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استقبال یزدیها
از برپایی
موکبهای اربعین
مسئول ستاد
با ز ســا ز ی
عتبات عالیات اســتان یزد گفت:
تاکنون مجوز  ۲۰موکب در استان
یزد صادر شــده است .پیشبینی
میشــود این رقــم بــا توجه به
استقبال مردم به  ۲۲موکب برسد.
«محمدرضا جعفری خرمی» در
گفتوگو با تسنیم ،با بیان اینکه
سالهای گذشته موکبها دارای
مجوز رســمی نبودند و به صورت
توافقی برپا میشدند ...
صفحه3
را بخوانيد
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شهردار یزد در گفتوگو با همشهری از کم و کیف مدیریت شهر طی  4سال گذشته میگوید

مدیرکل دفتر فنی اســتانداری گفت :شورای ترافیک
استان در مصوبهای تردد در خیابان قیام را یکطرفه اعالم
کرد«.سیدرضا خادمی» با اشاره به مصوبه شورای ترافیک استان یزد مبنی بر
توآمد ...
یکطرفه شدن خیابان قیام ،اظهار کرد :با تصویب این شورا قرار شد رف 
همین صفحه
را بخوانيد

بازار طالفروشان یزد  /عکس :همشهری  -مسعود ساکی

صفحه4
را بخوانيد

برند طالی یزد در مسیر جهانی شدن

کهنشــهر یزد عالوهبر تمام زیباییهــا و جاذبههای
گردشگری تاریخی و طبیعی ،در حوزه تولید زیورآالت

بنگاههای اقتصادی غیربومی؛ سد راه
گردشگری اردكان
مجید میرابزاده اردکاني
کارشناس تبلیغات تجاری

توســعه نیافتن گردشــگري در شــهرهایی همچون
اردکان ناشي از سوء استفاده بنگاههای بزرگ اقتصادی
غیربومی از خألســرمایهگذاریهای کوچک محلی و
ورود آنها به حوزه سرمايهگذاريهاي كالن گردشــگري با معیارهاي خودساخته،
ی است.
بدون آشنایی با شرایط بومی و امکانات و جاذبههای محل 
یکی از جامعترین نظریهها درباره رشد اقتصادی کشورها ،رشد اقتصادی را مرهون
رشد گردشگری میداند زیرا با رونق گردشگری و ایجاد بازارهای جدید ،اقتصاد محلی
و صنعت محلی دچار دگرگونی و امید به سرمایهگذاری میشود.
البته باید رشد اقتصادی و رشد گردشگری را همگام دانست ،یعنی جذب گردشگر
ب بیشتر است.
همواره در کشورهای با شرایط اقتصادی مطلو 
بنابراین حوزه گردشگری و صنعت میتوانند دوشادوش همدیگر دو بال رشد و توسعه
جوامع انسانی باشند اما آنچه مهم است شناخت آسیبهای موجود است که نباید
گریبان رفاه و آرامش جامعه میزبان را بگیرد.
 وقتی از رشد اقتصادی صحبت میکنیم ،منظو ر رشد اقتصادی بازار محلی و رسیدن
به تولیدات مطلوب برای صادرات اســت و نه صنایع بزرگ و آالینده و نافی محیط
زیست و فرهنگ عمومی و غیر منطبق بر آمایش سرزمین (همان نوع از توسعه که
امروز گریبان اردکان را گرفته اســت)؛ زیرا این نوع صنایع نهتنها همگام با توسعه
گردشگری نیســتند بلکه همواره فضای خلوت و آرام بدون نگاه انسانها را بیشتر
میپسندند و خود سد راه توسعه گردشگری هستند.
یکی از آسیبهای رایج و شایع در جوامع کوچک و محلی میزبان ،نگاه منفی ساکنان
جامعه به گردشگری و حضور میهمانان با تفاوتهای فرهنگی است و جامعه همواره
در بیم و هراس از دگرگونی فرهنگی به سر میبرد و با همه اتفاقاتی که باعث حضور
مهمانان میشود ،مقابله میکند .عالوه بر اين ،فصلیبودن بازار گردشگری که امری
طبیعی است نيز انگیزه سرمایهگذاریهای کوچک محلی و توجیه اقتصادی آن رااز
بین برده است و این امر در کشورهایی چون ایران که عزم ملی برای توسعه گردشگری
وجود ندارد ،دوچندان است.
آسیب اصلی در شــهرهایی چون اردکان از آنجا شروع میشــود که این بنگاههای
بزرگ اقتصادی غیربومی به دلیل در دســت داشتن ســرمایههای بزرگ ،ازنبود
سرمایهگذاریهای کوچک محلی سوء استفاده كرده و بدون آشنایی با شرایط بومی
و امکانات و جاذبههای محلی ،دست به سرمایهگذاریهای کالن در حوزه هتلینگ و
فضای گردشگری با معیارهایی خود ساخته میزنند.
حتی در مواردی محصوالت و ســوغات مورد نیاز گردشــگران را نیز خود و حتی از
کشــورها و مناطق دیگر تهیه میکنند و نتیجه آن از بیــن رفتن بازارهای محلی و
کوچک و به چشــم نیامدن محصوالت و صنایع بومی در برابر سیل اجناس وارداتی
میشود و جامعه میزبان بدون آن که عایدی از توسعه گردشگری داشته باشد باید
با آســیبهای اجتماعی حاصل از این ســوداگری نامتوازن نیز روبهرو شود .اصوال
گردشگری در شهرهای تاریخی بیشتر نیازمند بازآفرینی و بازسازی فرهنگ بومی
و ســبک زندگی تاریخی مردمان آن دیار است و اســتفاده از معماری و شیوههای
پذیرایی مدرن و پیشرفته که منطبق با فرهنگ محلی نباشد اگر آسیبزا نباش د قطعا
تاثيرگذار خواهد بود.
یکی از عوامل موثر در جلوگیری از این آسیب استفاده از تمام توان روشنگران ،اهل فن
و عالقهمندان به میراث فرهنگی برای آگاه کردن جامعه درباره مضرات ورود صنایع
غیر بومی در گردشگری واهمیت صنعت گردشگری در ایجاد بازارهای محلی و رشد،
توسعه و صدور فرهنگ جامعه میزبان است و کاســتن از ترس جامعه از دگرگونی
و تهاجم فرهنگی ،زیرا گردشــگری میتواند در صورت آموزش درست شهروندان
بستری برای تعامل فرهنگی و باال بردن کیفیت فرهنگ رایج در تعامل با نکات مثبت
و ارزنده فرهنگ مهمان باشد که خود از فواید صنعت گردشگری است.
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تردد در خیابان قیام یزد
یکطرفه شد

درخشش
جهانی خواهران
تکواندوکار یزدی
کســب یک
مدال طال و 3
مدال برنز جهان از سوی خواهران
ورزشکار یزدی در مسابقات جهانی
تکواندو کره جنوبی باعث افزایش
انگیــزه تمام دختران ورزشــکار
یزدی شده و خانواده تکواندو یزد
را شادمان کرده اســت.آرمینا و
کیانا احمــدی دو نوجوان یزدی
توانستند در مســابقات قهرمانی
جهان خوش بدرخشــند و پرچم
ایران را چهار بار به اهتزاز درآورند.
آرمینا توانســت یک مدال طال و
یک مدال برنز را در رده سنی 16تا
 18سال جهان بگیرد و خواهر او
کیانا احمدی نیز توانست دو مدال
برنز ارزشمند را در رد ه سنی کمتر
از 19سال به دست آورد.
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سنتی و صنعتی در کشور حرفهای زیادی برای گفتن
دارد و بهعنوان یکی از برندهای ویژه اســتان شناخته

میشود.زیورآالت سنتی یزد با
طرحهای زیبایی ...

شهری
تردد در خیابان قیام یزد یکطرفه شد
مدیرکل دفتر فنی استانداری گفت :شورای ترافیک استان در مصوبهای تردد در
خیابان قیام را یکطرفه اعالم کرد.
«سیدرضا خادمی» در گفتوگو با مهر با اشاره به مصوبه شورای ترافیک استان
یزد مبنی بر یکطرفه شدن خیابان قیام ،اظهار کرد :با تصویب این شورا قرار شد
رفتوآمد ترافیکی در خیابان قیام از ســمت چهار راه شهدا بهصورت یکطرفه
انجام شود.
وی با بیان اینکه در نشست شورای ترافیک استان یزد ،وضعیت ترافیک استان
و آییننامههای مربوطه درخصوص موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت،
افزود :یکــی از موضوعات مهم این نشســت با توجه به وضعیــت فعلی خیابان
قیام ،بررســی رفتوآمد ترافیکی بود که منجر به یک طرفه شــدن رفتوآمد
شد.
خادمی با اشاره به در پیش بودن فصل بازگشــایی مدارس و لزوم رسیدگی به
وضعیت سرویسهای مدارس دانشآموزان ،عنوان کرد :در این نشست همچنین
آییننامه و دستورالعمل مربوط به طرح استقبال از مهر و سرویس مدارس مورد
بررسی و کارشناسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد :براساس تصمیم شــورای ترافیک استان ،مقرر شد دستگاههای
مرتبط ،برای بازگشــایی مدارس و آغاز سال تحصیلی پرشــور و با نشاط همه
اقدامات الزم را مورد توجه قرار دهند و آنچه را الزم اســت در این زمینه انجام
شود ،اجرایی کنند.
مدیرکل دفتر فنی ،امور عمرانــی و حملونقل و ترافیک اســتانداری از دیگر
موضوعات مورد توجه در این نشســت را بررســی اقدامات برای کاهش تلفات
حوادث و تصادفات درونشهری برشمرد و اضافه کرد :در نشست شورای ترافیک،
عنوان شد یزد برترین استان کشــور در تعطیالت نوروز در کاهش تلفات فوتی
درونشهری شناخته شده و تنها استان است که هیچ تلفاتی در شهرها نداشته
است.
خادمی با اشاره به تعداد فوتیهای ناشی از حوادث و تصادفات درونشهری در
استان و شهرستانهای یزد گفت :آمار ارائهشده در این نشست نشان از افزایش
تلفات ناشــی از حوادث رانندگی تنها در  ۴ماه امسال دارد که الزم است در این
زمینه با بررسیهای بیشتر و دقیقتر ،اقداماتی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر فنی ،امور عمرانی و حملونقل و ترافیک اســتانداری یزد اظهار
کرد :در چهار ماه نخســت ســال جاری ۸۸ ،نفر در حوادث درونشهری جان
خود را از دست دادهاند که در مقایسه با سال قبل با افزایش  ۱۷درصدی همراه
است.
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تولید کنندگان برای دریافت
تسهیالت ثبت نام کنند
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد با
اشاره به آغاز به کار دوباره ســامانه بهینیاب ،گفت:
واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیالت در سامانه بهینیاب نامنویسی
کنند«.محمدرضا علمدار یزدی» با اشاره به اختصاص تسهیالت طرح رونق
تولید برای حمایت از واحدهای تولیدی استان ...
صفحه2
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اختالف پیمانکاران؛ علت تاخیر
در اتمام پروژه محور بافق-یزد
اســتاندار علت تاخیر در اجرای پــروژه محور بافق-
یزد را اختــاف پیمانــکاران این پروژه بــا یکدیگر
دانست«.سیدمحمد میرمحمدی» در نشست مشترک فرمانداران ...
صفحه3
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ISSN 1735- 6386

HAMSHAHRI

 | 1یادداشت

بنگاههای اقتصادی
غیربومی؛ سد راه
گردشگری اردكان
توســعه نیافتن گردشــگري در
شــهرهایی همچــون اردکان
ناشي از سوء اســتفاده بنگاههای
بــزرگ اقتصــادی غیربومــی
از خــأ ســرمایهگذار یهای
کوچــک محلــی و ورود آنها به
حوزه ســرمايهگذاريهاي كالن
گردشگري ...

 | 2در استان

اجتناب از سیاسی کاری
در انتخاب شهردار
امام جمعه یزد با تأکید بر اینکه
جایگاه مساجد باید بهعنوان یک
پایگاه مهم اجتماعی احیا شــود،
گفت :شــورای شهر ،شــهردار را
براساس مسائل سیاسی انتخاب
نکند .آیتاهلل «محمدرضا ناصری
یزدی» در خطبههای نماز جمعه
یزد با اشاره به اهمیت توجه ...

 | 4خبر

گردهمایی طنزپردازان
در محفل «قندشکن»
هشــتمین محفل ماهانــه طنز
«قندشــکن» همزمان با سالروز
ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت
فاطمه زهرا (س) با حضور «صابر
قدیمی» از طنزپردازان کشــور و
جمعــی از طنزپــردازان یزدی و
قشــرهای مختلف مردم ،شامگاه
اول شهریورماه در نارنجستان هنر
حوزه هنری یزد برگزار میشود.
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پيامك شما را درباره
روزنامه یزد م 
يخوانيم

افتتاح دفتر آستان قدس رضوی در مهریز
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان،ضمن افتتاح دفتر این نمایندگی در مهریز« ،حسین دهقانیزاده» را بهعنوان مسئول دفتر آستان قدس رضوی در این شهرستان
منصوب کرد .به گزارش ایسنا ،اعزام زائران اولی و اقدامات دیگری که در طرح خادمیاران انجام میشود ،نظیر بهرهگیری از ظرفیت خادمیاران در حوزه سالمت و بهداشت و انجام امور عمرانی
در روستاها به وسیله اردوهای سازندگی و حمایت از طرحهای اشتغالزایی ،توسط نمایندگیهای آستان قدس رضوی و دفاتر معتبر آستان در شهرستانها انجام میشود.

چشمانداز روشن توسعه شهری یزد

عمران
اختالف پیمانکاران
علت تاخیر در اتمام
پروژه محور بافق-یزد

شهردار یزد  :در حال حاضر بستری برای مدیریت شهر و درآمد پایداری برای شهرداری ایجاد شده است
سارا گالبگیریان

یزد -خبرنگار

«محمدرضا عظیمیزاده» شــهردار یــزد فعالیت
گفت و گو خود را اواخر دوره سوم شورای اسالمیشهر یزد با
تکیه بر مسند شهرداری ،آغاز کرد .در دوره چهارم
هم بهعنوان منتخــب نمایندگان مردم،
این مدیریت را ادامه داد و شــهردار یزد
باقی ماند.
او این دوره را برای مدیریت شهر دورهای
موفقیتآمیز میداند که حاصل انسجام
مدیریت شهری است و مدیریت جدید
شــهر را وارث ظرفیتهایی میداند که
آماده بهرهبرداری است.
در ادامــه گفتوگوی همشــهری را با
شهردار فعلی شــهر میخوانید که روزهای آخر مدیریت را طی
میکند و در بین  10گزینه اصلی تیم جدید شــورای شــهر نیز
قرار ندارد.
مهمترین دستاوردهایی را که در دوره مدیریت خود
داشتید ،بیان کنید؟

دوره چهارم شــورای اســامی شــهر یزد پر فراز و نشیب بود.
شهرداری یزد متحول شد؛ به طوری که بسیاری از ظرفیتهای
شــهرداری به نمایش گذاشته شــد که کمتر در حوزه فرهنگی
و اجتماعی دیده شــده بود .کار فرهنگی در شــهر بدون حضور
شهرداری امکانپذیر نیســت و شــهرداری یکی از ارکان ثابت
برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی شهر بود.
در حوزه عمرانی نیز اقدامات بســیاری بهویــژه در بافت تاریخی
انجام و میتوان گفت که شــهرداری فعال شــد .سرانه درآمدی
شهرداری از  200هزار تومان به ازای هر شــهروند به  700هزار
تومان افزایش یافت.
برای ایجاد نظام نگهداری در شــهر بهویــژه در حوزه پارکهای
درونمحلهای ،فعالیت گستردهای صورت گرفت ،پارکها مجهز،
روشن و امکان اســتفاده مناسب فراهم شــد .اتفاقات متمایزی
صورت گرفت که نشان از ارتقای خدمات شهرداری است و منجر
به باال رفتن انتظارات شهروندان از شهرداری شد.
در هیچ دورهای شهرداری تا این حد در معرض انتقاد قرار نداشت.
با توجه به فضاهای ارتباطی بهویژه فضای مجازی ،کوچکترین
اقدامات در شــهرداری در معرض نقد شــهروندان قرار گرفت؛
بنابراین نمیتوان شهرداری این دوره را با دوره قبل مقایسه کرد.

همین اتفاقات باعث شد شهرداری در جریان اقدامات و اتفاقات،
ارتقای درجــه پیدا کند و بافت تاریخی شــهر یــزد با همکاری
شهرداری ،ثبت جهانی شود و شهرداری به شرایط پایداری برای
خدماترسانی دست یابد.
حال و روز امروز شهر را توصیف کنید.

در حال حاضر بستری برای مدیریت شهر و درآمد پایداری جهت
شهرداری ایجاد شده است .اعضای شورای شهر و شهردار آینده
نباید نگران تامین درآمد باشــند؛ چرا که نظام درآمدی و وصول
عوارض ساماندهی شده است و این نشــان از اعمال تفکر  5ساله
در این دوره بود.
در بافت تاریخی بسیاری از معابر کفسازی و بدنهسازی شد و یک
ساختارشکنی اساسی صورت گرفت که نمونه آن خیابان مسجد
جامع و خیابان قیام اســت .انتقادات بسیاری درباره خیابان قیام
مطرح و حتی شکایت شد ،اما از مواضع خود کوتاه نیامدیم چراکه
به این جمعبندی رسیده بودیم که این کار باید انجام شود.
یکی از مهمترین اتفاقهای این دوره ،ثبت جهانی
بافت تاریخی است ،نقش شــهرداری در ثبت جهانی بافت
تاریخی چه بود؟

یکی از مهمترین اقدامات در برندســازی شهر یزد ،پیگیری برای
ثبت جهانی با حضور همه دستگاهها بهویژه با مشارکت شهرداری
بود .وقتی مدیریت شــهری با همکاری همه دستگاهها ،خدماتی
ارائه دهند که شهر شخصیت پیدا کند ،ثبت جهانی اتفاق میافتد.
ثبت جهانی احترام به اصالت ،فرهنــگ و تاریخ و تمدن یزد بود.
جهان به این شــهر احترام گذاشــت چرا که به این نتیجه رسید
اقداماتی که برای زنده ماندن این بافت انجام شده ،قابل ستایش و
بافت و فرهنگ حاکم بر آن شایسته جهانی شدن است.
پیشنهاد شما برای بهرهبرداری از ظرفیت جهانی
شدن بافت تاریخی چیست؟

ثبت جهانی شروع راه است و پایان کار نیست .ما برای ثبت جهانی
یزد و این برنامه امروز باید اجرا شود .اجرای برنامه باید با در نظر
گرفتن منابع اعتباری ،مدیریت ،تصمیمگیری و طرح مورد توجه
مدیریت جدید قرار گیــرد .اما در کنار آن باید زیرســاختهای
گردشگری را در بقیه شــهر تقویت کنیم .درست است که 200
هکتار بافت ممتاز تاریخی ثبت شد اما این شهر جهانی شده است؛
ازاینرو باید ظرفیت جهانی در شهر ایجاد شود.
کارهای بســیاری از جمله ســاخت و تجهیــز هتلهای بزرگ،
حملونقل عمومیمناسب و توسعه و تقویت خدمات ریلی ،باقی
مانده است.
ثبت جهانی عامل افزایش ورود گردشــگر به شــهر میشود .اگر

زیرساختها آماده نباشد ،تورهای گردشــگری از ورود به شهر
صرفنظر خواهند کرد .در حوزه فرهنگی نیز باید اقداماتی برای
آموزش شهروندان صورت گیرد.
الزم است که ســرمایهگذاریها در بافت تاریخی جذب شود .با
توجه به اینکه رشد و توسعه متوجه بافت تاریخی میشود ،این
بافت به محل سرمایهگذاری تبدیل میشــود که این اتفاق باید
مدیریت شود.
در این دوره درجه شهرداری ارتقا یافت .در این باره
نیز توضیح دهید.

برای ارتقای درجه شــهرداری مســتنداتی الزم بود .در گذشته
شهرداری با شــهرهای درجه پایینتر مقایسه میشد و اکنون با
شهرهای بزرگتر مقایسه میشود؛ ازاینرو مدیریت شهری بعدی
باید خود را در همان تراز نگه دارد .شــهر جهانیشده و ارتقایافته
با مردمیبسیار ارزشمند ،الیق دریافت بهترین خدمات است.
در حوزه عمرانی نیز اقدامات شایســتهای انجام شد؛ بهطوریکه
بهترین تقاطعهای غیرهمســطح شــهر در دوره چهارم شورای
اسالمیشهر یزد ساخته شد ،اما پل نیز به اندازه نیاز باید ساخته
شود .آنچه اتفاق افتاد نشان داد میتوان پیادهروهای شهر را طوری
اجرا کرد که معابر به سمت انسانمحوری بروند.
طرح پیادهروســازی میــدان تاریخی امیرچخماق با اســتقبال
شهروندان روبهرو شد و نشان داد که انسانمحوری یکی از نیازهای
شهری اســت .خیابان قیام هم باید به همین شــکل در ساعات
مشخصی از روز به شکل پیادهرو مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وضعیت فعلی شهر یزد انســانمحوری را رشد میدهد و شهر را
باشخصیت میکند .اگر با اقدامات موجود ،ظرفیت جهانی شدن
در یزد فراهم شود ،آینده خوبی در انتظار این شهر خواهد بود.
اقداماتی که در این دوره به مردم شهر هدیه شد ،مرهون زحمات
کارکنان شــهرداری در بخشهای مختلف ازجمله سازمانها و
مناطق است .در پشت صحنه ،نیروهای بســیاری تالش کردند
تا این وضعیت در شــهر حاکم شود .شورای شــهر هم کمک و
همراهی کرد.
چه نمرهای به خودتان میدهید و در چه شرایطی
شهر را به مدیریت جدید شهری تحویل میدهید.

به خودم نمره  15یا  16را میدهم .شهر را در شرایطی به مدیریت
جدید شهری تحویل میدهیم که در حوزه عمرانی خدمات خوبی
در شهر ارائه شد .در توسعه امور فرهنگی اقدامات خوبی صورت
گرفت ،اما الزم است که چشمانداز فرهنگی برای شهر تهیه شود؛
برای مثال مشــخص شــود چند مجموعه فرهنگی اجتماعی یا
فرهنگسرا در شهر ایجاد خواهد شد .اقدامات فرهنگی و اجتماعی

نمایی از شهر یزد عکس  :همشهری

نیازمند چشم انداز است.
برای تغییر ساختار و ظاهر شهر تالشهای موفقیتآمیزی صورت
گرفته ،اما الزم است زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی برای شهر
ایجاد شود ،البته همزمان فعالیتهای عمرانی نیز باید انجام شود.
در حوزه ترافیک اقدامات شایســتهای صورت گرفته اســت ،به
طوری که شهر بهصورت هوشــمند در حال مدیریت ترافیکی و
همه تقاطعها هوشمند شده است و شاهد کاهش تلفات در معابر
شهری هستیم .شبکه فیبر شهرداری زیرساخت پایدار مناسبی
ایجاد کرده و قابل بهرهبرداری اســت .در حوزه شــهر هوشمند،
اقدامات موثری از جمله ارائه کارت شهروندی انجام شده است که
باید مورد توجه قرار گیرد .شــرایطی مهیا شده تا مدیریت جدید
شهری با استفاده از بستر فراهمشده ،اقدامات موثری را انجام دهد
و به مردم خدمت کند.
عالقه دارید باز هم شهردار شوید؟

چیزی غیر از خدمت به مردم عزت ندارد .کسانی که در شهرداری
فعالیت میکنند میدانند که شــهرداری عایدات مالی ندارد ،اما
لذت ناشی از خدمت ،عالقه ایجاد میکند .مشکلی برای ادامه کار
نمیبینم ،اما اختیار دست منتخبان مردم است .رویکرد و عالیق
و برنامههای آنها مدیریت اجرایی را رقم خواهد زد؛ رایزنی جدی
صورت نگرفته است.

ی ناخواسته انجام دادهاید و یا خواستار اجرای
اقدام 
اقدامی بودهاید که محقق نشده باشد؟

اقداماتی که انجام شده پیشنهادات شهرداری و گاهی نظر شورای
شهر بوده اســت .برای مثال با نحوه شــروع و زمان اجرای طرح
ســاماندهی خیابان قیام ،مخالف بودم؛ اما بعد از اینکه تصمیمی

گرفته میشود و مسئوالن مختلف آن را تایید میکنند ،شهردار
نمیتواند از جریان تصمیمگیری خارج و خودسر شود .شهردار باید
تصمیمات را هماهنگ اجرا کند.
گالیه شــهرداری در این طرح از مســئوالنی اســت که تصمیم
گرفتند اما درنهایت شهرداری را تنها گذاشتند و شهردار را مقابل
مردم قرار دادند که اقدام درستی نبود اما مردم ما فهیم هستند.
مســئوالن باید مردم را توجیه میکردند کــه مقابله و رویارویی
ایجاد نشود.
این طرح ناخواسته نبود اما روی زمان اجرا بحث داشتم .اقداماتی
هم وجود دارد که میخواستم انجام دهم اما موفق نشدم .به دنبال
شبکهسازی با حضور مردم بودم که انجام نشد؛ شبکههایی چون
شبکه معتمدان محالت ،بازاریان ،اصناف و پزشکان که مردم را از
شهرداری و شهرداری را از مردم کند تا تعلقخاطر افزایش یابد.
توســعه فرهنگســراها از دیگر اقدامات بود؛ چرا که شهر یزد به
فرهنگسراهای بیشتری نیاز دارد.

ارزیابی شما از عملکرد دوره چهارم شورای اسالمی
شهر یزد چگونه است؟

با بررســیهای دوره قبل به این مهم دســت مییابیم که هرجا
هماهنگی بین مدیریت شــهری و شورای شــهر وجود داشته،
موفقیت حاصل شده است .ارتباط شــهردار با شورا و دستگاهها
بسیار مهم است که هزینه بسیاری را متوجه شهر میکند .تجربه،
تخصص و قدرت تحمل ،در تعامل بین شهردار و شورا موثر است.
امیدوارم این رویکرد در شورای پنجم بین منتخبان مردم ،شهردار
منتخب و دستگاهها برقرار باشد تا مدیریت شهری موفقی داشته
باشیم.

گزارش تصویری

در استان

عکس :همشهری – بهروز بهمنی

اجتناب از سیاسی کاری در انتخاب شهردار
امام جمعه یزد با تأکید بر اینکه جایگاه مســاجد باید
بهعنوان یک پایگاه مهم اجتماعی احیا شــود ،گفت:
شورای شــهر ،شــهردار را براساس مســائل سیاسی
انتخاب نکند.
به گزارش تسنیم ،آیتاهلل «محمدرضا ناصری یزدی»
در خطبههای نماز جمعه یزد با اشاره به اهمیت توجه به
تربیت دینی فرزندان ،اظهار کرد :تربیت فرزندان یکی
از حقهایی است که آنها به گردن ما دارند و باید به آن
توجه ویژهای داشته باشیم.

اســتاندار علت تاخیر در اجــرای پروژه
محور بافق-یزد را اختــاف پیمانکاران
این پروژه با یکدیگر دانست.
بــه گــزارش فــارس« ،ســیدمحمد
میرمحمــدی» در نشســت مشــترک
فرمانداران و بخشــداران استان در بافق
از تکمیل و بهرهبرداری حدود  ٦٠پروژه
شهرستان بافق در هفته دولت خبر داد.
وی افزود :از این تعداد  ٢٧پروژه بزرگ،
 ١٧پروژه متوســط و مابقــی پروژههای
کوچک اســت کــه بــه بهرهبــرداری
میرسند.
وی در ادامه با اشــاره بــه تاخیر درروند
اجرای پروژه محور بافق-یزد گفت :تاخیر
در اجــرای این پروژه بهعلــت اختالفی
اســت که بین پیمانکاران این پروژه به
وجود آمد .اکنــون کار در حــال انجام
اســت و  ٦کیلومتر جاده از ســمت بافق
در هفته دولت و حــدود  ٦کیلومتر دیگر
نیز چند هفته پساز آن ،به بهرهبرداری
میرسد.
میرمحمدی تصریح کرد :بــرای تامین
اعتبار ایــن پروژه مشــکلی نیســت و
وقفه پیشآمده بهدلیــل اختالفات بین
پیمانــکاران اســت .امیدواریــم هرچه
ســریعتر این پروژه به اتمام برســد و از
خطراتی که جــاده کنونی بــرای جان
شهروندان دارد ،کاسته شود.

وی ادامه داد :الزم اســت که فرزندان مــا از کودکی با
مبانی دینی و مذهبی آشنا و با فرهنگ اسالمی و اهل
بیت(ع) بزرگ شــوند تا در آینده در برابر تهدیدهای
فرهنگی دشمنان با مشکل برخورد نکنند.
نماینده ولیفقیه در استان یزد به پایان کار چهارمین
دوره شورای اسالمی شهرها و روســتاها اشاره کرد و
ادامه داد :از چند روز آینده شوراهای دوره پنجم رسما
فعالیت خود را آغاز میکنند.
ناصری یزدی عنوان کرد :شــورای جدید باید خدمت

به مردم را دســتور کار اصلی خود قــرار دهد و تمام
اقداماتی را که قرار اســت انجام دهد در همین راستا
برنامهریزی کند .به هیچ عنوان نباید فعالیتهای شورا
به سیاسیکاری کشیده شود .امام جمعه یزد بر ضرورت
توجه به شایستهســاالری در انتخاب شهردار توسط
شورای شهر تأکید کرد و افزود :در صورتی که شهردار
یک شهر توانمند و الیق باشد ،قطعا آن شهر پیشرفت
میکند و اگر توانایی الزم را نداشــته باشد ،نمیتواند
اقدامات موثر و خوبی انجام دهد.

تولیدکنندگان برای دریافت تسهیالت ثبت نام کنند
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان یزد با اشاره به آغاز به کار دوباره
ســامانه بهینیاب ،گفت :واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیالت در سامانه
بهینیاب نامنویسی کنند.
«محمدرضا علمدار یزدی» در گفتوگو با مهر با اشــاره به اختصاص تسهیالت
طرح رونق تولیــد برای حمایــت از واحدهــای تولیدی اســتان ،اظهار کرد:
در راســتای اجرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی ،تامین مالــی بنگاههای

تولیدی کوچک و متوســط و طرحهــای نیمهتمام دارای پیشــرفت فیزیکی
بــاالی  ۶۰درصد در دســتور کار دولــت و وزارتخانه قرار گرفته اســت.وی با
بیان اینکه در حــال حاضر نــرخ بازپرداخت این تســهیالت  ۱۸درصد برای
حمایت از تولید و رونق تولید در دســتور کار این ســازمان قرار گرفته اســت،
ادامــه داد :تمــام واحدهای تولیــدی کوچک و متوســط و طرحهــای نیمه
تمام دارای پیشــرفت فیزیکی بــاالی  ۶۰درصد و واحدهای معدنی اســتان
میتوانند برای بهرهمندی از این تســهیالت در ســامانه بهینیاب نامنویســی
کنند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان یزد با تأکید بر اینکه تسهیالت
طرح رونق تولید تنها به واحدهایی که مشــکل نقدینگی دارند ،تعلق میگیرد،
عنوان کرد :تسهیالت طرح رونق تولید در دو بخش سرمایه در گردش و سرمایه
ثابت به واحدهای متقاضی تخصیص مییابد که پس از بررسی ازسوی کمیتههای
تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تخصیص خواهد یافت.
وی هدف از پرداخت این تســهیالت را از ســوی دولت ،کمک به حفظ و ایجاد
اشتغال ،افزایش تولید بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط همچنین راهاندازی
طرحهای نیمهتمام تولیدی و صنعتی عنوان کرد.

بادگیرها و خانه ها
در یزد
یزد شهر بادگیرهاست.بادگیرهایی
که معماری و ویژگی های آن آدمی
را شگفت زده میکند اما این روزها
این شاهکارهای معماری حال و روز
خوبی ندارند.

یزد

02123023914

شهر یزد میزبان مسابقات بینالمللی شین کاراته
رئیس هیات کاراته استان یزد گفت :شوراي برون مرزي فدراسيون كاراته با برگزاري رقابت بين المللي سبک شین کاراته در آبان ماه به میزبانی یزد موافقت
توگو با ایسنا اظهار کرد :موافقت با میزبانی کردستان در مســابقات بینالمللی كيوكوشين  ikuو شوتوكان  skiدر اردبيل در
کرد« .علی کریمی» در گف 
شهريورماه از دیگر مصوبات این شورا بود.

پيامك شما را درباره
روزنامه یزد م 
يخوانيم

37260381

برند طالی یزد در مسیر جهانی شدن

کتاب شناسنامه تصویری نمونه کارهای استادکاران یزدی در آینده نزدیک چاپ میشود
هیفاءپردل

یزد -خبرنگار

کهنشهر یزد عالوهبر تمام زیباییها
گزارش و جاذبههای گردشــگری تاریخی و
طبیعــی ،در حوزه تولیــد زیورآالت
سنتی و صنعتی در کشــور حرفهای زیادی برای
گفتن دارد و بهعنوان یکی از برندهای ویژه استان
شناخته میشود .زیورآالت سنتی یزد با طرحهای
زیبایی ماننــد هــل و گل و چینابــی از تولیدات
رقبای داخلی و خارجی خود پیش افتاده و چشــم
هر گردشــگر داخلی و خارجی را بــه برق طالی
خوشرنگش خیره میکند و با گــذر از بازار زیبا و
قدیمی طالفروشان یزد نوازش میدهد.
در همین راستا خوشه طالی استان با هدف توسعه
صنعت ناب طالی یزد و برندسازی آن از سال  94با
حمایت شرکت شهرکهای صنعتی راهاندازی شده
و تاکنون نیز اقدامات خوبی بــرای ارتقای جایگاه
طالی یزد انجام داده اســت کــه از جمله میتوان
به برگزاری نمایشــگاهها ،کارگاههای آموزشــی و
همچنین تورهای بازدید از این صنعت اشاره کرد.
بانک تصویری مصنوعات طــا و موزهای برای
طالی سنتی

رئیــس گــروه توســعه صنعتــی و فنــاوری

شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتانبــا
اشــاره به جهانی شــدن یزد ،میگوید :معرفی
بیشــتر برند طالی یزد به گردشــگران داخلی
و خارجی از الزامات جهانی شــدن اســت ولی
تاکنــون هیــچ شناســنامه تصویــری بــرای
معرفی تولیدات طال و جواهر یزد ایجاد نشــده
است.
«محمد دهقــان» ادامه میدهد :بــرای تحقق
این امر از یک ســال پیش با هماهنگی شرکت
شــهرکهای صنعتی یــزد و انعقاد قــرارداد با
متخصصان حوزه عکاســی و با همکاری اتحادیه
طال و جواهر از کارگاههای تولیدکننده مصنوعات
و زیورآالت سنتی بازدید و در ادامه نمونه کارهای
شاخص طالی سنتی ،مدرن و نقره جمعآوری و
فرآیند عکاسی از آنها انجام شده است.
وی میگوید :تصمیم داریم طبق برنامهریزیهای
انجام شده در آیندهای نزدیک ،کتاب شناسنامه
تصویری محصوالتی از نمونهکارهای استادکاران
و ظرفیتهای تولیدی طالی اســتان را تهیه و
آماده چاپ کنیم.
به گفتــه وی ،همچنین پیشــنهاد ایجاد موزه
فروشگاههای طالی یزد با هدف معرفی و فروش
مصنوعات و زیورآالت ســنتی اســتان با حضور
استادکاران در محل مطرح شده است که در این
باره در نظر داریم با مشارکت بخش خصوصی و

زیورآالت سنتی؛ دارای باالترین سهم اشتغالزایی در صنایعدستی

معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان در گفتوگو با همشهری بیان میکند:
خوشه طال و جواهر از طرف شرکت شهرکهای صنعتی با هدف توجه به ظرفیتهای زیورآالت یزد تشکیل شد و از
ابتدا معاونت صنایع دستی همکاریهای الزم را با این خوشه صنعتی را انجام داده است.
«محمدرضا دهقان مهرجردی» میافزاید :در حال حاضر بیش از هزار نفر در حوزه زیورآالت سنتی یزد فعالیت دارند
که درصد باالیی از اشتغال را بین رشتههای صنایع دستی به خود اختصاص داده است.
وی برند طالی یزد و عیار  20داشتن آن را از جذابیتهای خاص مصنوعات طالی یزد برای مردم ایران میخواند و تأکید
میکند :توجه به نوآوری و طراحیهای جدید در مدلها و دستساختههای این صنعت میتواند باعث ایجاد اشتغال
بیشتر در این رشته شود.
دهقان مهرجردی ادامه میدهد :حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی که از سوی خوشه طال هماهنگ میشود،
در بروز خالقیت هنرمندان ،تاثیر بسزایی دارد.
وی به فعالیتهای در دستور کار برای برندســازی و بازاریابی در صنعت طالی استان اشاره میکند و میگوید :این
اقدامات تاثیر زیادی بر بزرگتر شدن اقتصاد این هنر-صنعت استان دارد.
این مسئول اعالم میکند :صنایعدستی استان در نظر دارد که در آینده پیشنهاد راهاندازی خوشه طالی زیورآالت
سنتی را برای رونق دادن به این رشته ،به شرکت شهرکهای صنعتی استان مطرح کند.

بازار طالی یزد عکس  :همشهری

همکاری سرمایهگذار خارجی و همچنین حمایت
نهادها و ذینفعان خوشه طال ،گام دیگری برای
معرفی طالی سنتی شهر جهانی یزد برداریم.
را هاندازی نخستین مرکز آنالیز و عیار سنجی
طال

رئیس گــروه توســعه صنعتی و فناوری شــرکت
شهرکهای صنعتی اســتان اظهار میکند :خوشه
طالي استان يزد از سال  94و با هدف توسعه صنعت
طال و با حمايت شركت شهركهاي صنعتي استان
راهاندازي شــد .اجرای فاز اطالعرســاني و جلب
اعتماد ذینفعــان در ســال اول ،نويدبخش نقش
موثر نهادهــای حمايتي و اجرايي مانند خوشــه
طالي استان در رشد فعاليتهاي توسعهاي صنعت
طالی یزد بود.
وی بیــان میکند :خوشــه طالي اســتان يزد در
ســال دوم توانســت با جلب همكاري و مشاركت
باالي حامیان صنعت طال و جواهر استان از جمله
اتحاديه طال و جواهر ،نهادها و ذينفعان خوشه طال،
برنامههــاي مصوب خود را برای توانمندســازي و
توسعه صنعت طالي يزد به نحو مناسب اجرا کند.
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دهقان با اشاره به مهمترین فعالیتهای این خوشه
که تنها خوشه طالی کشور به شمار میرود ،تصریح
میکند :برگزاری  5تور بازدید تخصصی ویژه اعضای
صنف طال و جواهر از نمایشگاههای داخلی و خارجی
بینالمللی طال و جواهر ،دورههای تخصصی طراحی
دستی و ایدهپردازی و طراحی نرمافزارهای  3بعدی
در این رابطه از مهمترین اقدام انجامشــده از سوی
خوشه طالی استان بوده است.
وی میگوید :راه اندازی نخســتین مرکــز آنالیز
و عیارســنجی طال در اســتان ،راهانــدازی مرکز
تخصصی ارائهدهنده خدمات طال و جواهر ،عکاسی
از مصنوعات سنتی و مدرن خوشه و طراحی کتاب
شناسنامه تصویری از دیگر اقدامات این خوشه برای
صنعت طال و جواهر استان است.
دهقان با بیان اینکه همه هدف این خوشــه سوق
دادن صنعت طال به ســوی برنامههای توسعه این
صنعت است ،اعالم میکند :خوشــه طال و جواهر
استان بیش از یک میلیارد ریال یارانه و کمک مالی
در راســتای پیادهســازی برنامههای توسعهای با
همکاری شرکت شــهرکهای صنعتی برای صنف
طال و جواهر هزینه کرده است.
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اربعین
استقبال یزدیها از برپایی
موکبهای اربعین
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات اســتان یزد گفت :تاکنون
مجوز  ۲۰موکب در استان یزد صادر شده است .پیشبینی میشود
این رقم با توجه به استقبال مردم به  ۲۲موکب برسد.
توگو با تسنیم ،با بیان اینکه
«محمدرضا جعفری خرمی» در گف 
سالهای گذشته موکبها دارای مجوز رسمی نبودند و به صورت
توافقی برپا میشــدند ،اظهــار کرد :امســال موکبها مدیریت
میشوند و دارای شناسنامههای رسمی هستند.
وی با بیان این که در اربعین حسینی  10روز قبل تا  5روز بعد از
اربعین خدماترسانی میشود ،افزود :در ارتباط با تشریک مساعی
استان یزد ،برای برگزاری مراسم زیارت اربعین حسینی در کربالی
معلی ،تمهیدات الزم اندیشیده شده است.
رئیس کمیته اسکان ،تغذیه و مشارکتهای مردمی ستاد اربعین
حسینی در استان یزد با بیان این که از سوی یزد در هر وعده 30
هزار زائر در پیادهروی اربعین حسینی تغذیه میشوند ،ادامه داد:
در آیین اربعین حســینی  15هزار زائر در کربــا 5 ،هزار زائر در
کاظمین و  5هزار زائر هم در مرز چذابه اسکان و تغدیه میشوند.
وی با بیان اینکه مردم این استان سال گذشته  20میلیارد ریال
برای تامین غذا و اســکان زائران اهدا کردند ،تصریح کرد :حساب
 104047070007بانک ملی شعبه بازار یزد برای کسانی در نظر
گرفته شده است که قصد دارند در خدمترسانی به زائران اربعین
مشارکت کنند.
وی از مشارکت دانشجویان بسیجی در موکبها خبر داد و گفت:
امسال پیشبینی میشود بیش ازهزار دانشجوی بسیجی تحت
عنوان جای پای یار ،نظافت بخشی از مســیر پیادهروی زائران از
نجف اشرف به کربالی معلی را انجام دهند.
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یزد با بیان اینکه هر
سال فرهنگ پیادهروی اربعین حسینی در بین جوانان پررنگتر
میشود ،ادامه داد :پیادهروی اربعین حسینی نماد اقتدار و عظمت
انقالب اسالمی و وحدت شعیه در جهان اسالم است.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره 14
گروه ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكyazd@hamshahri.org :

چاپ :رسانه برتر(اصفهان)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

درخشش جهانی خواهران تکواندوکار یزدی

صدای همشهری
ستون صدای همشــهري براي بازتاب دادن مشكالت شما شــهروندان است .این ستون
صدای شــما را مستقیم به اصالع مســئوالن استان میرســاند .برای بیان مشکالت خود
با شماره  021-88932308یا ( 035 - 37265531دفتر همشهری یزد) تماس بگیرید.
Y a z d @ h a m s h a h r i . o r g

آرمینا و کیانا احمدی در مسابقات جهانی کره جنوبی یک مدال طال و  3مدال برنز کسب کردند
مهال دهقانی

یزد  -خبرنگار

کســب یک مدال طال و  3مدال برنز جهان از
ورزش سوی خواهران ورزشــکار یزدی در مسابقات
جهانی تکواندو کره جنوبی باعث افزایش انگیزه
تمام دختران ورزشکار یزدی شــده و خانواده تکواندو یزد را
شادمان کرده است.
ی دو نوجوان یزدی توانستند در مسابقات
آرمینا وکیانا احمد 
قهرمانی جهان خوش بدرخشند و پرچم ایران را چهار بار به
اهتزاز درآورند .آرمینا توانست یک مدال طال و یک مدال برنز
را در رده سنی 16تا  18ســال جهان بگیرد و خواهر او کیانا
احمدی نیز توانســت دو مدال برنز ارزشمند را در رده سنی
کمتر از 19سال به دست آورد.
ی دانشآموز 16ساله مشغول به تحصیل در پایه
آرمینا احمد 
دهم یکی از دبیرستانهای دخترانه یزد است .او برای اولینبار
توانست مدال طالی جهانی تکواندو را برای خانواده تکواندو
یزد به ارمغان آورد .همشهری با این دختران ورزشکار یزدی
وگویی ترتیب دا د که در ادامه مشروح آن را میخوانید.

گفت
آرمینا ،چند سال است که تکواندو کار میکنی
و از چه سنی تکواندو را آغاز کردی؟

تقریبا  8سال است که بهصورت حرفهای تکواندو کار میکنم؛
یعنی از  8سالگی این ورزش را شروع کردم و دوست دارم در
این رشته به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کنم.
چه کسانی در این راه تو را همراهی کردند و به
تو کمک کردند تا بتوانی در این رشته پیشرفت کنی؟

اول از همه خواهرم که مشــوقم و در تمام این سالها همراه
و حامی خوبی برایم بوده اســت و بعد نیز پــدر و مادرم که
بهترین شرایط را برای کسب موفقیت برای ما آماده کردند و
همچنین اساتیدی که همهآنها از بهترین اساتید این رشته
به شمار میروند.
چه شد که شما دو خواهر با هم به این ورزش
عالقهمند شدید؟

ما با هم شــروع کردیم و هردو عالقه زیادی به ورزش کردن
داشتیم و عشــق و عالقه خاصی به تکواندو پیدا کردیم و هر
دو نیز هدفهای بزرگی را برای خود انتخاب کردیم و برای
رسیدن به آنها ،تمام تالش خود را به کار میبریم.
مســابقات جهانی کره اولین تجربه شما در
تیم ملی بود یا این که قبال نیز در تیم ملی کشور حضور

ضرورت تعمیر شیر آبخوری پارک آزادگان

داشتید؟

شیر آبخوری پارک آزادگان مدتی است که خراب است و مدام آب هدر میرود .این
وضعیت در بسیاری از پارکهای یزد در مورد آبخوریها مشاهده میشود و نیازمند
رسیدگی مسئوالن شهر و پارکهاست .عالوهبراین بسیاری از این آبخوریها به روز
نشده و این بخش از پارکها نیز نیازمند ساماندهی و اهتمام بیشتر است.

امسال اولین سالی بود که من به تیم ملی کشور دعوت شدم
و قبل از آن چنین افتخاری را کسب نکرده بودم.
ملی بگو.

از احســاس خودهنگام دعوت شدن به تیم

مرادی پور  -یک شهروند یزدی

حس خیلی خوبی بود .احساس غرور خاصی داشتم که برای
تیم ملی تالش میکنم ،بهویژه اینکه تیم ملی ایران یک تیم
قوی در جهان است و عضویت در این تیم یک افتخار بزرگ
است که هر ورزشکاری آرزوی آن را دارد.

روشنایی اندک بلوار شهید پاکنژاد

روشنایی بلوار شهید پاکنژاد یزد کم است ،بهطوریکه چراغهای روشنایی این بلوار یکی
در میان خاموش است و این موضوع باعث کاهش ایمنی رانندگی در این معبر پرتردد
شده است .از مسئوالن شرکت توزیع برق خواستار رسیدگی به این مشکل هستیم.

تاکنون کدام مدالهای کشــوری و جهانی را
کسب کردهای؟

مدالهای کشوری من در رشته« هانمادانگ» زیاد بوده و
 4سال است که در رشتهاســکیت کریپشنی ،مدال طال را
به دست میآورم و مدالهای نقره و برنز زیادی هم تاکنون
کســب کردهام ولی در مســابقات جهانی اولین بار بود که
شــرکت کردم و یک مدال طال و یک مدال برنز بهدســت
آوردم.
تکواندوی یزد را چطور ارزیابی میکنی؟

سالهای اولی که تکواندو کار میکردم ،سطح تکواندو در یزد
زیاد باال نبود ولی حاال خیلی پیشرفت کرده است و امیدوارم
این حرکت رو به جلو همچنان ادامه داشته باشد.
استان یزد تاکنون چند مدال جهانی در رشته
تکواندو کسب کرده است؟

مدال طالی ناشنوایان و مدال طالی معلوالن هم داشتهایم.
استاد میرزاییان در رشــته هانمادانگ توانسته بودند ،مدال
برنز را کسب کنند ولی افتخار کسب اولین مدال جهانی یزد
نصیب من شد.

وحید رضایی از یزد

پیشنهادی برای سامان گرفتن اتوبوسرانی

آرمینا و کیانا احمدی  -تکواندوکاران نوجوان یزدی

بروند و حتی گاهی بهتر از آنها عمل کنند.

امکانات ورزشی استان یزد در رشته تکواندو را
چگونه ارزیابی میکنی؟

امکانات ورزشی یزد در حال حاضر نسبت به گذشته وضعیت
بهتری دارد و هرسال وضعیت بهتر شــده است .همچنین
ســطح تمرینات باالتر رفته و در شــرایط کنونی میتوانیم
بگوییم که امکانات ورزشــی رشــته تکواندو در شــهر یزد
مناسب است.
تمرینهای ورزشی برای کسب موفقیتهای
بعدی را از کی آغاز میکنی؟

تمرینات مداوم و شرکت در اردوهای ورزشی
به صورت پیاپی شرایط درســی و تحصیلیات را تحت
تاثیر قرار نداده و مشکالتی در این مورد برایت به وجود
نیاورده است؟

ما از روز بازگشت به یزد ،تمرینهای خودمان را شروع کردیم
و میدانیم در راه رسیدن به قهرمانی تعلل جایی ندارد.

به عنوان یک بانــوی قهرمان محدودیتهای
زنان ورزشکار را چگونه ارزیابی میکنی؟

کیانا  2سال از من بزرگتر است و در رشته ریاضی تحصیل
میکند .رابطه ما بسیار خوب است و او همیشه از من حمایت
کرده است.

نه ،اصال ورزش به درسم لطمه نزد و اتفاقا کمک کرد و انگیزه
من بیشتر شد .سرزندگی ناشــی از ورزش تالش من برای
درس خواندن راافزایش داده است.
محدودیتها خیلی زیاد است اما آنچه مهم است این است که
زنان ما توانستند این محدودیتها را نادیده بگیرند و با وجود
شرایط سخت پابهپای ورزشــکاران مرد در کشورمان پیش

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در یــزد:
ســمیه گالبگیریان  -نشــانی :يزد ،ميدان باهنر ،بلوار
باهنر ،به سمت ميدان امام حســين ،كوچه مهر  ،انتهاي
كوچــه  -تلفــن035 - 37260380 -3 7260381 :

کمی در مورد خواهرت برای ما بگو .کیانا چند
سال از تو بزرگتر است و رابطه شما با هم چگونه است؟

است؟

او چند مدال در کشور و جهان به دست آورده

کیانا  4سال است رکورد کشــور را در دست دارد و  4مدال

طالی کشــوری داشــته و مدالهای نقره و برنز زیادی هم
کسب کرده است .در رشــته «کیوروگی» یک طال و  2برنز
دارد و  2برنز هم در مسابقات جهانی کسب کرده است.
چند سال است که تکواندو کار میکند؟

کیانا هم  8سال سابقه فعالیت حرفهای در تکواندو دارد و در
واقع با هم این ورزش را شروع کردیم .تاکنون نیز  3بار برای
تیم ملی کیوروگی دعوت شده ولی این دوره ،اولین دورهای
بود که برای تیم ملی هانمادانگ دعوت و اعزام شــد و موفق
شد  2مدال برنز جهانی به دست بیاورد.
در مورد سطح مسابقات جهانی کره بگو.

کشــورهای زیادی در این مسابقات شــرکت کرده بودند و
همانطور که انتظــار میرفت ،رقابت خیلی شــدید بود و
بزرگان زیادی در این مسابقات شرکت داشتند؛ البته ایران
هم سطح خیلی باالیی داشت و بسیار خوب عمل کرد.

وضعیت تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات
جهانی چگونه بود؟

تیم ملی ایران توانست  50مدال کسب کند و از  12رشتهای
که امکان حضور در آنها را داشت ،ورزشکاران ایرانی در 11
رشته شرکت داشتند و توانستند  14مدال طال کسب کنند و
در  6رشته نیز رکورددار جهان شوند.

پیشنهاد میشود به جای استفاده از اتوبوسهای عمومی متداول فعلی از مینیبوس
یا ونهای کوچک ولی در تعداد بیشتر استفاده شود .این طریق کاهش تاخیر برای
مسافران و آلودگی محیطزیستی و روانی ترافیکی در تعامل با دیگر خودروها و نیز
کاهش نیاز به فضای ایستگاهی و افزایش سرعت وسیله نقلیه را نسبت به اتوبوسهای
کند فعلی به همــراه دارد و میتواند منجر به افزایش جذابیت ســفر با حمل و نقل
عمومی به جای حمل و نقل شــخصی شــود .البته درحالحاضر مدلهای برقی و
هیبریدی این نوع حمل و نقل عمومی کوچک و کارا نیز تولید شدهاند که تا حدود
زیادی میتواند در کاهش آلودگی شهر یزد موثر باشد.
مصطفی آدرسی  -یزد

خیابانهای تاریک و راههای بسته

المپهای چراغ برقهای خیابانها و بلوارهای شهر یزد یک در میان خاموش است
و باعث تاریکی خیابانها و بروز تصادفات زیادی میشود .در فاصله هزار متری بین
میدان ابوذر تا شهدای محراب که بین خیابان با صرف هزینه زیاد نردهکشی شده،
هیچ محلی برای عبور عابر پیاده دیده نشده و تاریکی این معبر حوادث ناگواری برای
عابران پیاده ایجاد کرده است.
یک شهروند از یزد

هرس مناسب درختان برای افزایش روشنایی معابر

تاریکی برخی نقاط شهر یزد یکی از معایب این شهر زیباست که امنیت را از تعدادی
از شهروندان سلب کرده است .برخی از شهروندان از حضور در معابر شهر در ساعات
شب ،واهمه دارند .این شهر از گذشته امنیت داشته است ،اما افزایش روشنایی آن
اطمینان خاطر بیشتری در بین شهروندان و حتی گردشگران ایجاد خواهد کرد .لطفا
به این مهم توجه کنید.

یکی از راهنمایان گردشگری

میز خبر

گردهمایی طنزپردازان در محفل «قندشکن»
هشــتمین محفل ماهانه طنز «قندشکن» همزمان
بــا ســالروز ازدواج حضــرت علــی (ع) و حضرت
فاطمه زهــرا (س) با حضــور «صابــر قدیمی» از
طنزپردازان کشــور و جمعی از طنزپردازان یزدی
و قشرهای مختلف مردم ،شــامگاه اول شهریورماه
در نارنجســتان هنــر حوزه هنــری یــزد برگزار
میشود.
به گــزارش مهــر ،در این محفــل شــاد و مفرح،
طنزپردازان آثار خــود را در زمینه ازدواج و خانواده
با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آســان ،با زبان طنز و

همچنین موضوع آزاد قرائت میکنند.
عالقهمندان تا پایان سهشنبه ۳۱مرداد مهلت دارند
آثار شــعر و نثر خود را برای قرائت در این نشست به
رایانامه  qandshekan@gmail.comارســال
کنند یا برای کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 ۳۶۲۳۱۴۰۰داخلی  ۲۶تماس بگیرند.
آثار رسیده قبل از برگزاری محف،ل توسط مهمان
ویژه و کارشناســان مورد ارزیابی قرار میگیرد و در
پایان برنامه به اثر منتخب جایزهای اهدا خواهد شد.
عموم مردم بهویژه طنزپردازان ،هنرمندان ،شاعران،

اجرای طرح روزشمار غدیر
طرح روزشــمار غدیر بهمنظور آگاهی بخشــیدن
به مردم درمــورد وقایع آخرین ســفر پیامبر اکرم
(ص) و حجهالوداع از ســوی ســتاد مبشران غدیر
اجرا شد.
به گزارش مهر ،در این طرح ،وقایــع روزانه آخرین
سفر رســول خدا (ص) برای انجام مناسک حج ،که
به حجه الوداع مشهور اســت ،در قالب کارت پستال

در سایت مبشران غدیر بارگذاری شده است.برای هر
روز این سفر تاریخی و مهم ،یک کارت طراحی شده و
در هر شماره از آن وقایع مرتبط با همان روز با استناد
به منابع تاریخی شامل اعطای لقب امیرالمومنین به
حضرت علی (ع) ،حدیث ثقلین ،انتقال تمامی میراث
و علوم انبیا به امیرالمومنین (ع) درج شده است.هدف
از این روزشماری انتظارســازی برای عموم مردم و

نویســندگان ،فعــاالن فرهنگــی و عالقهمندان به
طنز میتواننــد در ایــن گردهمایی حضــور پیدا
کنند.
این محفل چهارشنبه اول شهریورماه ،ساعت ۲۰:۳۰
در حوزه هنری یزد واقــع در ابتدای خیابان آیتاهلل
کاشــانی ،کوچه آزادی پذیرای عالقهمندان خواهد
بود.
محافل ماهانه طنز اســتان ،اولین چهارشــنبه هر
ماه در حوزه هنری برگزار میشــود و حضور عموم
عالقهمندان در آن آزاد و رایگان است.
اطالع از وقایع مهم در آســتانه عید غدیر است .این
طرح از  ۲۳روز مانده به غدیر که امسال با  ۲۵مرداد تا
 ۱۸شهریورماه مصادف شد ،آغاز شده است.
عالقهمنــدان برای مطالعــه این کارت پســتالها
میتوانند بــه ســایت  mobasherghadir.irو
کانال تلگرامــی @ mobasherghadirمراجعه
کنند.
عالوهبر سایت و کانال تلگرام مبشــران ،این کارت
پستالها بهصورت گســترده در فضای مجازی نیز
منتشر خواهد شد.

همکاری ۹دستگاه با بهزیستی برای رفع آسیبهای اجتماعی
مدیرکل بهزیســتی اســتان یزد با اشــاره به لزوم
شناسایی و رفع آسیبهای اجتماعی گفت :بهترین
راه کنترل آسیبها ،پیشگیری اســت و  ۹دستگاه
موظف به همکاری با بهزیستی برای رفع آسیبهای
اجتماعی شدهاند.
«جلیل عفتی» در گفتوگو با مهر با بیان این که الزم
است برای داشتن جامعهای ســالم از بروز آسیبها
پیشگیری شود ،اظهار کرد :بهزیســتی استان یزد
برنامههای پیشــگیری از آســیبهای اجتماعی را
طوری طراحی کرد کــه همه مردم اســتان را زیر
پوشش قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه منافع پیشگیری از هر آسیبی

همه اقشــار جامعه را منتفع میکند ،بیان کرد :در
پیشــگیری از طالق و آســیبهای اجتماعی ،تمام
مردم را تحت پوشــش قرار دادیم .این سازمان ،در
بخش پیشگیری ،توانبخشی و اجتماعی ،فعالیتهای
گستردهای را برای جامعه هدف و تمام افراد جامعه
ارائه میدهد.
مدیرکل بهزیســتی اســتان یزد با تأکیــد بر لزوم
بــه کارگیری و بهرهمنــدی از تمــام ظرفیتها در
پیشگیری از آســیبهای اجتماعی عنوان کرد :در
این زمینه باید با اولویتبنــدی طرحها ،از ظرفیت
روحانیون ،تشکلهای مردمنهاد و مشارکت خیران،
استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت مقابله با آسیبهای اجتماعی،
تصریح کرد :آســیبهای اجتماعی باید یک به یک
بررسی و با برنامهریزی مناسب برای رفع آنها اقدام
شود.
عفتی بــا بیان اینکه بهزیســتی در برنامه ششــم
توســعه ،یک ســازمان محوری در رفع آسیبهای
اجتماعی معرفی شده است ،تصریح کرد ۹ :دستگاه
نیز موظف بــه همکاری با بهزیســتی در این زمینه
هستند.
برنامههای علمی و تخصصــی در این زمینه وجود
دارد و تنها نیاز به همکاری و تعامل دستگاهها برای
اجراست.

