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ممنوعیت صید ماهی شوریده در خوزستان و بوشهر

اهواز  -ممنوعیت صید ماهی شوریده در صیدگاههای استان خوزستان و بوشهر ادامه دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما ،مدیرکل شیالت خوزستان با اعالم این خبر گفت :براساس
تحقیقات پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور کمیته مدیریت صید استان تصمیم گرفت
تا صدور مجوز صید ماهی شــوریده از تاریخ  ۲۰اســفند ماه و همچنین صید ،حمل ،تخلیه
و بارگیــری اینگونــه در کلیه صیدگاهها و بنادر صیادی اســتان تا اطالع ثانوی ممنوع شــود.
فتــحاهلل ابوعلی افزود :این تصمیم بهدلیل آغاز فصــل تخمریزی این گونه ماهی با ارزش
اتخــاذ شــده اســت تا به این ترتیب از وارد شــدن صدمــات جبرانناپذیر به ذخایــر با ارزش
آبزیان جلوگیری شود.

جهانیسازی فرش ترکمن به سبک بانوی ترکمن
حمیده گودرزی
خبرنگار

فــرش ترکمن بــا نقشهای پرتکرار هندســی
ســاده و تلفیــق آن بــا نمادهــای طبیعــت
و محیــط زندگــی طوایــف ترکمــن از چــادر
گرفتــه تــا اســب و بــز و گوســفند و گل و بوتــه،
ویژگیهای منحصر به خاســتگاه جغرافیایی
و فرهنگــی و اجتماعــی مــردم ترکمــن را در
خود جمع کرده و با همین ویژگیها شــاخص
شــده اســت .نقشهای «آینــه گل»« ،طغرل
گل»« ،قوچــاق گل»« ،گل آیــدی» و ...هریک
افــزون بر اینکه از یــک طایفه ترکمن برآمده،
خاســتگاهش ،زندگی تاریخی این قوم ریشــه
دار و دیرینــه اســت .ماننــد همــه محصوالت
ســنتی و فرهنگــی ایــران ،فــرش ترکمــن در
دنیــای کســب و کار امــروز بیــش از همــه نیاز
بــه برندســازی ،نظــام دهــی شــیوه تولیــد
ســنتی و بازاریابــی علمی و متفاوت با ســبک
ســنتی دارد .از ســویی تنوعســازی محصول و
انعطــاف متناســب با ســایق مشــتری و بازار
هــم از الزامات توســعه بازار این فــرش زیبا و
ارزشمند است.
دکتــر زلیخــا عادلی اهــل بنــدر ترکمن از
 ۲۵ســال پیش قــدم در همین راه گذاشــته و
اکنــون در جایــگاه کارآفرین و عامل توســعه
خوشــه فرش در اســتان گلســتان قرار گرفته
توگــو بــا خبرنــگار «ایــران»
اســت .او در گف 
فرازونشــیبهای ایــن ســالها را مــرور
میکنــد و میگویــد« :همانطور کــه میدانید
دختــران بندر ترکمــن از کودکــی قالیبافی را
از مادرانشــان یــاد میگیرنــد و بــه طبــع من
نیــز این هنــر را از مادرم آموختم .اما شــروع
فعالیتهایم در این زمینه از  25ســال پیش
با آموزش در یک مرکز بســیج خواهران آغاز
شــد .البتــه در آن زمــان تخصــص چندانــی
در ایــن زمینه نداشــتم و وقتی متوجه شــدم
کمیســیون امور بانوان در علی آباد شروع به
آمــوزش قالیبافــی کرده اســت ،بــا اینکه این
مرکز از خانهمان دور بود و رفت و برگشت به
آنجا حدود یکســاعت و نیم زمان میبرد اما
بر حســب عالقــهام در این کالسها شــرکت
کردم و بهطور تخصصی این هنر را آموختم.

همــان زمان من دانشــجوی رشــته مدیریت
بازرگانی دانشــگاه پیام نور نیــز بودم و وقتی
متوجه شــدم دانشــگاه علمــی و کاربردی در
رشته قالیبافی دانشــجو میپذیرد فکر کردم
که این فرصت مناســبی اســت برای رسیدن
به اهدافم .از ســویی دیگــر از آنجایی که هنر
و رشــته اصلی زنــان بنــدر ترکمــن قالیبافی
بود و تخصص من در این رشــته میتوانست
فرصت مناســبی برای کسب و کار و برقراری
ارتبــاط بــا همشــهریانم باشــد ،بالفاصلــه
از دانشــگاه پیــام نــور انصــراف و در رشــته
قالیبافی تحصیالتم را ادامه دادم».
ëëبرپایی نمایشگاه سرآغاز امید به آینده
وی کــه همزمــان بــا تحصیــل و آمــوزش
قالیبافــی در کار و دانــش ،شــرکت تعاونــی
صنایع دســتی و فرش دســتباف ترکمن را نیز
تأســیس کرده بود ،میافزاید« :ابتدای کارم با
ایجاد یک نمایشــگاه و فروشگاه آغاز و سپس
ایــن محــل مرکــزی بــرای حضــور مشــتریان
داخلــی و خارجــی شــد .همان موقــع متوجه
شــدم کــه ایــن نمایشــگاه فرصــت مناســبی
بــرای ارائــه خدمــات مــواد اولیــه قالیبافــی
اســت .در حقیقت این نمایشــگاه و فروشــگاه
ســرآغازی برای کسب و کارم شــد .خیلی زود
تجار داخلی و خارجی برای بســتن قرارداد به
دفترم آمده و من نیز نمونه طرحها و کارها را
در اختیارشان قرار میدادم».
وی دربــاره علــت انتخــاب هنــر اصیــل
ایرانــی بهعنــوان رشــته تحصیلــی و شــغل
میافزایــد« :وقتــی یک فــرد بعد از  4ســال
تحصیل در یک رشته متوجه شود نمیتواند
اطالعــات علمیاش را تبدیل به تخصص و
عمل کند به طبع انگیزه و اعتماد به نفسش
پایین میآید ،چرا که رشــته تحصیلی باعث
همافزایــی اطالعــات علمی ،فنــی و عملی
فرد شده و او را ب ه سمت موفقیت میکشاند.
بههمیــن خاطــر رشــته دانشــگاهیام را
تغییــر دادم و درســم را در دانشــگاه علمــی
و کاربــردی شــهید هاشــمینژاد مشــهد در
مقطــع کاردانــی و بعــد کارشناســی ادامــه
دادم و در مقطع کارشناســی ارشــد در رشته
مدیریت آموزشــی فارغالتحصیل شدم .اما

ایران

پویش «جاده پاکیزه» در آذربایجان شرقی

تبریز -مدیرکل حفاظت محیطزیست استان آذربایجان شرقی از آغاز پویش «جاده پاکیزه»
در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز آذربایجان شــرقی ،حسن عباسنژاد گفت :هدف از
این پویش رســیدن به محیط زیســتی سالم و طبیعت زیبا اســت .وی با بیان اینکه پسماند
یکی از مهمترین مشــکالت محیطزیســتی اســت ،ادامه داد :در این بین افزایش روزافزون
زبالههای پالستیکی و در عین حال رهاسازی آنها در محیط زیست از جمله معضالتی ست
که اســتان بــا آن مواجه اســت .عباسنــژاد ادامه داد :این پویش از شهرســتان شبســتر و در
جادههای ارتباطی این شــهر شروع شده است .مدیر کل حفاظت محیطزیست آذربایجان
شــرقی بــا تأکیــد بر لــزوم همراهــی رســانهها از عموم مــردم و دوســتداران محیط زیســت
درخواست کرد که به این پویش بپیوندند.
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 ۲۵سال تالش برای بازاریابی و برندسازی یک محصول سنتی و تاریخی

وسعت دریاچه ارومیه بیش از  ۱۵۰۰کیلومتر مربع افزایش یافت

ارومیه -رئیس دفتر استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه وسعت دریاچه به
بیش از  ۲هزار و  ۹۱۷کیلومتر مربع رســیده اســت ،گفت :وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به
قبل از تشکیل ستاد و آغاز اقدامات عملی برای احیای آن در سال  ۱۳۹۴بیش از یکهزار و
 ۵۸۲کیلومتر مربع افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا ،فرهاد سرخوش با اعالم اینکه تراز دریاچه ارومیه به یکهزار و  ۲۷۱متر و ۴۳
ســانتیمتر رسیده است ،اظهار داشــت :اقدامات دولت تدبیر و امید از سال  ۱۳۹۳در احیای
نگین آبی آذربایجان ســبب شــده تا تراز آن نسبت به کمترین میزان ثبت شده بیش از یک
متر و  ۳۹ســانتیمتر افزایش یابد .وی در رابطه با میزان آب دریاچه ارومیه نیز گفت :حجم
آب دریاچه نیز از مرز سه میلیارد و  ۸۱۰میلیون مترمکعب گذشته که نسبت به سال ۱۳۹۴
و قبــل از آغاز اقدامات عملی ســتاد احیا بیش از پنج برابر افزایش یافته اســت .ســرخوش
بــا اعــام اینکه طرحهــای مهم
انتقــال آب بــه دریاچــه ارومیــه
تــا پایــان دولــت بتدریــج بــه
بهرهبــرداری میرســد ،افــزود:
طــرح انتقــال آب از جنــوب
آذربایجانغربــی توســط رئیس
جمهوری افتتاح میشود .وی با
بیــان اینکــه دریاچــه ارومیه یک
حوضه آبی بســته است و میزان
تبخیر آب آن در فصل گرما ســبب کاهش تراز آن میشــود ،گفت :طرحهای انتقال آب به
دریاچه ارومیه ســبب جبران میزان تبخیر این دریاچه شده و پیشبینی میشود ساالنه تراز
آن حــدود یک متر افزایش یابد .نمودار تغییرات  ۳۰ســاله دریاچه ارومیه بر پایه دادههای
ماهــوارهای نشــان میدهد که این دریاچه هنــوز با روزهای خوب خود فاصلــه زیادی دارد و
افزایش بارشها و اســتفاده بهینه از منابع آبی براســاس سیاستهای ستاد احیای دریاچه
ارومیه میتواند ضمن ادامه روند افزایش تراز آب این دریاچه ،به احیای کامل آن بینجامد.
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نیم ëëدر حــال حاضر بیشــتر فعالیت هایــم در زمینه تولید و توســعه خوشــه ای و
نگاه بخش بازارهای خارجی و در زمینه تأمین مــواد اولیه و در بخش هایی از جمله
شناســایی بافنــدگان و ایجاد یــک مجتمــع متمرکــز قالیبافی اســت و جهت
معرفــی فرش ترکمــن در نمایشــگاه های مختلفی کــه در کشــورهای آلمان ،چیــن ،ایتالیا،
قزاقستان ،امارات ،ترکیه برپا بود شرکت کردم که با استقبال بسیار خوبی رو به رو شدیم
از آنجایــی کــه همیشــه آرزوی داشــتن یــک
دانشگاه تخصصی یا مرکز علمی و کاربردی
در زمینــه فنی قالیبافی داشــتم ،آموزشــگاه
فنــی و حرفــهای در رشــته قالیبافــی را
راهاندازی کــردم .از آنجایی که فعالیتهای
گســتردهای در زمینه قالیبافی داشتم اقدام
به تدوین اســتاندارد و کتاب نقوش قالیبافی
ترکمــن کــردم و حــدود  9ســال نیــز در کار و
دانش و  6سال هم در دانشگاه جامع علمی
و کاربــردی اســتان گلســتان دروس شــیوه
تولیــد بافــت یــک و دو و مرمــت را تدریــس
کــردم و گاهــی نیــز کارورزی دانشــجویان را
میپذیرفتم که این باعث شد افتخار دکتری

درجه یک هنری را بهدست آورم».
ëëرونق فرش بندرترکمن در بازارهای خارجی
زلیخــا عادلــی در ادامه با اشــاره بــه اینکه
بــازار فرش بنــدر ترکمــن متنــوع و پرطرفدار
اســت ،میگوید« :حضور توریســتها در شهر
بندرترکمن بســیار پر رنگ اســت و مشــتریان
خــاص خودش را دارد .درواقع رونق کســب و
کار در این شهر زیاد است».
وی میافزایــد« :در حــال حاضــر بیشــتر
فعالیتهایــم در زمینــه تولیــد و توســعه
خوشــهای و بخــش بازارهــای خارجــی و در
زمینــه تأمیــن مــواد اولیــه و در بخشهایــی
از جملــه شناســایی بافنــدگان و ایجــاد یــک

مجتمــع متمرکــز قالیبافــی اســت و جهــت
معرفــی فــرش ترکمــن در نمایشــگاههای
مختلفــی کــه در کشــورهای آلمــان ،چیــن،
ایتالیا ،قزاقســتان ،امــارات و ترکیــه برپا بود
شــرکت کــردم که بــا اســتقبال بســیار خوبی
روبهرو شدیم .بهنظرم در کشورهای آسیایی
میشــود خیلــی موفــق شــد چــون آخریــن
تجربــه نمایشــگاهی کــه در عمان داشــتیم
بســیار موفــق بــود و بازدیدکننــدگان زیادی
خواهان فرشهای ترکمن بودند».
ëëتنوع و گستردگی نقوش فرش ترکمن
وی همچنیــن دربــاره نقــوش بــهکار رفته
در فرشهــای ترکمــن میگویــد« :نقــوش
بهکار رفته در قالیهای دســتباف بندرترکمن
بســیار گســترده اســت .اغلــب نقوش ســنتی
بندرترکمــن و همچنیــن نقــوش برگرفتــه از
اســتانهای دیگــر از جملــه شــیراز و نقــوش
هندســی اســتان خراســان و سیســتان و
بلوچستان است که به جهت تنوع و گستردگی
فرشهای دســتباف از این شهر و استانها در
بندرترکمــن نیــز عرضــه می شــود .همچنین
بافنــدگان بندر ترکمن بهدلیــل آموزشهایی
که دیدهاند به تابلوبافی هم بســیار عالقهمند
هســتند و در اینجــا تابلوفرشهــای تبریــز نیز
بافته میشود».
وی میگویــد :آموزش ،تکنولــوژی ،ارتقای
مهــارت ،برندســازی در حــوزه توســعه بــازار
و اعتمادســازی میتوانــد باعــث بــاال رفتــن
ســرمایه اجتماعــی و برقــراری ارتباطــات
گســترده در زمینه کســب و کار فرش دستباف
شود ،بهطوری که با این فرصتهای بهدست
آمــده میتوانیم در توســعه بازارهای داخلی
و خارجــی کارهــای بســیار موفقــی انجــام
دهیــم .او میافزایــد« :اداره صنایــع دســتی و
میــراث فرهنگی و گردشــگری اســتان ســعی
دارد یکســری از صنایع دســتی را که در استان
مغفــول مانده اســت معرفی کــرده و به آنها
رونــق دهد .این اداره با ایجــاد مرکز خالق در
صنایع دســتی که من بهعنوان مدیر این مرکز
هستم سعی دارد یکسری از رشتههای هنری
را زنــده کنــد و هنرمندانــی را در ایــن زمینهها
پرورش دهد».

