
  

شهرستان 6
رییس سازمان نوسازی مدارس:

۱۰ هزار کالس به ظرفیت مدارس اضافه می شود

گرگان - ایرنا - رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: 
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و تکمیل طرح های در دست اقدام، ۱۰ 

هزار کالس درس به ظرفیت مدارس کشور افزوده می شود.
مهرالله رخشانی مهر روز دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح اوقات فراغت 
دانش آموزان کشور در آق قال به خبرنگار ایرنا گفت: عالوه بر آن تالش 
می کنیم عملیات ساخت ۲ هزار کالس درس دیگر همزمان با دهه مبارک 

فجر به پایان رسیده و مورد استفاده دانش آموزان قرار بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به خسارت سیل اخیر کشور به آموزش و پرورش 
گفت: یک هزار و ۴۰۰ مدرسه در نتیجه این حادثه قهری دچار خسارت 
شد که از این تعداد ۲۰۰ مدرسه به طور کامل تخریب شده و نیازمند 

بازسازی است.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: خیرین برای بازسازی 
مدارس سیل زده گلستان پرداخت حدود ۵۰۰ میلیارد ریال کمک را متعهد 
شده اند و در کنار آن، ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیز از اعتبارات سازمان 

نوسازی محقق خواهد شد.
رخشانی مهر افزود: عالوه بر گلستان، مرمت و بازسازی مدارس آسیب 
دیده از سیل استان های خوزستان، لرستان و کرمانشاه نیز در دستور 
کار قرار دارد که امیدواریم تا آغاز سال تحصیلی جدید، بخش عمده این 

مدارس تکمیل و به بهره برداری برسد.
طرح اوقات فراغت دانش آموزان کشور نیز امروز با حضور سرپرست 

وزارت آموزش و پرورش افتتاح شد.
سرپرست آموزش و پرورش امروز دوشنبه برای حضور در آئین کلنگ 
زنی متمرکز چند پروژه آموزشی در روستای صحنه سفلی آق قال، افتتاح 
نمایشگاه دستاوردهای اوقات فراغت دانش آموزان گلستان و آغاز طرح 

کشوری اوقات فراغت سال ۹۸ به گلستان سفر کرد.
بر اثر جاری شدن سیل اوایل سال جاری به ۳۰۸ باب واحد آموزشی 
گلستان آسیب وارد شد که خسارت ریالی وارده به مدارس نیازمند تعمیر 
و بازسازی در گنبدکاووس، مراوه تپه، مینودشت، کالله، آق قال و گمیشان 

۲۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

۲۳ کاروان زیارتی از فارس راهی سرزمین وحی می شوند
شیراز- ایرنا- مدیرکل حج و زیارت استان فارس اعالم کرد: در سال جاری 
۲۳ کاروان در قالب ۳هزار و ۳۱۵ نفر همراه با عوامل و روحانی کاروان از 
اول مردادماه تا ۶مردادماه طی ۱۵ پرواز برای انجام مناسک حج تمتع راهی 

سرزمین وحی می شوند.
علی رضا زینلی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: 
همه کاروان هایی که از فارس به مکه اعزام می شوند مدینه بعد هستند؛ 
یعنی ابتدا به زیارت مکه منوره نائل می شود و برگشتشان از فرودگاه 
مدینه به سمت شیراز است. وی با بیان اینکه یک کاروان از استان یزد و 
یک کاروان از استان کهگیلویه و بویراحمد میهمان استان فارس هستند، 
گفت: مدت اقامت در مدینه ۴ تا ۵ روز خواهد بود و زمان بازگشت نیز 
سوم تا هفتم شهریور ماه به مقصد فرودگاه شهید دستغیب شیراز است.

مدیرکل حج و زیارت فارس تعداد مشتاقان زیارت خانه خدا از شیراز 
را ۱۷۰۰ تن برشمرد و خاطرنشان کرد: تعداد سهمیه فارس برای حج در 

مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است.
برگزاری همایش آموزش  به  اشاره  با  مسئول منطقه ۲ مدینه منوره 
مشتاقان زیارت خانه خدا در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب که در 
اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، افزود: شرکت کنندگان این همایش 
با اعمال زیارت خانه خدا آشنا شده اند و آموزش های مناسب را فرا گرفته 
اند؛ افزون بر این کاروان هایی که مشتاقان زیارت را به خانه خدا اعزام 

می کنند نیز ۱۲ جلسه آموزشی برای آنان در نظر گرفته اند.
زینلی تاکید کرد: ضروری است مشتاقان زیارت خانه خدا اهمیتی ویژه 
به کالس های آموزشی مناسک حج دهند تا حجی توام با امنیت و آرامش 

و عزت داشته باشند.
امسال ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۵۷۳ کاروان از سراسر کشور به حج 

مشرف می شوند.

افزایش شدت بادهای ۱۲۰ روزه؛
سرعت وزش باد در زابل به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید

ایرنا- رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان  زاهدان- 
گفت: صبح امروز سه شنبه سرعت لحظه ای وزش باد در زابل به ۹۰ 

کیلومتر بر ساعت رسید.
 محمود دیانتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همان طور 
که انتظار می رفت امروز بر سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان 
افزوده شد و بیشینه سرعت باد تا ساعت ۷:۳۰ صبح در ایستگاه زابل به 

۲۵ متر بر ثانیه معادل ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید.
وی افزود: وزش این باد شدید سبب خیزش گرد و خاک شد و دید افقی 

در محدوده فرودگاه زابل را به پنج هزار متر کاهش داد.
رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: به سبب 
وزش باد و گردوخاک غلظت ذرات معلق با اندازه ۱۰ میکرون در هوای زابل 

نیز تا صبح امروز به حدود ۲ برابر حد مجاز رسید.
وی گفت: بر اساس خروجی نقشه های پیش یابی وزش بادهای ۱۲۰ 
روزه همچنان تا آخر هفته در نواحی شمالی ادامه دارد به طوریکه تا پنج 

شنبه وزش باد شدیدتر خواهد شد.
دیانتی تصریح کرد: انتظار ما اینست که بیشینه سرعت وزش باد در این 
مدت به ۸۰ تا ۹۵ و گاهی بیش از ۱۰۰ کیلومتر برساعت برسد و گردوخاک 

حاصل، دید افقی کیفیت هوا را به شدت کاهش دهد.
محورهای  بویژه  مستعد  نقاط  در  شرایط  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
مواصالتی شمال سیستان و بلوچستانسبب وقوع توفان گرد و خاک نیز 
خواهد شد که پیامد آن عالوه بر کاهش شدید دید افقی و کیفیت هوا، 

اختالل جاده ای است.
رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستانخاطرنشان کرد: 
انتظار می رود وزش این باد و توفان شدید منجر به تشکیل توده گرد و 

غباری و نفوذ آن به مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی تر این استان شود.
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طرح سازگاری با کم آبی از اولویت های شرکت آب منطقه ای لرستان است

سازگاری با کم آبی در لرستان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل:

سرمایه گذاری خارجی در اردبیل تسهیل می شود

خرم آباد - ایرنا - علیرغم بارش های بسیار و رودخانه های پر 
آب اما به دلیل نبود زیرساختهایی برای ذخیره آب ،همچنان 
مشکل کم آبی بخش کشاورزی، صنعت و شرب لرستان را 

تهدید می کند.
به گزارش ایرنا، پس از سیل فروردین ماه امسال و سرریز 
شدن سدهای لرستان، کشاورزان بر این باور بودند که دوران 
خشکسالی گذشته است و می توانند آسوده خاطر زمین های 

زراعی خود را آبیاری کنند.
اما با اعالم سازمان جهاد کشاورزی لرستان مبنی بر صرفه 
جویی در آب و جلوگیری از کشت محصوالت آب دوست و 
با توجه به اینکه حدود ۲ ماه از زمان حساس تولید در بهار 
بدون بارندگی بوده، مشخص شد که دوران خشکسالی هنوز 

پابرجاست.
است  معتقد  لرستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
که  دارد  بسیاری  اهمیت  کشاورزی  برای  بهاره  بارش های 
رخ  استان  در  چندانی  بارش  فروردین  اواسط  از  متأسفانه 

نداده است.
عبدالرضا بازدار ادامه داد: ۱۱۰ هزار هکتار اراضی جو، ۱۹۵ 
هزار هکتار گندم و ۹۰ هزار هکتار حبوبات استان به صورت 
دیم کشت می شود که انتظار می رود به دلیل کم ابی در 

فصل بهار، تولید این محصوالت کاهش یابد.
وی گفت: علیرغم پیش بینی کاهش تولید گندم در سال 
جاری اما در هر صورت انتظار می رود امسال با برداشت ۴۰۰ 
هزار تن از این محصول استراتژیک عملکرد بهتری نسبت به 

سال گذشته داشته باشیم.
بازدار سطح زیر کشت گندم آبی لرستان را ۵۰ هزار هکتار 
برشمرد و افزود: حجم مخازن سدهای لرستان ۲۰۰ میلیون 

متر مکعب و برای پهنه استان بسیار پایین است.
وی در خصوص جبران خسارت های سیل نیز گفت: ۱۵ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت وارد 
شده و زیرساخت، باغ و اراضی حاشیه رودخانه ها به شدت 

آسیب دیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: ۹۰ درصد 
جاده و کانال های ابیاری، تأسیسات برقی و ایستگاه ها وارد 

مدار شده و مشکل خاصی در خصوص آبرسانی نداریم.
بازدار با اشاره به بکارگیری ۱۶۰ دستگاه انواع ماشین سنگین 
اظهار داشت: ۳۵۰ کیلومتر جاده بین مزارع و ۲۵۰ کیلومتر 

کانال ابیاری بهسازی شده است.
به گفته وی ۶۰ دستگاه الکتروپمپ از سطح رودخانه جمع 
آوری و پس از تعمیر رایگان نصب و ۷۰ دستگاه ترانسفورماتور 

نیز تعمیر شد.
وی با اشاره به واگذاری امانی تجهیزاتی همچون لوله و 
برای  نیز  عمومی  پمپاژ  ایستگاه   ۹ داد:  ادامه  الکتروپمپ 

آبرسانی باغات راه اندازی شده است.
بازدار تصریح کرد: ۱۴ هزار پرونده خسارت بخش کشاورزی 
تشکیل شده که در حال بارگذاری در سامانه سجاد است و 
ارسال پرونده های پرداخت تسهیالت کم بهره به هشت بانک 

عامل در شهرستان ها اغاز شده است.
طرح سازگاری با کم آبی از اولویت های شرکت آب منطقه ای 

لرستان است
داشت:  اظهار  لرستان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
مهم ترین استراتژی آب منطقه ای لرستان تکمیل طرح های 
نیمه تمام شامل تکمیل هشت سد در دست اجرا، تکمیل 
تعداد ۶ شبکه آبیاری و زهکشی، پایاب سدها به مساحت 
۲۲ هزار هکتار، تکمیل تعداد هشت ایستگاه پمپاژ با شبکه 
آبیاری و زهکشی تحت پوشش به مساحت ۱۰ هزار هکتار 

می باشد.
رضا میرزایی بیان کرد: همچنین ادامه طرح احیا و تعادل 
بخشی دشت ها، عملیاتی کردن طرح ملی سازگاری با کم 
آبی، پیگیری تخصیص آب با اولویت آب شرب و صنعت 
بلندمدت و پایدار جمعیت استان از دیگر اولویت های شرکت 
آب منطقه ای لرستان است. وی گفت: از دیگر برنامه های 
مهم و اولویت دار شرکت آب و منطقه ای لرستان، طرح 

سازگاری با کم آبی می باشد که در دست اقدام است.
میرزایی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی، کشور ما به 
صورت ذاتی یک کشور کم آب با شرایط اقلیمی خشک، نیمه 
خشک و فرا خشک است و مهمترین طرحی که می تواند 
طرح  درست  اجرای  دهد  نجات  را  کشور  آب  مشکالت 

سازگاری با کم آبی است.
وی به طرح تدقیق اراضی آبی و طرح مطالعات جامع آب 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  بلندمدت  و صنعت  شرب 
طرح ها، جز طرح های کلیدی استان هستند که با انجام آنها، 
تخصیص آب استان به روز رسانی شده و مشکل تخصیص 
آب بخش های مختلف )شرب، صنعت و کشاورزی( تعیین 

تکلیف خواهد شد.

منطقه ای  آب  اولویت های شرکت  دیگر  از  وی  گفته  به 
رودخانه،  بستر  و  حریم  تعیین  مطالعات  انجام  لرستان، 
آزادسازی تصرفات غیرقانونی حریم رودخانه، اجرای طرح های 
ساماندهی رودخانه در مناطق پرجمعیت و انجام مطالعات 

طرح های آب گردشگری است.
سهم قانونی تخصیص آب لرستان سه میلیارد متر مکعب 

است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در این 
باره گفت: بر اساس قانون، سهم تخصیص آب استان از 
مجموع نزوالت آسمانی و رواناب های ورودی به استان سه 
میلیارد متر مکعب است. احمد مرادپور ادامه داد: اگر تمامی 
سدهای استان احداث؛ تکمیل یا بهره برداری شوند ظرفیت 

ذخیره آنها ۳۸۰ میلیون متر مکعب می باشد.
نزوالت  مکعب  متر  میلیارد  هشت  داشت:  اظهار  وی 
آسمانی لرستان و حدود چهار تا پنج میلیارد متر مکعب نیز 
ورودی رواناب های استان است که بر اساس قانون می تواند 
را  بارش ها  درصد   ۴۰ و  ورودی  آب های  درصد  تا ۲۵  پنج 

برداشت کند.
در  بزرگ  تنظیمی  سدهای  احداث  بر  تاکید  با  وی 
لرستان تصریح کرد: سیل امسال ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به 
زیرساخت های استان خسارت زد که با توجه به تخصیص 
استان  عمرانی  اعتبار  تخصیص  ریال  میلیارد  هزار  چهار 
نیازمند  و  زمانبر  خسارت ها  این  جبران  گذشته؛  سال  در 

کمک های ملی است.
توسعه و پیشرفت لرستان در گرو استفاده از ظرفیت های 

داخلی
استاندار لرستان در این باره اظهار داشت: استان لرستان 
یکی از استان های پر آب کشور است متوسط بارندگی های 

بلندمدت  در  آب خروجی  میزان  و  متر  میلی  استان ۵۴۰ 
معادل ۱۲.۵ میلیارد متر مکعب می باشد.

سید موسی خادمی ادامه داد: از این میزان مقدار هشت 
میلیارد متر مکعب رواناب های آن تولیدی استان لرستان 
است و ۴.۵ میلیارد مترمکعب آن مربوط به روان آب های 
لرستان  استان  داخل  به  همجوار  استان های  سایر  ورودی 

است.
تولید کننده آب است در  لرستان  استان  بیان کرد:  وی 
خصوص مهار آب و بهره گیری از این ظرفیت اقداماتی انجام 
شده اما کافی نیست از آنجایی که نوع سرمایه گذاری در این 
حوزه حالت انقباضی دارد استان لرستان از این نظر دچار 

مشکل است.
وی بیان کرد: با انتقال آب شرب مخالف نیستم اما نسبت 
به تخصیص و انتقال آب کشاورزی و صنعت از یک استان 

به استان دیگر انتقاد دارم.
استاندار لرستان اضافه کرد: در کل کشور میانگین اراضی 
آبی ۴۶ درصد است ولی در لرستان که تولید کننده آب است، 
این نرخ سود ۲۳ درصد است که نشان می دهد در این زمینه 

اقدامات مناسب و زیرساختی انجام نشده است.
تولید کننده آب  استان های  برخی  خادمی معتقد است 
آب  تخصیص  از  استان ها  سایر  به  نسبت  لرستان  مانند 
کمتری برخوردار بوده و در این خصوص وزارت نیرو نیازمند 

به اصالح قوانین حوزه آب می باشد.
وی گفت: اگر بخواهیم در جهت توسعه و پیشرفت استان 
اقداماتی انجام دهیم باید حتماً از ظرفیت های داخلی استفاده 
کنیم و اگر بخش خصوصی را در سرمایه گذاری حوزه آب 

وارد کنیم به طور قطع نتایج بهتری را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: باید روی مدل توزیع آب کشور کار شود 
در  آب  فروش  برای  زمینه  و  یابد  کاهش  مشکالت  بار  تا 

استان های تولیدکننده آب فراهم شود.
یک عقب ماندگی در پیگیری طرح های لرستان وجود دارد

وزیر نیرو پنجم تیرماه در آئین افتتاح تصفیه خانه شهرستان 
ازنا اظهار داشت: اعتقاد داریم یک عقب ماندگی در پیگیری 
طرح های لرستان وجود دارد که سعی می کنیم آن را جبران 
نیازهای  و  طرح ها  مجموعه  گفت:  اردکانیان  رضا  کنیم. 
صنعت آب و برق در لرستان مدنظر وزارت نیرو می باشد و 
با تاکید بیشتری نسبت به قبل در زمان باقی مانده از دولت 

دوازدهم مسائل را دنبال خواهیم کرد.
وی بیان کرد: تخصیص آب و سرعت دادن به طرح های 
در دست اقدام در دستور کار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت.

از  یکی  آب  تأمین  در  لرستان  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
استان های تولید کننده است، افزود: در سال ۱۳۹۲ یک سد 
در لرستان به بهره برداری رسید اما اکنون چهار سد با ظرفیت 

۴۲۰ میلیون مترمکعب در مدار بهره برداری آماده است.
اردکانیان اضافه کرد: ۹ سد در لرستان در دست ساخت 
است که امیدواریم تا پایان دولت حداقل چهار سد به بهره 

برداری برسد.

اردبیل - ایرنا - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
اردبیل گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی 
دستگاه های اجرایی، حضور سرمایه گذاران خارجی در این 

استان تسهیل و افزایش می یابد.
هاشم مظفری روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا 
افزود: این استان دارای ظرفیت ها و قابلیت های بسیاری 
برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف است و برای 
از این قابلیت ها باید سرمایه گذاری داخلی و  استفاده 

خارجی حمایت شود.
وی بیان کرد: در سال های اخیر حضور سرمایه گذاران 
کار  روند  و سعی شده  بیشتر شده  اردبیل  در  خارجی 

او اضافه کرد:  فراهم شود.  آنها  تا رضایتمندی  تسهیل 
سال های  در  سرمایه گذاری  خدمات  مرکز  راه اندازی  با 
بخش  سرمایه گذاران  از  پشتیبانی  و  حمایت  اخیر 
روند  و  آمده  فراهم  آنها  مشارکت  ارتقای  و  خصوصی 
موجود سرمایه گذاری هم رو به بهبود و افزایش کمی و 
کیفی است. مظفری ادامه داد: استفاده از ظرفیت های 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف گردشگری، خدماتی، 
کشاورزی و صنعتی دارای اهمیت بیشتری است و امید 
است با استفاده از این قابلیت ها بخش اقتصادی استان با 

توسعه روزافزون روبرو شود.
مشوق های  شناسایی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 

سرمایه گذاری در استان افزود: به لحاظ معرفی ظرفیت های 
سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان باید استفاده از 
منابع اطالعاتی الزم و امکان سنجی ها مبنای کار قرار گیرد 

تا بتوان شاهد حضور سرمایه گذاران در اردبیل شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: 
این  بر  تالش  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  همکاری  با 
شده تا در کمترین زمان موانع پیش روی سرمایه گذاران 

برداشته شود.
در سال های اخیر مراودات اقتصادی و سرمایه گذاری 
کشورهای آذربایجان، روسیه و ترکیه در اردبیل افزایش 

یافته است.

لباس سنتی هرمزگان کاالی لوکس است
یک طراح لباس گفت: المان های سنتی بر روی لباس ها باید با توجه به 

ظرفیت استان، به سمت مدرنیته شدن پیش بروند.
غزال بهمنی، درگفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال های پیش رو، با 
پیشرفت هنر طراحی و دوخت در کشور هرگز نمی توان با کپی کردن مدل ها 

مشتریان را راضی نگه داشت.
وی ادامه داد: طراحان لباس استان هرمزگان، دارای ایده های بسیار خوب و 

خالقانه هستند اما متأسفانه نتیجه و اجرای کار بسیار ضعیف است.
بهمنی افزود: طراحان باید به این نکته توجه کنند که طراحی هایی که انجام 
می گیرد برای چه منطقه ای بوده و مواداولیه مورد نیاز برای تهیه پوشاک باید 

دارای چه ویژگی هایی باشد.
وی بیان کرد: اگر صادرات و ارز آوری از اهداف طراحان و تولیدکنندگان 
بومی استان است، باید به تمام نکات از جمله جنس پارچه های مورد استفاده 

نیز توجه شود.
از  استفاده  با  زیورآالت  ساخت  و  طراحی  کرد:  تصریح  تولیدکننده  این 
المان های سنتی از جمله نوارهای سنتی که در لباس بانوان استان هرمزگان 
قبیل  این  ارائه  سطح  باید  و  است  جالب  و  نو  اتفاقی  می شود،  استفاده 

محصوالت گسترش و پیشرفت کند.
وی در پاسخ به درخواست خبرنگار مبنی ارائه بر پیشنهاد به افرادی که قصد 
ورود به حرفه طراحی و دوخت لباس دارند، اظهار کرد: این افراد باید با در نظر 
گرفتن شرایط موجود تنها و تنها به تولید کاالی لوکس قابل استفاده بپردازند.

بهمنی بیان کرد: باید به این نکته توجه شود که در این منطقه نیازی به 
تولید کاالی بی کیفیت یا به بیان بهتر کاالی دم دستی، وجود ندارد.

دارای  خود  هرمزگان  استان  که  است  این  توصیه  این  علت  افزود:  وی 
المان های سنتی و تهیه شده با دست بسیار زیادی است. ارزش این المان ها 

به قدری است که باید با قیمت بسیار خوبی به فروش رسانده شوند.
بهمنی اشاره کرد: در استان هرمزگان نمی توان مانند سایر استان ها تولید 
انبوهی از کاالهای بی کیفیت داشت، کارهای دستی خاص هرمزگانی این اجازه 
را به تولیدکندگان و فروشندگان نمی دهد که کاالی بومی را به قیمت پایین و 

مانند کاالهای بی کیفیت به فروش رسانند.
این طراح لباس خاطرنشان کرد: طراحان لباس، طرح های سنتی را مدرن 

کرده و از بانوان بلوچی به عنوان اجرا کننده استفاده کنند.
وی ادامه داد: دنیای مدرن امروزی طالب این است که بتوان لباس ها را در 

شرایط و اماکن مختلف استفاده کرده و به راحتی به تحرک و فعالیت پرداخت، 
در عین حال به اندازه لزوم شیک، خاص و جلوه گر باشد.

بهمنی تصریح کرد: جای بسی تأسف است که ویترین های مراکز خرید 
لوکس در بندرعباس، از اجناس بی کیفیت درجه سه و چهار چینی دکور 

شده اند.
وی افزود: بانوان بومی که به تهیه و فروش اکسسوارهای لوکس و خاص 

سنتی مشغولند در خیابان ها دست فروشی می کنند.
این طراح لباس بیان کرد: باید با جدیت به تناقض مطرح شده اندیشید که 
چرا مراکز خرید به عرضه اجناس بی کیفیت پرداخته و کارهای سنتی روی 

زمین فروخته می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص این نکته نه در سطح تفکر معمول و عادی 
بلکه باید از دید جامعه شناسی نیز مطالعات انجام گیرد. بهمنی با بیان اینکه 
"آیا مردم هدف باید به سمت خرید اجناس بی کیفیت سوق داده شوند؟ 
لباس استان هرمزگان وارد  ایرادی است که به طراحان  این  " اظهار کرد: 
است. علت این اتفاق عدم فعالیت و همکاری گروه طراحان و عدم آمادگی 
و اعتمادبه نفس الزم برای ارائه طرح ها و کاالها در ویترین مراکز خرید است.

وی عنوان کرد: تولیدکننده مطرح به هیچ عنوان اعتمادی به بانوان فروشنده 
کنار خیابان نمی کند. این تولیدکننده اشاره کرد: اگر در یک مرکز خرید که 

مکانی معتبر برای خریدوفروش است با ویترینی روبه رو شود که برای مثال 
شال سنتی هرمزگانی باکیفیت به معرض دید گذاشته است رغبت و اعتماد 
خواهد کرد و این اتفاق به رونق بازار کار طراح و خیاط بومی کمک شایانی 

خواهد کرد.
وی افزود: اگر هدف ما ارائه محصوالت در سطح بین المللی است باید به این 
نکته توجه کنیم که برندهای بین المللی به هیچ عنوان از محصوالت عرضه شده 
و  ارزآوری  صادرات،  هدف  و  نکرده  استقبال  خیابانی  فروشندگان  توسط 
شناساندن هنر بانوان این استان به سایر نقاط کشور و جهان به هیچ وجه 

محقق نخواهد شد.
بهمنی عنوان کرد: عدم وجود بهداشت در فروش و تولید، عدم وجود 
تضمین )گارانتی( پس از فروش محصوالت و عدم توجه به تکنولوژی و فناوری 

نوین از علل کسادی بازار و فروش خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مباحث مطرح شده، در خصوص فروش 
محصوالت و لباس های سنتی استان هرمزگان، باید به این نکته توجه شود که 
بانوان هرمزگانی که قصد فروش این محصوالت را دارند باید زیر نظر طراحان 
تحصیل کرده این کار را انجام دهند. بهمنی افزود: به عبارتی این فروشندگان 
و دوزندگان تنها اجراکنندگان بر روی این محصوالت هستند و مطالعات 
جامعه شناسی و روانشناسی محصوالت باید به عهده متخصصین مربوطه در 

حوزه طراحی و دوخت واگذار شود.
این طراح لباس اظهار کرد: به جای آنکه روزبه روز بر کیفیت کارها افزوده 
شود، کاالهای بی کیفیت تهران که در مکان های عادی برای مردم عادی به 
فروش می رسد در ویترین مراکز خرید لوکس با قیمت های گزاف به فروش 
افزود:  بازار کار طراحان استان محلی نیست،  اینکه  بیان  با  می رسد. وی 
افراد محلی خود به این محصوالت دسترسی دارند، پس این طراحان استان 
هرمزگان هستند که باید به صادرات و فروش های خارج از استان و کشور 
توجه کرده و دوخت ها و اکسسوری لباس های سنتی را در لباس های مدرن و 

مطابق سلیقه همگان ارائه دهند.
بهمنی بیان کرد: پس از ارائه محصوالت به شکل معقول و علمی شده، 

برندسازی مرحله دیگری است که طراحان باید به آن توجه کنند.
وی در پایان گفت: طراحان هرمزگان ضمن توجه به خواسته و سلیقه 
بندرعباس و استان هرمزگان باید به جذب تولیدکنندگان و خریداران کشوری 

و خارج از ایران نیز توجه کنند.

روزنامه صبح ایران


