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قامتخمیدهجادههای
روستاییزیربارهایمعدنی
بدهیهای مبهم
تیم فوالد یزد
رئیــس هیات
فوتبال اســتان
یزد با بیان اینکــه تیم فوتبال فوالد
یزد بدهیهای مبهم زیــادی دارد،
از تالش بــرای جذب حامــی مالی
برای نماینده یــزد در فوتبال ایران
خبر داد«.عبدالرضا دســتا» عنوان
کرد :افزایش مشــارکت مــردم در
فعالیتهای ورزشــی و ورود صنایع
و حامیان مالی بــه این عرصه یکی از
مواردی است که خبرنگاران میتوانند
در آن نقش بسیار مهمی ایفا کنند.وی
از راه اندازی وبسایت هیات فوتبال
اســتان یزد خبر داد و گفت :روابط
عمومی این هیات موفق به کســب
عنــوان نخســت روابطعمومیهای
ورزشی در یزد شــد.وی با اشاره به
اینکــه بحث نماینده یــزد در لیگ
دسته یک کشور که امسال ...
صفحه 2
را بخوانید

عکسleader.ir :

دیدار فعاالن فرهنگی استان یزد با مقام معظم رهبری
میز خبر
دیدار فعاالن فرهنگی استان یزد
با مقام معظم رهبری
جمعی از مســئوالن و فعاالن فرهنگی اســتان های همــدان و یزد صبح
دیروز(دوشنبه) با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل
خامنهای در این دیدار با تأکید بر لزوم تقویت روحیه انقالبی در نسل جوان،
شهید حججی را نمونهای درخشان از رویشهای انقالب خواندند و فرمودند:
مسئوالن فرهنگی موظفند روحیه و جریان انقالبی را در محیطهای مختلف
تقویت و از آن پشتیبانی کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به بسترهای فراوانی که در دنیای امروز
در جهت گمراه کردن نسل جوان ایجاد شده است ،افزودند :در مقابل این
مضر و صداهای گمراهکننده ،ظرفیتهای بزرگی در جهت هدایت
تبلیغات ّ
و رویش جوانان وجود دارد.
حججی عزیز در دنیایی که
رهبر انقالب اســامی اضافه کردند :شــهید
ِ
روزنههای اغواگر صوتی و تصویری فراوانی وجود دارد ،چنین درخشــید و
خداوند او را همچون حجتی در مقابل چشم همگان قرار داد.
ایشان با اشاره به درخواستهای فراوان جوانان برای حضور در جبهههای
مبارزه با دشــمن ،افزودند :امروز بســیاری از جوانان با انگیزه باال و ایمان
باورنکردنی ،بهدنبال آنند که از زندگی ،خانــواده و راحتی خود بگذرند و
با عشق به جهاد و دفاع از ارزشها با دشــمن مبارزه کنند که باید قدر این
رویشهای جدید و ارزشمند را دانست.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،تقویت روحیه انقالبــی و جهادی را مهمترین
وظیفه مســئوالن و دســتاندرکاران فرهنگی خواندند و خطاب به آنان
خاطرنشان کردند :باید همه تالش خود را مصروف تربیت دینی و انقالبی
جوانان کنید و بدانید اخالق نیز همراه با تقویــت روحیه انقالبی و دینی و
حرکت جهادی و میل به جهاد در راه خدا ،ایجاد و ماندگار میشود.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :مســئوالن باید جریان عظیم نیروی
انقالب را که خوشــبختانه در بیــن جوانان جریــان دارد ،تقویت کنند و
جریان مقابل آن در
بهگونهای عمل نکنند که جریان انقالبی ،تضعیــف و
ِ
محیطهای فرهنگی ،دانشگاهی و تبلیغات دینی تقویت شود.

افتتاح 10کیلومتر دیگر از جاده بافق -یزد
معاون امور عمرانی استاندار گفت10 :کیلومتر از جاده دو بانده بافق -یزد در
هفته دولت زیر بار ترافیک میرود.
به گزارش ایرنا« ،سید رضا سید حســینی» در خصوص وضعیت این جاده
گفت :کار عمرانی جاده از روند خوبی برخوردار اســت و نمیتوان در اتمام
کارهای عمرانــی زمان تعییــن کرد.معاون امور عمرانی اســتانداری یزد
افزود 6 :کیلومتر از جاده جدید از طرف بافق و  4هم از طرف یزد ســاخته
شده است.
معاون عمرانی اســتاندار عنوان کرد :با آغاز بهره بــرداری از  10کیلومتر
این محور تنهــا  17کیلومتر باقی میماند که مشــکل اعتبــاری نخواهد
داشت.
یادآور میشود؛ دو بانده ســازی محور یزد -بافق به طول  110کیلومتر از
سال  87با دو مصوبه مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری با پیش بینی
اعتبار  800میلیارد ریال آغاز شد 4 .سال قبل  60کیلومتر و پایان سال 95
هم  16کیلومتر از این محور دوبانده سازی شد و زیر بار ترافیک رفت و تردد
در آن جریان دارد.

آغاز برداشت  ۶۷۰تن بادام از باغهای خاتم
مدیــر امــور باغبانی
جها د کشــا و ر ز ی
خاتــم بــا اشــاره به
ظرفیــت کشــاورزی
این شهرستان ،گفت:
فرآیند برداشــت بادام
از باغهــای خاتم آغاز
و پیش بینی میشــود
امسال  670تن بادام از
این باغها برداشت شود.
به گزارش ایسنا «محمدرضا تاج آبادی» با بیان این که روستای چنار حسن آباد
خوانسار و ولیعصر از مناطق عمده برداشــت بادام در شهرستان خاتم هستند،
اظهارکرد :باتوجه به برداشــت متوســط هر هکتار  ۱۵۰۰کیلو گرم پیشبینی
میشود  ۶۷۰تن بادام برداشت شود.
وی افزود :باغهای بادام در روستای چنار از توابع خوانسار شهرستان  20هکتار
سطح زیر کشت بادام دارد که در این رابطه  30بهرهبردار عملیات برداشت از این
باغها را آغاز کردهاند.
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی شهرستان خاتم با بیان این که روستای چنار
از روستاهای پرظرفیت در زمینه کشــاورزی است تاکید کرد :محصوالت باغی
چون زردآلو و بادام و محصوالت زراعی نیز از جمله گندم ،جو و یونجه به صورت
گسترده در این روستا برداشت میشود.
این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت باالی شهرستان خاتم در زمینه کشاورزی
گفت :حراســت از ظرفیتهــای این شهرســتان یکــی از اولویتهای جدی
جهادکشاورزی استان یزد است.

برگزاری پویش مردمی
«من نهجالبالغه میخوانم»
پویش مردمی «من نهجالبالغه میخوانم» به همراه مسابقه عکاسی ازسوی مرکز
فرهنگی مبشران ،در یزد برگزار میشود.
به گزارش مهر ،عالقهمندان به شرکت در این پویش ،میتوانند با در دست داشتن
پوســتری که حاوی جمله «من نهجالبالغه میخوانم» است با هشتک نهضت
جهانی نهجالبالغهخوانی ،عکس بگیرند و دراین پویش شرکت کنند.
شــرکتکنندگان در این پویش ،طبق قوانین پویش باید فرمهایی را برای آغاز
طرح «من نهجالبالغه میخوانم» ،تکمیل و بر اســاس آن ،نهجالبالغهخوانی را
شروع کنند.
شرکتکنندگان در طرح نهجالبالغهخوانی میتوانند با تکمیل فرم ،کتابهای
نهجالبالغه را با تخفیف ویژه و با نرخ  ۸۵۰۰تومان خریداری کنند .عالقهمندان
میتوانند برای ارسال تصاویر به کانال عیدانه  ۹۶به نشانی مراجعه کنند.
به برگزیدگان این مســابقه بر اســاس آمار بازدید از تصاویر ،به قید قرعه جوایز
ارزندهای اعطا خواهد شد.
به تصاویر دارای بازدید بیش از  ۲۰هزار نفر ربع سکه بهار آزادی ،به تصاویر دارای
بازدید  ۱۰هزار تا  ۲۰هزار نفر کارت هدیه به ارزش  ۲۰۰هزار تومان و به تصاویر
دارای بازدید هزار تا  ۱۰هزار نفر ،بســته فرهنگی به ارزش  ۵۰هزار تومان اهدا
میشود.
زمان اعالم نتایج این مسابقه ،میالد امام محمد باقر (ع) مصادف با اول آبان ماه
سال جاری خواهد بود.
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افتتاح10کیلومتردیگر
از جاده بافق -یزد
معاون امور عمرانی استاندار گفت:
10کیلومتر از جاده دو بانده بافق-
یزد در هفته دولت زیر بار ترافیک
میرود«.سید رضا سید حسینی»
در خصوص وضعیــت این جاده
گفت :کار عمرانی جــاده از روند
خوبی برخوردار است و نمیتوان
در اتمام کارهــای عمرانی زمان
تعیین کرد.

 | 2در استان
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غروب نهمین الگوی برتر
رستگاری
امام جواد(ع) جوانترین امام و کسی بود که مردم
در رفتار و آداب اجتماعی و علم و تقوا او را بهترین
یاد میکردند ...امامی که بر اساس یکی از روایتهای تاریخی به دستور
معتصم عباسی شهید شد .امام محمد تقی(ع) پس از شهادت پدرش امام
رضا (ع) در ســال  203قمری ،مقام امامت را در هشت سالگی بر عهده
گرفت و آن را با راستی و درستی به مقصد عالی رسانید.
صفحه4
را بخوانید

دغدغههای ارتقای آموزش
عالی در استان
رئیس دانشگاه یزد در نشست شورای هماهنگی
آموزش عالی اســتان ،اظهار کرد :دغدغه همه ما
ارتقای کیفیت آموزش عالی استان است و باید همه اصل تفاهم و همکاری
را قبول کنیم و به یک جمعبندی برسیم تا آموزش عالی استان را ارتقا
دهیم« .محمدصالح اولیا» افزود ...
صفحه4
را بخوانید
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کاهش۱۸درصدی
بارشها در استان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای
اســتان از کاهــش بارندگی در
ســال آبــی ۹۶ـ ۹۵خبــر داد
و گفــت :میــزان بار شهــا در
اســتان  ۱۸درصد کاهش یافته
اســت«.محمدمهدی جوادیــان
زاده» در نشســت هماندیشــی
تشکلهای زیستمحیطی استان
یزد ،با تاکید بر اهمیت آب ...

 | 4دانشگاه

دانشیار دانشگاه یزد
برگزیدهاولیندوره
جایزهملی«زناندرعلم»

«رویا دستجردی» ،دانشیار دانشگاه
یزد ،بهعنوان یکی از  ۲۰محقق زن
کشور معرفی و از تالشهای وی در
گروه فنی و مهندسی تجلیل شد.به
گزارش روابط عمومی پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،در اولین
دوره جایزه ...
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میراث
آغاز طرح پایش بافت تاریخی
«شریف آباد» اردکان
مدیرعامــل انجمــن
چارســوق کویر اردکان
از آغاز طرح پایش بافت
تاریخی محله شریفآباد
این شــهر در سطح 15
هکتار و نیــز لکهگذاری
حدود  31محلــه خارج
حصــار بافــت تاریخی
اردکان ،خبر داد.
«رضامالحسینی اردکانی» در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :طرح
پایش بافت تاریخی شریفآباد و تحدید حدود و لکهگذاری محالت
خارج حصار اردکان به ســفارش پایگاه پژوهشــی بافت تاریخی
شهرستان ،به انجمن چارسوق واگذار شده است.
وی افزود :این طرح از  10مرداد ماه جاری آغاز شد و قرار است در
مدت یکماه به سرانجام برسد.
مدیرعامل انجمن چارســوق کویر اردکان در ادامــه تهیه بانک
اطالعاتی از بناهای شــاخص و ســازههای محله تاریخی شریف
آباد اردکان را بخشــی از اهداف این پایش عنوان کرد و ادامه داد:
لکهگذاری و مشخص کردن عرصههای ارزشمند در محدوده شهر
اردکان که در قالب پرونده ثبتی محــات خارج از حصار اردکان
است ،از دیگر اهداف این پایش به شمار میرود.
مدیرعامل سمن برگزیده ملی کشور با اشــاره به اینکه محالت
خارج حصار اردکان شامل  31محله است و در سال  81شناسایی
شد و پرونده ثبتی آن به ثبت رسید ،اظهار کرد :پرونده موجود در
این پایش مورد بازبینی و پیمایش میدانی قرار گرفت که بهزودی
برای بهرهبردای در اختیار اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری قرار خواهد گرفت.
مالحسینی درخصوص زمینههای کاربردی نتایج این پایش ،گفت:
نتایج این پایش میتواند برای شــناخت بهتر و بیشتر محلههای
تاریخی و بناهــای میراثی در اردکان و بهویژه محله شــریفآباد
(با توجه به خاص بــودن این محله و زرتشتینشــین بودن آن)
بهمنظــور برنامهریزی هرچه بهتر برای حفــظ و نگهداری آنها و
همچنین احتمال تغییر کاربری آنها بهمنظور تقویت ظرفیتهای
گردشگری ،به کارگیری شود.
این فعال میراث فرهنگی عنوان کرد :با توجه به ســابقه دو سال
گذشته انجمن چارسوق کویر در اجرای طرح پایش بافت تاریخی
اردکان ،امسال نیز این انجمن با همراهی  10نفر از اعضای فعال
خود که همگی در حوزه میراث فرهنگــی و معماری تخصص و
تجربه بسیار خوبی دارند ،تا  10شهریور پایش مورد نظر را به اتمام
خواهد رساند.
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آغاز توزیع گوشت گرم گوسفندی تنظیم بازار در یزد
مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف از توزیع گوشت گرم گوسفندی تنظیم بازار در یزد خبر داد.به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف یزد «محسن مظفری زاده» از توزیع گوشت گرم
گوسفندی تنظیم بازار به مبلغ  335هزار ریال در بعضی از واحدهای صنفی قصابی یزد خبر داد .وی در ادامه از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از واحدهای صنفی اعم از
گرانفروشی ،عدم نصب نرخ نامه و کیفیت با شماره تلفنهای  124و یا  36291719بازرسی اتاق اصناف یزد تماس بگیرند.

پيامك شما را درباره
روزنامه یزد م 
يخوانيم

قامت خمیده جادههای روستایی زیر بارهای معدنی
ساالنه  20میلیارد تومان برای نگهداری راههای روستایی نیاز است
سارا گالبگیریان

یزد -خبرنگار

راههای روستایی بهویژه روستاهای ییالقی استان
راه
همواره محل تردد شهروندان یزدی است که قصد
دارند گرمای تابســتان را در روستاهایی خوش
بوهوا بگذرانند .بنابراین مرمت و نگهداری این راهها هم برای
آ 
کاهش حوادث و هم برای جلب رضایت همشهریان از اهمیت
بسزایی برخوردار است.
استان  4550کیلومتر راه دارد که  2274کیلومتر آن روستایی
است و ساالنه باید به طور متوسط  200کیلومتر از این راهها
مرمت و نگهداری شود.
عوامل بسیاری در تخریب راهها موثر اســت اما آنچه بیش از
هر چیز جادههای روستایی را دســتخوش تخریب قرار داده،
حمل بارهای معدنــی روی بدنه نحیف و ناتــوان جادههای
روســتایی اســت که برای ترافیک عبوری روســتا و نه برای
کامیونهای ســنگین حامل بارهای معدنی ســاخته شــده
است.
بااینوجود ســاماندهی و مرمت و نگهداری این راهها یکی از
خواستههای شهروندان یزد است .درست است که این جادهها
نقش بســزایی در جابهجایی بارهای معدنی دارند اما بخشی
از ترافیک عبوری آن مردمیهســتند که برای تفریح و اوقات
فراغت به روســتاها پناه میبرند و حفظ جان آنها از اهمیت
بسزایی برخوردار است.
پیش از این معاونت توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی
نگهداری و مرمت راههای روســتایی را برعهده داشــت اما با
تفکیک حوزه راهداری از اداره کل راه و شهرسازی و تشکیل
ســازمان راهداری و حملونقل جادهای ،ایــن وظیفه به این
سازمان واگذار شده است.
بهتازگی مدیریت کل راههای روســتایی و غیرشــریانی در

   ساماندهی حملونقل روستایی

یزد -خبرنگار

با وجود ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد ،هنوز موضوع تعامل و
میز گرد نقش نهادها و ارگانهای دولتــی و خصوصی در قبال این فرصت،
نامشخص اســت؛ درحالی که وجود برنامهریزی راهبردی مناسب
در این حوزه نیز میتواند موجب تعامل و همافزایی بیشتر همه فعاالن این حوزه
برای جهانی ماندن یزد شود.
یکی از بخشهایی که در این حوزه میتواند نقش بسزایی ایفا کند ،شرکتهای
دانشبنیان بهویژه در حوزه صنایعدستی هستند که تاکنون آنچنان که باید مورد
توجه برای توسعه گردشگری استان نبودهاند.
به همین دلیل و با هدف بررسی نقش شرکتهای فناور پس از ثبت جهانی یزد،
لزوم برنامهریزی و تدوین استراتژیهای گردشگری درراستای جهانی شدن با
توجه به ظرفیتها و محدودیتهای توسعه گردشگری یزد ،میزگردی با حضور
فعاالن و مسئوالن حوزه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان در
دفتر روزنامه همشهری یزد برگزار شده است.
نیاز به چشمانداز گردشگری

عکس :همشهری

تخریب میشود و هیچ عوارضی نیز برای جبران این خسارت
پرداخت نمیشود.
وی ادامه میدهد :یکی از اقدامات در حفظ راههای روستایی،
ساماندهی معادن با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســت .امیدواریم با این همکاری و اطالع از بارگیری معادن و
برنامههای آینده آنهــا ،برنامهریزی خوبی برای حمل بارهای
معدنی در استان انجام شود تا راههای روستایی کمتر تخریب
شوند.
مدیرکل راهــداری و حملونقل جادهای اســتان میگوید:
راههای روستایی شهرســتان اردکان به دلیل معادن بزرگ و
شهرستان تفت به دلیل تعدد روستا مشکالت بسیاری دارند اما
بیشتر آنها به دلیل اینکه اعتبارات استانی تخصیص مناسبی
نداشت ،بهخوبی نگهداری نشده است.
وی تاکیــد میکنــد :افزایش وســعت بســیاری از راههای
روستایی در سال جاری در دســتور کار است .محورهای ده
باال در شهرستان تفت ،کنجکوه در شهرستان مهریز ،جلگه در
شهرستان بهاباد ،حاجی آباد و عقدا -سرو در شهرستان اردکان
از مهمترین آنها است.

اختصاص اعتبارات مورد نیاز

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اظهار میکند:
وضعیت جادههای روســتایی از طریق ادارات شهرســتانها
دنبال و هر سال با همکاری فرمانداریها اعتبار مورد نیاز برای
نگهداری راههای روستایی در نظر گرفته میشود.
صادقیان میافزاید :در صورتی کــه بخواهیم فعالیتهای ما
موفقیتآمیز باشد ،باید ساالنه به طور متوسط  200کیلومتر
از راههای روســتایی را روکــش و نگهداری کنیــم که برای
انجام آن ،ســاالنه نزدیک به  20میلیارد تومــان اعتبار نیاز
داریم.
وی ادامه میدهد :اگــر بخواهیم این راهها به طور متوســط
10سال عمر کنند ،با روکش و نگهداری ساالنه  200کیلومتر،
میتوانیم به صورت گردشی تمام راههای روستایی را مرمت
و نگهداری کنیم.
صادقیان عمر متوسط جادهها را حدود  10سال عنوان میکند
و میافزایــد :هر جاده عمــر مفیدی دارد که بعــد از آن باید
نگهداری شود ،اما در استان یزد به دلیل تردد بارهای سنگین
معدنی ،جادههای روستایی زودتر تخریب میشوند.

در استان

دستگیری یک کالهبردار با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی
رئیس حفاظت و اطالعات دادگســتری اســتان یزد
گفت :فردی که ادعای نفوذ در مجموعه قضایی را از
طریق قاضی بازنشسته دادگستری داشت ،شناسایی
و دستگیر شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری یزد« ،غالمعلی
دهشیری» با اشاره به دســتگیری یک کالهبردار با
ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی ،اظهار کرد :متهم
این پرونده با ارتباط گیری فردی که به اتهام حمل و
نگهداری مواد مخدر دارای پرونده در دادگستری بود،
ادعا کرده بود با دریافت  500میلیون ریال ،میتواند
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گردشگری استان سند چشمانداز  20ساله میخواهد
محمد علی عبداللهی

 2274کیلومتر راه روستایی استان

لونقل روستایی خبر میدهد و میافزاید :یکی از برنامههای اداره کل راهداری و
لونقل جادهای استان از ساماندهی حم 
مدیرکل راهداری و حم 
لونقل روستایی است.
حملونقل جادهای استان از سال گذشته تاکنون ،ساماندهی حم 
«محسن صادقیان» ادامه میدهد :بهاینترتیب اگر ساکنان روستاها تقاضای سفر دارند ،میتوانند افرادی را برای دریافت تسهیالت به اداره کل
راهداری و حملونقل جادهای استان معرفی کنند تا به خرید سواری کرایه و جابهجایی متقاضیان اقدام کند.
وی میافزاید :محدودیتی برای پرداخت تسهیالت وجود ندارد .دهیاریها یا اهالی روســتا میتوانند به بخشداری مراجعه و برای این موضوع
درخواست دهند و به مرکز استان معرفی شوند تا از تسهیالت استفاده کنند.
وی به ارائه تسهیالت به برخی متقاضیان خبر میدهد و میگوید :با وجود اینکه محدودیتی برای ارائه تسهیالت وجود ندارد ،اما نیازسنجی از سوی
بخشداریها انجام میشود.

یزد

یکی از بخشهایی که در حوزه میراث فرهنگی میتواند نقش بسزایی ایفا کند ،شرکتهای دانشبنیان بهویژه در حوزه صنایعدستی است

ســازمان راهداری و اداره کل حملونقل جادهای آغاز به کار
کرده اســت و اعتبار مورد نیاز برای مرمت ایــن راهها نیز از
طریق منابع استانی تامین خواهد شد .امید است با تخصیص
اعتبار مناسب به اســتان ،جادههای روستایی روز به روز ارتقا
یابد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان با بیان اینکه
 2274کیلومتر از راههای اســتان ،روســتایی و مابقی اصلی
و فرعی هســتند ،میگوید :هزینه نگهداری راههای اصلی و
شریانی استان از طریق منابع ملی و راههای فرعی و روستایی
از طریق منابع استانی تامین اعتبار میشود ،بیان کرد :اخیرا
مدیرکل راههای روســتایی و راههای غیرشریانی در سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای منصوب شد.
«محســن صادقیان» ادامه میدهــد :با ایجــاد وزارت راه و
شهرسازی ،راههای روستایی متولی خاصی در کشور نداشت
و معاونت راه روستایی در وزارتخانه حذف شده بود ،اما اکنون
با انتصاب مدیرکل راههای روســتایی و غیرشریانی سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای ،امید است بتوانیم در نگهداری
راهها موفق باشیم.
وی میافزاید :بــا گرفتن قیرهای یارانهای از محل ســازمان
راهداری و حملونقل جادهای ،نگهداری راههای روســتایی
تسهیل میشود.
وی میافزاید :بــا توجه به اینکه یزد دومین اســتان معدنی
کشور و عمدتا معادن هم در نقاط مختلف آن پراکنده است،
اولین جایی که یک معدن به جادهها دسترسی پیدا میکند،
راه روستایی است.
صادقیان اعالم میکند :با توجه به اینکه راههای روســتایی
برای معادن تعریف نشدهاند ،همیشه این مشکل وجود داشته
که راههای روستایی زیر عبور کامیونهای حمل مواد معدنی

آغاز مسابقات قهرمانی تنیس کشور در یزد
مسابقات لیگ تنیس روی میز قهرمانی کشور در رده سنی زیر ۱۶و ۱۸سال در بخش آقایان در یزد آغاز شد .به گزارش مهر،
این رقابتها در ورزشگاه شهید نصیری یزد با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور پیگیری میشود .مسابقات قهرمانی
تنیس روی میز کشور به مدت  6روز ادامه خواهد یافت و قهرمانان ملی این رشته ورزشی معرفی خواهند شد.
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مشــکل قضایی پرونده را حل و فصل کند.وی افزود:
پس از وصول ایــن خبر به مراجــع نظارتی ،موضوع
برای بررسی دقیق به کارشناسان حفاظت و اطالعات
سپرده و مشخص شد فرد جوانی با ادعای همدستی با
شخصی که از او بهعنوان سردار یا قاضی بازنشسته یاد
میکند ،قول حل مشکالت قضایی ،خدمت سربازی و
موارد دیگر را میدهد و به ازای همه این موارد مبالغی
را نیز دریافت میکند.این مقــام قضایی ،به تحصیل
مبلغ  287میلیون ریال مال نامشروع از طرق مذکور
اشاره و بیان کرد :این فرد شیاد از فردی که خودرویش

به جهت قاچاق اتباع بیگانه در توقیف بود ،مبلغ 40
میلیون ریال ،از  2سرباز وظیفه دارای پرونده تخلف
خُ رد در دادســرای نظامی مبلغ  47میلیون ریال ،از
یک خانم دارای پرونده توقیف خودرو 4عدد نیم سکه
بهار آزادی و مبلغ  200میلیــون ریال کالهبرداری
کرده بود.
رئیس حفاظت و اطالعات دادگســتری اســتان یزد
تصریح کرد :بارها به شــهروندان هشــدار داده شده
بهترین مسیر حل و فصل پروندههای قضایی ،تمسک
و تأسی به قانون است

کاهش۱۸درصدی بارشها در استان

بدهیهای مبهم تیم فوالد یزد

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان از کاهش بارندگی در سال آبی ۹۶ـ۹۵
خبر داد و گفت :میزان بارشها در استان  ۱۸درصد کاهش یافته است.
به گــزارش مهــر« ،محمدمهــدی جوادیان زاده» در نشســت هماندیشــی
تشــکلهای زیســتمحیطی اســتان یزد ،با تاکید بر اهمیت آب در توســعه
پایدار ،اظهار کــرد :برای رفع مشــکل کمآبی و خشکســالی ،ارگانها و آحاد
مردم باید دست به دســت هم دهیم تا بتوانیم با تعامل و همدلی ،آن را برطرف
کنیم.وی با اشــاره به وضعیت بارشهای کشور و اســتان یزد از مهرماه سال
گذشته تا اواخر خردادماه ســال جاری ،بیان کرد :میزان بارشها در استان یزد
 ۷۶میلیمتر بود که نسبت به متوسط دوره آماری ،با کاهش بیش از  ۱۸درصدی
مواجه است .جوادیانزاده با بیان اینکه خاتم پربارشترین شهرستان استان یزد
بود ،عنوان کرد :اگر شهرستان خاتم را در نظر نگیریم ،میزان بارشهای استان
یزد در مدت یادشده  ۶۷میلیمتر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان با اشاره به علل کاهش حجم روانآبها،
یادآور شــد :پراکندگی و تغییر نوع بارشها ،دخل و تصرف در بستر رودخانهها
و تغییر مسیر جریان آب رودخانه به خارج از بســتر و انتقال آن به گورابها و
اســتخرهای ذخیرهای و حفر بیرویه چاههای غیرمجاز خانگی به دلیل تغییر
کاربری اراضی کشــاورزی و منابع طبیعی و توسعه مسکونی روستاها ،از جمله
این عوامل است.
جوادیانزاده عنوان کرد :برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و هجوم آب شور،
نصب آبشیرینکنهای غیرمجاز در نقاط مختلف دشت و نفوذ پساب آنها و
آبیاری غرقابی باغها و مزارع موجب شور شدن آب و افت کیفیت منابع آبی شده
است.وی با تاکید بر لزوم صرفهجویی در مصرف آب تصریح کرد :یکی از طرحهای
اجراشده در این زمینه ،خاموشی زمستانه چاههای کشاورزی بود که با اجرای این
طرح  ۴۴میلیون مترمکعب آب در یزد صرفه جویی شد.

رئیس هیات فوتبال استان یزد با بیان اینکه تیم فوتبال فوالد یزد بدهیهای
مبهم زیادی دارد ،از تالش برای جذب حامی مالی برای نماینده یزد در فوتبال
ایران خبر داد.
به گزارش تسنیم« ،عبدالرضا دســتا» عنوان کرد :افزایش مشارکت مردم در
فعالیتهای ورزشی و ورود صنایع و حامیان مالی به این عرصه یکی از مواردی
است که خبرنگاران میتوانند در آن نقش بسیار مهمی ایفا کنند.
وی از راه اندازی وبسایت هیات فوتبال اســتان یزد خبر داد و گفت :روابط
عمومی این هیات موفق به کســب عنوان نخست روابطعمومیهای ورزشی
در یزد شد.
وی با اشــاره به اینکه بحث نماینده یزد در لیگ دسته یک کشور که امسال
به لیگ دسته  2سقوط کرده به یک مشکل برای هیات فوتبال استان تبدیل
شده است ،اظهار کرد :در طول یک سال گذشته ،چندین بار بحث تغییر نام
این تیم از فوالد به وحدت و حتی بدون نام مطرح شد و مدیرعامل مشخصی
هم برای این تیم وجود نداشت و هر هفته یک نفر در ارتباط با این تیم معرفی
میشد.
دستا با بیان اینکه پیگیریهای زیادی در زمینه فعالیت این تیم و جلوگیری
از سقوط آن به دســته  2انجام شــد ،گفت :چندین مرتبه با مسئوالن فوالد
صحبت شد و آنها بیان کردند که امکان تیمداری تنها در تیمهای پایه دارند و
نمیتوانند هزینههای تیم بزرگساالن را پرداخت کنند.
رئیس هیات فوتبال استان یزد با اشاره به اینکه وضعیت بدهی مبهم این تیم
یکی از علل اصلی است که کسی زیر بار مدیریت این تیم نمیرود ،عنوان کرد:
تاکنون دو نفر اعالم آمادگی کردند که مدیریت این تیم را بر عهده گیرند ولی
هنوز وضعیت کامال مشخص نیست.
وی با اشاره به اینکه هر شرکت یا شخصی که اقدام به مدیریت این تیم کند
مجبور است با عنوان فوالد با این تیم وارد لیگ دسته دو شود و نمیتوان نام آن
را تغییر داد ،عنوان کرد :باشگاه فوالد قبول کرده بدهیهای تیم را طبق یک
برنامه مشخص پرداخت کند و زمینه تغییر نام پس از پرداخت بدهی فراهم
شود.
دستا با اشاره به اینکه خیلی از بدهیهای این تیم فعال مشخص نیست ،عنوان
کرد :ممکن است در آینده افرادی از این تیم شکایت کنند و بدهیهای جدیدی
مشخص شود که تیم باید به پرداخت این بدهیها اقدام کند.
رئیس هیات فوتبال اســتان یزد ادامه داد :با توجه به اینکه تیم با بدهیهایی
روبروست ،باید قبول کنیم سرمایهگذاری در این عرصه ریسک است و قطعا
سرمایهگذار باید تمام جوانب امر را بهدرستی مورد بررسی قرار دهد.

مســئول یکی از شــرکتهای فناور یزد ثبــت آثار در
فهرســت ملی و جهانــی را از مهمترین دالیل رشــد
گردشــگران خارجی در چند ســال گذشــته عنوان و
اضافه میکند :ثبت جهانی یــزد موجب تبلیغ و معرفی
بیشتر آثار اســتان در جهان خواهد شد و ضروری است
ظرفیتهایی برای ورود بیشتر گردشگر ایجاد شود.
«امیــر باصولی» ،ادامــه میدهد :نتیجــه همافزایی و
همکاری بین بخشهای مختلف دخیل در عرصه میراث
فرهنگی استان تعداد گردشگران خارجی یزد را در بازه
زمانی چند ساله از  12هزار نفر به  130هزار نفر افزایش داده و اکنون یزد بهعنوان
یکی از رئوس مثلث طالیی گردشگری کشور مطرح است.
باصولی با اشاره به تدوین سند چشمانداز گردشگری استان در سالهای گذشته،
دستاوردهای امروز گردشگری استان را نتیجه برنامههای راهبردی این چشمانداز
 5ساله و حتی دستیابی به فراتر از آن میداند.
وی معتقد اســت اکنــون زمان تدوین ســندی  20ســاله برای گردشــگری
اســتان براســاس قابلیتهای موجود و نیازهای این مقطع زمانی برای تامین
زیرساختهای الزم در حوزههای میراث فرهنگی ،گردشگری شهری و بومگردی،
فرا رسیده است.
استانداردسازی تبلیغات

«حمید رمضانــی» یکی دیگر از مدیران شــرکتهای
فناور فعال نیز با بیان اینکه جهانی شدن یزد بهتنهایی
میتواند موجب تبلیغ و ترغیب گردشگران برای بازدید
از استان شود ،اهمیت استانداردسازی پس از امر تبلیغات
را یادآور میشود.
وی اظهــار میکند :اگــر مهمانان خارجی احســاس
خوشایندی از ســفر به ایران داشته باشند ،این بازخورد
مثبت را به کشــور خود منتقل خواهند کــرد و این امر
موجب ایجاد موج و رشــد تصاعدی سفر گردشگران به

کشور خواهد شد.
رمضانی در ادامه به سابقه صادراتی شرکت خود اشاره میکند و میگوید :شرکت
به دنبال ثبت جهانی یزد ،اهتمام بیشتری به گسترش فعالیت در رابطه با عرضه
صنایعدستی یافته و بر این اســاس تولید محتوا به زبانهای مختلف و تبلیغ در
هتلها و مراکز گردشگری را آغاز کرده است تا گردشگران با معیارهای سنجش
اعتبار و اصالت صنایعدستی آشنا شوند و با خرید صنایعدستی ،خاطره خوشی
به همراه خود ببرند.
مدیریت یکپارچه؛ ضامن رونق گردشگری

یکی از فعاالن حوزه گردشگری هم در این نشست با
تاکید بر اینکه بافت تاریخی یــزد تحت تاثیر میراث
ملموس و ناملموس خود به ثبت جهانی رسیده است،
تصریح میکند :بافت تاریخی پویای یزد به وســعت
 700هکتار عامل ملموس و همزیستی ادیان مختلف
بهعنوان عامل غیرملموس ،ثبــت جهانی یزد را رقم
زده است.
«ابوالفضل فالح» ،با اشــاره به برنامه ششم توسعه ،به
موضوع گسترش گردشگری ،تاکید و اظهار میکند:
با مراجعه به تجربه جهانی کشــورهای پیشرو در گردشگری ،درمییابیم که
موفقیت آنها به دلیل ایجاد مدیریت یکپارچه گردشگری است و از این منظر
یک قدم از ما جلوتر هستند.
فالح ادامه میدهد :مدیریت صحیح گردشگری ،رونق اقتصاد گردشگری را

رقم میزند؛ لذا برای توسعه اقتصادی این حوزه نیاز است مدیریت یکپارچه
گردشگری با استفاده از توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان اجرایی شود.
وی بیان میکند :این امری است که مسئوالن و مدیران کشور بر مفید و موثر
بودن آن اذعان دارند.
فالح در بخش دیگری از ســخنانش ،نبود آمار دقیق از گردشگران را یکی از
چالشهای مهم برای برنامهریزی بخشهای فعال دولتی و خصوصی عنوان و
ابراز میکند :جهانی شدن نیاز به ساختارسازی جهانی دارد ،اما ایران از سال
 1997نتوانسته است آمار دقیقی از گردشگران خود را در مجامع بینالمللی
اعالم کند .از سال  2007اطالعات دقیقی از کشورهایی که گردشگران از آنها
وارد ایران میشوند ،وجود ندارد.
این فعال در بخش شرکتهای فناور حوزه گردشــگری در این باره تصریح
میکند :گاهی وجود نقیصههایی در برنامهریزیهــای مختلف تاثیر منفی
میگذارد ،زیرا امکان مخاطبشناسی برای ارائه محصول و خدمت مناسبتر
از بین میرود و موجب میشود در انتخاب کشــورهای هدف برای تبلیغات
گردشگری دچار اشتباه شویم.
وی اظهار میکند 11 :نهاد دولتی به طور مســتقیم با گردشگری در ارتباط
هســتند ،ولی اگر مدیریت واحد و اســتراتژیکی در این حوزه وجود داشت،
میتوانستیم آمار دقیق و لحظهای گردشگران را داشته باشیم.
اهتمام بیشتر به صنایعدستی به عنوان سفیران فرهنگی

«سیدعلی پویا» ،از فعاالن عرصه تولید صنایع دستی
هم در این نشست ،صنایعدستی را سفیران فرهنگی
هر جامعه میداند و اظهار میکند :سفال ،سرامیک و
زیلو ،صنایعدستی انحصاری استان یزد هستند و در
هرکجای دنیا که دیده شوند ،معرف این دیار خواهند
بود .پس الزم است اصالت صنایعدستی حفظ و تایید
شود .استانداردسازی در بستهبندی و ظاهر آنها نیز از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد :فروشندگان صنایعدستی باید بتوانند
ارزش محصول خود را بهخوبی برای گردشگران بیان
کنند ،زیرا براســاس تحقیق میدانی  60درصد از اطالعاتی که گردشگران
در مورد صنایعدستی به دســت میآورند ،از طریق گفتوگو با فروشندگان
آنهاست.
پویا با تاکید بر لزوم وجود آمار دقیق برای فعالیت موثر شــرکتها در عرصه
صنایعدســتی و گردشــگری ،عنوان میکند :در حال حاضر آمار دقیقی از
کشورهای مبدا نداریم .اصوال کاری که براساس اطالعات و آمار غلط و ناقص
شروع شود ،محکوم به شکست است.
البته وی معتقد اســت این که منتظر آمار بمانیم ،نیز اشــتباه اســت؛ چرا
که در بسیاری از کشورهای دنیا ،این آمارها از ســوی بنگاههای خصوصی
تهیه میشــود و گاه آمار این شــرکتها و بنگاههای خصوصی بیشتر قابل
اتکاست.
لزوم هم افزایی

یکی دیگر از فعاالن حوزه صنایع دستی نیز اظهار کرد:
طوریکه

مشکلی که در یزد وجود دارد همافزایی است؛ به
حتی افرادی که در حوزه صنایعدستی و گردشگری فعال
هستند ،همافزایی ندارند.
«حمید روشن» با تاکید بر اینکه نهادی مانند ادارهکل
میراث فرهنگی باید برای رفع این مشــکل اقدام کند
و در ایــن راه از همراهی بخش خصوصــی بهره ببرد،
ادامــه میدهد :در حــال حاضر تحقیقــات تخصصی
زیــادی در حوزههای گردشــگری و صنایعدســتی از
سوی شرکتهای مختلف انجام میشــود ،ولی دیگر فعاالن در این حوزه از آن
بیاطالع هستند.
راهاندازی سامانه ثبت اطالعات گردشگران

سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری اســتان نیز در این نشست،
مشــکالت آماری را بیشــتر متوجه گردشگران داخلی
میداند و میگوید :گردشگران خارجی عموما از مبادی
رسمیوارد کشور میشــوند و آمار دقیقی از آنها وجود
دارد.
«محمدرضا نصیری» آمار دقیق تعداد گردشگران وارد
شده به استان در سال گذشته را  130هزار و  500نفر ذکر
و اظهار میکند :البته درمورد محل دقیق اقامت آنها این
ضعف آماری وجود دارد که در این باره اداره اماکن ،هتلها و مراکز اقامتی ملزم
به نصب نرمافزاری برای ثبت اطالعات گردشگران شدهاند.
به گفته وی ،البته با وجود آمار دقیق با جزئیات در این حوزه ،سیســتم میراث
فرهنگی اســتان تاکنون دســتی بوده؛ بنابراین نرمافزار جامعی با کمک فاوای

میز گرد فعاالن و مسئوالن حوزه میراث فرهنگی در روزنامه همشهری عکس :همشهری

شهرداری در حال آمادهسازی است که از نیمه شــهریورماه با اوج گرفتن ورود
گردشگران به استان بهرهبرداری میشود.
نصیری ثبت اطالعات اقامتگاههای بومگردی را ویژگی بارز این سامانه میخواند
و میگوید :بهعلت شرایط ویژه بافت تاریخی ،تنها مرکز استان دارای اقامتگاههای
بومگردی است.
وی بیان میکند :متناسب با افزایش  10برابری گردشگران استان ،اقامت آنها نیز
از یک شب به  2/2شب افزایش یافته که استان را با کمبود ظرفیت اقامتی به ویژه
در ایام اوج سفر مواجه کرده است.
نصیری درمورد استانداردســازی هتلها و اماکن اقامتی نیز اظهار میکند :از 2
سال پیش به طور جدی استانداردسازی اماکن اقامتی مورد توجه قرار گرفته و
امسال اولین شرکت در این حوزه شروع به فعالیت کرده است ،ولی در عین حال
از دیگر فعاالن این حوزه نیز دعوت به همکاری میکنیم.

حفظ اعتبار یزد مهمتر از ثبت جهانی است

معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری استان میگوید :کارشناسان داخلی و خارجی
هنگام پیگیری موضوع ثبــت جهانی ،بارهــا این نکته را
متذکر میشدند که قبل از ثبت جهانی باید زیرساختهای
آن فراهم شــود و حفظ اعتبار یزد مهمتــر از ثبت جهانی
اســت«.محمدرضا دهقان مهرجردی» با اشاره به اهمیت
اصالت صنایع دســتی ،گفت :در این رابطه اقدامات خوبی
انجام گرفته اســت .بهعنوان مثال اعطای نشــان کیفیت
به کارگاههای تولیدی صنایعدســتی مختلف برای حفظ
و تضمین اصالت محصوالت و ایجاد اطمینانخاطر در گردشــگران است؛ هرچند
همچنان در این حوزه با کشورهای پیشرو در حوزه گردشگری فاصله زیادی داریم.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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غروب نهمین الگوی برتر رستگاری
مریم رضوی

خبرنگار

امام جــواد(ع) جوانترین امام و
مناسبت کسی بود که مردم در رفتار و آداب
اجتماعی و علم و تقوا او را بهترین
یاد میکردند...
امامی که بر اســاس یکی از روایتهای تاریخی
به دستور معتصم عباسی شهید شد .امام محمد
تقی(ع) پس از شهادت پدرش امام رضا (ع) در
ت سالگی
سال  203قمری ،مقام امامت را در هش 
بر عهده گرفت و آن را با راســتی و درســتی به
مقصد عالی رسانید.
پنجم ذیالحجه تاریخ شهادت امامی است که به
جوانی و بخشایش معروف شده ...مردی از تبار
پاک رسولاهلل(ص) که این جهان فقط  25سال
از نور وجودش بهره گرفت .امام جواد (ع) در سن
 8ســالگی به مدت  16ســال امامت را بر عهده
داشــت و مکتب علمــی  -اجتماعی شــیعه
را جلوه خاص بخشــید .تالشهای چشــمگیر
ایشــان عباســیان را آنچنــان غافلگیــر کرد
کــه نتوانســتند حضــرت را تحمــل کننــد
و ســرانجام بــا توطئــه معتصم به شــهادت
رسید.
شهادت

در زمینه شهادت این امام همام مطالب مختلفی
نقل شده است .از جمله روایتی از کتاب «آشنایی
با قرآن کریم» نوشته استاد شهید مطهری.
ایشــان ازدواج دختران بنیعباس با ائمه (ع)
را یکــی از ترفندهای این سلســله برای در دام
کشیدن ائمهاطهار(ع) میدانستند.
عباســیها چون میخواســتند ائمــه را تحت
نظر داشــته باشــند ،به زور و اجبــار ،یکی از
دخترهایشــان را برای ازدواج با ائمه پیشنهاد
میدادند .میگفتند :دختر و داماد ما باید همین
جا کنار خودمان باشــند! برای ایــن که به یک
شــکلی که مردم نفهمند اینها را تحت نظر و
مراقبت داشته باشند.
وقتی هم امام جواد(ع) مسموم شد ،همه متوجه
شدند این کار از ســوی خلیفه صورت گرفته و

مراسم تدفین امام(ع) با ترس و لرز بسیار انجام در سن  9سالگی در مجلسی علمی که بزرگان آن
شد .در برخی منابع نقل شــده که ابتدا از کفن زمان حضور داشتند و هر کس سؤالی میپرسید،
و دفن امام(ع) امتناع میکردنــد اما هر روز که تعداد زیادی پرسش علمی را پاسخ داد.
میگذشت ،پیکر امام جواد(ع) خوشبوتر میشد .از امام جواد(ع) به دلیل خفقان دوران عباســی
به همین دلیــل معتصم از تــرس ارادت مردم یادگاران بســیاری به جا نمانده؛ با این حال هر
کدام از روایتهای ایشــان میتواند چراغ راهی
دستور کفن و دفن داد.
برای شیعیان باشد.
از فضایل امام جواد(ع) موضوعهای بسیاری در
امامت
مزار امام نهم شــیعیان در شــهر کاظمین و در کتابهای تاریخی شیعه نقل شده است .نکاتی
جوار جدشان امام کاظم (ع) ،میعادگاه عاشقان که نشــان میدهد میتــوان در عنفوان جوانی
اهلبیت(ع) است و برگبرگ زندگی کوتاه آن الگوی انســانهای بیشــماری بود و بر صفحه
امام میتواند آغاز راهی برای بهتر زیســتن در تاریخ خوش درخشید.
این جهان باشد.
نقل شــده وقتی امام جواد(ع) به دنیا آمد ،امام
امام جواد(ع) در ســال  203قمری و در ســن رضا(ع) فرمودند« :حق تعالی فرزندی به من عطا
 7ســالگی بعد از شهادت
کرد که همچون موســیبن
پدر بزرگوارش مسئولیت
عمران دریاها را میشکافد و
مثل عیسیبن مریم خداوند
هدایت مــردم را به عهده
گرفت .ســن و سال کم امام نهم(ع) با وجود سن کم مادرش را مقدس گردانیده و
ایشان در آن زمان حرف در مقام رهبری امت اسالم ،به او طاهر و مطهر آفریده شده
و حدیثهای بسیاری به عنوان الگوی دانشمندان جوان است ».آن وقت گفت« :این
همــراه آورد اما تأکیدات چنان در عرصه علم و دانش کودک به جور و ستم کشته
همیشگی امام هشتم(ع) درخشید که دوست و دشمن خواهد شد و اهل آسما نها
مبنی بــر جایگزینی امام
برایش گریــه خواهند کرد،
را به تعجب و شگفتی واداشت.
خدای متعال بر دشــمن و
جواد(ع) به جای ایشان،
گفتوگوها ،مناظر هها ،پاسخ
قاتل او غضــب خواهد کرد؛
راه را بــرای شــیعیان
به شبهههای عصر ،گفتارهای
آنها بعد از قتــل او بهرهای
راستین هموار کرد.
امام نهم(ع) با وجود سن حکیمانه و خطابههای آن امام از زندگــی نخواهند برد و به
کم در مقام رهبری امت همام گواهی بر این مدعاست زودی به عذاب الهی واصل
اســام ،به عنوان الگوی که سن و سال نمیتواند عامل خواهند شد».
دانشمندان جوان چنان برتری در مکتب تشیع باشد از مناظر ههــای علمــی
در عرصــه علــم و دانش بلکه باید دانش و تقوا و صداقت امــام جــواد(ع) در دوران
درخشــید که دوســت را به عنوان معیارهای اصلی در جوانی مطالب بســیاری در
و دشــمن را بــه تعجب نظر گرفت
کتابهای شیعه و سنی نقل
و شــگفتی واداشــت.
شده است؛ مناظرههایی که
گفتوگوها ،مناظرهها ،پاسخ به شبهههای عصر ،بهحق بودن امام(ع) را اثبات کرده و الگویی پیش
گفتارهای حکیمانه و خطابههای آن امام همام روی جوان مسلمان قرار داده است .جوانی با تقوا
گواهی بر این مدعاست که سن و سال نمیتواند که با ســاح دانش در مســیر اطاعت پروردگار
عامل برتری در مکتب تشــیع باشــد بلکه باید حرکت میکند.
دانش و تقــوا و صداقت را به عنــوان معیارهای
بخشندگی و سخاوت
اصلی در نظر گرفت.
در روایتهای شیعی آمده است که امام نهم(ع) حجتاالســام و المســلمین «ســیدمحمد

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)

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 :

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

یکی از مهمترین مأموریتهای امام جواد(ع) آماده کردن مردم
برای دوران غیبت دوازدهمین پیشوای شیعیان بود

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

مکانیزه کردن پلهای عابرپیاده

پلهای عابرپیاده بهویژه در مسیرهای شلوغ ،نیاز به مکانیزه شدن دارند .افراد
سالخورده و کودکان که توانایی عبور از عرض خیابان را ندارند ،مشتریان اصلی
این پلها هســتند اما به دلیل نبود پلههای برقی و آسانسور ،هرگز از این پلها
استفاده نمیکنند .پلهای مکانیزه موجود نیز همواره خراب هستند و کارایی
الزم را ندارند .برای مکانیزه کردن پلهای عابرپیاده باید فکری اندیشید تا عابران
پیاده قربانی عبور از عرض خیابانها نشوند.
مرتضوی

برای استـحـضـار مردم

نمایی از بارگاه امام جواد(ع) در شهر کاظمین عکس :فرهنگ نیوز

میرتبار» ،عضو گروه مبلغان سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی با تسلیت فرارسیدن سالروز
امام نهم شــیعیان ،امام جــواد(ع) ،اظهار کرد:
امام جواد(ع) در شرایطی زندگی میکردند که
دسیسه عباسیان بر این قرار گرفته بود که کانون
اهلبیت(ع) و جریان امامت را تحقیر کنند ،ولی
با هوشمندی امام جواد(ع) عباسیان راه به جایی
نبرد.
وی با بیــان این کــه امام جواد(ع) در ســنین
کودکی به امامت رسید ،گفت :در شرایط خفقان
دوران عباسی ،تربیت محدثان بزرگ و شاگردان
نامی ،موضوع با اهمیتی بود که امام جواد(ع) با
ظرافت خاصی آن را انجام دادهاند.
به گفته این پژوهشــگر حوزه دیــن ،مبارزه با
فرقههای انحرافی یکــی از مهمترین اقدامهای
امام نهم شیعیان در زندگی کوتاه خود بود .وی
امام جواد(ع) را زمینهســاز جریان مهدویت در
آخرالزمان دانســت .چرا که در سن کودکی به
امامت رســید و ارتباطش با عامه مردم به دلیل
خفقان حکومت عباسی محدود بود.
حجتاالســام میرتبار ،با بیان ایــن که جود،
بخشــندگی و ســخاوت امام جواد(ع) از نکات
بارز شخصیتی ایشان محسوب میشود ،گفت:
امامجواد(ع) همواره از افراد نیازمند و انسانهای
مختلف ،دســتگیری میکردنــد و اصوال این
شــاخصه ،در وجود امام جواد(ع) بسیار بارز و
زبانزد دوست و دشمن بود.

آمادهکردن مردم برای دوران غیبت

جملههای پرمغــز و عبارتهــا و حکایتهای
زیبای بســیاری از امام جواد(ع) نقل شــده اما
شــاید زیباترین جملهها مربوط بــه مهمترین
مأموریتهای ایشان باشــد .یکی از مهمترین
مأموریتهای این امام بزرگوار آماده کردن مردم
برای غیبت دوازدهمین پیشوای شیعیان بود.
همچنان که به روایت شیخ صدوق ،عبدالعظیم
حسنی در روایتی گفته اســت :بر آقا و موالیم
امام جواد(ع) ،وارد شدم و میخواستم راجع به
جضرت قائم (عج)از او سؤال کنم که آیا قائم آل
محمد ،همان مهدی علیهالسالم است یا نه؟
حضرت قبل از ســؤال من ،شــروع بــه جواب
دادن کرد و به من فرمود:ای ابوالقاســم! همانا
قائم ما ،همان مهدی اســت که واجب است در
روزگار غیبت ،منتظــرش بمانند و در ظهورش،
فرمانبرداریاش کنند و او سومین فرد از فرزندان
من اســت .ســوگند به آن خدایی که حضرت
محمد(ص) را به پیامبــری برانگیخت و ما را به
امامت مأمور فرمود ،اگر از دنیا زمانی باقی نماند
جز یک روز ،هر آینه خداوند آن را طوالنی خواهد
کرد تا قائم ما ظهور کند و زمین را از عدل و داد
آکنده سازد ،چنان که از ظلم و جور ،پر شده باشد
و خدای متعال البته در یک شب کار او را سامان
میدهد ،چنانکه کار موســای کلیم را سامان
بخشید .سپس فرمود :برترین اعمال شیعیان ما
انتظار فرج است.

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.

خبر آخر
دانشیار دانشگاه یزد؛ برگزیده اولین
دوره جایزه ملی «زنان در علم»
«رویا دستجردی» ،دانشیار دانشگاه یزد ،بهعنوان یکی از  ۲۰محقق زن کشور معرفی
و از تالشهای وی در گروه فنی و مهندسی تجلیل شــد.به گزارش روابط عمومی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در اولین
دوره جایزه «زنان در علم»  ۲۰زن از سراسر کشور تجلیل شدند.اعظم ایرجیزاده،
افسانه صفوی ،ســیده زهرا بطحایی و هاجر ابراهیم نجفآبادی در گروه علوم پایه،
لیال آزادبخت و طوبی غضنفری در گروه پزشکی ،ماهرخ شایسته ،زهرا رنجبر و رویا
دستجردی در گروه فنی مهندسی ،زیبا جمعزاد ،زهرا امامجمعه ،فاطمه سپیدکن
و محبت محبی در گروه علوم کشاورزی ،شمسالسادات زاهدی و منیژه قهرودی در
گروه علوم انسانی و مهناز شایستهفر در گروه هنر قدردانی شدند«.رویا دستجردی»
از دانشگاه یزد نیز در زمره زنان برگزیده اولین دوره جایزه ملی زنان در علم بود که
در مراسمی با حضور جمعی از چهرههای علمی و فرهنگی کشور از وی تجلیل شد.

دانشگاه

دغدغههای ارتقای آموزش عالی در استان

در نشست شورای هماهنگی آموزش عالی استان ارتقای کیفیت آموزش نقد و بررسی شد
رئیس دانشگاه یزد در نشست شورای هماهنگی آموزش
عالی اســتان ،اظهار کرد :دغدغه همه ما ارتقای کیفیت
آموزش عالی اســتان اســت و باید همه اصــل تفاهم و
همکاری را قبــول کنیم و به یک جمعبندی برســیم تا
آموزش عالی اســتان را ارتقا دهیم.به گزارش ایســنا،
«محمدصالح اولیا» افزود :یکــی دیگر از دغدغههای ما
کاهش سهم آموزش عالی استان در کل کشور است که
نگرانکننده است.
رئیس دانشــگاه یزد در ادامه با اشــاره بهبحث کیفیت
در کنار ســهم آموزش عالی ،گفت :برند یزد طبق روال
گذشــته ،به طوری باید معرف کیفیت باشد .باید روی
مزیتها کار شــود .یزد اســتان بزرگی نیست که بتواند
در همه حوزهها سهم قابلتوجهی داشته باشد؛ بنابراین
ناچاریم در بعضــی حوزهها هم به لحــاظ کمی و هم به
لحاظ کیفی ،متمرکز شــویم و یک ماموریت ویژه برای
خود تعریف کنیم .این مقام مسئول تصریح کرد :ما باید
بپذیریم که میتوانیم در حوزههای مختلف تقسیم کار
کنیم .موسسات میتوانند در زمینههای مختلف باهم به
تفاهم برسند و مسائل را در استان حل کنند.به گفته وی،
بحث تبادل اطالعات حداقل همکاری است که میتوانیم
داشته باشیم و در صورت همکاری ،میتوانیم تصمیمات
بهتری بگیریم.
رشتههای موازی

مدیر دفتر برنامه ،بودجه و تحول اداری ،نیز در این نشست
در دو بخش ،توضیحاتی را درخصوص شاخصهای کمی
و کیفی آموزش عالی و طرح ساماندهی موسسات آموزش
عالی ،ارائه کرد«.سیدمحمود زنجیرچی» ،در بخش اول،
با استفاده از آمارهای رسمی به مقایسه استان یزد با سایر
استانها در برخی شــاخصهای کمی و کیفی آموزش
عالی پرداخت و سپس وضعیت این شاخصها را در استان
و موسسات آموزش عالی تحلیل کرد.
زنجیرچی در بخش دوم نیز طرح ســاماندهی و تقویت
موسسات آموزش عالی برگرفته از طرح آمایش آموزش
عالی کشور را مورد بررسی و کنکاش قرار داد و الزامات و
اقدامات مورد نیاز برای اجرای آن را تشریح کرد.
وی در این نشست همچنین گفت :به نظر میرسد فضای
آموزش عالی از لحاظ میزان ورودی درحال محدود شدن
است و طبق پیشبینی ،این برنامه طی دو برنامه پنج ساله
ادامه خواهد داشت .همچنین به نسبت جمعیت ،سهم ما
از آموزش عالی کشور ،در حال کاهش است.
این مقام مسئول ادامه داد :تحصیالت تکمیلی وضعیت
خوبی دارد ،اما به هیأت علمی دانشیار به باال نیاز داریم.
وی تصریح کرد :رشتههای موازی در دانشگاههای استان
زیاد دیده میشود که نشاتگرفته از عدم هماهنگی است
و موجب کاهش همافزایی خواهد شد.

تدوین منشور اخالقی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد نیز در
این نشســت در زمینه اخالق در آموزش عالی به نکاتی
همچون تقدم اخالق آموزشی به اخالق پژوهشی ،توجه
به رفتارهای نادرست آموزشی ،لزوم آشنایی به ابزارهای
کمک آموزشی و به روز بودن ،نظم داشتن ،شاگردپروری،
رازداری و احترام گذاشتن به قوانین موسسه اشاره کرد.
«قاسم برید لقمانی» ،با اشاره به تدوین منشور اخالقی
در دانشگاه یزد تاکید کرد :الزم است در همه دانشگاهها
منشــور اخالقی تدوین شــود.لقمانی در بخش دیگری
از سخنان خود گفت :طرح ســاماندهی نباید منوط به
دانشگاههای دولتی باشد و باید شامل تمام دانشگاههای
استان شود تا به نتیجه درستی برســیم.وی با اشاره به
حذف دوره شبانه در دانشــگاه یزد ،افزود :این امر اقدام
بزرگی بود که کمک زیادی به موسســات آموزش عالی
استان کرد و این را باید قدر دانست.
ارتقای علمی و تاثیرگذاری در موسسات آموزش عالی

مدیر دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان ،در
ادامه این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات
گفت :هدف از این نشست هماهنگی برای افزایش سطح
علمی و تاثیرگذاری در موسسات آموزش عالی استان یزد
است .اگر چنین جلسههایی در  ۲۰ ، ۱۰سال پیش برگزار
میشد ،امروز با چنین مشکالتی مواجه نبودیم.
«علیاصغر علمدار یزدی» ،افزود :بیبرنامگی دانشگاهها
باعث شده آنها فقط به فکر اشتغالزایی باشند .در صورتی
که هدف اصلی آنها ایجــاد دانش ،احترام ،نخبهپروری و
پرورش دانشآموختگانی برای اجتماع و صنعت است.
به گفته وی ،ازجمله مشکالت دانشــگاهها این است که
ف آنها اصالح و درست کردن
نمیدانند که ماموریت و هد 

جامعه اســت .باید جوهره اصلی کالسها را باال ببریم تا
متخصصانی که در آینده به جامعه تحویل میدهیم کارا
باشند.علمدار یزدی تصریح کرد :بازار کشور برای دانشگاه
فکر نمیکند ،بلکه برای تجارت فکر میکند؛ پس ما باید
خود به فکر باشیم .با برگزاری این جلسهها باید فکر کنیم
چه کاری انجام دهیم تا دانشآموختگانی مفید داشــته
باشیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه نظارت یکی از ارکان اساسی
مدیریت است ،به طوری که سایر ارکان مدیریت همچون
برنامهریزی ،سیاســتگذاری ،ســازماندهی و هدایت را
تحتالشعاع قرار داده است ،افزود :بدیهی است ،عدم توجه
به مقوله نظارت ،ممکن است در عین نقض در سایر ارکان،
تضمین کیفیت را نیز مختل ســازد.وی با بیان اینکه در
کشور بیش از  3هزار مرکز آموزش عالی وجود دارد ،تصریح
کرد :ایجاد شــبکهای از اعضای هیات علمی دانشگاههای
کشور در قالب هیاتهای استانی نظارت و ارزیابی آموزش
عالی با محوریت دانشگاههای دولتی استانها از اقدامات
انجامشده در این حوزه است.علمدار بیان کرد :هسته اصلی
و محور هیاتهای استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی
دانشگاههای دولتی هر استان است .این مقام مسئول گفت:
در استان  7کارگروه نظارتی وجود دارد که کل دانشگاههای
استان را نظارت میکند .وی با اشــاره به وضعیت کیفی
موجود در واحدهای دانشــگاهی کشــور ،افزود :با وجود
گسترش کمی آموزش عالی و افزایش شمار دانشجویان
کشــور به بیش از  4میلیون نفر در دانشگاههای مختلف
کشور ،کیفیت آموزش و پژوهش در واحدهای دانشگاهی
کشور چندان رضایتبخش نیست.به گفته وی در برخی
رشتهها ،دانشآموختگان با آنچه خارج از کتاب و دانشگاه
است ،بیگانهاند و از مهارت و تخصص الزم برای ورود به بازار
کار برخوردار نیستند.

