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برگزاری جشنواره
عروسکی در اردکان

مهر هم به داد بازار کیف و کفش نرسید
کاهش  30درصدی فروش شهریورماه بازار کیف و کفش یزد نسبت به مدت مشابه سال قبل

عشق به امام
حسین(ع)؛ رمز اقتدار
نظام اسالمی
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مدیرکل ثبتاحوال استان یزد با اشــاره به صدور حدود همین صفحه
را بخوانيد
 300هزار کارت هوشــمند ملی برای متقاضیان استان،

تماشایفوتبال
با صدای
« رابین هود کویر»
«رابینهــود
کویر» لقبی
آشنا برای فوتبالدوستان است؛
گزارشگری که با گزارش مسابقات
فوتبال ساحلی به شهرت رسید و
اکنون با گزارش بازی ضبطشده
منچستریونایتد  -لسترسیتی به
آرزوی کودکی خــود که گزارش
فوتبال در تلویزیون سراسری بود،
رسیده است.یزد تاکنون گزارشگر
فوتبالی در عرصه کشوری به خود
ندیده بود ...
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صدور  300هزارکارت
هوشمند ملی

بافت تاریخی یزد  /عکس :همشهری  -مسعود ساکی

جشنواره
عروسکی
«ســرزمین من» با رونمایی از دو
عروسک بومی اردکان با نامهای
«ماهبیبی» و «مهــراب» و یک
عروســک تاریخی زرتشــتی با
نام «بیبی ُ
کگ» در شهرســتان
اردکان برگزار شد .فرماندار اردکان
عروسکهای ساختهشده را سفیر
میراث فرهنگی اردکان دانســت
و خواستار توجه میرا ثفرهنگی
اردکان به ســاخت و توسعه این
عروسکها شد«.هادی مقیمی»
به پوشش کامل عروسکهای زن
«بیبی ُ
کگ» و «ماهبیبی» اشاره
و ابراز اميدواري كرد كه ازطریق
پژوهش و هنــر ،بتوانیم فرهنگ
غنی اسالمی خود را به نسلهای
آینده انتقال دهیم.
صفحه3
را بخوانيد
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را بخوانيد

رنگ زندگی بر سیمای بافت تاریخی یزد
بافت تاریخی و جهانی شــهر یزد ایــن روزها بیش از
پیــش در کانــون توجــه قــرار گرفته اســت و باید
رفتهرفته آماده شود تا پاســخگوی گردشگرانی باشد

که برای تماشــای آن از هر کجای دنیا به یزد ســفر
میکنند.یکــی از نیازهای رونق گردشــگری در این
بافت ،بهســازی معابر و ســاماندهی آنها بــرای عبور

گردشگران است ،بهطوریکه به
ساختار سنتی بافت آسیبی نرسد
و مشکلی نیز برای تردد شهروندان وجود نداشته باشد.

ثبتاحوال

صدور  300هزارکارت هوشمند ملی

مدیر کل ثبت احوال :یزدیها تا پایان سال برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند

مدیرکل ثبتاحوال استان یزد با اشاره به صدور حدود  300هزار کارت هوشمند ملی
برای متقاضیان استان ،افزود :سایر شهروندان واجد شرایط باید تا پایان سال برای اخذ
کارت ملی هوشمند ،اقدام کنند.
به گزارش فارس« ،سیدمحمد طباطبایی» در نشست شورای هماهنگی ثبتاحوال
استان که با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن ذیربط استانی برگزار شد ،از پایگاه
اطالعات جمعیتی ثبتاحوال بهعنوان مهمترین بانک اطالعات انسانی کشور نام برد
و با اشاره به وجود بیش از 110میلیون رکورد اطالعاتی ایرانیان در این سامانه ،اظهار
کرد :اطالعات این سامانه در ســطوح مختلف در بیش از  200هزار نقطه ،در اختیار
کاربران مجموعه و سازمانها و نهادهای مختلف قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از راهبردهای مهمی که ســازمان ثبتاحوال برای توسعه
فناوری اطالعات کشور دارد ،صدور کارت هوشمند ملی است ،اذعان کرد :این کارت
چندمنظوره برای شناسایی ،مهاجرت ،انتخابات ،کارت سالمت ،کارت اعتباری و بیمه
بهکار میرود.
این مقام مسئول ادامه داد :کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین پیشنیازهای هویت
دیجیتال است که از ضریب امنیتی باالیی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در اســتان یزد حدود  300هزار کارت هوشمند ملی به
متقاضیان تحویلشده است ،افزود :سایر شهروندان واجد شرایط باید هرچه زودتر برای
اخذ کارت ملی هوشمند اقدام کند.
طباطبایی با بیان اینکه تا پایان سال  ،97حدود  600هزار کارت ملی هوشمند دیگر
برای شهروندان واجد شــرایط صادر میشــود ،افزود :برخالف قبل که صدور کارت
ملی هوشــمند فرآیندی چندماهه را طی میکرد ،با ثبت درخواســت شهروندان از
ایستگاههای مربوط بعد از یک هفته کارت صادر خواهد شد و تقریبا بعد از  15روز به
دست متقاضیان خواهد رسید.
مدیرکل ثبتاحوال اســتان بهبرنامهریزیهای صورتگرفته در راســتای ترغیب
شــهروندان برای اقدام ســریعتر به اخذ کارت ملی هوشمند اشــاره کرد و افزود:
همشهریان میتوانند ثبتنام اولیه را در منزل از طریق سامانه  www.ncr.irانجام
دهند و نوبت و کدرهگیری خود را دریافت کنند.

وی به امکان اطالع تغییر محل سکونت بدون نیاز به مراجعه به ثبتاحوال اشاره و بیان
کرد :شهروندان در این مورد میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ثبتاحوال استان،
به نشانی  yazdsabteahval.irتغییر محل سکونت خود را اطالع دهند.
ثبت روزانه  ۶۸والدت و  ۱۲وفات

معاون امور اسناد هویتی ثبت اسناد اســتان یزد نیز در این نشست گفت :در پنج ماه
نخست سال جاری ،روزانه  ۶۸والدت و  ۱۲وفات در استان ثبت شده است.
ی رضازاده» با اشاره به آمار وقایع چهارگانه در استان یزد در پنج ماه نخست سال
«عل 
جاری ،اظهار کرد :در طول این مدت ،روزانه  ۶۸والدت ۱۲ ،وفات ۲۰ ،ازدواج و  3طالق
به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ والدت در استان یزد از میانگین کشوری بیشتر است ،عنوان
کرد :نرخ رشد جمعیت در کشور  1/41درصد است که در استان به  1/85رسیده است
اما آمار والدت در استان یزد در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ،کاهش یک درصدی داشته است.
رضازاده درمورد آمار فوتیهای استان نیز اظهار کرد :یزد پس از البرز و کرمان سومین
استانی است که کمترین آمار ثبت فوت را نسبت به سهم جمعیت داشته و در مجموع
آمار فوتیها در استان یزد در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ،از کاهش  8درصدی برخوردار است.
وی نرخ ازدواج را در اســتان یزد  7/5درصد اعالم کرد و افزود :نرخ ازدواج در استان
نسبت به میانگین کشوری ،یکدرصد کمتر است.
رضازاده درمورد نرخ طالق نیز بیان کرد :طالق در استان یزد در طول  ۱۰سال گذشته
روند صعودی داشته و اکنون یزد در این زمینه در سطح کشور در جایگاه  ۲۷قرار دارد.
وی با اشاره به فراوانی نامها در استان یزد اظهار کرد :یزدیها عالقه بسیاری به انتخاب
نام و القاب ائمه اطهار (ع) دارند ،به طوریکه ســال گذشــته ،امیرعلی ،ابوالفضل،
امیرحسین ،علی و امیرعباس بهترتیب بیشترین فراوانی را بین اسامی نوزادان پسر و
فاطمه ،زهرا ،زینب ،نازنینزهرا ،ریحانه و امیرعلی به ترتیب بیشترین فراوانی را در بین
اسامی نوزادان دختر استان در سال گذشته داشته است.

صفحه2
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افزود :سایر شهروندان واجد شــرایط باید تا پایان ســال برای اخذ کارت ملی
هوشمند ،اقدام کنند«.ســیدمحمد طباطبایی» در نشست شورای هماهنگی
ثبتاحوال استان که با حضور اســتاندار و جمعی از مسئوالن ذیربط استانی
برگزار شــد ،از پایگاه اطالعات جمعیتی ثبتاحوال بهعنــوان مهمترین بانک
اطالعات انسانی کشور نام برد ...
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امام جمعه یــزد با بیــان اینکه
وحدت و پیشرفت انقالب اسالمی
عامل اصلی عصبانیت مستکبران
اســت ،گفــت :عشــق بــه امام
حســین(ع) رمز پیروزی و اقتدار
نظام اسالمی ایران است.
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ارائه آموزشهای
شهروندی با اولویت
مدیریت بحران
مديــركل مديريــت بحــران
اســتانداري يزد از كارشناســان
آموزش خواســت تا آموزشهاي
شهروندی متناســب با مديريت
بحران در اولويت قرار گيرد«.هادي
هادينسب» در جمع کارشناسان
و رابطان آموزش مدیریت بحران
فرمانداریها و دستگاههای ...

 | 4روزنه

طنین زنگ آغازسال
تحصیلیدراستان
صبح روز گذشته اول مهر ،آیین
آغاز ســال تحصیلــی جدید در
مجتمع آموزشــی دخترانه امام
حسین (ع) میبد با حضور استاندار
و برخی از مســئوالن برگزار شد.
اســتاندار یزد در این مراســم با
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
دانشآموز گفت :اول مهر آغاز یک
حرکت سرنوشت ساز است.
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یزد

@yazd
hamshahri.org
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خطبه
عشق به امام حسین(ع)؛ رمز اقتدار
نظام اسالمی
امام جمعه یزد با بیان اینکه وحدت و پیشرفت انقالب اسالمی عامل
اصلی عصبانیت مستکبران است ،گفت :عشق به امام حسین(ع) رمز
ی و اقتدار نظام اسالمی ایران است.
پیروز 
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل«محمدرضا ناصری یزدی» ،در خطبههای
نماز جمعه شهرستان یزد ،با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم ،اظهار کرد:
انسانهای مومن حتی در زمان تنگدستی ،تقوا را در اولویت رفتاری
خود قرار میدهند.
وی بیان حقیقت در هر شرایط را از ویژگی انسانهای مومن دانست
و بیان کرد :امام حســین(ع) به مومنان سفارش کرد قبل از انجام هر
کاری ،عواقب آن را بررسی کنند.
نماینده ولیفقیه در استان یزد ،تدبیر و سنجش قبل از انجام هر کاری
را یکی از مهمترین ویژگی انسانهای مومن عنوان کرد و افزود :تدبیر
انسانها را در برابر پشیمانی بیمه میکند.
ناصری یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فرهنگ
عاشورا رمز پیروزی انقالب اسالمی و انسانهای مومن در برابر کفار
است ،گفت :زنده نگهداشتن فرهنگ عاشورا و کربال ارزشهای انقالب
را بیش از پیش پایدار میکند و گسترش میدهد.
این مقام مســئول در ادامه با اشــاره به اهمیت بعد سیاســی قیام
امام حســین(ع) تصریح کرد :عزاداران حســینی عزاداری همراه با
بصیرتافزایی را در اولویت برنامههای خود در ماه محرم قرار دهند.
نماینده ولیفقیه در استان ،ایمان و عشــق به امام حسین(ع) را رمز
پیروزی همیشــگی انقالبیون در برابر مســتکبران دانست و افزود:
دشمنان نظام اسالمی قصد دارند با طراحی توطئههای مختلف ،ارزش
امام حسین(ع) و عاشورا را بین مسلمانان کمرنگ کنند.
ناصرییزدی عنوان کرد :دینداری و پیشرفتهای مختلف ملت ایران
عامل اصلی عصبانیت آمریکا و متحدان مستکبر است.
وی با اشاره به آغاز ســال تحصیلی جدید ،اظهار کرد :ارتقای سطح
علمی و دینی دانشآمــوزان یکی از ضرورتهــای اجرایی در قبال
فرزندان نسل جدید است.امامجمعه یزد گفت :مسئوالن ،روحانیون،
فرهنگیان و اولیا در قبال ارتقای آموزههــای دینی و الهی فرزندان،
مسئولند و باید تمام تالش خود را در راستای تحقق این مهم به کار
گیرند.این مقام مســئول تاکید کرد :مداحان ســعی کنند با تهیه و
قرائت نوحههای مناسب مستمعان را به تعالی و رسیدن به ارزشهای
الهی و عاشورایی هدایت کنند.وی تأکید کرد :مجالس عزاداری امام
حسین(ع) نباید برای کسی مزاحمت ایجاد کنند.
بر اساس این گزارش ،به مناسبت آغاز ایام سوگواری ماه محرم و هفته
امربهمعروف و نهی از منکر و با حضور پرشور مسئوالن و نمازگزاران
یزدی ،همزمان با سراسر کشــور راهپیمایی حمایت از فریضه واجب
امربهمعروف و نهیازمنکر بعد از اقامه نماز عبادی و سیاســی جمعه،
در یزد برگزار شد.
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یک فوتی و 2مجروح در کارخانه فوالدسازی مهریز
حادثه در یک کارخانه فوالدسازی مهریز منجر به فوت و مجروحیت  3نفر شد« .حبیباهلل خلفایی» ،رئیس صنعت ،معدن و تجارت شهرستان
ن اینکه علت حادثه در دست بررسی
مهریز ،در گفتوگو با ایسنا ،افزود :در این حادثه یک نفر از مهندسان فوت و دو نفر مجروح شدند .وی با بیا 
است ،گفت :جسد متوفی که دارای دو فرزند خردسال است ،در بیمارستان سوانح و سوختگی ،تحویل سردخانه شده است.

پيامك شما را درباره
روزنامه یزد م 
يخوانيم

بهبود سیما و منظر بافت تاریخی یزد با اجرای طرح کفسازی ،بدنهسازی و ساماندهی معابر پیگیری میشود
یزد -خبرنگار

بافت تاریخی و جهانی شــهر یزد ایــن روزها بیش
در شهر از پیش در کانون توجــه قرار گرفته اســت و باید
رفتهرفته آماده شــود تا پاســخگوی گردشگرانی
باشــد که بــرای تماشــای آن از هر کجــای دنیا به یزد ســفر
میکنند.
یکی از نیازهای رونق گردشــگری در این بافت ،بهسازی معابر و
ساماندهی آنها برای عبور گردشگران است ،بهطوریکه به ساختار
سنتی بافت آسیبی نرسد و مشکلی نیز برای تردد شهروندان وجود
نداشته باشد.
کفسازی و بدنهسازی بافت قدیم یکی از طرحهای شاخصی است
که در معابر اصلی و فرعی این بافت در حال اجراست.
اولین طرح کفسازی و بدنهسازی بهعنوان راهگشای طرحهای
ساماندهی بافت تاریخی اوایل دهه  80در خیابان امامخمینی(ره)،
حد فاصل میدان شهید بهشتی تا میدان امیرچخماق اجرا شد که
شامل کفسازی و بدنهســازی این خیابان مطابق ساختار سنتی
بافت بود.
البته اجرای این طرحها با ســالها وقفه دوبــاره دنبال و حوالی
امامزاده و بازار شاهزاده فاضل اجرا شد .در ادامه شاهد اجرای این
طرح در میدان تاریخی امیرچخماق و خیابان قیام بودیم که درابعاد
بزرگتری اجرا شد.
بدنهسازی و کفســازی معابر بافت قدیمی بهنحوی که معماری
تاریخی و سنتی را در اذهان تداعی کند ،ضروری است؛ چراکه قرار
گرفتن ابنیه تاریخی در مجاورت این معابر ،نیاز به سیما و منظر
سنتی را در معابر اصلی و فرعی نیز ضروری میکند.
زمانی که گردشگری برای تماشــای بافت تاریخی از معابری که
سیما و منظر تاریخی دارد عبور میکند ،احساس تعلق بیشتری
بین بافت تاریخی و شهر پیدا میکند و از عبور در این معابر احساس
رضایت خواهد کرد.

اجرای طرح کفسازی خیابان سیدگلسرخ

دبیر کمیته سیما و منظر شهری شــهرداری یزد میگوید :با توجه به
اهمیت بافت تاریخی ،مسئوالن شهرداری به کفسازی ،بدنهسازی و
ساماندهی این بافت توجه دارند .در بودجه عمرانی امسال هم اعتبارات
خوبی به این طرحها اختصاص یافته است که ازسوی شهرداری ناحیه
تاریخی در حال اجراست.
«مهدی قاضینسب» میافزاید :از جمله این طرحها ،کفسازی خیابان
سید گلســرخ بهعنوان یکی از خیابانهای مهم بافت تاریخی با یک
میلیارد تومان اعتبار است.

اهمیت همخوانی معابر بافت تاریخی با معماری سنتی

ضرورت ادامه ساماندهی خیابان امام (ره)

یکی دیگر از شــهروندان با اشــاره به اجرای طرح کفســازی و
بدنهسازی میدان امیرچخماق و خیابان قیام ،میگوید :کفسازی
میدان امیرچخماق بهشدت مورد عالقه گردشگران است .حضور
پرجمعیت شهروندان یزدی و گردشگران خارجی در این میدان در
ساعات اولیه تا پایان شب نشان میدهد این طرح جذابیتی برای
عالقهمندان ایجاد کرده است.
«زهرا مرادی» ادامــه میدهد :اما نمیتوان دربــاره زیباییهای
خیابان قیام نظر داد؛ چرا که زیبایهای این خیابان به دلیل ترافیک
حاکم بر خیابان چندان ملموس نیســت و اگر طرح محدودیت
ترافیک در این خیابان اجرا شــود ،زیبایی آن بیشــتر بهچشــم
گردشگران خواهد آمد.
وی میافزاید :قطعا طرح کفســازی و بدنهسازی بافت تاریخی
نقش بســزایی در ایجاد همخوانی بین بافت جدید و بافت قدیم
ایجاد خواهد کرد .باید این طرح به نحوی اجرا شود که این تفاوت
برای همه ملموس باشد.
اهمیت ویژه شهرداری به سیما و منظر بافت تاریخی

دبیر کمیته سیما و منظر شهری شــهرداری یزد درباره اقدامات

یزد -خبرنگار

بافت تاریخی یزد عکس :همشهری

انجامشده برای ارتقای سیما و منظر شــهری بافت تاریخی یزد
با توجه به جهانی شدن آن ،میگوید :بافت تاریخی یزد بهعنوان
پیکرهای از شهر ،به توجه ویژهای از نظر سیما و منظر شهری ،نیاز
دارد؛ ازاینرو طرح کفسازی ،بدنهســازی شبکه معابر این بافت
ازسوی شهرداری شروع شده است و تداوم دارد.
«مهدی قاضینسب» میافزاید :سیما و منظر شهر یزد از  2دهه
قبل با اجرای طرحهایی که از سوی شهرداری تعریف شده است،
مورد توجه قرار گرفته و ارتقا یافته است .اولین طرح برای ارتقای
سیما و منظر شهری در بافت تاریخی حدود  15سال قبل درخیابان
امام خمینی(ره) اجرا شد.
وی توضیح میدهد :این طرح از میدان شــهید بهشتی تا میدان
امیرچخماق به طول  700متر در قالب طرح کفسازی ،بدنهسازی
و مبلمان شهری با حدود نیم میلیارد تومان اعتبار ،بهعنوان اولین
طرح مرمت شهری ،به اجرا درآمد.
این مسئول ادامه میدهد :اجرای این طرح مقدمهای برای اجرای
طرح سیما و منظر شهری در بافت تاریخی شد تا مردم با اهمیت
نما در بافت قدیم بهویژه شــبکه اصلی و واحدهای تجاری آشنا
شوند.

دبیر کمیته سیما و منظر شهری شــهرداری یزد میگوید :ادامه
طرح مرمت شهری با رویکرد توجه به اهمیت نما در بافت قدیم،
در خیابان امام خمینی(ره) در محدوده امامزاده و بازار شــاهزاده
فاضل اجرا شد که البته به دلیل اجرای مناسب ،بهعنوان یک الگوی
شهری مطرح است.
وی میافزاید :در ادامه نیز طرح عظیم بدنهســازی خیابان قیام
در  10فاز از  2ســال قبل شروع شــد و قبل از کفسازی ،شاهد
بدنهسازی این خیابان مهم بافت تاریخی با همراهی کسبه بودیم.
بخشهای بسیاری از این خیابان بدنهسازی شده است و در سال
جاری نیز ادامه دارد.
قاضینسب درباره اهمیت رسیدگی به بافت تاریخی میگوید :با
توجه به جهانیشدن بافت تاریخی یزد ،رسیدگی به سیما و منظر
بافت اهمیت زیادی پیدا کرده است و با توجه به نوع بافت ،مصالح
مورد استفاده و شرایط اقلیمی ،نگهداری و رسیدگی باید تداوم یابد.
وی اضافه میکند :با توجه به اســتقالل شهرداری ناحیه تاریخی
بهعنوان یک منطقه از شهرداری یزد ،طرحهای بسیاری برای این
بافت در نظر گرفته شــده و آییننامه جدید نیز تدوین شده و به
تصویب رسیده است.

در استان

تداوم روند کاهشی فروش بازار کیف و کفش

رئیــس اتحادیه صنــف کیف و کفش یــزد با اشــاره به کاهش

با  70هزار تومان کفش مناسب بخرید

شهری از اهمیت این میراث گرانبها
غفلت و به آن خدشه و نواقصی وارد
نمیکردند.
وی به تخریبهایــی که برخی به نام
توسعه ،دانسته یا ندانسته ،به میراث
ارزشمند کشــورمان وارد میشود،
اشاره کرد و یادآور شد :ثبت جهانی
قله دماوند پس از کویر لوت به دلیل
دستاندازیها و ویالسازیها ،متوقف
شد.
دبیرکل ملــی یونســکو در ایران در
ادامه به یزدیهــا این نویــد را داد
که به مناســبت ثبت جهانی یزد در
چند ماه آینــده ،در حرکتی ماندگار
تمــام شــهرداران و مدیــران فنی
استانداریهای کشور در یزد گرد هم
آیند تا برای حفظ مواریث دیارشان،
کوشاتر باشند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش
گفت :پس از جنگ جهانی دوم ،همه
مردم دنیــا دریافتند که دســتیابی
به توســعه و عدالت و صلــح در دنیا
با نظامیگری و اقدامات سیاســی و
اقتصادی محقق نخواهد شــد ،بلکه
تنها با دانش و آموزش و فرهنگسازی
به فعلیت درخواهد آمد.
نصیــری قلیــداری با بیــان اینکه
ســازمان ملل متحد «آمــوزش» را

صادرات یزد ،در مستحکمتر شدن این
پیوند تاثیرگذار خواند و از این رویداد
ابراز خرسندی کرد.
تهرانفر در بخش دیگری از سخنانش
با اشاره به شرایط سخت امروز نظام
بانکی کشــور ،اظهار کــرد :حتی در
کشورهای مختلف اروپایی نیز شاهد
فراز و فرودهــای نظام بانکی با وجود
قدمت طوالنی برخی از آنها هستیم.
این در حالیست که سابقه فعالیتهای
بانکی در کشور بسیار کوتاه و در حدود
 ۱۳۰سال است.
قائممقام مدیرعامــل بانک صادرات
ایران با گذرا خواندن این شرایط در
نظام بانکی کشــور ،ابراز امیدواری
کرد بهزودی این وضعیت دشوار را نیز
پشت سر بگذاریم.
در پایان این مراسم که «عبدالمهدی
مســتکین» ،مدیر بخــش فرهنگی
یونسکو« ،محمدحســن طالبیان»،
معاون میراثفرهنگی کشور و جمعی
دیگر از مســئوالن کشوری و استانی
حضور داشتند ،از یادنامه دیوان حافظ
رونمایی شــد که به کوشش «علی
محزونزاده» و «مجید نایبزاده» و
توسط انتشــارات توز و قلم در چاپ
اول به شمارگانهزار جلد چاپ شده
است.

چندساله بقعه «سیدرکن الدین» تا آخر سال

پایان مرمت
معــاون میراثفرهنگــی اداره کل میراثفرهنگــی،
صنایعدستی و گردشــگری با اشــاره به اینکه بقعه
«سید رکنالدین» یکی از نفیسترین بناهای شهر یزد
طوالنی اســت ،ابراز

و مرمت آن نیازمند کار مطالعاتی
امیدواری کرد :عملیات مرمت این بقعه تا پایان ســال
جاری ،خاتمه یابد.
به گزارش ایسنا ،بقعه «ســیدرکن الدین» از بناهای
تاریخی یزد در سال  725هجری قمری بنا شده است و
از اماکن مقدس یزد محسوب میشود.
بقعه این امامزاده که از نــوادگان امام جعغر صادق(ع)
است ،در نزدیکی مســجد جامع واقع شده و گنبد آبی
رنگ آن از روبهروی حیاط مسجد جامع نیز خودنمایی
میکند.
بقعه ســید رکنالدین از اماکنی است که بانوان یزدی
هر چهارشنبه با حضور در آن مراسم مذهبی مختلفی

مانند روضهخوانی زنانه و گستراندن سفرههای نذری را
برگزار میکنند.
البته به مرور زمان ،آسیبهایی جدی به بافت و کالبد
بنای این بقعه وارد شده اســت .اداره میراثفرهنگی
استان از چند ســال پیش اقداماتی را بهمنظور مرمت
و بهســازی این مکان تاریخی آغاز کرده ولی هنوز به
سرانجام نرسیده است.
این درحالیســت که این بقعه به دلیل واقعشــدن در
بافت تاریخی یزد ،از مکانهای پربازدید گردشــگران
نیز محسوب میشود و توقف امر بازسازی و بالتکلیفی
عملیات مرمت آن ،چهره نازیبایی به آن داده است.
معاون میــراث فرهنگــی ادارهکل میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری استان .در این رابطه گفت:
بقعه «ســید رکنالدین» یکی از نفیسترین بناهای
شهر یزد است که با توجه به قدمت زیادش ،بارها مورد

مطالعه قرار گرفته است.
وی ادامه داد :این مــکان در دوره حکومت تیموریان،
مدرسهای دینی بوده و اکنون از آن مجموعه ،تنها یک
گنبدخانه باقی مانده است.
«ساشــا ریاحی مقدم» ،با اشــاره به مستندســازی،
فنشناسی و آسیبشناسی این مجموعه از سوی میراث
فرهنگی استان ،اظهارکرد :هرچند عملیات مرمت بنا از
دو سال پیش با مرمت سطح بیرونی گنبد آن آغاز و این
بخش به طور کامل مرمت شد ولی مرمت بخش داخلی
بقعه نیاز به کار مطالعاتی طوالنیتــری دارد .مرحله
فنشناســی تزئینات داخلی بقعه در مردادماه امسال.
خاتمه یافته است.
این مســئول ابراز امیدواری کرد با توجه به آزمایشات
صورتگرفته روی این بنای نفیس ،مرمت بخش داخلی
آن نیز تا پایان سال جاری ،به اتمام برسد.

قانون صدور چند پروانه برای یک مغازه

رئیس اتحادیه صنف کیف و کفش یــزد تداخل صنفی را از دیگر
مشکالت اتحادیه صنف کفش و کیف ذکر میکند و میگوید :این
مشکل با توجه به تنوع محصوالت این حوزه ،بسیار متعدد و فراوان
مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه بهتازگی صدور چند پروانه برای یک مغازه هم به
قانون تبدیل شده است ،این موضوع را عمال قانونیشدن مشکل
رعایت نکردن حریم صنفی میخواند و تاکید میکند :باید برای
این مشکل که گریبان بسیاری از اصناف دیگر را نیز گرفته است،
فکری اساسی و جدی شود.

بازار یزد
مجموعه بازارهای قدیمی
یزد از لحاظ معماری ارزش
تاریخی دارد و همواره مورد
توجه گردشگران داخلی و
خارجی است .بسیاری از
این بازارها امروزه در حال
تخریب و تغییر کاربری
هستند.

بازار کفش یزد عکس :همشهری

مســلم یزدی ادامه میدهــد :کتابفروشهــا ،ابزارفروشها،
پالســتیکفروشها و فروشــگاههای لــوازم طبــی و کیــف و
کفشفروشــیها ،همگی اقدام به فروش کیف و کفش میکنند.
این تداخل و رکود اقتصادی کنونی بازار ،ضربه سنگینی به فعاالن
صنف کیف و کفش وارد کرده است.
وی عنوان میکند :هر روز فهرســتی از فروشگاههای متخلف به
اتاق اصناف ارائه میشــود و با اینکه آنها جریمه میشوند ،ولی
بازهم از تعداد آنها کم نمیشود و هر روز تخلف جدیدی را در بازار
مشاهده میکنیم.
وی با اشاره به اینکه حدود  400فروشــگاه کیف و کفش دارای
مجوز در بازار یزد فعالیت میکنند ،میگویــد :با این حال تعداد
فروشــگاههایی که اقدام به فروش کیف و کفش میکنند ،بسیار
بیشتر از این تعداد هستند.
مســلم یزدی با اشــاره به اینکه برای جمعآوری دستفروشان
نیز مکاتبــات و نامهنگاریهای زیــادی صورت گرفته اســت،
میگوید :مســئوالن شــهری و شــهرداری اقدام قابلتوجهی
برای رفع این مشــکل انجام ندادهاند و تنها آنها را در میدان امام
علی(ع) ســاماندهی کردهاند که این امر نیز کامل انجام نشــده
است.
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جشنواره

50درصدی میزان فروش کیف و کفش در سالهای گذشته ،اظهار
میکند :تنها امید فعاالن این صنف فــروش عید نوروز و مهرماه
بود ،ولی طبق آمارهای شهریورماه ،فروش امسال به نسبت سال
گذشته 30 ،درصد افت داشته است.
«محمدحسن مسلم یزدی» ادامه میدهد :شهریورماه امسال با
وجود کاهش قیمت کیف و کفش نسبت به ســال گذشته ،بازار
فروش روند خوبی نداشت ،بلکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم،
فروش در این صنف باز هم کمتر شد.
وی با بیان اینکه اغلب کیف و کفش موجود در بازار یزد از تهران
و تبریز آورده میشــود ،میافزاید 80 :درصد کیف و کفش یزد از
تهران و سپس از تبریز وارد و حدود  5درصد نیز از خارج کشور در
بازار یزد عرضه میشود.
وی عنوان میکند :البته  2واحد تولیدی کیف و چند واحد صنعتی
تولید دمپایی در یزد وجود دارد که تنها تولیدات استان محدود به
همین موارد است.

رئیس اتحادیه کیف و کفش با بیان اینکه محدوده قیمت کیف و کفش به گونهای است که شهروندان با هر توانی میتوانند نیاز خود را از بازار تامین
کنند ،میگوید :در صورتی که خریداران به دنبال خرید کفش با کیفیت با کارکرد تضمینی یک ساله باشند ،برای کفش مردانه باید  80تا  130هزار
تومان ،برای خرید کفش زنانه  70تا  140هزار تومان و برای کفش بچگانه نیز  20تا  60هزار تومان هزینه کنند.
«محمدحسن مسلم یزدی» با بیان اینکه کیف مدرسه باکیفیت قیمتی حدود  70تا  150هزار تومان دارد ،میافزاید :کیف اداری بسته به چرم یا فوم
بودن دارای قیمتهای متفاوتی است ،ولی با  120هزار تومان میتوان کیفی بادوام خرید.
وی قیمت یک کیف زنانه باکیفیت را نیز  40تا  70هزار تومان ذکر میکند و درباره عرضه کیف و کفشهای گرانقیمت در بازار مصرف ،میگوید :این
قیمتها در صورتی که اجناس باکیفیت باشد ،واقعی هستند ،به طوری که اجناس برند معموالً قیمت باالیی دارند.
مسلم یزدی فروش کیف و کفش با سود باالتر از  50درصد را غیرقانونی عنوان میکند و میافزاید :سود قانونی که برای این صنف تعیین شده شامل
حدود  20درصد سود خالص و قریب  3درصد هزینه باربری است ،ولی مغازهداران اجازه دارند که درنهایت اجناس خود را با  25تا  30درصد سود
بفروشند.
وی با تاکید بر نظارت کامل اتحادیه بر قیمتها ،اظهار میکند :در صورتی که شکایتی درباره قیمتها به اتاق اصناف شود ،این شکایت به اتحادیه
ارجاع داده میشود و درصورتیکه موضوع در اتحادیه حل نشود ،شکایت به تعزیرات حکومتی میرود و درصورتی که فروشنده متخلف شناخته
لوفصل میشوند.
شود ،فرد باید به خریدار جریمه پرداخت کند؛ البته  90درصد شکایتها در اتحادیه ح 

عکس :همشهری – بهروز بهمنی

آغاز بهکار دفتر انجمن دوستداران حافظ
آییــن آغــاز بــهکار دفتــر انجمن
دوستداران حافظ و رونمایی از یادنامه
حافظ شیرازی با دستخط حدود هزار
نفر از کارکنان بانک صادرات ،با حضور
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در
ایران و مدیر بخش فرهنگی یونسکو
در شهر جهانی یزد ،برگزار شد.
به گزارش ایســنا« ،سعداهلل نصیری
قیداری» ،دبیر کل ملی یونســکو در
ایران ،در این مراســم کــه با حضور
مسئوالن ،هنرمندان ،اساتید دانشگاه
و کارکنان بانک صادرات در مجتمع
فرهنگی و ورزشی بانک صادرات یزد
برگزار شد ،همت بانک صادرات را در
ورود به حوزه فرهنگ نیکو و گرامی
داشت و با بیان اینکه هر فعالیتی که
به فرهنگ و ادب آمیخته شود ،زیبا و
پسندیده خواهد شد ،فعاالن اقتصادی
را به چنین اقداماتی توصیه کرد.
وی در ادامه به مردمان یزد به خاطر
اینکه پدران و نیاکان آنها با برجای
گذاشتن آثاری گرانبها به ثبت جهانی
یزد در فهرست شــهرهای تاریخی
یونسکو کمک کردهاند ،تبریک گفت
و به آن افتخار کرد.
نصیری عنوان کرد :البته این رویداد
جهانی میتوانســت خیلــی زودتر
اتفاق بیفتد ،اگر مدیران و مسئوالن

بسیاری از اصناف همچون کیف و کفش هر ساله قبل
بازار
از مهرماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ،جان
تازهای میگیرند ،ولی رکود حاکم بر بازار امســال،
موجب کاهش  30درصدی فروش در این بازار نســبت به مدت
مشابه سال قبل ،شده است.
همیشه شــهریورماه تداعیکننده خاطرات شیرین خرید کیف و
کفش ،لوازم تحریر و لباس نو برای آغاز سال تحصیلی جدید بوده،
ولی در ســالهای اخیر ،بهویژه امسال ،مشکالت اقتصادی باعث
حذف این لذت برای کودکان برخی شهروندان شده است.
این وضعیت اقتصادی موجب کاهش قدرت خرید مردم و ســوق
یافتن شهروندان بهســوی خرید کیف و کفشهای کمکیفیت و
درنتیجه کم شدن درآمد فروشــندگان این بخش شده است ،به
طوری که شاهد کاهش  50درصدی فروش در این صنف هستیم.
عالوهبر این تداخل صنفی نیز مشکالت زیادی برای فروشندگان
این صنف ایجاد کرده ،بهطوریکه این موضوع تا جایی در جامعه
گسترش پیدا کرده است که نهتنها در اذهان بسیاری اصال تخلف به
شمار نمیآید ،بلکه امری پسندیده نیز تلقی میشود.
یکی از مشکالتی که تداخل صنفی برای اقتصاد جوامع محلی به
همراه دارد ،پیدایش نوسانات شــدید قیمتهاست و باید فکری
جدی برای مقابله با این پدیده شود.

گزارش تصویری

اولویت اول کشــورهای دنیا در ۱۵
ســال آینده خواند ،گفــت :این در
حالیست که دین مبین اسالم ۱۴۰۰
سال پیش در اولین دستور الهی خود
و اولین آیــات الهی در ســوره علق،
خاتماالنبیــاء (ص) را بــه خواندن و
نوشــتن و یادگرفتن سفارش و آن را
اولیتر از هر نیاز بیان میکند.
وی با اشاره به  ۱۲هزار سال تمدن در
کشورمان و گالیه از وضعیت نامطلوب
حفاظت از مواریث این تمدن سترگ
که آن را ناشــی از ضعــف آموزش
دانست ،تاکید کرد :اگر فرزندان الیقی
باشیم ،باید از مواریث فرهنگی خود با
چنگ و دندان حفاظت کنیم.
«حمید تهرانفر» قائممقام مدیرعامل
و نایبرئیــس هیات مدیــره بانک
صادرات ایــران نیز در ایــن آیین،
پیوند بانک صــادرات بــا ادبیات را
ناگسســتنی خواند و در این باره به
تالیف کتا بهای متعــدد در وصف
مولوی توسط «ادوارد جوزف» ،اولین
مدیر این بانک در سال  ۱۳۳۱اشاره
کرد که ایرانیاالصل ،متولد کرمانشاه
و از مولویشناســان برجسته جهان
بود.
وی در ادامــه رونمایی یادنامه دیوان
حافظ شیرازی را توسط مدیریت بانک
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وجود فروشگاههای زیاد و افزایش تولید طی سالهای گذشته موجب کاهش قابل توجه قیمت کیف و کفش شد
علی مختاری

یکی از شــهروندان با اشــاره به اقدامات شــهرداری در خیابان
امامخمینی(ره) و خیابان مسجد جامع ،میگوید :خیابان مسجد
جامع گردشگر را برای ورود به یک فضای تاریخی و سنتی آماده
میکند؛ چرا که به شکلی طراحی شده است که احساس میشود
به یک خیابان قدیمی البته با تجهیزات مدرن قدم میگذاریم.
«مرتضی احمدپور» ادامه میدهد :این ساختار برای گردشگران
رضایتبخشــی ایجاد میکند؛ چراکه معابر بافــت قدیم باید با
معماری و جنس این بافت همخوانی پیدا کند اما خیابانکشیهای
دوره معاصر به بافت صدمات جدی وارد کرده بود و البته گریزی از
اجرای معابر جدید نبود.
این شهروند میگوید :ایجاد همخوانی بین معابر دسترسی به بافت
تاریخی و بناهای تاریخی که در بافت وجود دارد ،فضای گردشگری
را جذاب و گردشگران را برای رسیدن به بناهای تاریخی ،مشتاقتر
خواهد کرد.
وی میافزاید :اما این همخوانی در خیابــان امامخمینی(ره) که
خیابان اصلی واقع در بافت تاریخی است ،با توجه به طول خیابان،
هنوز به صورت کامل اجرا نشده است .اگر یکسانسازی در تمام
معابر اصلی دسترســی به بافت تاریخی اجرا شود ،بافت تاریخی
ی صدچندانی پیدا خواهد کرد.
زیبای 

پيامك شما را درباره
روزنامه یزد م 
يخوانيم

یزد

مهر هم به داد بازار کیف و کفش نرسید

رنگ زندگی بر سیمای بافت تاریخی یزد
سارا گالبگیریان

جريمه  30هزار توماني براي شعارنويسي روي شيشه خودرو
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد از جريمه  30هزار توماني رانندگاني خبر داد كه به مناسبتهاي مختلفي همچون محرم اقدام به نوشتن پشت شيش ه خودرو ي خود ميكنند.
توگو با ایسنا تصريح كرد :بر طبق آييننامه راهنمايي و رانندگي ،نصب هرگونه عالئم یا الصاق هر نوع نوشته ،آگهی يا تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت
«منصور جمشیدی» در گف 
درونی وسایل نقلیه عمومی بدون كسب مجوز الزم ،تخلف محسوب میشود كه اين موضوع شعرنويسي روي شیشه و بدنه خودرو در ايام محرم را نيز شامل ميشود.
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مناسب بودن قیمت و کیفیت کیف و کفش

مسلم یزدی با بیان اینکه وجود فروشگاههای زیاد و افزایش تولید
در سالهای گذشته موجب کاهش قابل توجه قیمت کیف و کفش
ن درحالیست که کیفیت کاالها نیز به
شده است ،عنوان میکند :ای 
نسبت سالهای گذشته ،افزایش چشمگیری داشته است.
وی ادامه میدهد :اجنــاس موجود در بازار ،قیمتــی بین  15تا
200هزار تومــان دارند و تمام محدودههــای کیفیت و قیمت را
شامل میشوند.
وی اظهار میکند :اغلب فروشندگان از فروش اجناس بیکیفیت
اســتقبالی نمیکنند؛ چراکه عرضه این نوع کیف و کفش منجر
به تشکیل پرونده شــکایت و پرداخت خسارت از سوی فروشنده
میشود.مســلم یزدی درباره علت تفاوت قیمت کیف و کفش در
نقاط مختلف شهر نیز میگوید :عوامل زیادی در نرخ کیف و کفش
دخیل هستند که از جمله آنها میتوان به اجاره بها ،مالیات ،عوارض
شهرداری و  ...اشاره کرد.
وی اضافه میکند :همچنین برخی فروشــندهها اقدام به خرید
اقساطی کیف و کفش 20درصد گرانتر از خرید نقدی میکنند
و در نتیجه مجبور هســتند که کاالی خود را گرانتر به مشتری
عرضه کنند.

برگزاری جشنواره عروسکی
در اردکان
جشنواره عروسکی «ســرزمین من» با رونمایی از دو عروسک بومی
اردکان با نامهای «ماهبیبی» و «مهراب» و یک عروســک تاریخی
زرتشتی با نام «بیبی ُ
کگ» در شهرستان اردکان برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،فرماندار اردکان عروسکهای ساختهشده را سفیر
میراث فرهنگی اردکان دانست و خواستار توجه میراثفرهنگی اردکان
به ساخت و توسعه این عروسکها شد.
«هادی مقیمی» به پوشش کامل عروســکهای زن «بیبی ُ
کگ» و
«ماهبیبی» اشــاره و ابراز اميدواري كرد كه ازطریق پژوهش و هنر،
بتوانیم فرهنگ غنی اسالمی خود را به نسلهای آینده انتقال دهیم.
«میثم پیریاردکانی» ،مدیر خانه بومگردی ماه بیبی اردکان ،نیز با
اشاره به ایده ساخت عروسکهای بومی اردکان ،گفت :بعد از دیدن
موزه عروسکی کاشان ،به ایده ساخت عروسکهای اردکانی رسیدیم و
این عروسکها را نماد فرهنگ اردکان پیشبینی کردیم.
وي با تشریح فرهنگ مردم اردکان ،به نحوه زندگی مردم دو دین اسالم
و زرتشت در این شهر نيز اشاره كرد و افزود :نکته مهم در زندگی مردم
محله شریفآباد اردکان این است که مسلمانان و زرتتشتیان در کنار
یکدیگر بعد از گذشت قرنها همچنان در حال زندگی هستند؛ مانند
این عروسکها که االن در کنار هم قرار دارند.
«آمن خادمی» ،طراح و سازنده اين عروسکهای بومی ،نيز با اشاره به
زمان چهارماهه برای تحقیق و ساخت عروسکهای اردکانی ،گفت:
تحقیقات برای ساخت این عروسکها بیشتر براساس تحقیق میدانی
بوده است.
وي ادامه داد :عروسکهای اردکان نهتنها ســفیران فرهنگی ایران
هستند ،بلکه میتوانند سفیر فرهنگی ایران در تمام دنیا باشند.
خادمي عنوان كرد« :مهرآب» نام عروســک مرد اردکان است؛ یعنی
کسی که به آب مهر دارد .با توجه به ازدیاد پسوند اسم بیبی در اردکان،
عروسک زن را «ماهبیبی» نامیدیم و عروسک زن زرتشتی نیز «بیبی
ُکگ» که ریشهای تاریخی دارد ،نام نهاده شده است.
وی به آمادگی انتقال دانش عروسکسازی به عالقهمندان این هنر در
اردکان اشاره و اظهار كرد :برای ساخت عروسک «بیبی ُکگ» زرتشتی
از دانش عروسکسازان زرتشتی « بانو گردآفرید» در تهران و تجربیات
کارگاههای عروسکسازی بانو «پوپک عظیمپور» ،استفاده کردیم.
این هنرمند که سابقه احیای عروسک «لیلی لری» را نیز در کارنامه
خود دارد ،عنــوان کرد :طرح احیای عروســکهای بومی اردکانی و
زرتشتی ،هم میتواند به معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک کند و هم
جنبه کارآفرینی داشته باشد.
برا این اساس ،جشنواره عروسکی «ســرزمین من» که با رونمایی 3
عروسک «ماهبیبی»« ،بیبی کگ» و «مهرآب» همراه بود ،با حضور
فرماندار ،بخشدار و جمعی از مسئوالن شهرستانی با استقبال بسیاری
از عالقهمندان فرهنگی و اصحاب رسانه استان برگزار شد.

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

تماشای فوتبال با صدای « رابین هود کویر»
«عباس قانع» گزارشگر فوتبال استان از تحقق آرزوی کودکی خود میگوید
علی مختاری

یزد -خبرنگار

«رابینهــود کویــر» لقبــی
گفتوگو آشــنا بــرای فوتبالدوســتان
اســت؛ گزارشــگری کــه بــا
گزارش مســابقات فوتبال ساحلی به شهرت
رســید و اکنون با گزارش بازی ضبطشــده
منچســتریونایتد  -لسترســیتی به آرزوی
کودکی خود که گزارش فوتبال در تلویزیون
سراسری بود ،رسیده است.
یــزد تاکنون گزارشــگر فوتبالــی در عرصه
کشــوری به خود ندیده بود ،ولــی بهتازگی
اســتعدادی نوظهــور به لطف شــبکههای
اجتماعی ،البته با اســتعدادی ذاتی ،در این
خطه به شهرت رسیده است.
«عباس قانــع» متولد  14تیرمــاه  1368و
اهل روســتای عزآباد بخش رســتاق اشکذر
است .دوره دبســتان خود را در روستا و دوره
متوسطه را در دبیرســتان ملک ثابت یزد در
رشته تجربی ،ســپری کرده است .تحصیالت
دانشــگاهیاش در حــوزه ورزشــی بــود،
بهطوریکه مقطع کارشناســی را در رشــته
تربیتبدنی و کارشناسی ارشد را در مدیریت
ورزشی گذرانده است.
همشهری با این گزارشــگر توانمند ملقب به
«رابین هود کویر» ،به گفتوگو نشسته است
که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
چه شــد که به گزارشــگری
عالقهمند شدید؟

از کودکی عالقــه زیادی به گــزارش کردن
داشتم .همیشه وقتی فوتبال بازی میکردم،
در حین بازی ،گزارشــگری نیــز میکردم.
همینطور در کوچه و محله ،وقتی دوســتانم
فوتبال بازی میکردند ،من بازی آنها را گزارش
میکردم.
برای تحقق آرزوهــای دوران
کودکی چه کردید؟

ســال  84یک دوره  3ماهه گویندگی در یزد
برگزار شد .در آن دوره حاضر شدم ،ولی کمک
چندانی به من نکرد .همان سال بود که شهید
قندی به لیگ برتر آمده بود .در آن زمان 16
ساله بودم و انگیزه باالیی داشتم ،ولی جدی
گرفته نشدم و فرصتی برای تست دادن به من
داده نشــد ،با این حال ،این اتفاق را پایان راه
نمیدانستم.
از آنجایی که در یزد جدی گرفته نمیشدم ،در
 16سالگی به شهر کرمان مهاجرت کردم و با
خواهر و دامادمان زندگی کردم .بالفاصله سراغ
صدا و سیما مرکز کرمان رفتم و مسئوالن وقت
این مرکز از من تست گزارشگری گرفتند.
 15اردیبهشت سال  ،85اولین گزارش خود را
در لیگ یک و در  5دقیقه پایانی مسابقه مس
کرمان و شهرداری لنگرود ارائه دادم .سپس
به رادیو کرمان رفتم .هرچنــد رادیو کرمان
با فوتبال غریبه بود ،ولــی اتفاقی معجزهوار
باعث اولین گزارش کامــل و حرفهای من در
این حوزه شد.
در مورد این اتفــاق بهاصطالح
معجزهوار برایمان بگویید.

قرعهکشــی فصل  85-86لیگ برتر فوتبال
برگزار شــده بود و اولین بــازی خانگی مس
کرمان با استقالل تهران برگزار میشد.
 24شهریور  85برای من روزی تاریخی بود،
رادیو ورزش تهران از رادیو کرمان خواســت
این بازی را بهصورت زنــده برای آنها گزارش
کند و این کار در  17ســالگی به من سپرده
شد.
آن روز را هیچگاه فراموش نمیکنم ،به طوری
که پس از گزارش بازی ،پیاده از محل گزارش
تا خانه خواهرم برگشــتم و کل مســیر را از
خوشحالی گریه میکردم.
در آن دوران به دلیل عشقی که به گزارشگری
داشتم ،برای گزارش والیبال و کشتی فاصله
 180کیلومتری کرمان تا سیرجان را با هزینه
شــخصی میرفتم و به صورت افتخاری برای

آنها گزارش میکردم.
حدود  3سال در کرمان به گزارشگری پرداختم
و پس از آن به مدت  2سال به بندرعباس رفتم
و بازیهای آلومینیوم هرمــزگان را گزارش
کردم.
یکی دیگر از اتفاقات مثبت زندگی کاری من
صعود تراکتورسازی به لیگ برتر بود .سال 87
یکی از بازیهای تراکتــور را به صورت تلفنی
برای رادیو تبریز گزارش کــردم که بازخورد
خوبی داشــت و پلی برای ورود من به رادیو
تبریز شد.
پس از تبریز به تهران رفتم و گزارشگری را در
رشــتههای والیبال و هندبال در رده کشوری
انجام میدادم .بهتازگی نیز اتفاق بزرگی برای
من افتاد که موجب تحقــق آرزوهای دوران
کودکی من شــد .این اتفاق ،گــزارش بازی
منچستر و لسترسیتی بود که ضبط شده و قرار
است بهزودی از تلویزیون پخش شود.
چــه ورز شهایــی را و از چه
شبکههایی گزارش کردهاید؟

فوتبال ،فوتبال ســاحلی ،فوتسال ،بسکتبال،
هندبال ،والیبال ،والیبال نشسته و سوارکاری
از مســابقاتی بودند که از شبکههای رادیویی
کرمان و تبریز و تهران و بندرعباس و شــبکه
تلویزیونی تابان ،شما و ورزش گزارش کردم.
شــما بــه دلیــل یکــی از
گزارشهایتان ،به «رابینهود کویر» معروف
شدید .چرا رابین هود کویر؟

در فوتبال خارج خیلی راحت به بازیکنان لقب
میدهند .یکی از ایــن بازیکنان« ،هونتالر»،
بازیکن سرشــناس تیم ملی هلند ،است .این
بازیکن به دلیل نشــانهگیریهای دقیقش به
سوی دروازه به رابین هود معروف است و من
این لقب را با شــهر کویری یزد تلفیق کردم و
به «محمدعلی مختاری» این لقب را دادم که
بعد از مدتی به خودم برگشــت ،بهنحوی که
دوستداران فوتبال به من «رابین هود کویر»
میگویند .همینطور «ال ایساتیس» را از «ال

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 :

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

توجه به نظافت شهر در ایام محرم

در روزهای عزاداری ماه محرم ،شاهد هســتیم که پس از پذیرایی ،ظروف
یکبارمصرف بیمحابا در خیابانها و معابر رها میشــوند .کاش عزاداران
حسینی به این مهم توجه کرده و از آلودگی محیط شهر خودداری کنند.
محمدی از شهرستان تفت

ضرورت اصالح هندسی تقاطع ورزشگاه محصل همدانی
مهریز

بریدگی روبهروی ورزشگاه محصل همدانی در مهریز نیاز به اصالح هندسی
دارد .اغلب مراجعان به ورزشــگاه به محض خروج بــا ترافیک در جوانب
مختلف بلوار روبهرو میشــوند که این بریدگی را بــه نقطهای حادثهخیز
تبدیل کرده است .این بریدگی بسیار بزرگ و الزم است با اصالح هندسی
به دو بخش تقسیم شــود تا تردد خودروها با نظم بیشتری انجام شود .این
بریدگی در مســیر عبور خودروهایی قرار دارد که قصد سفر به روستاهای
ییالقی مهریز دارند .با توجه به شلوغی ورزشگاه در روزهای جمعه به دلیل
برگزاری مسابقات ورزشی ،احتمال بروز تصادف افزایش مییابد و باید برای
ساماندهی این بریدگی چارهای اندیشید.
یکی از شهروندان مهریز

عباس قانع  -گزارشگر توانمند یزدی

کالسیک» الهام گرفتم و با توجه به اسم قدیم
یزد ،آن را «ال ایساتیس» نامیدم.
گزارشگر محبوب شما کیست؟

من همه گزارشــگرهای ایرانــی را به دلیل
متفاوت بودنشان دوست دارم؛ چون هر کدام
از آنها سبک متفاوتی را دارند و چیزهای زیادی
از آنها یاد گرفتهام.
گزارشگر محبوب شما در سطح
جهانی کیست؟

به دلیل هیجان باالی گزارشگرهای آمریکای
جنوبی ،ســبک گزارش آنها را بیشتر از دیگر
نقاط دنیا میپسندم.

تاکنون یکی  2گزارش در بخش
خبری  20:30درباره شما پخش شده است.
نظر شما راجع به این گزارشها چیست؟

با این که  20:30در چند بخش خبری خود ،به
مسخره به گزارشهای من پرداخته ،اما کمک
زیادی برای شناساندن من به هموطنان کرده
اســت و برعکس نیت احتمالی خود ،به من

کمک هم کردهاند.

نقش شبکههای اجتماعی را در
معرفی استعدادهای جدید گزارشگری ،به
چه شکل ارزیابی میکنید؟

با توجه به اینکه ســرعت تبادل اطالعات در
دنیای امروز بسیار باالســت ،سریعترین راه
برای نمایش اســتعدادها ،نمایش داده شدن
آنها در شــبکههای اجتماعی است؛ بنابراین
نقش این شــبکهها را در کنار اســتعداد 90
درصد میدانم.
به عنوان صحبت آخر ،از اهداف
خود برای ما بگویید.

من اگر تالشــی میکنم برای باال بردن پرچم
یزد و افتخارآفرینی شهرم است؛ لذا همیشه
برای رســیدن به موقعیت حال حاضر تالش
کردهام .امیدوارم به پــای ثابت گزارشهای
فوتبال زنــده تلویزیونی تبدیل شــوم و تمام
تالش خود را برای دستیابی به این مهم خواهم
کرد.

روزنه
طنین زنگ آغازسال تحصیلی در استان

صبح روز گذشته اول مهر ،آیین آغاز سال تحصیلی جدید در مجتمع آموزشی دخترانه
امام حسین (ع) میبد با حضور استاندار و برخی از مسئوالن برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،استاندار یزد در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز
گفت :اول مهر آغاز یک حرکت سرنوشت ساز است.
«سید محمد میرمحمدی» با بیان اینکه مدارس ،کانون های شخصیت سازی آیندگان
جامعه هستند گفت :شخصیتهایی که از مراکز آموزشی سر بر آوردهاند رشد ،بالندگی
و اقتدار کشور را به دنبال دارند.
توگو  ،مهربانی و صمیمت ،مشارکت
وی ،پرسشگری ،خالق بودن ،صبوری ،تعامل و گف 
جویی و خرد جمعی را از ویژگی های دانش آموزن برشــمرد و اظهار کرد :دانشآموزان
باید به این ویژگی ها توجه داشته باشند تا کشور توسعه یابد.
وی با بیان اینکه معلمان نقش یاد دهی و آموختن دانشآموزان را برعهده دارند افزود:
معلمان باید سعی کنند برای شناخت اســتعداد دانشآموزان دقت الزم داشته باشند و
ارتباط مستمری با اولیاء آنها برقرار کنند.
استاندار یزد با بیان اینکه فضاهای آموزشی طوری باشد که نظم پذیری را در دانشآموزان
رقم بزند یادآور شد :انضباط یکی از مسائل اساسی در امور است که اگر آن را ترویج بدهیم
جامعه نظم پذیر میشود.
وی عنوان کرد :دانشآموز تا ریسک نکند موفق نمیشود از این رو باید با محول کردن
بسیاری از امور به دانشآموزان زمینه رشد و بالندگی آنها را در کشور فراهم کرد.
میرمحمدی با اشاره به نقش خیران در توسعه فضاهای آموزشی گفت :خیران با سرمایه
گذاری خوب ،در زمینه های علمی ،بهداشت و درمان و فرهنگ ،موجب توفیقات خوبی
در کشور میشوند.
یادآور میشود 240 ،هزار دانشآموز استان یزد همزمان با دیگر نقاط کشور ،امروز راهی
کالسهای درس شدند .این تعداد دانشآموز در  1800مدرسه و  10هزار کالس درس
ساماندهی شدند.
فعالیت  80هیات مذهبی بانوان در استان

کارشناس امور فرهنگی و بانوان تبلیغات اســامی استان یزد گفت 80 :هیات مذهبی
بانوان با قدمت  20ساله در استان یزد فعالیت میکنند.
به گزارش ایسنا «فرح طالعی» با اشــاره به ظرفیت اســتان یزد در تدوین برنامههای
فرهنگی و مذهبی ویژه ماه محرم،اظهار کرد ۸۰ :هیات مذهبی بانوان در استان یزد وجود
دارد که از این تعداد  ۳۰هیات در شهر یزد و مابقی در دیگر شهرستانها فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه میزان جمعیت هیاتهای بانوان یزد از  ۴۰تا  ۵۰۰نفر اســت ،افزود:
برخی هیاتها با جمعیت ثابت و تاثیرگذاری باالیی در حال فعالیت هستند.
کارشناس امور فرهنگی و بانوان تبلیغات اسالمی استان یزد در مورد سابقه هیاتهای یاد
شده گفت :بیشتر هیاتها از اوایل انقالب اسالمی تاکنون و با سابقههایی  ۲۰تا  ۳۰سال
فعالیت دارند ،اما هیاتهایی هم داریم که تازه تاسیس است.
طالعی در ادامه با بیان اینکه ســازمان تبلیغات اســامی هیاتها را از لحاظ فرهنگی
حمایت میکند ،تصریح کرد :این هیاتها مردمی بوده و مدیریت و اداره آن توسط مردم
انجام میگیرد.
این مقام مسئول در رابطه با زمینه فعالیت هیاتهای بانوان در یزد عنوان کرد :این هیاتها
در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی ،اعیاد و شهادت برنامههای متنوعی اجرا میکنند.
از جمله فعالیتهای آنها درزمینه زنده نگهداشتن فرهنگ عاشورایی است که بیشتر در
ایام سوگواری اباعبداهلل (ع) نمود پیدا میکند.
طالعی با بیان اینکه هیاتهای مذهبی نقش تعیینکنندهای در بصیرت افزایی جامعه
دارند ،عنوان کرد :هیاتها باید در زمینه رشــد و تعالی فرهنگ اسالم فعالیت کنند که
اگر این وظیفه حساس را بهدرستی انجام ندهند ،آسیبهایی را به دنبال خواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم فعالیت هیاتها طبق احکام دین و مسائل دینی اظهار کرد :الزم است
هیاتها بهگونهای برنامهریزی کنند که خدای ناکرده دچار خرافهگرایی نشوند؛ مسائلی
را مطرح کنند که مستند باشــد؛ هیاتها میتوانند در زمینه معرفتی فعالیت بیشتری
داشته باشند و با فعالیت گسترده در مقابل شبهه افکنی دشمنان دین در جامعه بایستند.

تسریع در تعریض جاده روستای «منشاد»

روستای منشاد از سوی مســئوالن در حال تعریض اســت که اقدام قابل
تقدیری است اما سرعت انجام عملیات تعریض بسیار کند شده و الزم است
که با سرعت بیشتری انجام شود .در کنار تعریض باید سنگهای کوهبری
نیز جمعآوری و مسیر تعریضشده آسفالت شود تا قابل بهرهبرداری باشد.
یکی از ساکنان روستای منشاد

برخورد با معالجان تقلبی با طب سنتی

این روزها در بین شهروندان یزدی ،بهویژه در شبکه مجازی ،شاهد معرفی
افرادی با عناوین متخصص طب ســنتی هســتیم که نهتنها دراین زمینه
تخصصی ندارند ،بلکه اصال پزشــک هم نیســتند و بدون دانش و تنها بر
اســاس تجربیات ،به تجویز دارو و اقدامات درمانی بر اســاس طب سنتی،
اقدام میکنند.
این افراد با دادن نوبتهای ویزیــت طوالنیمدت ،بازار فعالیت خود را گرم
میکنند .دالالنی نیز متولی نوبتدهی و ویزیت بیمــاران برای این افراد
سودجو هستند که اصال وجاهت قانونی ندارند .متولیان بهداشت و درمان
باید بهطور جدی با متقلبانی که پول مردم را به جیب میزنند و سالمت آنها
را به خطر میاندازند ،برخورد کنند.
نجاتی یکی از شهروندان یزد

ساماندهی وانتبارها در میدان شهید آقابابایی

مسئوالن استان هنوز نتوانستهاند وانتبارهایی را که در ورودی جنوبی شهر
در میدان شــهید آقابابایی توقف میکنند و اجناس مختلف بهویژه میوه را
میفروشند ،جمعآوری کنند .در حالی که این افراد هم ورودی شهر را نازیبا
میکنند و هم ایمنی این مسیر را کاهش میدهند.
برخی متقاضیان خرید به یکباره در میــدان توقف میکنند و باعث ایجاد
ترافیک و تصادف میشوند.
یک شهروند یزدی

خبر آخر
ارائه آموزشهای شهروندی با اولویت
مدیریت بحران
مديركل مديريت بحران استانداري
يزد از كارشناسان آموزش خواست
تا آموزشهاي شهروندی متناسب
با مديريت بحــران در اولويت قرار
گيرد.
بــه گــزارش ایســنا« ،هــادي
هادينسب» در جمع کارشناسان
و رابطان آمــوزش مدیریت بحران
فرمانداریها و دستگاههای اجرایی اســتان ،ضمن ابراز خرسندی از تحقق
صددرصدی فاز اول سند آموزش مدیریت بحران برای هماهنگی و همکاری
دستگاهها ،اظهار کرد :اجرای فاز دوم سند آموزش مدیریت بحران استان یزد
امسال در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
وی افزود :نقش کارشناسان آموزش و نگاه جهادی آنها به آموزشهای مدیریت
بحران در جلوگیری از بروز خســارات و حفظ جان و اموال شهروندان ،بسیار
حائز اهميت است.
مديركل مديرت بحران استانداري يزد با اشــاره به ضرورت توسعه آموزش
شهروندی در حوزه مدیریت بحران ،گفت :عناصر مربوط به ویژگیهای شهر
ایمن در برابر حوادث باید بیش از پیش مورد بررسی قرار گیرند.

برای استـحـضـار مردم
مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمانها میتوانند
پاســخ خود به پیامکهای مردم در ســتون صدای
همشهری را از طریق پســت الکترونیکی به آدرس
 Yazd.Hamshahri@gmail.comارسال کنند و یا
پیام خود را بهآدرس تلگرام  @HamshahriYazdبه
روزنامه همشهری یزد بفرستند.

شهروند خبرنگار ما باشید
ســوژهها ،مطالب ،یادداشــت و عکسهای خود
را برای چاپ در روزنامه همشهری یزد ارسال کنید:

Yazd.Hamshahri@gmail.com
@HamshahriYazd

