
  

شهرستان 6
ترابی خبر داد:

برگزاری«نخستین جشنواره تئاتر دانش آموزش 
بازیافت« در بندرعباس

برگزاری  از  بندرعباس  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رییس 
نخستین جشنواره تئاتر دانش آموزی با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی در 

زمینه بازیافت خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
پسماند  مدیریت  سازمان  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  ترابی  پطرس 
شهرداری بندرعباس مسئله آموزش های شهروندی و خصوصا آموزش در 
مدارس را به عنوان یکی از سیاست های اصلی خود در فرهنگسازی هرچه 
بیشتر می داند. وی افزود: در همین راستا، آموزش های الزم در سطح 
مدارس مقاطع مختلف شهر بندرعباس در سال گذشته صورت گرفته که 
دانش آموزان طی این آموزش ها با مفهوم پسماند، انواع پسماند، شیرابه و 

راه های مهار آن، هدف از تفکیک و بازیافت و غیره آشنا شد ه اند.
رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: به 
منظور انتقال هرچه بهتر و تاثیرگذاری بیشتر، این آموزش ها به شیوه های 
مختلف ارایه شده و در برخی مدارس که فعالیت بیشتری داشته اند، با 
تشکیل گروه های تئاتر، دانش آموزان عالقمند در این زمینه نیز فعالیت 
داشته اند. ترابی گفت: پس از بررسی اجرا و مفهوم این تئاترها، ایده 
فرهنگ  ترویج  هدف  با  دانش آموزی  تئاتر  جشنواره  نخستین  برگزاری 
شهروندی در زمینه بازیافت شکل گرفت و اکنون نیز شاهد برگزاری آن 
هستیم. این مقام مسئول با اشاره به اینکه این جشنواره با هدف ارایه 
برگزار می شود،  زباله  بازیافت  اهمیت  و  آموزش های مدیریت پسماند 
این  در  دبستان  مقطع  در  مدرسه  پنج  از  گروه  پنج  کرد:  خاطرنشان 

جشنواره شرکت داشته و به اجرای نمایش های خود می پردازند.
 17 سه شنبه  صبح   9 ساعت  از  جشنواره  این  کرد:  تصریح  وی 
اردیبهشت ماه در محل فرهنگسرای طوبی بندرعباس با اجرای یک گروه 
آغاز شده و عصر چهارشنبه نیز پایان می یابد. ترابی عنوان کرد: صبح 
سه شنبه یک اجرا، عصر سه شنبه دو اجرا و صبح چهارشنبه نیز دو اجرا 
برای این جشنواره در نظر گرفته شده و آیین اختتامیه و تجلیل از نفرات 
و گروه های برتر نیز عصر چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار 
می شود. این مقام مسئول همچنین گفت: در بخش جنبی نیز مسابقات 
دانش آموزی و آموزش های الزم در حوزه بازیافت و موارد مرتبط با آن 

انجام می شود.

دادستان اراک:
باران شیخی از چنگ ربایندگان آزاد شد

از چنگ  باران شیخی  از آزاد شدن  اراک  انقالب  دادستان عمومی و 
ربایندگان و دستگیری ربایندگان خبر داد.

عباس قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اعالم این خبر اظهار 
کرد: با پیگیری ها و رصد سیستم قضائی و دادگستری استان و زاهدان و 

همراهی پلیس آگاهی و امنیت این کودک آزاد شد.
وی با بیان اینکه هدف این بود که در وهله اول این کودک سالم به 
خانواده بازگردد و دیگر اینکه از مرز خارج نشود، اظهار کرد: در نهایت 
متهمان در چابهار دستگیر و کودک آزاد شد و احتماالً ظرف امروز و فردا 

به خانواده برمی گردد.
وی افزود: اگر این کودک از مرز خارج می شد عملیات آزادسازی او 
ممکن بود چند ماه به درازا بینجامد. در راستای آزادی این کودک تمام 
نیروها هماهنگ شد و از همکاری ریش سفیدان، افراد محلی، سیستم 
قضائی و … استفاده شد تا در نهایت کودک آزاد شده و به او آسیبی 

نرسد.
دادستان اراک گفت: اگر خانواده در ابتدا همراهی و همکاری می کرد 
و مشکالتی در این زمینه نبود، کودک قطعاً خیلی زودتر در یکی دو روز 

اول آزاد می شد.
وی خاطرنشان کرد: فعالً نمی توان درخصوص علت ربایش این دختر 
بچه صحبت کرد، خطاهایی متأسفانه وجود داشته است که اگر به آن 

حوزه وارد می شدیم ممکن بود کودک از دست برود.
باران شیخی دختربچه ۸ ساله اهل شهر مهاجران در استان مرکزی، روز 

۲۴ فروردین در مسیر مدرسه ربوده شد.

در پی حادثه روز گذشته در خوزستان؛
گاز مایع باقی مانده در خط ۱۲ اینچ امیدیه در حال 

سوختن است

آتش گرفتن خط 1۲ اینچ گاز مایع لوله نفت امیدیه- اهواز باعث سوختن 
خانه های روستای صالح آباد شد.

به گزارش ایلنا، خانه های صالح  آباد در استان خوزستان بر اثر سرایت 
آتش خط لوله ۴۲ اینچ نفت و 1۲ اینچ گاز مایع در آتش سوختند. این آتش  
سوزی ساعت 1۰ صبح روز دوشنبه بر اثر برخورد بیل  مکانیکی با لوله نفت 

اتفاق افتاد و تاکنون ادامه دارد.
ابراهیم پیرامون مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
درباره این آتش سوزی گفت: تاکنون نفت سوزی خط ۴۲ اینج امیدیه 
مهار شده، ولی همچنان گاز مایع باقی مانده در خط 1۲ اینچ رو زمینی در 

حال سوختن است.

اخبار
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مسئوالن حمایت های عملی از هنر نازک کاری داشته باشند

نشان جهانی بر سینه هنر اصیل نازک کاری کردستان

وزهای مرغوبترین خوشمزه های کویر برداشت این ر

استان  در  کاری  نازک  بومی  و  اصیل  هنر   - سنندج 
کردستان موفق به کسب نشان جغرافیایی بین المللی شد 
تا این ظرفیت مهم در بخش صنایع دستی استان همچنان 

زنده بماند.
بخش  در  کردستان  استان ها:  گروه   - مهر  خبرگزاری 
صنایع دستی یکی از استان های برخوردار کشور است و 
همواره این استان در چندین رشته متعدد و مختلف در 
این بخش سرآمد بوده و هم اکنون نیز این مهم به عینه 

قابل مشاهده است.
غبار  تا  است  شده  باعث  زمان  گذشت  که  هرچند 
فراموشی شماری از صنایع دستی کردستان را از بین ببرد 
ولی، این روزها و کسب عنوانی جهانی هنر نازک کاری 

کردستان جانی دوباره پیدا کرده است.
هنر نازک کاری در استان کردستان دارای تاریخی بس 
کهن بوده و در طول سالیان متمادی اساتید مختلفی در 
این عرصه فعالیت داشته و باعث شده اند تا این هنر اصیل 

و مردمی فراموش نشود.
و  طرح ها  کردن  روکش  کاری  نازک  اساس  و  پایه 
نقش های آماده شده از چوب های جنگلی و خوش نقش 
بر اساس طرح از قبل تعیین شده است و در این بین شهر 

سنندج از مراکز مهم نازک کاری ایران و دنیا است.
اندیشه سالم، مهارت، ظرافت و زیبایی، ابتکار و سلیقه 
در نازک کاری سنندج حرف اول را می زند، گره های گردو 
پر نقش هستند در دستان  زیبا و  و سنجد که بسیار 
ماهر و با ذوق هنرمندان سنندجی به هر صورت و شکلی 
که بخواهند در می آیند و عالوه بر مهارت استاد کاران 
سنندجی، تنوع و زیبایی گره های گردو و سنجد باعث 

زیبایی دو چندان این محصوالت شده است.
این هنر در سنندج ابتدا با وسایل ساده و ابتدایی و 
در عین حال زیبا انجام شده است و حتی در آن زمان 
هنرمندان نازک کار میز کار نداشته اند و روی زمین می 
نشسته و کار انجام می داده اند تا اینکه در سال 1۳۴۲ 
اولین میز کار توسط استاد عبدالحمید نعمتیان نوه استاد 
مرحوم نعمت الله به شهر سنندج آورده شده است و از 
آن زمان به بعد کم کم ابزارها و امکانات بیشتر شده و از 

مشکالت کاری آنها کم کم کاسته شده است.
1۵۰ سال سابقه هنر نازک کاری

نازک کاری در سنندج حدود یک قرن و نیم سابقه دارد و 
به گفته استاد کاران نازک کار بانی و بنیانگذار این هنر زیبا 
و اصیل در سنندج استاد نعمت الله نعمتیان پدر مرحوم 

استاد حاج مجید نعمتیان بوده است.
هم اکنون در اکثر کارها گوشه ای از منبت و معرق دیده 
می شود و دلیل آن سفارش خریداران محصوالت است و 
اما خوشبختانه هنرمندان قدیمی و اصیل نازک کار همان 
روش قبلی را ادامه داده و کارهای بسیار زیبا و با ارزش 

انجام می دهند و بیشتر از گره چوب مخصوصاً گردو و 
سنجد و کیکم استفاده می کنند.

عرضه محصوالت نازک کاری هنر نازک کاری چوب در 
نقاط مختلف ایران بخصوص در شهرهایی چون سنندج و 
ارومیه رواج بیشتری دارد و محصوالت تهیه شده توسط 
نازک کاران سنندجی اشیایی چون تخته نرد، عصا، کیف 
زنانه، رحل قرآن، میز شطرنج، قلمدان، قاب عکس، جعبه 
جواهرات، جا سیگاری، جعبه توالت، رویه میز، وسایل 
است  غیره  و  انگشتر  ظریف،  گردنبندهای  مثل  زینتی 
و باید گفت که تخت نرده ای تولید شده در سنندج از 
کیفیت باال و بسیار متنوعی برخوردار است و در حال 
حاضر بیشترین میزان تولید کارگاهی را به خود اختصاص 

داده است.
طی یکی دو روز اخیر خبری خوب در این رشته هنری 
شنیده شد و این امیدواری را ایجاد کرده است که با این 
اقدام و جهانی شدن هنر نازک کاری در کردستان، دیگر 

شاهد فراموشی این ظرفیت مهم در استان نخواهیم بود.
اعطای نشان جغرافیایی بین المللی برای نازک کاری 

سنندج
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره 
به کسب این عنوان مهم در بخش صنایع دستی، گفت: 
نشان جغرافیایی بین المللی برای نازک کاری سنندج صادر 

شده است.
سیدمحسن علوی در این رابطه اظهار داشت: این نشان 
یک برند جهانی برای نازک کاری سنندج محسوب شده و 
این هنر از قوانین حمایتی مالکیت معنوی جهانی برخوردار 

می شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای کسب 
این عنوان، افزود: پرونده ثبت جهانی نشان جغرافیایی 
اداره  توسط  سال 97  از  سنندج  کاری  نازک  بین المللی 
کل میراث فرهنگی کردستان تکمیل و در دستور کار قرار 

گرفت.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کردستان ادامه داد: نشان جغرافیایی نشانی است 
که بر روی کاالهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص 
بوده و کیفیت و شهرت آن بواسطه آن منطقه جغرافیایی 

می باشد، بکار می رود.
می توانند  جغرافیایی  نشانه های  شد:  یادآور  علوی 
کیفیت خاص یک محصول را که بواسطه عوامل انسانی 

که در محل تولید آن محصول وجود دارند، نظیر سنت ها 
و مهارت های خاص تولید برجسته و نمایان سازند.

مسئوالن حمایت های عملی از هنر نازک کاری داشته 
باشند

یکی از فعاالن عرصه هنر نازک کاری نیز در گفتگو با 
خبرنگار مهر ضمن اشاره به کسب این عنوان جهانی، 
بیان کرد: کسب این عنوان اقدامی عملی برای جلوگیری 

از فراموشی و از بین رفتن هنر اصیل نازک کاری است.
عیسی محمدی ادامه داد: در حالی حاضر افراد مختلفی 
به دلیل عالقه و عشقی که به کار نازک کاری دارند در 
این رشته مشغول به فعالیت هستند ولی باید به این مهم 
توجه داشت که میزان حمایت ها از ما بسیار اندک است.

وی گفت: در حال حاضر جدای از گران بودن چوب های 
مورد استفاده از هنر نازک کاری، ما در بخش بازار نیز با 
مشکالت جدی مواجه هستیم و معموالً بازاری خوبی برای 

عرضه محصوالت و تولیدات نازک کاری وجود ندارد.
انتظار  یادآور شد:  نازک کاری سنندج  این فعال هنر 
می رود که بعد از کسب این موفقیت حداقل مسئوالن به 
فکر ایجاد یک بازارچه دائمی برای هنر نازک کاری باشند تا 
ما نیز بتوانیم در مسیر حفظ این هنر اصیل گام برداریم.

خسارت  از  ابرکوه  میوه  باغات  امسال  هرچند 
این  متولیان  گفته  به  ولی  ماندند  مصون  سرمازدگی 
به  طوفان  شهرستان  این  مناطق  برخی  در  بخش، 
باغ های گوجه سبز بعضاً تا 7۰ درصد و به باغات زردآلو 

۲۰ تا ۳۰ درصد خسارت وارد کرده است.
برای  ابرکوه  در  اردیبهشت ماه  ایسنا،  گزارش  به 
این  در  که  چرا  دارد  دیگری  هوای  و  حال  کشاورزان 
ماه حاصل تالش یک ساله خود را در به ثمر رساندن 
محصول  شاخص ترین  و  مرغوب ترین  معروف ترین، 

کشاورزی این خطه از کویر برداشت می کنند.
تکاپو  در  سال  طول  در  کشاورزان  که  این  وجود  با 
برای تولید محصول هستند اما از نیمه اول اردیبهشت 
تا اواسط خردادماه، روزهای پرکارتری را نسبت به قبل 
سپری می کنند و مشغول برداشت دو محصول نوبرانه 

گوجه سبز و زردآلو می شوند.
شیرازی و کرجی انواع گوجه سبز و کتابی، مشهدی، 
خیاری، ممک، تخم گردی، فلکه ای، سلطنتی، زرقانی و 

خانی از ارقام زردآلوی ابرکوه هستند.
واسطه  به  ابرکوه  گوجه سبز  و  زردآلو  محصول  دو 
زودرس بودن، طعم و کیفیت بی نظیر، مرغوبیت خود 
را نه تنها در بازارهای داخلی بلکه طی سال های اخیر در 

میان محصوالت صادراتی نیز باز کرده است.
ابرکوه  مرکزی  بخش  توابع  از  فراغه  دهستان  البته 
یزد  استان  زردآلوی  تولیدکننده  بزرگ ترین  به عنوان 
محسوب می شود و وجود باغات میوه فراوان، شرایط آب 
و هوایی آن را به یک منطقه ییالقی تبدیل کرده است.

۲1۰۰ هکتار سطح زیرکشت زردآلو و گوجه سبز
ابرکوه  کشاورزی  جهاد  مدیر  الهی«  غیب  »مهدی 
در گفت وگو با خبرنگار ایسنا به وجود دو هزار و 1۰۰ 
هکتار باغات زردآلو و گوجه سبز در ابرکوه اشاره و اظهار 
می کند: بیش از 9۰ درصد از تولیدات این باغات مربوط 
دهستان  جمله  از  ابرکوه  شهرستان  مرکزی  بخش  به 

فراغه، مریم آباد و منطقه علوی است.
وی با بیان این که سطح زیرکشت دو محصول نامبرده 
نسبت به سال های گذشته هیچ تغییری نداشته است، 
می گوید: متوسط عملکرد تولید در رابطه با زردآلو 1۸ تُن در 

هکتار و متوسط عملکرد گوجه سبز نیز 1۰ تا 1۲ تُن است.
پیش بینی برداشت ۳۵ هزار تُن زردآلو و گوجه سبز

در  گوجه سبز  برداشت  آغاز  به  اشاره  با  غیب اللهی 
ابرکوه، پیش بینی می کند که امسال از باغات گوجه سبز 
این شهرستان حدود ۵ هزار تُن و از باغات زردآلو نیز 

حدود ۳۰ هزار تُن محصول برداشت شود.
اخیر  بارندگی های  خوشبختانه  می کند:  اضافه  وی 
به  خسارتی  هیچ گونه  )سرمازدگی(  جوی  تغییرات  و 
محصوالت باغی ابرکوه وارد نکرده اما از سوی دیگر باد 
و طوفان های شدید فروردین ماه امسال در برخی مناطق 
از جمله مریم آباد و علوی در مورد گوجه سبز بعضاً تا 
7۰ درصد و در رابطه با زردآلو ۲۰ تا ۳۰ درصد خسارت 

به کشاورزان وارد کرده است.
کشاورزان  خسارت  جبران  با  رابطه  در  مسئول  این 
منطقه نیز می گوید: هر محصولی که قابلیت بیمه شدن 
را داشته باشد، الزاماً باید توسط کشاورزان بیمه شود تا 
در صورت خسارت مورد حمایت دولت قرار گیرند لذا 
باشند،  نکرده  بیمه  را  خود  محصوالت  که  کشاورزانی 

طبیعتاً از هیچ گونه حمایتی برخوردار نخواهند بود.
آبیاری 7۰ درصد از باغات با سیستم تحت فشار

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه در ادامه عنوان می کند: 
هم اکنون بیش از 7۰ درصد از باغات گوجه سبز و زردآلو 
ابرکوه با سیستم های نوین تحت فشار آبیاری می شوند 
که این روش نه تنها تأثیر منفی بر کاشت و برداشت 
محصوالت نداشته بلکه موجب افزایش کیفیت محصول 

نیز شده است.
محصول  کشاورزان  از  بسیاری  می کند:  ابراز  وی 
گوجه سبز خود را به میادین میوه و تره بار استان های 

تا حتی  یزد، کرمان، اصفهان و تهران ارسال می کنند 
المقدور دست واسطه ها کوتاه شود.

که  ابرکوه  گوجه سبز  برخالف  می دهد:  ادامه  وی 
مختلف  شهرهای  به  و  داشته  داخلی  مصرف  بیشتر 
و  مرغوبیت  از  ابرکوه  زردآلوی  می شود،  ارسال  کشور 
طعم خاصی برخوردار است و عالوه بر بازار داخلی، به 

کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه نیز صادر می شود.
غیب اللهی با تأکید بر اینکه میزان هدر رفت زردآلوی 
ابرکوه کمتر 1۰ درصد است، می گوید: زردآلوی ابرکوه 
به دلیل نوبرانه بودن، قیمت خام فروشی مناسبی دارد 
لذا اگر بنا باشد به فرآورده های دیگر تبدیل شود، صرفه 

اقتصادی مطلوبی ندارد.

اظهار نظر جنجالی عضو شورای شهر رشت
دست تک تک جوانانی که داور را کتک زدند می بوسم!

عضو شورای شهر رشت، گفت: دست تک تک افرادی که در بازی داماش 
داور را با مشت و لگد زدند، می بوسم تا متانت مردم این شهر با چیز دیگری 

اشتباه نشود.
به گزارش ایلنا از رشت، در جلسه عصر امروز، فرهام زاهد پیرامون دیدار 
تیم های فوتبال داماش و نیروی زمینی که با اشتباهات کمک داور با نتیجه 1-۲ 
به سود نیروی زمینی و جنجال های پایانی این دیدار همراه شد، اظهار داشت: 
تعداد اتفاقاتی از این دست در گیالن زیاد مشاهده می شود. دیروز نوبت 

حذف ملوان بود و امروز داماش و سپیدرود.
ضو شورای شهر رشت افزود: نزدیک به ۲۰ هزار عالقمند فوتبال از سراسر 
گیالن برای دیدن بازی می آیند و این سرمایه اجتماعی بزرگ با یک داوری 
ناعادالنه اینگونه می شود. برای من تماشاگر درس عبرت می شود تا اینگونه 
وارد بازی نشوم. در بازی سپیدرود با سنگ پرانی میزبان، هجمه به تیم ما وارد 

می شود و با جوسازی و در وقت اضافه سپیدرود می بازد.
زاهد وضعیت باخت داماش در رشت را نیز به محله ای تشبیه کرد که جوان 

محله توسط غریبه ها کتک می خورد.
وی خطاب به نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی که از ورزش به عنوان 
ابزاری برای رای گیری استفاده می کنند، گفت: به جای پرداختن به بازی های 
پایتخت فکری به حال تیم های خود کنید و تنها عکس یادگاری در زمان 

انتخابات با تیم های محلی نگیرید.
زاهد اذعان داشت: دست تک تک افرادی که در پایان بازی داماش با نیروی 
زمینی به داور مشت و لگد زدند، می بوسم تا متانت مردم این شهر با چیز 

دیگری اشتباه نشود.
وی در پایان از مالکین باشگاه داماش خواست تا با شرکت نکردن در جام 

حذفی بزرگترین ضرر را به فدراسیون بزنند.

روزنامه صبح ایران


