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اخبار کوتاه

اطمینانخاطر پلیس فتا برای مراقبت از اطالعات مردم در پیامرسانهای داخلی

هشدار پلیس به موتورسیکلت سواران

تلگرام پاسخگو نبود

رییــس پلیس فتای ناجا پیا م رســانهای
مورد تأیید کشور را اعالم کرد و به شهروندان
اطمینــان داد کــه از حریــم خصوصــی و
اطالعاتشان اســتفاده نمیشود .سردار کمال
هادیانفر در گفتوگو با ایســنا ،درباره میزان
امنیــت پیامرســانهای داخلــی اظهارکرد:
براســاس مصوبات کارگروه امنیت شــورای
عالی فضــای مجازی وضعیت ایمنی و امنیت
تمامی پیام رســانهای داخل کشور بررسی
شــده و مورد ارزیابی فنی قرار گرفته است و
از میان پیام رسانهای مختلف تعدادی از آنها
که دارای تائیدیههــای الزم بودند ،انتخاب و
معرفی شدند.
رییس پلیس فتای ناجا درباره اینکه مردم

چگونه میتوانند پس از فیلتر شــدن تلگرام
در دام نرم افزارها و پیام رســانهای غیرمجاز
نیافتند ،گفت :پیامرسانهایی همچون گپ و
آیگپ ،ســروش ،ویسپی ،بیسفون ،بله و ایتا
تاکنون جزو پیامرسانهای داخلی هستند که
فعالیتشــان از سوی مرکز ملی فضای مجازی
بالمانع اعالم شــده و به عبارتــی مورد تایید
کشور است.
وی دربــاره نظارت بر عملکــرد این پیام
رسانها نیز افزود :شورای عالی فضای مجازی
بارها اعالم کرده که مرکز ملی فضای مجازی و
کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی
بر عملکرد این پیام رسانها نظارت دارد و به
مدیران آنها نیز تاکید شــده که باید از حریم

خصوصــی و اطالعات مــردم مراقبت کنند.
هادیانفر با بیان اینکه سرور این پیام رسانها
در داخل کشور است ،اظهار کرد :ممکن است
در آینده با تأیید مرکــز ملی فضای مجازی،
پیام رسانهای دیگری هم به پیام رسانهای
مــورد تأیید ،افزوده شــود .وی با اشــاره به
سرورهای پیام رســان تلگرام به ایسنا گفت:
سرورهای تلگرام در سه کشور است و به هیچ
جا پاسخگو نیست ،شخص آقای پاول دوروف
نیز گرچه اصالتا روســی است؛ اما در چندین
کشور ســکونت دارد و یکبار در امارات است
و چندماه بعد محل اقامتش را تغییر میدهد
و متاســفانه این پیام رسان تلگرام هیچ دفتر
مشخصی هم ندارد.

کشف  ۲۰میلیارد داروی قاچاق از یک انبار در کرج
فرمانده انتظامی اســتان البرز از کشف  ۲۰میلیارد
ریال داروی قاچاق و خارج از شبکه توزیع در کرج خبر
داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار عباسعلی
محمدیان فرمانده انتظامی اســتان البرز از کشف ۲۰
میلیارد ریال داروی قاچاق و خارج از شــبکه توزیع در
کرج خبر داد.ســردار محمدیان گفت :در پی دریافت
گزارشهایی مبنی بــر نگهداری مقادیر زیادی دارو در
یک منزل مسکونی در منطقه کمالشهر کرج ،پیگیری
موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال
و ارز پلیس آگاهی اســتان البرز قرار گرفت.وی افزود:
ماموران پس از بررســی موضــوع و اطمینان از صحت
خبر ،به مکان مــورد نظر اعزام و در بازرســی از آنجا
رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران
بزرگ گفت ۴۸ :درصد از متوفیان حوادث رانندگی تهران
در ســال  ۱۳۹۶عابران پیاده بودهاند.به گزارش باشــگاه
خبرنگاران جوان؛ سرهنگ دوم احسان مؤمنی رئیس اداره
تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اعالم
اینکــه  ۴۸درصد از متوفیان حــوادث رانندگی تهران در
سال  ۱۳۹۶عابران پیاده بودهاند ،برای کاهش تصادفات به
این گــروه توصیههایی را بیان کرد :عابرین در خیابانهای
فاقد پیادهرو در جهت خالف وسایل نقلیه حرکت نکنند تا

مقادیر زیادی داروی ایرانی و خارجی کشف کردند و در
این زمینه یک نفر دستگیر شد.سردار محمدیان عنوان
داشت :در بررسیهای تکمیلی ماموران ،محرز شد که
انبار اصلی داروها در یک ســوله در محدوده کمالشهر
اســت که به صورت غیرقانونی در آنجا نگهداری شده
و ســپس به بازار فروش عرضه میشــود که بالفاصله
مامــوران اداره مبارزه با کاالی قاچاق ،به همراه عوامل
اداره اصناف ،معاونت غذا و داروی استان البرز ،به محل
انبار مراجعه کردند که موضوع تحت بررســی اســت.
فرمانده انتظامی اســتان البرز با بیــان این که ارزش
داروهای کشف شده  ۲۰میلیارد ریال برآورد شده است،
اضافه کرد :انبار مذکور پلمب شد.

مرکز اطالعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ هشدار داد :موتورسواران با رعایت
کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ،از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری
کنند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ مرکز اطالعرســانی پلیس راهنمایی
و رانندگــی تهران بزرگ اعالم کــرد :برخورد با تخلف کاله ایمنــی در روز ۲۴
اردیبهشت ماه در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته  ۵۳درصد افزایش
یافته اســت .همچنین اعمال قانون در رابطه با تخلفات موتورسیکلت نیز ب ه طور
کلی در روز یاد شده نسبت به روز مشابه در سال گذشته افزایش  ۳۷درصدی را
نشان میدهد.الزم است؛ موتورسواران با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و
رانندگی ،از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری کنند.گفتنی است؛ با توجه به اینکه
استفاده از کاله ایمنی صدمات وارده به شخص را در صورت بروز تصادف ب ه شدت
کاهش میدهد ،نیاز است که راکبان و سرنشینان موتورسیکلت نسبت به استفاده
از آن خود را مقید بدانند.
رییس پلیس فتــای ناجا با تاکید بر اینکه
بر تمامی پیام رســانهای داخلی مرکز ملی
فضــای مجازی نظارت دارد ،افــزود :مردم به
این پیامرسانها اعتماد کنند و فرصت دهند

تا خودشان را پیدا کنند و باال بیایند .هادیانفر
درباره مرجع اعالم پیام رسانهای مورد تایید
نیز گفت :مرکز ملی فضای مجازی همه پیام
رسانهای مورد تایید را اعالم کرده است.

دستگیری موبایل و کیف قاپ حرفهای فردیس
فرمانــده انتظامــی شهرســتان فردیــس البرز از
دســتگیری کیف قاپ حرفهای با  ۲۲فقره سرقت خبر
داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ بیژن
جنتی گفت :در پی دریافت یک فقره پرونده شــکایت
به پلیس آگاهی مبنی بر سرقت گوشی همراه از سوی
یک راکب موتوســوار ،موضوع در حال بررسی بود که
شــکایتهای مشــابه پرونده مذکور از جمله موبایل و
کیف قاپی به پلیس آگاهی ارجاع شد.وی افزود :باتوجه
به حساسیت موضوع ،شناسایی و دستگیری سارق در
دستور کار ماموران قرار گرفت که در تحقیقات ابتدایی
از مالباختگان ،محرز شــد که یک راکب موتورسوار در
اقدامی غافلگیرانه به مالباختگان نزدیک شــده و بدون

عابران پیاده قربانی اصلی تصادفات پایتخت
بتوانند خودروهایی را که از روبرو در حال حرکت هستند،
ببینند.پیرامون اصل دیدن و دیده شــدن در تاریکی شب
لباسی بپوشــند که رانندگان عبوری بهتر آنها را ببینند.
حتیالمقدور از لباس و کفش بازتابنده نور و رنگ روشــن
استفاده کنند.
در هنگام تاریکی هوا از قســمتهای روشــن و زیر نور

چراغهــای خیابان عبور کنند تا راننــدگان بتوانند آنها را
بهخوبی ببینند.در هنگام عبور از تقاطع ،مراقب خودروهایی
که گردش به چپ یا راســت میکنند ،باشــند.در حاشیه
بزرگراهها و معابری که سرعت خودروها باالست ،پیادهروی
نکننــد.در گذرگاههای عریــض و دارای جزیره میانی باید
عبور از خیابــان بهصورت دو مرحلهای صورت گیرد.اگر از

آن که فرصت مقابله را به آنها بدهد ،گوشی همراه یا
کیف دستی عابران را سرقت کرده و به سرعت متواری
شده است.وی گفت :ماموران با استفاده از تصاویر چهره
نگاری و مراجعه به بانک اطالعاتی ســارقان سابقه دار،
ســارق را شناسایی و پس از انجام اقدامات اطالعاتی با
هماهنگی مقام قضایی ،مخفیگاه نامبرده را تحت نظر
قرار داده و در یک فرصت مناسب هنگامی که وی قصد
خروج از منزل را داشــت ،دستگیر و به پلیس آگاهی
منتقل کردند .متهم در بازجوییها ابتدا منکر سرقتها
شد ،اما در مواجهه با مالباختگان ،لب به اعتراف گشوده
و به جرم خود مبنی بر  ۲۲فقره ســرقت کیف و تلفن
همراه اعتراف کرد.
میان خودروهای پارک شــده عبور میکنند ،ابتدا در کنار
اتومبیل و در حاشیه خیابان توقف کنند و در صورت عدم
وجود خطر با رعایت مراحل عبور از خیابان رد شــوند.در
صورت مشاهده خودروهای امدادی یا شنیدن صدای آژیر
آنها ،مسیر را برای عبورشان باز کنند.
در هنگام عبور از عرض خیابان ،از جلو یا پشت اتوبوس
اقدام به عبور نکنند و صبر کنند تا پس از حرکت اتوبوس،
اقدام به تردد کنند.در تقاطعها با ســبز شدن چراغ عابران
پیاده حرکت کنند.

کشف یک تن و  500کیلوگرم مواد مخدر در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام  3باند قاچاق
مــواد افیونی و کشــف یک تــن و  500کیلوگرم تریاک،
حشــیش و هروئیــن با اجرای طرح مرصــاد  2در دو روز
گذشــته خبر داد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از
اصفهان ،ســردار «مهدی معصوم بیگی» با اعالم این خبر،
اظهار داشت :یکی از اولویتهای انتظامی استان اصفهان،
برخــورد و مقابله بــا باندهای قاچاق ،توزیــع کنندگان و
خرده فروشــان مواد مخدر در سال جاری است که در این
خصوص ،طرحــی تحت عنوان «مرصــاد  »2طی دو روز

گذشــته به مرحله اجرا گذاشته شد.وی ادامه داد :در این
طرح ،یک تن و  500کیلوگرم انواع موادمخدر شامل 784
کیلوگرم تریاک 558 ،کیلوگرم حشــیش 155 ،کیلوگرم
هروئین کشــف شــد؛ مواد مخدر از شرق کشور بارگیری
شده و مقصد آن بیشــتر استانهای مرکزی و تهران بوده
اســت.این مقام انتظامی به انهــدام  3باند فعال در زمینه
تهیه و توزیع مواد مخدر ،دستگیری  23قاچاقچی ،توقیف
9دســتگاه خودرو سبک و ســنگین در این طرح اشاره و
بیــان کــرد :اعضای باندهــای قاچاق در انتقــال مواد ،از

روشهای جاســازی بســیار پیچیده اســتفاده میکردند
تــا بتوانند ماموران ما را گمراه کرده و به نیت شــوم خود
دست پیدا کنند؛ اما از آنجا که نیروهای پلیس از اشرافیت
باالیی برخوردار هســتند ،بحمداهلل شناســایی و دستگیر
شدند.ســردار معصوم بیگی تصریح کرد :در سال جاری تا
بــه امروز 6 ،تن و  500کیلوگرم انواع مواد مخدر کشــف
شــده که 130درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد
داشته است.وی از اجرای تعداد  400طرح پاکسازی نقاط
آلوده و کانونهای جرم در سطح استان خبر داد و گفت :با

اجرای این طرحها  3هزار نفر فروشنده ،قاچاقچی و توزیع
کنندگان مواد افیونی در این طرحها دســتگیر شده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در خاتمه گفت :باتوجه به
اینکه یکی از اولویتهای امســال پلیس استان ،مبارزه با
باندهای قاچاق مواد مخدر است ،بر همین اساس تجهیزات
جدیدی مانند دستگاه «ایکس ری» و «کوادکوپتر» را در
گلوگاههای ایست و بازرسی مستقر کردیم و به تدریج این
تجهیزات را در تمامی نقاط استان توسعه خواهیم داد که
بتوانیم این ماموریتها را با قوت انجام دهیم.

حکم اعدام متجاوزان به عنف در مشهد اجرا شد
حکم اعدام علنی دو تن از متجاوزان به عنف موسوم به خرچنگهای سیاه که
پارسال باتالش پلیس دستگیر شدند ،اجرا شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
از مشهد براساس حکم دیوان عالی کشور ،این دو فرد به اعدام در مال عام محکوم
شــدند و حکم آنان ساعت  9صبح روز گذشته در انظار عمومی اجرا شد.اعضای
باند خرچنگهای سیاه با سوار کردن دختران و زنان جوان در خودروی پراید خود
با عالمت تاکســی تلفنی و ســرقت ازآنان ،آنان رابه شدت مورد آزار و اذیت قرار
میدادند و در بیابانهای اطراف شــهر رها میکردند.در مراسم اجرای این احکام
قاضی غالمعلی صادقی دادستان مرکز خراسان رضوی ،دکتر خدابخشی سرپرست
دادسرای انقالب مشهد و سرهنگ آقابیگی فرمانده انتظامی مشهد حضور داشتند.

 ۳کشته و  ۲مصدوم حاصل برخورد پراید
با وانت پیکان در زنجان

رئیس پلیسراه استان گفت :بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید
با وانت پیکان در شهرستان ایجرود 3 ،نفر کشته و  2نفر مجروح شدند .سرهنگ
علیاصغر شیرمحمدی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :در پی اعالم یک فقره
تصادف فوتی در شهرســتان ایجرود ،بالفاصلــه مأموران به محل مورد نظر اعزام
و مشــاهده کردند که یک دستگاه پراید با یک دستگاه وانت پیکان برخورد کرده
است.وی افزود :در این حادثه ،راننده و سرنشین پراید و یک سرنشین وانت پیکان
در دم فوت و  2سرنشــین دیگر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.رئیس
پلیسراه استان زنجان با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است ،به
رانندگان توصیه کرد :از عجله و شتاب بیمورد هنگام رانندگی خودداری کنند و
برای حفظ سالمتی خود و همسفران به قوانین رانندگی احترام بگذارند.

کشف  9دستگاه پرايد مسروقه در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان از کشف  9دستگاه پراید سرقتی توسط ماموران
گشت انتظامی این فرماندهی خبر داد .سرهنگ «حسن ياردوستي» در گفتوگو
با پایگاه خبری پلیس اظهار داشــت :در پی وقوع چندین مورد سرقت خودرو در
شهر اصفهان ،ماموران گشت انتظامی این فرماندهی گشتهای آشکار و پنهان را
افزایش دادند.وي گفت :در دوشــنبه شب تعداد  9دستگاه سواری پراید مسروقه
توسط ماموران گشت انتظامی کشف شد.

 ۲۶زخمی و یک کشته بر اثر واژگونی مینیبوس
سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشــاره به سانحه واژگونی مینیبوس در
ارومیه از کشته و زخمی شدن  ۲۷نفر در این حادثه خبر داد.مجتبی خالدی در
گفتوگو با ایلنا با اشاره به جزییات این حادثه گفت :یک مورد واژگونی مینیبوس
در ساعت  ۸:۵۵در ارومیه جاده بند یک کیلومتر بعد از سد گزارش شده است.وی
با بیان اینکه  ۶دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شده است ،خاطرنشان کرد:
در این حادثه  ۲۶نفر مصدوم شده که به مراکز درمانی نیز اعزام شدهاند همچنین
یک نفر نیز جان خود را در این حادثه از دست داده است.

گذر تاریخ  140ســاله کرمانیان از «وکیل الملک دوم» تا «علیرضا رزم حســینی»

قـیام دوبـاره شال بافـان کرمـانی

صنعت شــالبافی در کرمان بیشینه هزار ساله داشــته و طبق اسناد تاریخی در
دوره قاجار پایه اصلی اشتغال در کرمان بوده و برخی جهانگردان و شرق شناسان
من جمله تاورنیه فرانسوی ،از درآمد ساالنه  60هزار لیره استرالینگ شالبافی در
کرمان ســخن گفته است و شــال کرمان زینت بخش لباس دولتمردان ایرانی و
سوغاتی ارزشــمند و کاالیی گرانقیمت بوده است بهگونهای که در لیست اموال
یکی از خلفای عباســی(المتکفی) در ســال  333هجری قمری از  18هزار طاقه
شال کرمان نام برده شده است.
شــال کرمان ،دست بافته طبیعی است که به دلیل استفاده از مواد ،رنگ و الیاف
ارگانیک ،آســیب ناشی از الیاف شــیمیایی و مصنوعی را در تولید لباس به صفر
رســانده و به دلیل خاصیت گرمازایی در زمســتان و خنک بودن در تابســتان،
مشتریان فراوانی در داخل و خارج از کشور میتواند داشته باشد.
اما حدود  140ســال پیش بعد از جنبش اعتراضی شالبافان این صنعت منسوخ
و از گردونهی اقتصاد خارج شد ،حال استاندار کرمان در راستای اقتصاد مقاومتی
مردم پایه به احیای این صنعت توجه کرده است.
حاکمان از دالالن شال کرمان وام میگرفتند
رییس مرکز کرمان شناسی شال را یکی از صنایع دستی بسیار ارزشمند و معتبر
تاریخی استان کرمان دانست و گفت :پیشینه این صنعت به هزار سال یا بیش از
این میرســد ،بهطوریکه در تاریخ ذکر شده است ،پس از فوت المکتفی خلیفه
عباسی  18هزار طاقه شال کرمانی در پستوی خانهاش وجود داشت ،لذا این مهم
نشان از اهمیت شال در وضعیت اقتصادی کرمان دارد.
«ســید محمدعلی گالبزاده» ادامه داد :تلگرافچی فرنگی در سال  1297هجری
قمری وقتی به کرمان سفر میکند ،بیان میکند که  15هزار نفر به طور مستقیم
به کار شال بافی مشــغول بودهاند یا هیات بازرگانی که حدود  1904میالدی از
بریتانیا به جنوب ایران ســفر میکنند میزان تولید شــال کرمان را  60هزار لیره
اســترلینگ ( 360هزار تومان) برآورد میکنند که اگر به قیمت امروز محاســبه
کنیم چند هزار میلیارد تومان ارزش شالهای آن زمان در کرمان میشود.
تاثیر شال در اقتصاد استان
رییس مرکز کرمان شناســی بیان کــرد :رقمهایی که در تاریخ در خصوص تاثیر
تولید شال کرمان در اقتصاد کرمان عنوان شده است رقمهای بسیار قابل توجهی
است.
وی به دیگر اسناد تاریخی در خصوص شال کرمانی اشاره کرد و افزود :مقطعی از
تاریخ داریم که قیمت یک شــال کرمانی  80تومان بوده است و این زمانی است
که با این مبلغ میتوانستند حدود  300من( 900کیلو) گندم خریداری کنند.
گالبزاده به نقش شــالبافی در اقتصاد کرمــان پرداخت و مطرح کرد :در دوره
قاجار تعداد کارگاههای شــالبافی در کرمان را بیــش از  3هزار حتی تا  5هزار
کارگاه شــالبافی ذکر میکنند بهطورمثال در محله میدان قلعه در این دوره 70
کارگاه شــالبافی وجود داشته است ،در مییابیم که صنعت شالبافی در کرمان
چه میزان اشتغال در استان در آن دوره ایجاد کرده بوده است.
وی معتقد اســت :شال تنها صنعت دستی اســت که در همه بخشهای زندگی
جامعــه آن روز ایران تاثیرگذار بوده اســت ،همچنین در ادبیات نیز در خصوص
شال نگاشته شده است.
رییس مرکز کرمان شناسی در خصوص قیام شالبافان گفت :شال و شالبافی در
کرمان یک سابقه طوالنی دارد و با مسایل سیاسی پیوند خورده است که یکی از
این مسایل مربوط به میرزارضا کرمانی و قتل ناصرالدینشاه است.
وی به تشریح داســتان میرزارضای کرمانی پرداخت و ادامه داد :پدر میرزارضای
کرمانی در بازار کرمان پارچه فروشــی داشته است ،میرزارضا کرمانی به تجارت
شال در تهران مشغول بود ،یک شال از وی برای ولیعهد تهران خریداری کردند اما
پول شالی که برای نایب السلطنه از او خریداری کرده بودند ،پرداخت نشده بود.
هر چه مراجعه میکرد پول آن را به او نمیدادند تا اینکه یک روز نایبالســلطنه
نشستی داشــت ،میرزا رضای کرمانی در آن جلسه رفت و عنوان کرد این شالی
که به کمر بســتهای پول آن را به من هنوز ندادهاند ،نایبالسلطنه آقا باال خان را
فرا خواند و گفت پول شــال را پرداخت کــن و بابت هر یک تومانی که پرداخت
میکنید یک پس گردنی به میرزا رضای کرمانی بزنید.
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رییس مرکز کرمان شناسی به اتفاق دوم سیاسی که با شال کرمانی پیوند خورد
اشاره کرد و افزود :براساس خاطرات جهانگرد «سرپرسی سایکس»در زمانی بیش
از  15هزار دســتگاه شال بافی در کرمان وجود داشــته است و در واقع از هر 5
خانواده کرمانی یک خانواده به امر شالبافی مشغول بوده است.
وی بیان کرد :درآمد شــالبافی بیشتر نصیب دالالن و واسطهگران بود و وضعیت
معیشت شالبافان چندان مناسب نبود ،بهطوریکه در زمان«محمد اصفهان خان
نوری» شــخصی به نام «علی محمد شالباف» توانست از محل درآمد شالبافی
 12هزار تومان به دولت وقت قرض دهد که این رقم به ارزش امروز بیش از 120
میلیارد تومان کنونی بوده اســت ،این یک نمونه از میزان درآمد یک واســطهگر
شالبافی بوده است.
قیام شالبافان کرمانی
گالبزاده بــا بیان ایــن مطلب که شــالبافان زندگی را در نهایت تنگدســتی
میگذراندند ،تصریح کرد :شــالبافان زندگی سختی را میگذراندند و مشکالت
عدیدهای داشــتند و به هر دری که میزدند کســی به مشــکالت آنها رسیدگی
نمیکرد و در زمان «شهابالملک» اتفاقی رخ داد که «نایب مریم» در بازار کرمان
«میرزا مهدیخان کالنتر» را به قتل رســاند و این جرقه یک قیام بود گرچه این
قیام سرکوب شد و «نایب مریم» به قتل رسید.
وی اضافه کرد :در زمان «مرتضی قلیخان وکیل الملک دوم» باالخره شالبافان
در ســال  1294هجری قمری قیام کردند و یک حرکت وسیع و گستردهای در
کرمان اتفاق افتاد بهگونهای که تمام امنیت شــهر به مخاطره افتاد و مشــکالت
عدیدهای در شــهر بوجود آمد و سرانجام در سال  1295هجری قمری حکومت
«مرتضی قلیخان وکیلالملک» سقوط کرد.
ماجرای احیا
«عليرضا رزم حســيني» اســتاندار کرمان با اشــاره به اولين ايدهها براي احياي
صنعت شــال بافي در استان كرمان اظهار كرد :دو ســال گذشته و در بازديد از
روستاي هوتك در ديداري با اين صنعت در حال مرگ آشنا شدم و متوجه شدیم
صنعت شــال بافی که ریشه در یک هزار ســال قبل در ایران و کرمان داشته در
حال از بین رفتن است.
وی افزود :در آن روســتا که هم اکنون حدود  60نفر در زمینه شال بافی مشغول
به کار بودند مشــکالت عدیده ای در فروش ،تهیه مواد اولیه و دستگاه شال بافی
داشتند که تصمیم گرفتیم این مشکالت را حل و شال بافی را احیاء کنیم.
رزم حسینی با اشاره به ورود شركت كرمان مجازي در اين حوزه و انجام آموزش
و تحقيقات الزم در اين راســتا افزود :امروز بعد از  ٢سال سماجت و ايستادگيها
توانستيم اولين محصول اين صنعت را رونمايي كنيم ،ضمن آنكه در سفر معاون

فناوري رييس جمهور به كرمان نيز اولين شــركت دانش بنيان اين حوزه افتتاح
شد.
اســتاندار كرمان با تاكيد بر اينكه صنعت در حال مرگ شال بافي در كرمان هم
اكنون احياء شــده اســت و بايد با همه توان در جهت تقويت اين صنعت تالش
كنيم تصريح كرد ٥٠ :درصد شغل مردم ديار كريمان در گذشته شال بافي بود به
طوري كه  ٣٠٠٠دســتگاه شال بافي در كرمان وجود داشت و خوشحال هستيم
توانستيم مهر احياي اين صنعت را به نام دولت تدبير و اميد بزنيم.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در اســتان کرمان با اشــاره به عالقه گردشــگران
خارجي به صنايع دستي ايرانيان افزود :بايد به گونه اي عمل كنيم كه بتوانيم اين
صنعت را در معرض ديد گردشــگران خارجي قرار دهيم و در اين راستا نيازمند
حضور بخش خصوصي هســتيم كه عالوه بر درآمدزايي مي تواند ســبب ايجاد
اشتغال پايدار در استان كرمان شود.
بازار تضمين شده سبب بازگشت به دوران طاليي شال بافی خواهد شد
اســتاندار كرمان با تاكيد بر ايجاد شــبكه زنجيره توليد و فروش اين محصول در
اســتان خاطرنشان كرد :بازار تضمين شده ســبب بازگشت به دوران طاليي اين
محصول خواهد شــد ضمن آنكه بايد اين محصول را ثبت ملي كرده تا شال بافي
به عنوان يك برند براي استان كرمان تبديل شود.
رزم حسینی خاطر نشــان کرد :اتاق بازرگانی استان که معین اقتصادی جیرفت
و عنبرآباد اســت ،متعهد شده  10کارگاه شــال بافی در جیرفت و عنبرآباد راه
اندازی کند و این مهم نشــان میدهد اگر پشــتیبانی همــگان از جمله دولت و
بخش غیردولتی باشــد ،میتوانیم صنعتهایی که در گذشته برای مردم درآمد
داشته و زندگی آنان را اداره میکرده ،مجددا فعال کنیم و مردم به روزگار طالیی
خود افتخار میکنند و از ســوی دیگر صنایع دستی ایران مورد اقبال گردشگران
خارجی است.
پدر شال بافی کرمان  80ساله است
متاســفانه هرچه تالش کردم نتوانســتم با پدر صنعت شالبافی کرمان مصاحبه
کنم لذا با یکی از آشــنایان وی که خود نیز در این مورد تجربیات زیادی دارد به
گفتگو نشستم.
محســن میراحمدی هنرمند با سابقه شالبافی کرمان نیز گفت :قریب به دو سال
گذشــته اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تعدادی دار
و مواد اولیه به صورت رایگان در اختیار هنرمندان رشــته شــالبافی قرار داد که
متاســفانه به دلیل نبود بازار فروش ،هنرمندان دلسرد شده و بار دیگر شالبافی از
رونق تولید افتاد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته هنرمندان انگیزه زیادی برای تولید این نوع

هنر دستی و ارزشمند داشــتند ،اظهار کرد :در حال حاضر تعداد کمی به تولید
شال میپردازند.
میراحمدی با اشــاره به اینکه کهن سال ترین هنرمند شالبافی کرمان  80سال
سن دارد ،تصریح کرد :این هنرمند به علت عالقه خود به این هنر سنتی همچنان
به تولید شال میپردازد.
وی با بیان اینکه در گذشته دارهای شالبافی به صورت زمینی بودند و قابل جابه
جایی نبودند ،بیان کرد :در حال حاضر این دارها به صورت فلزی طراحی شده اند
و به راحتی جابه جا میشوند.
عرضه شال کرمان به عنوان یک کاالی نفیس کرمانی و ایرانی در جهان
همچنین «محمدرضا آریان» مدیر عامل شــرکت کرمان مجازی میگوید :زمان
تولید هر شال به نوع طرح و مهارت بافنده بستگی دارد که زمان تولید یک شال
بین یک روز تا یک ماه متغیر است ،باید مدنظر داشت که شالبافی یک هنر کار
دست است لذا زمان دقیق تولید یک طرح را نمیتوان بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه قیمت شال را بازار تعیین میکند ،اظهار کرد :ما سعی داریم
که با کمترین ســود شــال را به مردم ارایه دهیم و قیمت شال نیز به نوع بافت و
جنس الیاف آن بستگی دارد ضمن آنکه تا کنون ما سودی از شالبافی نگرفتهایم
و فقط قیمت تمام شده آن را دریافت کردهایم.
مدیر عامل شــرکت کرمان مجازی بین  300هزار تومان تا  20میلیون تومان را
قیمت شــالهای تابلویی دانســت و بیان کرد :به جز میزان فروش مورد تقاضای
مردم نیز معینهــای اقتصادی ،اتاق بازرگانی ،همه ادارات کرمان قول مســاعد
برای خرید این کاال دادهاند و مقرر شــده است که شال کرمان جزو هدایای این
دستگاهها به مهمانان داخلی و خارجی باشد.
وی با بیان این مطلب که به دنبال آن هســتیم که شــال کرمان به عنوان یک
کاالی نفیــس کرمانی و ایرانی در جهان عرضه شــود ،اظهار کرد :یک غرفه در
مــوزه بانو حیاتی داریم و افــراد میتوانند در آنجا از محصوالت ما بازدید کرده و
خریداری کنند.
آریان شال کرمان را یک کاالی لوکس دانست و بیان کرد :در کارگاههای متمرکز
شــالبافی را احیا کنیم و دســتگاه ،مواد و آموزش همه را در اختیار بافنده قرار
میدهیم اما همواره باید یک مربی در کارگاه حضور داشــته باشد لذا تولید شال
باید در کارگاههای متمرکز تولید شود.
وی با تاکید برآنکه بالفاصله پس از آموزش افراد جذب کار میشوند ادامه داد :هر
ارگان و ادارهای که فضای مناسب و نیرو در اختیار ما قرار دهند ما این قابلیت را
داریم که ماهیانه اشتغال 10نفر را فراهم کنیم.
در صورت وجود فضا ،اشتغال افراد را فراهم خواهیم کرد
مدیر عامل شــرکت کرمان مجازی با تاکید برآنکه هیچ محدودیتی برای آموزش
و تولید نداریم ،اظهار کرد :در چشــم انداز برنامه پنج ساله (فاز اول) به دنبال آن
هســتیم که بتوانیم برای حدود یک هزار و  200نفر در سطح استان اشتغالزایی
داشته باشیم.
وی با بیان این مطلب که اگر فضای الزم را داشــته باشــیم به نیروهای آزاد نیز
آموزش خواهیم داد که همین امر ســبب خواهد شد این افراد بالفاصله وارد بازار
کار ایــن حوزه شــوند ،عنوان کرد :جمعیت هالل احمر اســتان کرمان تا کنون
پیشنهاد داده است که در شهرستانهای ماهان و بردسیر فضا و نیرو در اختیار ما
قرار دهد تا ما به امر آموزش آنها و ایجاد کارگاه تولید شال در این دو شهرستان
بپردازیم.
آریان ادامه داد :ساختمان  4فنی و حرفهای که اکنون در یک قسمت آن در حال
فعالیت هســتیم ،در سال  1304کارگاه شــالبافی بوده است که بعدها منسوخ
شــده است ،برنامه ما این است قسمتی از این ساختمان را به امر آموزش ،تولید
و رنگرزی اختصاص میدهیم و یک قســمتی از آن را به موزه و فروشگاه تبدیل
کنیــم لذا وقتی افراد مرحله آموزش تا تولید محصول را در یک مکان مشــاهده
کنند حتما تاثیر زیادی در جذب گردشگر خواهد داشت.
وی تاکید کرد :ما به فضا و نیرو نیاز داریم تا این صنعت را رونق بیشتری ببخشیم.
در حال حاضر  10نفر مشغول به کار هستند.

