت اجرای 
این طرح افزود: با اجرای طرح اصالح هندسی میدان نماز 
عالوه بر کاهش بار ترافیکی ورودی به شهر اسالمشهر، نقاط 
حادثه خیز و ناایمن اطراف میدان برای عبور و مرور مطمئن 
خودروها اصالح و ایمن ســازی شده است.وی تاکید کرد: 
با انجام مطالعات کارشــناس مشاور و پس از اخذ موافقت 
شورای ترافیک شهرســتان، طرح اصالح هندسی میدان 
نماز با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال با تالش کارشناسان 
و پیمانکاران ســازمان حمل و نقل و با استفاده از ادوات و 
تجهیزات شهرداری با ۶۰ درصد صرفه جویی در هزینه ها به 
اجرا درآمده اســت. وی ادامه داد: در طرح اصالح هندسی 
میــدان نماز ۲۷ هزار مترمربع تعریض معبر، ۵۵ هزار متر 
مکعب خاکبرداری و آماده ســازی معبر، ۴۰۰۰ متر نهر 
احداث و ۷۰۰ متر مربع بتن ریزی صورت گرفته و بالغ بر 
۴۵ دستگاه تیربرق و ۹۰۰ اصله درخت جابه جا شده و به 
همت پرسنل مجموعه با صرف کمترین هزینه و اعتبارات، 
بیشترین بهره برداری به عمل آمده است. چابک خاطرنشان 
کرد: با همت جهادی و تالش های مجموعه دست اندرکاران 
اجرای طرح و با استفاده از تجهیزات و امکانات موجود و با 
صرفه جویی در هزینه ها این طرح حیاتی با اعتباری بالغ 
بر ۵۰ میلیارد ریال به دست توانمند همکاران و ایثارگران 
ســازمان حمل و نقل و با نظارت کارشناسان راهنمایی و 

رانندگی به مرحله اجرا درآمده است. بهاره عشقی صابر 

همت جهادی برای رفع معضل ترافیک 
میدان نماز

اصفهان-نصب مســتقیم پمپ نه تنها موجب عدم 
مدیریت عادالنه آب در شبکه توزیع می شود، بلکه خسارات 
متعددی به کنتور،  انشعاب و حتی شبکه توزیع آب وارد می 
کند. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان 
اصفهان افزود: نصب غیر مجاز پمپ باعث مکش مستقیم 
آب از شبکه شده و فشار شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد. 
محســن صالح  با تاکید بر این که در اثر خاموش و روشن 
شدن های مکرر پمپ به دلیل تغییر سرعت عبور جریان 
آب، عملکرد و اندازه گیری کنتور غیرواقعی خواهد شــد، 
اظهار داشت: به همین دلیل ممکن است مشترک در ماه 
بعد از نصب پمپ، قبض آب بهائی با مبلغ بسیار بیشتر از 
مبلغ دوره های مشابه قبلی دریافت کند که به دلیل تخلف 
در نصب پمپ هیچ اعتراضی برای این دسته از مشکالت 
قابل پذیرش نیست . وی با بیان این که  تحت هر شرایطی 
نصب مســتقیم پمپ برروی شبکه ممنوع است و پیگرد 
قانونــی دارد، اعالم کرد: در ماده ۳۴-۴ و ۳۹-۴ آیین نامه 
عملیاتی شرکت های آب و فاضالب در خصوص متخلفینی 
که پمپ را به صورت مستقیم به شبکه توزیع آب وصل می 
کنند، جریمه قطع انشعاب تا زمان برچیدن پمپ درنظر 
گرفته شده و در صورت تکرار پیگرد از طریق مراجع قضائی 
صورت می گیرد. صالح  گفت: برای حل مشــکل کمبود 
فشار آب باید بعد از کنتور، یک مخزن ذخیره نصب شود 
و پمپ را بعد از مخزن نصب کرد تا از مکش مستقیم آب 
از شبکه توزیع جلوگیری شود.  معاون خدمات مشترکین و 
درآمد آبفای استان اصفهان کفت: وجود ذخیره آب در زمان 
نوسانات شبکه، کاهش هزینه آب مصرفی، توزیع آب با فشار 
مناسب در طبقات باالی ساختمان و جلوگیری از سوختن 
پمپ بر اثر نوسانات فشار شبکه از مهم ترین مزایای  روش 

صحیح نصب پمپ به شمار می آید.

خسارت های ناشی از پمپ غیر مجاز  
برای مشترک بیش از مزایای آن است

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
گفت:تاکنون مجوز شیرین سازی آب دریا به ظرفیت ۱۵۰ 
هزار مترمکعب برای اســتان بوشهر صادر شده است که 
یک سوم آن تاکنون در مدار بهره برداری قرار گرفته است. 
عبدالحمید حمزه پور گفت: آب تولیدی از شیرین سازی 
آب دریا گران ترین آب آشــامیدنی محسوب می شود که 
به صورت تضمینی از سرمایه گذاران خریداری می شود و با 
قیمت بسیار اندکی در اختیار مشترکان آب قرار می گیرد و 
مابه التفاوت قیمت تولید آب و فروش آن به صورت یارانه 
از سوی دولت پرداخت می شود. وی افزود:اکنون بیش از 
۸۵ درصد منابع آب آشامیدنی بوشهر در دیگر استان ها 
قــرار دارد که برای ایجاد منابع جدید طرح های مهمی از 
جمله شیرین سازی آب دریا در دستور کار شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر قرار دارد. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه ۵۰ درصد ظرفیت این 
پروژه ها امسال تکمیل و افتتاح می شود گفت: با تکمیل 
این پروژه ها مشــکل تاریخی استان بوشهر در تأمین آب 
آشامیدنی برطرف می شــود و تمام شهرها و روستاها به 
منابع آب آشامیدنی پایدار می رسند. حمزه پور گفت: تنها 
راه جلوگیری از بحران کمبود آب آشــامیدنی مدیریت 
مصرف از سوی مشترکان است که در این راستا فرهنگ 
ترویــج صرفه جویی آب در بین مردم مورد توجه اصحاب 
رســانه و ســازمان های مردم نهاد قرار گرفته است. وی 
اظهار داشت: اکنون آب آشامیدنی در تمام نقاط شهری و 
روستایی بر اساس سهمیه تخصیصی به صورت نوبت بندی 
در اختیار مردم قرار می گیرد که برخی روســتاها با نوبت 
طوالنی آب آشــامیدنی دریافت می کننــد که در فصل 
تابستان مشکالت مردم در شهرها و روستاها در تأمین آب 

آشامیدنی بیشتر می شود.

مجوز آب شیرین کن به ظرفیت 150 هزار 
مترمکعب برای استان بوشهر صادر شد

کرمان- با حضور شــهردار کرمــان، روند اجرای 
پیاده راه ســازی میــدان »توحیــد« )ارگ( و خیابان 
»تجلی«، و مشــکالت این پروژه مورد بررســی قرار 
گرفت. ســیدمهران عالم زاده، در این جلسه که معاون 
حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار و مشاور، پیمانکار، 
مدیــر و تعدادی از عوامل پروژه نیز حضور داشــتند،  
ضمن تأکید بر بررسی و حل مشکالت اداری و اجرایی 
پروژه طبق قوانین، گفت: در شــرایط اقتصادی فعلی، 
باید تا جایی که قانون اجازه می دهد، در تسهیل امور 
پیمانکار و ســرمایه گذار تالش کرد تا پروژه به خوبی 
اجرا شــود. وی ادامه داد: یکــی از راه حل های درمان 
برخــی معضــالت در میدان »توحیــد«، تغییر بافت 
اجتماعی آن است؛ به همین دلیل، باید در این پروژه، 
محل هایی برای اجرای کارهای فرهنگی و حضور مردم 
دیده می شد. شــهردار کرمان افزود: اقدامات عمرانی 
همراه با کارهای فرهنگی مــداوم، می تواند در تغییر 
بافت اجتماعی این محدوده مؤثر باشــد؛ ضمن اینکه 
این پروژه برای احیای این بافت تاریخی، استفاده بهتر 
مردم، جذب گردشــگران و تغییر بافت اجتماعی این 
مکان، بســیار مفید است. عالم زاده با بیان اینکه شاید 
پیاده راه کردن میدان »شورا« به دلیل بافت اجتماعی 
آن و حضور مــردم در آن محدوده، به عنوان گام اول 
پیاده راه ســازی، موفق تــر و راحت تر بــود، گفت: اما 
ضرورت اجرای پروژۀ پیاده راه سازی میدان »توحید« 
بیشتر بود؛ ضمن اینکه امیدواریم با اجرای برنامه های 
فرهنگــِی مــداوم در این مکان، بافــت اجتماعی آن 

مناسب با حضور مردم و گردشگران تغییر کند.

روند اجرای پیاده راه سازی میدان 
»توحید« )ارگ( و خیابان »تجلی« 

بررسی شد

کــدام وجدان بیدار و شــیفته تمــدن و فرهنگ ایرانی-
اســالمی می پذیرد و رخصت می دهد که ارگانی پول ساز 
با استفاده از چراغ ســبز مدیریت میراث فرهنگ فروش! 
در گهواره تمدن اسالمی کشور طی یک دوره هشت ساله 
و بخصوص چهار ســال پایانی چنان بالیی بر سر پیشینه 
425 ســاله قدیمی ترین خیابان مهندسی شده جهان که 
تاریخی بس شگرف دارد، بیاورند و آن را از پایگاه فرهنگی 
کم نظیر و مســتعد با 45 دکه روزنامه فروشی، ده ها واحد 
انتشــاراتی و عرضه کتاب و لوازم التحریر، صدها کارگاه و 
نمایشــگاه و فروشگاه صنایع دســتی ظریفه، سه زورخانه 
پهلوان پرور، چهــار قهوه خانه و پاتــوق اصناف مختلف، 
تعدادی آموزشگاه موســیقی و پانزده سینما و تماشاخانه 
فعــال که هرروز پذیرای هزاران پیــر و جوان و فرهیخته 
درحالی که کیف و کتاب زیر بغل و ابزار موسیقی در دست 
داشــتند و طول و عرض آن را به دفعات طی می کردند و 
زمان یکه خسته می شدند سری به یکی از کافه قنادی های 
نوســتالژی پارک، ارک، پولونیــا و لوکس می زدند و یا بر 
روی نیمکت های چوبی حاشــیه آن زیر سایه سار درختان 
کهنســال می نشســتند و به عرضه و دفاع از نوشته ها و 
هنرهای دستی خود و دیگر نویسندگان و شعرا به بحث و 

مناظره می پرداختند؟ 
اینجا روزگاری از چهار قرن پیش مهد تمدن شــرق برای 
غرب کره خاکی بود تا وقتی پا به این شــهر می گذاشتند 
پس از تماشــای اعجاز معماری در میــدان نقش جهان، 
چهلســتون، منارجنبان و صدهای اثر برجسته دیگر این 
شــهر موزه جهانــی برای تمدد اعصاب و کســب آرامش 
مطلق به چهارباغ عباســی آمده تا شــکوه مدرسه آن را 
نظاره گر باشند و در کنار سردر هشت بهشتش که امروز از 
جور زمانه و کج ســلیقگی های بی فرهنگی در امان نمانده 
و تخریب شــده اســت، عکس و فیلم بگیرند و سفرنامه 
بنویســند. تعداد خاطرات مکتوب شــده ســیاحان غرب 
و شــرق در طول سلســله های صفویه، افشــاریه، زندیه، 
قاجاریــه و پهلوی و حتی همین اواخر تا دهه هشــتادی 
یعنی بیســت سال پیش آنقدر زیاد است که فرصتی برای 
 معرفی فوج گردشــگران در این محــدوده مکان و زمان 

نگارشی نیست.
 اما امروز پس از گذشــت هشــت ســال سپری شده در 
برهوت رخوت و ضعف مطلق مدیریت شهری که خالصه 
افتخارآمیــز آن تنهــا 18 خواهرخواندگی ایــن ابر موزه 
بی بدیل با شــهرهای درجه سه در سطح جهان است که 
هیچ نشــانی از این انگیزه هــای به جامانده تاریخی در آن 
مشاهده نمی شود زیرا نوستالژی های چهار قرنی چهارباغ 
در هاله ای از فراموشی ســیری می کنند که این محدوده 
رؤیایی بــه لطف نوچــه جوانان تازه مهندس شــده در 
مجموعه ای به نام مدیریت چهارباغ بیشــتر به کپی یکی 
از پیاده راه های غرب در شــهرهای پاریس و رم شباهت 
پیداکرده تا اغذیه فروشی ها در آن بوی روغن سوخته را به 
خورد رهگــذران بدهند که گروهی بیکار و کارتن خوابان 
معتاد جــای فرهیختگان کتاب زیر بغــل گرفته قدیم را 
اشــغال و نیمکت های ســنگی تخت خواب آن ها شود تا 
اواخر شــب ســطل های پر از زباله را برای یافتن آخرین 

لقمه ها از انواع فست فود زیرورو کنند! 

آنچه از شــورای اسالمی پنجم شهر اصفهان که برنامه ریز 
و ناظر اجرایی ارگان شــهرداری متولی چهارباغ با نزدیک 
بــه یازده هزار نیرو به یادگار می ماند ارائه مجوزهای مالی 
و اجرایی اســت که به آن می دهند تا با تبلیغات پیاپی در 
رسانه ها و تزریق پول پیرامون پل های طبقاتی نقطه صفر 
شــرق کالن شــهر، بزرگنمایی کرده و افکار شهروندان را 
از کوتاهی های این چهار ســال منحرف نمایند زیرا بقیه 
اجراهــا به نوعی اتمــام طرح های نیمه تمــام و به جامانده 
از شــوراهای اسالمی سوم و چهارم اســت که چهارباغ و 
خط یک متروی زیر آن می توانســت به راحتی در دوران 
شــهردار قبلی افتتاح شود اما شــانس با شورای اسالمی 
پنجم و شــهردار تحمیلــی با آن همراه بــود تا به دلیل 
اختالالت ایجادشــده در پرداخت هــای به موقع مطالبات 
بودجه زیرســاخت های این دو پروژه به نام دو شــهردار 
قبلی تکمیل اما افتتاح آن به کام شــورای اسالمی پنجم 
 و شــهردار انتصابــی از ســوی دبیر اصالحــات اصفهان 

رقم بخورد! 
آنچه هــدف نهایی برای سیاســت شــهرداری و آخرین 
شورای اسالمی شهر بود استفاده صددرصدی از کانال های 
تبلیغاتی گسترده بخصوص در بخش بازرگانی رسانه ملی 
و تعدادی از نشــریات مکتوب که بعضاً از زنجیره ای های 
متمایل بــه آن ها بودند که البته حق هم داشــتند برای 
بقاء و تأمین مخارج رســانه های مکتوب که وزارت ارشاد 
از دادن یارانه هــای مختلف به آن ها طفره می رفت زیر بار 
اینگونه پروپاگانداهای حزبــی از محل بیت المال بروند تا 
شــهرداری همچنان به تخریب هویت چهارباغ مشــغول 
باشد و علی رغم تالش NGO های حافظ محیط زیست اما 
به منظور گســترش فضاهای فیزیکی که این روزها قیمت 
آن به اوج آســمان ها پرواز کرده است دست به ریشه کنی 
درختان کهنســال در بافت مرکزی و گوشــه و کنار شهر 
بزنند و در روز روشن به بریدن یا سوزاندن شاید سهوی! 
آن هــا بپردازند و بالفاصلــه جای ریشــه آن را چمن یا 

گل کاری نمایند تا به واسطه جراثقال مستقر بر تریلرهای 
کفی شهرداری به مکانه ای دیگر و احیاناً به منظور ساخت 
نیمکت های چوبی حمل شود که دم خروس آن را می توان 

در کنار این مطلب مشاهده کرد! 
زهــی تأســف و افســوس بــرای اهالــی و هنرمنــدان 
صنایع دســتی این کالن شــهر و ده ها هتــل و مکانه ای 
توریســتی تعطیل شده که چشــم به راه پایان هجوم کرونا 
و ورود مجــدد گردشــگران خارجی به منظور تماشــای 
مکان هایی چون میدان نقش جهان و چهارباغی هستند که 
می رود تا از بافت سنتی و نوستالژی خود خارج شود! زیرا 
این سال ها بخش اجرایی کشور و بخصوص ارگان خدمات 
شهری در اختیار کسانی بوده که بجای خدمت صادقانه و 
عاشقانه، مطالبات خود را در ستادهای تبلیغاتی نامزدهای 
انتخاباتی طی ســه ماهه اول در سال های 1392 و 1396 
فارغ از عدم توانایی هــای الزم دریافت دارند حال آنکه در 
هیچ نقطه از جهان مرســوم نیست چوپان جای خلبان را 
بگیرد و کشــاورز به جز بیل به دست داشتن، شهردار یک 

کالن شهر شود! 
تــا در آخرین روزهای مســئولیت خود عالوه بر شــدت 
بخشــیدن به تبلیغــات رســانه ها به تولیــد محتواهای 
بی محتــوای کلیپــی از نوع فیلم های هنــدی پرداخته و 
خود را ناجی چهارباغی بداند که به واســطه بولدوزرهای 
شــهرداری به خیش کشــیده شــده تا از حجاب سنتی 
خــود خارج و به محیطی کاماًل غــرب زده تبدیل گردد و 
خانواده های اصیل این شــهر نتوانند دمی در آن بیاسایند 
و شــاید جرأت نکنند در زیر بار نگاه ها و متلک پرانی هایی 

که در آن رایج شده است به گردشی مطمئن بپردازند! 
آنچه حاصل ویدیوی چنددقیقه ای شهردار این کالن شهر 
از بازار مکاره مد و لباس و بدحجابی مفرط زنانه و مردانه 
در فضای دم گرفته و خفقان آور چهارباغ همین روزهاست 
 که بیشــتر به مرثیه ای بــرای دفن آن شــباهت دارد تا 

زنده  بودنش!

چالش

مرثیه ای برای چهارباغ!

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


