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اصفهان

تقدیر یونسکو از اقدامات سازمان
قطار شهري اصفهان

اصفه�ان ،خبرنگار وط�ن امروز :مش��اور امور میراث
فرهنگی در سازمان قطار شهری اصفهان با بيان
اينكه آنچه میراث دس��تور دهد ،در مترو اجرایی
میش��ود و موردی خ��ارج از توافق��ات با میراث
فرهنگی نهایی نمیشود ،اعالم كرد 450 :میلیون
تومان برای عملیات باستانشناس��ی میدان امام
حس��ین(ع) هزینه شده اس��ت .يونسکو در سال
 2013درخواس��ت کرد جزئیات راهکارها در این
پروژه تهیه و مش��خص شود چه اقداماتی در این
پروژه انجام میش��ود .مديرعامل س��ازمان قطار
شهري اصفهان با بيان اين مطلب گفت :سال -75
 74پس از مطالعات قطار شهری تاییدات میراث
دریافت ش��د و میراث فرهنگی در همه جلسات
پروژه قطار شهری اصفهان شرکت کرد.
مدیریت

اهدای اولين جايزه ملي مديريت
داراييهاي فيزيکي کشور

دبی��ر جای��زه مل��ی مدیری��ت داراییه��ای
فیزیکی کش��ور گفت :مراس��م اهدای نخستین
جای��زه ملی مدیریت داراییهای فیزیکی کش��ور
 21مهر همزمان با برگزاری دهمین دوره همایش
مدیریت داراییهای فیزیکی برگزار خواهد ش��د.
امیر ملکنیازی در نشس��تی خبری اف��زود :این
مراس��م که در هتل المپیک تهران برگزار خواهد
شد ،دس��تگاههای برتر کشور در  5بخش صنایع
نفت و گاز و پتروشیمی ،آب و برق و صنایع بزرگ،
متوس��ط و کوچک در زمینه ارتق��ای بهرهوری و
نگه��داری داراییهای فیزیک��ی معرفی خواهند
شد .وی افزود :این جایزه با رعایت استانداردهای
جهانی در زمینه داراییهای فیزیکی اهدا میشود
و س��ازمانهای برتر ،مدی��ران برتر و حامیان برتر
ارتقای داراییهای فیزیکی معرفی خواهند ش��د.
ملک نیازی درباره فرآیند برگزاری جشنواره گفت:
دستگاههای متقاضی بویژه در صنایع نفت و گاز و
پتروشیمی ،تولید و توزیع برق و آب ،حمل و نقل،
مخابرات ،بهداش��ت و ...تا  31مرداد باید ثبتنام
کنند و پ��س از آن مراحل خود ارزیابی و ارزیابی
کارشناسان ثالث تا روزهای  5و  25شهریور انجام
میشود و با توجه به انحراف قضاوت کارشناسان
هر دس��تگاه از واقعیات موجود ،نمره هر دستگاه
در زمینه نگهداری و مراقبت از داراییهای فیزیکی
مشخص و رتبهبندی میشود.

وطن امروز

گیالن

قصه تلخ قالیبافان؛ از عرش تا فرش

سایه رکود بر سر بازار فرش کرمان

فرش کرمان دیر زمانی است جایگاه خود را در بازار
فرش از دس��ت داده و بسیاری از کارگاههای قالیبافی
تعطیل ش��دهاند ام��ا راهکارهای نو بی��م و امیدهای
جدیدی را پی��ش روی این صنعت قرار داده اس��ت.
نبود مدیریت صحیح صنعت فرش ،متناسب نبودن
دس��تبافتها با س��لیقه بازار ،افزایش ناگهانی قیمت
قالیهای کرمانی ،حضور گسترده قالیهای ماشینی
در ب��ازار مصرف داخل��ی ،کپی برداری گس��ترده از
طرحهای فرش قالی کرمانی توسط قالیبافان چینی،
پاکستانی و هندی و عدم حمایت از قالیبافان داخلی
دلیل عمده رکود در بازار فرش در استان کرمان است.
محمد ایرانمنش یکی از افرادی اس��ت که سالهای
فراوان از عمر خ��ود را صرف فعالیت در زمینه تولید
و صادرات فرش کرده اس��ت .وی ب��ه مهر میگوید:
راس��ته بازار فرش کرمان این روزها سوت و کور است
و همچنان سایه رکود بر سر این بازار حکمفرماست،
این وضعیت از زمانی شروع شد که نگاههای حمایتی
به فرش از س��وی دولت به سمت نگاههای حاکمیتی
تغییر کرد .ایرانمنش افزود :فرش هم باید مثل تولید
پسته در کرمان تابع شرایط بازار و قانون عرضه و تقاضا
باش��د و تعرفه خاصی روی صادرات آن بسته نشود،
این درحالی اس��ت که مجموع قوانینی که در  2دهه
گذش��ته در زمینه فرش وضع ش��ده است منجر به
ضربه خوردن به یکی از مهمترین زمینههای اقتصاد
خانگی ش��ده است .وی گفت :صنعت فرش میتواند
به تنهایی به تکیهگاه اقتصادی یک کشور تبدیل شود

اما اینکه چرا اینگونه نشده است باید از افرادی پرسید
که در طول این س��الها تصدیگری در این زمینه را
دولتی کردهاند .در حالیکه ما شاهد افزایش تعرفهها
و سختگیری در زمینه تامین ارز برای تولیدکنندگان
بودیم اما در آن سوی آبها در پاکستان و بنگالدش
و حتی هندوس��تان طرحهای قالی کرمانی را تقلید
میکردند و بافندگان غیرتخصص��ی فرشهای ما را
میبافتند و به اسم قالی کرمان راهی بازارهای اروپایی
میکردند .این تولیدکننده افزود :در این سوی میدان
ما با سیستمی مواجه بودیم که حتی سلیقه بازار اروپا
و آمریکا و حتی کشورهای عربی را که در حال تغییر

بود ،تش��خیص نمیداد و حمایتی ه��م از قالیبافان
نمیکرد به همین دلیل هم دارهای قالی از خانههای
کرمانیها بویژه در روس��تاها برچیده شد و هماکنون
نیز شاهد رکود چش��مگیر در این بازار هستیم .علی
کاربخش نیز از دیگر تولیدکنندگان فرش در کرمان
است .وی گفت :در کنار مشکالت ناشی از تصدیگری
دولت و عدم کارآیی که در  2دهه گذش��ته روی داده
است ،امروز ش��اهد این هستیم که فرش کرمانی به
دلی��ل افزای��ش بیرویه قیمت مواد اولی��ه با افزایش
ی که یک فرش
چشمگیر قیمت مواجه است بهطور 
 12مت��ری حداقل  ۳۰میلیون قیمت دارد .وی ادامه

هشدارهای صرفهجویی مصرف آب جدی گرفته شود
گ�رگان ،خبرنگار وط�ن امروز :به گ��زارش روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان ،امام
جمع��ه موقت گرگان در خطبههای نماز جمعه با
اش��اره به گرمای شدید هوا و کمبود آب در کشور
گف��ت :این وضعیت در تمام اس��تانها وجود دارد
و مس��ؤوالن به طور مک��رر همه را به صرفهجویی
در مصرف آب فرامیخوانند لذا الزم اس��ت مردم
نی��ز به هش��دارها توج��ه کنند .حجتاالس�لام
والمسلمین لیوانی بیشترین مصرف آب شرب در
مناطق شهری را متعلق به آپارتمانها دانست و از
مسؤوالن خواست نسبت به کسانی که در مصرف

آب صرفهجوی��ی نمیکنند ،قوانین س��ختگیرانه
اعم��ال کنن��د .وی با اش��اره به مص��رف زیاد آب
برای نظاف��ت راهپلهها و پارکین��گ آپارتمانها و
مجتمعهای مسکونی افزود :معموال برای نظافت
این بخش از ساختمانها ،از آب شرب برای نظافت
استفاده میش��ود و مقدار زیادی آب هدر میرود
در حالی که میتوان با یک سطل آب و دستمال،
نظافت کرد .وی گفت :شرکت آب و فاضالب باید
به این مسائل توجه کند و حداقل جریمهای برای
مشترکان پرمصرف در نظر بگیرد تا شاید تغییری
در الگوی مصرف آنها اتفاق بیفتد.

ديدار شهردار رشت با شهروندان

داد :باید به س��مت بازارهای جدید و تغییر نوع بافت
قال��ی حرکت کنیم ،ما نیاز داریم که تابلوفرش تولید
و روان��ه بازار کنی��م و در کنار آن س��فارشهای بازار
مص��رف در زمینه تولید قال��ی را نیز ادامه دهیم .این
تولیدکننده قالی افزود :در اروپا هنوز هم فرشهای ما
را در حراجیهای معتبر با میلیونها دالر قیمت خرید
و فروش میکنند اما ما در مهد قالی ایران برای خروج
از بح��ران نمیدانیم چه باید بکنی��م ،در واقع همان
قالیهایی که در اروپا با هزینه سنگین خرید و فروش
میشوند در حجرههای فرش کرمان خاک میخورند؛
این یعنی ما بازاریابی نداریم ،برند نداریم و نتوانستهایم
در بخش مدیریت بینالملل فروش کاری انجام دهیم.
اکنون سیاس��ت انعقاد قرارداد با ستاد عتباتعالیات
در دس��تور کار قرار گرفته است و قرار است قالیبافان
کرمانی فرشهای مورد نیاز صحن حضرت زهرا(س)
در حرم امامعلی (ع) را تامین کنند .این سیاست که
منجر به احداث چند کارگاه قالیبافی با امکانات مناسب
در کرمان و راور ش��ده اس��ت و اشتغالزایی تعدادی از
قالیبافان را به دنبال داشته است نوید روزهای بهتری را
برای قالیبافان کرمان برای رنق گرفتن بازار میدهد اما
از سوی دیگر برخی از صادرکنندگان فرش نیز نگران
از دست دادن بیشتر بازار فرش در کشورهای اروپایی،
آمریکایی و عربی هستند و انتظار دارند در کنار اجرای
ی پس��اتحریمی
این طرح زمینه الزم در سیاس��تها 
برای ورود دوباره فرش کرمانی به بازار مصرف جهانی
پیگیری شود.

اجرای کمپین حمل و نقل نوین دانشآموزی
مراسم «کمپین حمل و نقل نوین دانشآموزی» با
هدف افزایش امنیت و کیفیت سرویس مدارس برگزار
میش��ود« .کمپین حملونقل نوی��ن دانشآموزی»
مراسمي است که با هدف معرفی امکانات و بسترهای
موج��ود در کش��ور جهت ارائه هرچ��ه بهتر خدمات
دانشآموزی به ش��هروندان محترم برگزار میش��ود.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با بیان
این مطلب افزود :در این کمپین ،خودروهای حملونقل
دانشآم��وزی مجهز به فناوریه��ای روز و همچنین
تح��ت مدیری��ت ش��رکتهای توانمن��د حملونقل
ش��هری برای ارائه خدمات حمل و نقل دانشآموزی

معرفی میشوند .مسعود طبیبی گفت :این خودروها
با سرمایهگذاری و حمایت نمونه شرکتهای توانمند
لونقل شهری به سامانههای نوین تجهیز شده و
حم 
زمینه الزم جه��ت افزایش امنیت جابهجایی ،ایمنی
س��فر و راحتی بیش��تر دانشآموزان و آسایش خاطر
والدین گرامی در آنها مهیا ش��ده است .وي همچنين
از راهاندازي يك س��امانه نرمافزاري دراينباره خبر داد
و گفت :در س��امانه نرمافزاری پیشبینی ش��ده برای
این منظور تحت عنوان س��پند (سامانه پایش ناوگان
دانشآم��وزی) ش��رایط الزم برای حض��ور مجموعه
رانندگان متقاضی تاکسیرانی دیده شود.

جدولكلمات متقاطع 1665

افقی

 -1ماه عاشقی ،ماه حسینی شدن – سرآغازها و چشمهها – کاملکننده
 -2کسی که در کاری همراه ،همصحبت یا همنشین باشد – شهری در فرانسه
 -3صدای پاره شدن کاغذ – اختراع دانشمند آمریکایی تیت در سال
 -1916بازیکن آرسنال – ضمیر جمع
 -4قورباغه – مورد نداست – چرک و زنگار
 -5پیمانشکنی – زورکی
 -6عزم و اراده قوی – تازهها – هرجا ،هر کجا
 -7رمق آخر – گردش و تماشا – شغلی در صنعت توریسم
 -8اشکاف -آوای دهنکجی – غذای پرتنوع – پیشکش کردن
 -9ه��ر یک از جانداران تیره آدمنمای��ان – پادزهر ،افیون – زمان
بسیار کوتاه
 -10به جامه میدوزند – دنبالهدار تلویزیونی – عدد میلیون صنعت برق
 -11معنیها – پروازه
 -12شهر خانه خدا – پایتخت آلمان – فیلسوف هلندی با اثر مدح دیوانگی
 -13چاشنی فرانسوی – شاخچه گل – کتاب حضرت ابراهیم (ع)
– از رودهای مهم ایران
 -14پایتخت اروگوئه – کبوتر صحرایی
 -15همراه دعوت نشده میهمان – ناخوشایندی – کمیابی.

عمودی

 -1گرامی – جزیره ایرانی در تنگه هرمز
نزدیک قشم – به رشته کشیده
 -2سرگردان ماندن – خورشیدگرفتگی
 -3نش��انه وج��ود مفع��ول در جمله –
شکنندگی – استخوان سر – ساز مرداب
 -4ترشرو – سهگونه – کشتن
 -5شکل خشتی – رویارویی
 -6همانن��دی – پیش��کشها – دارای
پرچم و مادگی هردو در یک گل
 -7کافی – نوحهگری – واقع در معرض
جریان سیل
 -8گاز موجود در چاههای نفت – پسوند
مصدر جعلی – نشانه صفت تفضیلی –
جدول سودوكو 1665

شماره 5 1665

بلندترین شب سال
 -9به درستی -آماس حاد غده بناگوشی-
یک خودمانی!
 -10عدد فوتبالیستها – باهوش – آوا ،بانگ
 -11هریک از جرمهای آسمانی – باردار
کردن
 -12صندلی راحتی – اقامتگاه تابستانی
ایل – دوطرف
 -13از آدات اس��تفهام – جستزننده به
جلو – ضد خأل – کاله الف
 -14سنگی ساختمانی – جزیره آفریقایی
در اقیانوس هند با پایتختی آنتاناناریوو
 -15افس��ار – اس��ید ریبونو کلئیک –
بازسازی بنا.

حل جدول شماره 1664

حل جدول شماره 1664

رش�ت ،خبرنگار وط�ن امروز :ثابتقدم ،ش��هردار
رش��ت به همراه رس��ولي ،عضو ش��وراي اسالمي
ش��هر و عيس��يپور مدير منطقه  4ش��هرداري و
جمع��ي از مديران ب��ا اهالي محل��ه دخانيات در
مس��جد بابالحوائج(ع) ديدار كرد .حجتاالسالم
هاديزاده امام جماعت مس��جد بابالحوائج(ع) و
س��اکنان محل در بيان مشكالت شهروندان پس
از خير مقدم به شهردار اظهار داشتند :بزرگترين
مشكل ساكنان منطقه دخانيات و ولكس وضعيت
نامناسب آسفالت است كه نياز به مرمت و لكهگيري
دارد و مدت  2س��ال اس��ت كه خيابان اصلي اين
محله در نوبت آسفالت است اما هنوز به مرحله اجرا
نرسيده است .عالوه بر این حل مشکل گازرسانی از
درخواستهای مردم محله از مسؤوالن بود.
پرورشاستعدادها

ضرورت پرورش استعدادهای نهفته
و بالقوه در ورزش

مدیرعامل برند دنیلی با اشاره به قهرمانی اخیر
تی��م فوتبال نونهاالن آکادم��ی کیا که با همکاری
باش��گاه دنیلی در تورنمنت نروژ ش��رکت کرده و
مقام نایبقهرمانی نروژ کاپ را کس��ب کرد ،گفت:
باشگاه فرهنگی -ورزشی دنیلی هدف اصلی خود
را بر توس��عه ورزش در گروه سنی پایه و همچنین
گسترش ورزش در مناطق محروم کشور متمرکز
کرده است .علی اژدرکش در نشست خبری که با
حضور اعضای هیأتمدیره برنددنیلی متشکل از ندا
فراهانیان،امیرحسینداناییوآقایپورموسیبرگزار
شد ،اظهار داشت :برند دنیلی ایران از مدتها قبل در
زمینههای فرهنگی  -ورزشی فعالیتهای مختلفی
از جمله برپایی مسابقات را آغاز کرده بود تا اینکه از
سال گذشته این فعالیتها در قالب باشگاه شکل
گرفت و باش��گاه فرهنگی  -ورزشی دنیلی به طور
رسمی شروع به کار کرد .وی با اشاره به اهداف مهم
باشگاه فرهنگی -ورزشی دنیلی مبنی بر تمرکز بر
توسعه ورزش در سنین پایه و همچنین گسترش
ورزش در مناطق محروم کشور گفت :در راستای این
اهداف باشگاه فرهنگی  -ورزشی دنیلی به حمایت
مال��ی تیم آکادمی کیا پرداخت و عالوه بر حمایت
مالی و تامین هزینههای اعزام تیم از تهران به نروژ،
همچنین اردوهای آمادگی را در داخل کشور برای
این تیم مهیا کرد .اژدرکش تاکید کرد :یکی از اهداف
فراتجاری برند دنیلی پرورش استعدادهای نهفته در
میان کودکان ایران زمین است.

