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معاون استاندار کرمان:
اشتغال زایی امسال مناسب نبود

معاون  ـ  اقتصاد  گروه 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
گفت:  کرمان،  استانداری  منابع 
سال جاری، سال تولید و اشتغال 
بود اما در عمل اقدامات جدی و 
موثری که انتظار می رفت از سوی 

مسئولین مشاهده نکردیم.
عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدجواد  کرمان،  استانداری 
فدایی؛ 16 اسفندماه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 
کرمان  استان  در  کارورزی  مناسب طرح  اجرای  عدم  از  کرمان 

انتقاد کرد. 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  مدیرکل  اسماعیلی؛  رضا 
استان کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: 251 طرح اشتغال 
استان  فنی  تومان در کمیته های  میلیارد   419 مبلغ  به  فراگیر 
هستند  استان  بانک های  به  ارائه  آماده ی  که  است  مطرح شده 
بانک های استان پرداخت  از سوی  و تاکنون 15 میلیارد تومان 
شده است. وی با بیان اینکه تاکنون بانک های رفاه، صادرات و 
باید  کرد:  اظهار  نداشته اند،  راستا  این  در  پرداختی  استان  سپه 
این حوزه  بیشتری در  استان کرمان مسئولیت پذیری  بانک  ای 
داشته باشند و اگر متقاضی به بانک ها مراجعه نکرد، جایگزین آن 
را معرفی کنند. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان 
محمدرضا جهانگیری نیز در این جلسه با انتقاد از روند اجرایی 
نفر در طرح کارورزی  طرح کارورزی در کرمان،گفت: 13 هزار 
در استان کرمان ثبت نام کرده اند اما تنها یک هزار و 209 نفر 

کارورز شده اند. 

مدیرکل بنیاد شهید کرمان:
مسئوالن فرهنگ ایثار و شهادت را 

ترویج دهند
ایثارگران استان  امور  بنیاد شهید و  گروه جامعه - مدیرکل 
کرمان با اشاره به 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا گفت: نام گذاری 
این روز به نام شهدا موجب ماندگاری فرهنگ شهادت در جامعه 
و انتقال ارزش های انقالب و نظام اسالمی به آیندگان خواهد شد.

به گزارش ایرنا، سردار محمدرضا حسنی سعدی روز پنجشنبه 
در جریان بازدید از خبرگزاری ایرنا مرکز کرمان در آستانه 22 
دفاع  در  کرمان  استان  افزود:  شهدا  بزرگداشت  روز  اسفندماه 
مقدس شش هزار و 500 شهید، 19 هزار و 511 جانباز و یک هزار 
و 255 آزاده تقدیم انقالب اسالمی کرده است. وی گفت : یک هزار 
و 594 پدر شهید، سه هزار و 346 مادر شهید و یکهزار و 783 نفر 
همسر شهید، چهار هزار و 624 نفر فرزند شهید در استان کرمان 
در قید حیات هستند و از آرمان های امام و رهبری دفاع می کنند. 
وی از مسئوالن خواست به احترام شهدا؛ فرهنگ ایثار و شهادت، 
ترویج،  را  و گذشت شهدا  ایثار  و  حرمت، سیره، روش عملکرد 
تبلیغ و به آن توجه کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: روز بزرگداشت شهدا یعنی مردم بدانند 43 هزار و 236 نفر 
از مردم به اسارت درآمدند و 80 درصد آنها مجروح بودند و در 
دفاع مقدس سرلشکر حسین لشکری بیشترین زمان اسارت را با 

18 سال که 10 سال از آن را در سلول تحمل کرد.
وی اظهار کرد: برخی از خانواده ها چند شهید تقدیم انقالب 
کردند و در استان کرمان 18 خانواده سه شهیدی داریم و امروز 
انقالب  آرمان های  از  دفاع  در  کشور  و  نظام  به  وفادار  همچنان 
ایستاده اند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اهم 
برنامه های روز شهدا در استان کرمان ابراز کرد: 900 دانش آموز 
کرمانی در روز 22 اسفندماه مصادف با روز بزرگداشت شهدا در 
محل گلزار شهدای شهر کرمان، این قبور را گلباران خواهند کرد 
و همچنین برای روز 21 اسفندماه دیدار با نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه کرمان در دستور کار است.
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باید به سمت پتروشیمی برویم
استاندار در جمع خبرنگاران مطرح کرد

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان:

در  کرمان  استاندار  ـ  جامعه  گروه 
تشریح  ضمن  خبرنگاران  با  نشست 
رویکردهای دولت در استان؛ مرور کوتاهی 
تیم  و  خود  ساله ی  چهار  کارنامه ی  بر 

همراهش داشت.
به گزارش خبرنگار استقامت، علیرضا 
یک  در  گذشته  دوشنبه ی  رزم حسینی 
خبرنگاران شرکت  با  ساعته  نشست سه 
پاسخ  نیز  به پرسش های رسانه ها  و  کرد 

داد.
او در ابتدای این جلسه اظهار کرد: »در 
دولت یازدهم در استان چند سیاست را 
دنبال کردیم؛ اولین آن، که در روز معارفه 
هم مطرح کردم این بوده خودمان را وقف 
لحاظ جسمی  از  استان می کنیم. هرچه 
و روحی در توان مان بوده را به کار بستیم 
نگاه  کردیم  سعی  و  بیفتد  اتفاق  این  تا 
داشته  استان  سراسر  در  عدالت گرایانه 
مناطق  در  خواستیم  به ویژه  و  باشیم 
افزود:  وی  یابیم«.  محروم جنوب حضور 
»در دولت دوازدهم نیز سیاست ما همین 
است«. رزم حسینی ادامه داد: »معتقدیم 
سیاست والیت و توسعه؛ اصولی و مبتنی 
انقالب  انگیزه ی  و  اساسی  قانون  بر 
پایدار جزو  توسعه ی  است.  بوده  اسالمی 
را در  این رویکرد  ما  بوده و  انقالب  ذات 
خودم  نظر  به  که  کرده ایم  دنبال  استان 

موفقیت آمیز نیز بوده است«.
با بیان این که همه ی  استاندار کرمان 
گروه های سیاسی همکاری خوبی در این 
چهار سال داشته اند، گفت: »در حوزه ی 
را کنار هم  ارکان حکومت  نیز  اقتصادی 
اگرچه  بود؛  خوبی  تجربه ی  و  آورده ایم 
می شد بهتر از این نیز باشد«. وی اضافه 
نیز  اقتصادی  توسعه ی  »مثلث  کرد: 
کنار  را  حکومت  ارکان  همه ی  توانست 
اقتصاد  الگوی  به  وی  دهد«.  قرار  هم 
مقاومتی در استان نیز اشاره و بیان کرد: 
»الگویی که پیاده کردیم جواب داد و در 
اکنون  و  دادیم  تعمیم  را  آن  استان  کل 
در مناطق هشت گانه معین های اقتصادی 
به تناسب زمان ورود خود به هر منطقه، 

فعالیت هایی را آغاز کرده اند«.
طرح  اجرای  ادامه،  در  رزم حسینی 
موفقیت آمیز«  »بسیار  را  آب  همیاران 
از  نیرو  محترم  وزیر   « افزود:  و  دانست 
و  است  طرح  این  سرسخت  مدافعان 
همکاری نزدیکی با ایشان داریم و اکنون 
در حال تهیه ی الزامات پایداری این طرح 
هستیم«. وی ادامه داد: »فرش کرمان نیز 
احیا شد و 16 کارگاه فرش بافی در دستور 
که  کرمان  شال بافی  گرفت؛  قرار  کار 
فراموش شده بود نیز االن مجدد راه افتاده 
مرمت  حوزه ی  »در  گفت:  وی  است«. 
با  اقدامات خیلی خوبی  آثار تاریخی هم 
دادیم.  انجام  خصوصی  بخش  مشارکت 
گردشگران داخلی و خارجی استان طی 
دولت یازدهم بسیار افزایش یافته است«.

استاندار کرمان با بیان این که اصحاب 
رسانه با گفتمان ما در استان کامال آشنا 

که  داد  وعده  خبرنگاران  به  هستند؛ 
اجرایی  دستگاه های  همه ی  به  نامه هایی 
استان خواهد فرستاد و به مدیران تاکید 
خواهد کرد تا با خبرنگاران مصاحبه کرده 

و پاسخگو باشند. 

صندوق توسعه ملی از صنعت 
زغال حمایت می کند

پرسش  به  سپس  رزم حسینی 
درباره ی  وی  داد.  پاسخ  خبرنگاران 
مشکالت بخش زغال سنگ اظهار کرد: »در 
حوزه ی صنعت زغال سنگ در کشور و در  
پیگیری های  داریم؛  چالش جدی  استان 
رئیس  امیری؛  آقای  سوی  از  خوبی 
مجمع نمایندگان و آقایان پورابراهیمی و 
زاهدی؛ نمایندگان کرمان و راور برای حل 
از  بخشی  گرفته؛  زغال صورت  مشکالت 
پرداخت شد  زغالسنگ  مطالبات شرکت 
و از دولت خواسته ایم منابعی از صندوق 
توسعه ملی به بخش زغال اختصاص دهد. 
باشد  داشته  آمادگی  زغالی  شرکت  هر 
پرداخت  ما  کند؛  استفاده  منابع  این  از 

می کنیم«.
از  یکی  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
خبرنگاران اهل فهرج که گالیه کرد چرا 
به مناطق محروم شرق استان کم تر سفر 
می کنید، بیان کرد: »تاکنون چهار بار به 
فهرج سفر کرده ام؛ اما قبول دارم که باید 
برنامه های  درباره ی  وی  بیایم«.  بیش تر 
به  منطقه؛  این  توسعه  ی  برای  دولت 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره 
کرد و توضیح داد: »معین های اقتصادی 
مناطق  در  برای حضور  داوطلبانه  به طور 
ما هم  و  آمادگی می کنند  اعالم  مختلف 
رزم حسینی  می کنیم«.  حمایت  آن ها  از 
ایستگاه  ساخت  عملیات  توقف  درباره ی 
راه آهن فهرج نیز وعده داد به زودی مجدد 
وضعیت آن را از طریق مدیرعامل راه آهن 
کشور پیگیری و تالش خواهد کرد تا سال 

آینده افتتاح بشود.
از  دیگری  بخش  در  رزم حسینی 
درصد   41« کرد:  تصریح  خود  سخنان 
استان  به جنوب  مربوط  استان  بودجه ی 
است و این براساس شاخص هایی از جمله 
بیان  وی  است«.  جمعیت  و  محرومیت 
کرد: »در تقسیم بودجه در استان عدالت 

خوبی وجود دارد«.
وی درباره ی نحوه ی انتخاب معین های 

اقتصادی در استان که پرسش یکی دیگر 
از خبرنگاران بود توضیح داد. رزم حسینی 
گفت: »من شخصا به دفاتر این شرکت ها 
یا  و  ساعت  یک  و حداقل  کرده  مراجعه 
حتی چندین نوبت با مدیران محترم این 
ما  مذاکرات  کرده ایم.  صحبت  شرکت ها 
این که یک  نبود؛  از مذاکرات 1+5  کم تر 
کارهای  دارد  ملی  در سطح  که  موسسه 
انجام می دهد را متقاعد  بزرگ اقتصادی 
کنید تا کار مضاعفی را نیز انجام بدهد؛ 
موفقیت هایی  خوشبختانه  است.  دشوار 
مناطق  به  معین   23 تاکنون  و  داشتیم 
معین ها  برخی  آمده اند.  استان  مختلف 
اما تردید دارند و در حال انجام مطالعات 
بیش تر هستند؛ در سال 97 در مناطقی 
کم تری  فعالیت  اقتصادی  معین های  که 

داشتند؛ کارشان سرعت خواهد گرفت«.
پاسخ  در  همچنین  کرمان  استاندار 
گفت  که  خبرنگاران  از  یکی  ادعای  به 
رزم حسینی  آقای  در سیرجان می گویند 
شهردار کرمان است؛ اظهار کرد: »این که 
باید  مردم  را  بوده ام  کرمان  شهردار  من 
به  سال؛  چند  این  در  ما  کنند.  قضاوت 

همه ی مناطق استان توجه داشته ایم«. 

باید به سمت پرتوشیمی برویم
دیگر  یکی  به  پاسخ  در  رزم حسینی 
رویکرد  استمرار  درباره ی  خبرنگاران  از 
کم آب  استان  در  آب بر  صنایع   احداث 
به  اشاره  با  وی  داد.  توضیحاتی  کرمان 
این که هر مترمکعب در بخش کشاورزی 
باشد،  داشته  بهره وری  تومان   860 اگر 
این رقم در صنعت 86 هزار تومان است، 
می گوید  سرزمین  »آمایش  کرد:  اظهار 
صنعتی  به تدریج  باید  کرمان  استان  که 
استان  در  ما  این که  بیان  با  وی  شود«. 
باید به سمت پتروشیمی برویم، ماجرایی 
از تصمیم گیری برای ساخت پتروشیمی 
»در  گفت:  او  داد.  شرح  را  کرمان  فجر 
از  نفت  محترم  وزیر  زنگنه؛  آقای  این که 
روحانی  دکتر  کابینه ی  باکفایت  وزرای 
هستند و خیلی در تصمیم گیری دقت و 
حساسیت داشته و به پروژه ای که توجیه 
نمی دهد؛  مجوز  باشد  نداشته  اقتصادی 
تردیدی نیست. ما در یک سفر، به همراه 
در  راور  و  کرمان  نماینده  زاهدی؛  آقای 
مجلس خدمت ایشان رسیدیم تا حمایت 
برای گازرسانی به روستاها جلب کنیم. در 

آن جلسه، آقای زنگنه به ما گفتند که گاز 
روستاها را تامین می کنیم؛ بیایید به شما 
بالفاصله  هم  من  بدهم.  پتروشیمی  یک 
روی  را  خود  وعده ی  این  تا  خواستم 
کاغذ بنویسند و برای پیگیری تحویل مان 
آقای  بدهند. االن هم حاضرم دست خط 
منتشر  اجتماعی  در شبکه های  را  زنگنه 
تشکر  زنگنه  آقای  از  استان  در  ما  کنم. 
کارهای  جلسه؛  این  از  بعد  می کنیم. 
و  شد  آغاز  پتروشیمی  احداث  برای  ما 
ادامه  رزم حسینی  دارد«.  ادامه  همچنان 
کرمان  فجر  پتروشیمی  »تکنولوژی  داد: 
است.  آلمانی  کمپانی  یک  انحصار  در 
صادر  زیست  محیط  را  الزم  مجوزهای 
کرده؛ برای تامین آب آن نیز از فاضالب 
همچنین  شد.  خواهد  استفاده  کرمان 
خلیج فارس  از  مترمکعب  میلیون   21
تخصیص  کرمان  فجر  پتروشیمی  برای 
تنها  پروژه  این  برای  است.  شده  داده 
تا کار تجهیز کارگاه  یک چاه حفر شده 
انجام شود«. وی با بیان این که پتروشیمی 
داریم،  بافت  شهرستان  در  نیز  دیگری 
کرمان  فجر  پتروشیمی  »قرارداد  گفت: 
بسته شده و به دنبال فاینانس هستیم که 

زمان می برد«. 

سه بار استعفا کرده ام
استاندار کرمان در پاسخ به پرسش یکی 
گالیه های  درباره ی  خبرنگاران  از  دیگر 
گروهی از اصالح طلبان و اعتدال گریان از 
گرفته  انتصابات صورت  در خصوص  وی 
اظهار کرد: »بیایید لیست انتصابات استان 
که  و سابقه ی سیاسی کسانی  ببینید  را 
منصوب شده اند را بررسی کنید ولی این 
این  در  چون  نکنید؛  رسانه ای  را  لیست 
می کنند«.  اعتراض  اصولگرایان  صورت 
رزم حسینی با بیان این که تاکنون سه بار 
است،  نشده  پذیرفته  اما  کرده ام  استعفا 
برای  را  فالنی  می گویند  »برخی  افزود: 
فالن پست نگذار چون در باند من نیست! 
مردم  کرد.  مدیریت  نمی توان  که  باندی 
گفت:  وی  می خواهند«.  کار  و  کارنامه 
باید جرات داشته  »همیشه گفته ام همه 
باشیم و شفاف حرف بزنیم و پچ پچ کردن 
به  خطاب  سپس  وی  بگذاریم«.  کنار  را 
بیان کرد: »اگر  دکتر فدایی معاون خود 
مقررات وزارت کشور اجازه می دهد؛ افراد 
هستند  دولت  از  بیرون  که  شایسته ای 
را  دارند  قبول  را  دولت  سیاست های  و 

منصوب کنید«.
رزم حسینی افزود: » ما دولت اعتدالی 
کرمان  در  روحانی  آقای  نماینده ی  و 
در  امید  و  تدبیر  دولت  کارنامه  هستیم؛ 
وی  است«.  شفاف  کامال  انتصابات  حوزه 
بیان کرد: »درد اصالح طلبان این بود که 
نباید همان  ما  آمد؛  اتوبوسی  قبل  دولت 
تدبیر  دولت  ما  بدهیم.  انجام  را  رویه 
همه ی  بخواهیم  اگر  و  هستیم  امید  و 
تغییر بدهیم، می شویم همان  را   مدیران 

دولت«.

اولین کارگاه تولید شال سنتی رسما آغاز به کار کرد؛

رونمایی شال امیری کرمان 

رسم است و رسم 
بوده  هم  زیبایی 
شاعران  که  است 
بسیار  از  قدیم 
در  و  دور  سال های 
نو  سال  آستانه ی 
یا  َملکی  برای  می سرودند؛  بهارانه 
اهل مملکتی. شاید به قصد تقریب 
شاید  هم،  به  مردمان شان  دل های 
به قصد  هم،  به  دادن  امید  به قصد 
تهنیت و یا یادآوری تغییری که به 
آمد و رفت سال و گردش لیل و نهار 
محتوم است. بوده است که به انتظار 

صله ای هم!
بود.  زیبایی  رسم  بود؛  که  هرچه 
هم  همچنان  و  هنوز  را  رسم  این 
داریم. حاال نه به شعر. به دل نوشته، 
زیبا در یک کارت پستال  به متنی 
یا  و  ـ  بود  ما  روزگار  رسم  که  ـ 
اجتماعی  شبکه های  در  پیام  یک 
و  دیگر  کار  و  شما  روزگار  به رسم 
است.  نمانده  به شعرا  تنها منحصر 
بهارانه را این روزها همه می نویسند 
که  است  و چه خوب  و می گویند!؟ 
این رسم امیدبخش این گونه ماندگار 
شده است؛ رسم زیبایی است و باشد 
که بماند. آن هم به روزگاری که وقت 
تنگ مان از یک سو، بی حوصلگی های 

بدتر  و  دیگر  سویی  از  معمول مان 
حقیرانه مان  فردیت های  همه  از 
مزید بر این همه، فرصت دیدارها و 
است.  گرفته  از همه  را  هم کالمی ها 
سالی  آغاز  به  دل  که  یعنی  بهارانه 
نو و نو شدن ها خوش کنیم. بهارانه 
بیفروزیم  دل  در  امید  چراغ  یعنی 
شکست  در  را  چراغ  این  روشنای  و 
سیاه روزمرگی ها و کدورت ها تقسیم 
سرد  پایان  که  یعنی  بهارانه  کنیم. 
بگوییم  را خوشامد  و سیاه زمستان 
بهاری  به  و  بایستیم  آفتاب  به  رو  و 
کنیم.  دوباره  سالم  است  راه  در  که 
و  آب  آبی  زمین،  سبز  به  سالمی 
تا  می آید  که  بارانی  زالل  و  آسمان 
زنگار دل هایمان را به رگباری بشوید. 
بهارانه یعنی که یادمان باشد فصلی 
دارند  شکوفه ها  و  است  راه  در  تازه 
یعنی  بهارانه  می شوند.  باز  کم کم 
زنده  همچنان  را  امیدهایمان  امید. 
نگاه داریم؛ فردا روشن است و یادمان 
دعای  نو،  آغاز سال  دعای  که  باشد 
از همه،  تغییر و تحول است. بیش 
تحول در حال و احوال خودمان. به 
بهترین حال. نوروزتان مبارک و سال 
سال  باشد.  برکت  و  باران  سال  نو 
تحقق  سال  و  باشد  روشنایی  و  نور 

امیدهای خوب همه مان.

 97 نوروز  تا 
چند روزی بیش تر 
است.  نمانده 
طعم  این که  بدون 
هوای سرد و بارش 
کنیم،  تجربه  را 
گرمی  به  رو  هوا 
می رود و بهار از راه می رسد. برای ما که 
دنبال  را  روز خبرهای خشک سالی  هر 
نیست،  اتفاق خوشایند  این  می کنیم، 
و می توانم بگویم نگران کننده است. اما 
نمی خواهد  دلم  آخرسال  یادداشت  در 
با این ناله کردن و هشدار دادن سال را 
به انتها برسانم و دفتر آخرین شماره ی 

استقامت را ببندیم.
ماه  فروردین  اول  به  حالی که  در 
رضا  دلم  نمانده؛  بیش تر  روز  چند 
عطر  که  شماره  آخرین  در  نمی دهد 
از  بازهم  است،  پیچیده  فضا  در  بهار 
پر  بحث های  و  اجتماعی  چالش های 
مناقشه چیزی بنویسم. حتی هفته ی 
پیش به دوستان تحریریه توصیه کردم 
این   دور  استقامت  شماره ی  آخرین  در 
مباحث را خط بکشند و اگر می توانند 
نکنند.  را فراموش  بهاریه و دل نوشته  
شماره   آخرین  دستکم  می خواهد  دلم 
به سیاق طبیعت در این روزها جامه ی 

شادی به تن کند. 
حس می کنم همین که در یک سال 
ریزگردها،  مورد  در  بار  ده ها  گذشته 
خشک سالی، بیکاری و اشتغال، گرانی 
آسیب های  حاشیه نشینی،  کاغذ، 
شهری،  پروژه های  دردسر  اجتماعی، 
گردشگری  و  میراث  حوزه   چالش های 
مسائل  مورد  در  دیگر  سوژه ی  ده ها  و 
فرهنگی و هنری و نیز کمبودهای این 
حوزه مطلب نوشته ایم کفایت می کند و 
حاال که به انتهای سال رسیده ایم بهتر 
است چند صباحی دم فروبندیم تا سال 
97 از را برسد، و دو باره بعد از تعطیالت 
یک یاعلی بگوییم شاید فرجی بشود. 
پیشانی سال  شاید  دیدی؛  را چه  خدا 
بر  رحمت  باران  و  باشد  بلند  جدید 

همه ی این خشکی ها ببارد.
آینده  سال  بود  باقی  عمری  اگر 
رسانه ای  تالش های  با  همچنان 
همکارانم در خدمت خواهم بود. چون 
بنا را براین گذاشته ام در این یادداشت 
مورد  در  نگویم؛  مشکالت  از  چیزی 
روزگار اندوهبار روزنامه نگاری هم چیزی 

به  امید  مورد هم  این  در  و  نمی گویم؛ 
استان  رسانه ای  شرایط  و  فضا  بهبود 
معتقدم  جد  به  می بندم.  کشور  و 
دنیا  روزنامه نگاری درهمه جای  شرایط 
آن  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  به 
جامعه وابسته است. این دو به هیچ وجه 
از هم جداشدنی نیستند. اگر قرار است 
در جامعه ای اوضاع متحول بشود، این 
اتفاق نمی افتد مگر این که در این عزم 
در  رسانه  برای  درستی  جای  راسخ، 
فکر  که  آن ها  به عکس،  بگیریم.  نظر 
عقب مانده  جامعه ی  یک  در  می کنند 
هم می توانند رسانه ی خوب و حرفه ای 
و  خیال  می گویم  کنند،  منتشر 
اندیشه ی باطلی در سر می پرورانند. این 
فعال  باال  مثل سوژه های  را هم  مطلب 

ادامه نمی دهم.
درختان  می رسد،  راه  از  که  بهار 
در  زندگی  رنگ  و  می شوند  متحول 
نظر  به  می  گردد.  متجلی  وجودشان 
می رسد انسان هم جدا از این گردونه ی 
طبیعی نیست. در این ایام اغلب حسی 
می کشد.  شعله  انسان  وجود  در  ویژه 
سرشار از انرژی و امید می شویم. به نظر 
من این امید را نباید از جنس خیاالت 
واهی و بی ثمر دانست. مهم این است 
که وقتی به این ضیافت و خیاالت تازه 
این آمادگی در  دعوت می شویم چقدر 
شعورمان نهادینه باشد. به بیان دیگر؛ 
این امید زمانی کارساز است که خودمان 
داشته تحول  و  تغییر  اراده ی   هم 

 باشیم. 
یکی  آخرسال،  روزهای  این  در 
که  است  این  هم  رایج  عادت های  از 
در  بنگریم.  رفته  راه های  به  و  برگردیم 
ورق  با  گاه  به  گاه  من  استقامت  مورد 
انجام  را  این کار  سالیانه  آرشیو  زدن 
و  شور  از  پر  را  نشریه  تمام  می دهم. 
ارجمندم  همکاران  خستگی  و  شوق 
فنی  امور  در  استقامت،  تحریریه ی  در 
می بینم.  بازرگانی  و  مالی  و  هنری  و 
نباشید  خسته  عزیزان  این  همه ی  به 
و  همراه  از  ویژه  به طور  می گویم. 
مهدی  آقای  خودم  همیشگی  دوست 
و  می کنم  قدردانی  محبی کرمانی 
فرهنگی  نهاد  این  موسس  و  بانی  بر 
پرافتخار، حاج سیدمهدی نعمت اهلل زاده 
ماهانی درود می فرستم، و برای سالمتی 
است،  سالگی   98 آستانه ی  در  که  او 

دست به دعا برمی دارم.    

کمیته  مدیر کل  ـ  جامعه  گروه 
این که  به  اشاره  با  کرمان  استان  امداد 
از ابتدای سال جاری شش هزار و 700 
شغل جدید برای مددجویان ایجاد شده 
را  مددجو  کاهشی  روند  گفت:  است 
داریم و عمده آنها با درایت کمیته امداد 

توانمند شدند.
از کرمان، یحیی  تسنیم  به گزارش 
حجت االسالم  بازدید  در  صادقی 
والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی 
امام  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
جمعه کرمان از اداره کل کمیته امداد 
استان کرمان اظهار  کرد: رویکرد کمیته 
امداد از زمان تاسیس آن تغییر کرده و 
االن توانمندسازی مددجویان را پیگیری 

می کنیم.
کاهشی  روند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با درایت  آنها  و عمده  داریم  را  مددجو 

گفت:  شدند  توانمند  امداد  کمیته 
باالترین آمار جذب و ایجاد شغل را در 
کارگروه اشتغال استان به دست آوردیم.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان 
با بیان اینکه از ابتدای سال جاری شش 
هزار و 700 شغل جدید برای مددجویان 
ایجاد شده است افزود: تعهد ما در سال 
جاری چهار هزار شغل بود که از میزان 
تعهد بیشتر هم ایجاد شغل انجام شده 

است.

برای بهاری که در راه است

یک سال دیگر با استقامت گذشت

روند کاهشی مددجو را داریم

گروه جامعهـ  صنعِت سنتِی شال کرمان از میان خاکستر 
خود برخاست و کارگاهی که به این منظور در کرمان ایجاد 
شده، پس از دو سال کار آزمایشی از پنجشنبه ی گذشته 
بازدید  فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. در جریان 
از این کارگاه؛ ضمن بررسی  استاندار و جمعی از مقامات 
مسائل و مشکالت این واحد تولیدی، اعالم شد که به زودی 
نیز  استان  در  مقاومتی  اقتصاد  هشت گانه ی  مناطق  در 

کارگاه های تولید شال راه اندازی خواهد شد.
به  به گزارش استقامت، پیشینه ی شال بافی در کرمان 
قرن ها پیش می رسد اما این شال در دوران قاجار به چنان 
شهرت و رونقی می رسد که ژولین دو روششوار فرانسوی در 
خاطرات خود می نویسد: »شهر کرمان آمادگی دارد که به 
یک شهر بزرگ بازرگانی و صنعتی تبدیل شود چراکه در 
مرز بلوچستان و سیستان قرار دارد و پشم گوسفندان این 
دو ایالت به کرمان می آید و ماده ی خام برای کارگاه های 

شال بافی و پارچه بافی است«.
در آن دوران، شال کشمیر نیز اسم و آوازه ای داشته اما 
آن طور که در کتب تاریخی آمده ظرافت شال کرمان و تنوع 
رنگ و طرح آن در حدی بوده که شال کرمان را مرغوب تر 

و پرطرفدارتر از کشمیر شناسانده است.
مرکز  مدیر  و  تاریخ  پژوهشگر  گالب زاده؛  محمدعلی 
شال  تولید  کارگاه  محل  در  پنج شنبه  روز  کرمان شناسی 
کرمان گفت: »این صنعت دستی ضمن این که ریشه در عمق 
تاریخ و فرهنگ ما دارد؛ یک بحث مفصل سیاسی، اجتماعی 
اندازه ی شال نمی توانید پیدا  دارد. هیچ صنعت دستی به 
داشته  تاثیر  ما  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  بر  که  کنید 
یاد می کند و می افزاید:  از میرزا رضای کرمانی  او  باشد«. 
»یکی از شغل های میرزا رضا؛ شال بافی و شال فروشی بود«.

استان  حرفه ای  و  فنی  مدیرکل  گفته ی  به  همچنین؛ 
پرورشگاه؛  مجاورت  در  و  دیلمقانی  کوچه ی  در  کرمان 
بقایای یک ساختمان تاریخی وجود دارد که محل شال بافی 
بوده است. جهانگیری در این باره گفت: »این ساختمان که 
ظاهرا در سال 1304 ساخته و سال 1318 تمام شده، قبال 
بازنشستگان این کارگاه نیز هنوز در  محل شالبافی بوده؛ 
قید حیات هستند. اگرچه دیگر مثل گذشته، توان شال بافی 

ندارند«.

شال کرمان آوازه خود را بازیابد
بین  رقابت  توان  نبود  و  صنعتی  تولیدات  گسترش  با 
به  جدید  نسل   موزه ای  نگاه  همچنین  و  آن  سنتی  انواع 
تولیدات  دیگر  همچون  نیز  کرمان  شال  صنایع دستی؛ 
آنجا رسید که  به  به روز کم فروغ تر شد و کار  سنتی روز 

این  از  نامی  تاریخ،  کتا ب های  در  جز 
صنعت پرطمطراق کرمانی ها باقی نماند. 
استاندار کرمان اما از ابتدای حضور خود 
اولویت های  از  یکی  مسئولیت؛  این  در 
خود را احیای این هنر ـ صنعت نامدار 
در  پنجشنبه  روز  او  خود  داد.  قرار 
را  ماجرا  کرمان  شال بافی  کارگاه  محل 
بازدیدی  »یک بار  کرد:  تعریف  این طور 
از روستای هوتک داشتیم؛ پیرمردی را 
دیدم که در میدان روستا ایستاده بود. 
گفت:  پرسیدم شغل تان چیست؟  او  از 
شال باف بود ه ام و اکنون نیز گاهی این 
کار را انجام می دهم. خواستم تا به من 
اتاق  و  رفتم  او  خانه ی  به  بدهد؛  نشان 
دستگاه  یک  که  دیدم  تاریکی  و  نمور 
شال بافی آنجا گذاشته بود. از او پرسیدم: 
داریم؟  هوتک  در  شال باف  نفر  چند 
گفت: به 70 نفر نمی رسد! مشکل مواد 
اولیه و فروش داریم. همان روز به آقای 
همایی که آن زمان مدیرکل حوزه بودند 
گفتم برای احیای شال بافی اقدام کنید. 
تالش هایی صورت گرفت و شروع کار با 
بانو حیاتی  نصب یک دستگاه در موزه 
دو  از  بعد  که  می بینیم  امروز  اما  بود؛ 
مجموعه ی  پیگیری؛  و  سماجت  سال 
کارگاه شال بافی  توانسته  کرمان مجازی 

راه اندازی کند«.
»زنده  افزود:  رزم حسینی  علیرضا 
کردن چیزی که در حال مرگ و از بین 
و  است  سختی  کار  بسیار  است  رفتن 
ممکن است در میانه ی راه همه نومید 
شوند اما در مسیر احیای شال بافی آقای 
همایی و همکاران شان سماجت زیادی 
صنعت  این  توانستند  و  داده  به خرج 

قدیمی را نسبتا احیا کنند«.
یک  شالبافی  این که  یادآوری  با  او 

درصد   50 و  بوده  کرمان  برند  زمانی 
شغل  این  به  گذشته  در  کرمان  مردم 
دنیای  »در  داد:  ادامه  بوده اند؛  مشغول 
جدید خیلی به این نوع تولیدات سنتی 
و دستی عالقه و گرایش وجود دارد. اگر 
حتما  کنید؛  سفر  چین  کشور  به  شما 
مراکز  از  بازدید  شما  سفر  برنامه ی  در 
ابریشم بافی وجود دارد. بازدیدکنندگان 
هم حتما خرید می کنند. صنایع دستی 
کرمان و از جمله همین شال بافی؛ باید 
خارجی  گردشگران  دید  معرض  در 
قرار بگیرد که بیایند هم نحوه ی تولید 
و کارگاه فعال را ببینند و هم خرید را 
انجام دهند«. وی از همه ی دستگاه های 
این  تقویت  برای  تا  خواست  دولتی 
آن  فعالیت  دامنه ی  گسترش  و  کارگاه 

حمایت کنند. 

همگام با ذائقۀ بازار 
شال تولید می کنیم

در این بازدید؛ خلیل همایی راد؛ مدیر 
بر  تاکید  با  کرمان  شال  احیای  پروژۀ 
واسطه ی  به  صنعت  این  احیای  این که 
استاندار  معنوی  بی دریغ  حمایت های 
به  خطاب  است،  گرفته  صورت  کرمان 

رزم حسینی توضیح داد: »پس از این که 
شما دستور احیای شال را دادید؛ در سه 
فاز شامل ساخت دستگاه، تهیه ی مواد 
کرمان  شال  نقشه های  و  طرح  و  اولیه 
برای  کردیم.  شروع  را  خود  اقدامات 
کارشناسان  برخی  با  دستگاه،  ساخت 
میلیون   100 بین  که  کردیم  صحبت 
طراحی  برای  تومان  میلیارد  چهار  تا 
خود  اما  خواستند.  هزینه  دستگاه 
همکاران ما توانستند آن را با هزینه ی 

کم تری بسازند«.
افزود: »این دستگاه دانش بنیان  وی 
و  تحقیقات  سال،  دو  این  در  و  بوده 
ساخت  در  شده؛  انجام  آزمایشی  تولید 
دستگاه حتی مسئله ی آسیب هایی که 
اثر نشستن و  شال باف ممکن است در 
قرار گرفته  ببیند مدنظر  آن  کار پشت 
»همچنین؛  داد:  ادامه  او  است«.  شده 
تکنیک های بافت از جمله بافت برجسته 
رفته؛  به کار  شال  نوع  این  در  دورو  یا 
تکنیک هایی که حتی در شال کشمیر 
این که  بیان  با  همایی راد  نیست«.  هم 
است  مرینوس  پشم  شال  این  الیاف 
که در حال حاضر، برخی شرکت ها در 
تبدیل  و  پشم  این  واردات  کار  کشور 

آن به نخ را انجام می دهند؛ اظهار کرد: 
کرک  می کنیم  پیگیری  داریم  »منتها 
تبدیل  کرمان  در خود  نیز  را  راینی  بز 
به نخ کنیم؛ در حال حاضر؛ دالالن این 
به  و  برده  انگلیس  به  را  مرغوب  کرک 
نخ تبدیل می کنند و تنها تولیدکننده ی 
انحصاری این نخ در حال حاضر، انگلیس 
تحقیفات  و  پیگیری  در حال  که  است 
برای ساخت دستگاهی متناسب با کرک 

هم هستیم«. 
وی گفت: »برند این شال نیز همچون 
انتخاب شده؛  »امیری«  دوران گذشته، 
چرا که شال های کرمانی به شال امیری 
معروف بوده و دلیل شهرت آن هم به 
امیرکبیر برمی گردد  اقدامات  حمایت و 
که نسبت به تشویق بافت شال کرمانی 

انجام می داده است«. 
حال  در  »اما  کرد:  اذعان  همایی راد 
آن  برای  جدیدی  کاربری  باید  حاضر، 
ترکیب  تابلو و  تعریف کرد. شال گردن، 
اقدام است؛  با چرم در دست  این شال 
تغییر است  دائما در حال  بازار  ذائقه ی 
آن  با  متناسب  تا  داریم  تالش  ما  و 
حرکت کنیم«. وی تصریح کرد: »شالی 
تولید  آزمایشی  به صورت  تاکنون  که 
بازار  پارچه های  ظریف ترین  از  کردیم، 
تحقیقات  مرحله ی  است.  ظریف تر  هم 
محصول  و  رسیده  پایان  به  آزمایش  و 

هم اکنون قابل ارائه به بازار است«.
تاکیدات  براساس  همچنین  وی 
این  تولید  گسترش  بر  کرمان  استاندار 
کارگاه  راه اندازی  »امکان  گفت:  شال 
شال بافی در همه ی مناطق استان وجود 
همه ی  در  همزمان  می توان  و  دارد 
مقاومتی  اقتصاد  هشت گانه ی  مناطق 

کارگاه راه اندازی کنیم«.

مهدی 
محبی کرمانی


