خبــر

بافنده سیرجانی گلیم خود را تقدیم آستان قدس رضوی کرد

بانوی گلیم باف سیرجانی با اشاره به گلیم بافته شده برای آستان قدس رضوی توضیح داد :این گلیم در ابعاد  60در  90است که بافت آن
دو ماه زمان برده و طرح آن «بته جقه» است .وی با بیان اینکه این گلیم طی چند روز آینده به دفتر نذورات آستان قدس رضوی ارسال می
شود؛ افزود :من همه زندگی ام را مدیون آقا امام رضا (ع) هستم و فلسفه بافت این گلیم هم نذری برای یک بیمار بود که الحمدهلل بهبودی
یافت .نجمی نژاد که  ۳۹سال سن دارد و  ۱۵سال است گلیم بافی می کند؛ گفت :دیپلم و خانه دار هستم و در عین حال فعالیت های زیادی
در مسجد محله( مسجد حضرت ابوالفضل علیه السالم شهرک سی جی) انجام می دهم و به عنوان خادم یار رضوی نیز فعالیت می کنم.
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کرمانسومین
استان تولیدکننده
ذرت در کشور

باشگاه خبرنگاران :معاون مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت:
استان کرمان با تولید چند نوع ذرت ،رتبه سوم تولید ذرت کشور را دارد .وی با اعالم اینکه برداشت
ذرت علوفهای از سطح  ۴هزار هکتار مزارع شمال استان کرمان آغاز شده است ،گفت :پیش بینی
میشود امسال  ۲۲۰هزار تن ذرت علوفهای در شمال استان کرمان برداشت شود .وی اظهار کرد:
برداشت ذرت دانهای از اواخر آبان در استان کرمان شروع میشود .معاون مدیریت زراعت سازمان
جهاد کشاورزی شمال استان کرمان تصریح کرد ۹۵ :درصد ذرت دانهای شمال استان کرمان در
شهرستان ارزوییه تولید میشود.

زنان روستایی ،نیروی بی جیره و مواجب تولید
سمیرا سرچمی

نون خودمونی روستای محمودآباد سید ،قوت غالب
سفره اغلب سیرجانیهاست .چرا که به باور آنها این نان
گندم خالص است و خوب برشته شده .همین آوازهی نان
محمودآباد در سیرجان موجب شده که حرفهی اصلی
اکثر زنان محمودآباد نان پختن باشد .نانی که اغلب
تهیهی صفر تا صدش را خود بر عهده دارند .شغلی بدون
بیمه و با دستمزد ناچیز .پانزده اکتبر یا همان 23مهرماه
روز جهانی زنان روستاییست که توسط سازمان ملل
متحد نام گذاری شده با هدف یادآوری نقش بنیادین زنان
و دختران روستایی در جوامع امروزی .به بهانهی این روز
پای صحبت و درد و دل برخی زنان روستایی نشستم و
این گزارش شرح احوال زندگی این زنان هست که با نام
مستعار نوشته شده است.

خدیجه زن درشت اندام و چهارشانهایست .دستانی
ی دارد و نان را محکم بر دیواره تنور میکوبد.
زمخت و قو 
رنگ صورتش سرخ و کدر است گویی روزها و ماهها
تماموقت لب ساحل در برابر آفتاب داغ نشسته .از سر
و وضعش پیداست که دل جوانی دارد چون لباس و
روسریاش هر دو گلدار هستند با رنگ روشن خاکستری.
او همین طور که چانهی خمیر را از شاگردش میگیرد
و بدون ثانیهای اتالف وقت نانها را از تنور جدا میکند،
حرف زدن را شروع میکند و میگوید که از پانزده سالگی
ازدواج کرده و روز را بدون کار و فعالیت به شب نرسانده و
همیشه بیرون از خانه روی زمین کشاورزی پشت تراکتور و
چند سالی پای تنور نانوایی برای خرج و مخارج خانه زحمت
کشیده است.
او شش بچه دارد و همه را به دانشگاه فرستاده و عروس و
دامادشان کرده .شاگردش دختری جوان است که ایستاده
و خمیرها را به صورت یک شکل در میآورد و با سرعت
چانه میگیرد .شاگرد نانوا دختری بیست و دو ساله است
اما چهرهاش پیرتر به نظر میآید .صورتش به خاطر حرارت
آتش تنور نازک و سرخ شده .نامش مریم است و دختر
کوچک خدیجه یا به گفته خودش" :دختر آخر خونه".
مریم این شغل و شرایطش را اص ً
ال دوست ندارد و از همان
ابتدای صحبت از سختی نان پختن میگوید و غر میزند.
تنورشان در یک اتاق کوچک سیمانی قرار دارد با یک فضای
به شدت محدود که آتش تنور آن را جهنمیتر میکند .نصف

حیاط پر است از هیزمهای ریز و درشت .خدیجه به هیزمها
اشاره میکند و میگوید" :اینها رو میبینی؟ تا همین یک
دو سال پیش به کمرم میبستمشون و میآوردم برا روشن
کردن تنور .تا اینکه یکی از برادرزادههام که توانسته بود برای
خودش وانتی دست و پا کنه به من هم کمک داد و آوردن
هیزمها افتاد روی دوشش .من هم یه پولی بهش میدم".
دفترچه یادداشت کوچکی بغل دستش است و سفارشات را
آنجا نوشته .یکی ده تا نون و یکی پنجاه تا .خدیجه میگوید:
"بعضی شبها از کمر درد و درد دست تا صبح بیدارم".
آخر سرهم حتا یک هزار تومنی برای خودم نمیمونه که
مث ً
ال برای خودم وسیله خونه بخرم .همه درآمدم خرج
قسطها و خورد و خوراک میشه .هزینه درمان این کمر
دردها و استخوندردها هم جدا».
همسر خدیجه تمام مدت این گفتوگو کنارمان روی
صندلی نشسته و در حالی که کارتخوان سیار در دست
دارد از مشتری پول میگیرد .خدیجه میگوید" :حاجی
عمل قلب کرده و دیگه سالهاست که کار نمیکنه و خرج و

مخارج خونه با من و دخترمه".
از او میپرسم حاال که دستمزد ناچیزی دارد آیا بیمه هم
هست؟
دخترش مریم پوزخند میزند و هر دو به خود میپیچند:
«بیمه کجا بودیم؟ یک مدت بیمه روستایی بود که کارهایش
را انجام دادیم اما دیگر خبری نشد بعدها هم بیمه سالمت
که اون هم هیچی».
زنان نیروی کار ارزان روستاها
در ایران حدود یازده میلیون زن روستایی زندگی میکند
که تقریبا سی درصد جمعیت زنان را تشکیل میدهند .زنان
روستایی نقشی فعال در تولید محصوالت کشاورزی و دامی
دارند .فعالیتهایی که اغلب بیدستمزد است و اهمیتش در
اقتصاد و اجتماع نادیده گرفته میشود.
مهدیه میگوید صبحها ساعت چهار صبح از خانه بیرون
میزند ،گاوها را میدوشد چون باید با شیرشان ماست ببندد
و بین مغازهها پخش کند .مهدیه متفاوت از دیگران حرف
میزند .خواسته و آرزوهایش شکل دیگری دارد و دچار

روزمرگی نیست .او میگوید زود عروسش کردهاند .سیزده
سال داشته و عاشق درس خواندن" .به خانه شوهر آمدم و
دیدم اینجا دیگر خانه بابا نیست که بخوری و بخوابی .باید
در پول در آوردن سهیم میشدم .اوایل از اینکه هیچ پولی
نصیب من نمیشد اعصابم به هم میریخت .دوست داشتم
پول پسانداز کنم .رفته رفته شوهرم را راضی کردم تا بخشی
از درآمدمان را به من هم بدهد .پسانداز کردم و رفتم کالس
سوادآموزی .آن قدر گفتم که میخواهم درس بخوانم تا
شوهرم کالفه شد و باالخره رضایت داد .االن حداقلش این
است که میتونم حساب کتاب کنم".
زنان روستايي در کارهای كشاورزي ،منابع روستايي و
خدمات در مناطق روستايي به عنوان توليد كننده نقش
بسيار كليدي دارند.
زنان روستايي بهرهورترين زنان جامعه هستند و از جمله
افرادي هستند كه در مشاغل توليدي اشتغال دارند ،بنابراين
روشن است كه توجه به زنان روستایي به عنوان يك بازوي
قدرتمند در توسعه روستايي ميتواند اثرات بسيار مثبت و
انكارناپذيري را در اين راستا به همراه داشته باشد .دسترسي
زنان به زمين كشاورزي به آنها در قائل شدن اين حق براي
خود و توليد محصوالت كشاورزي و تحقق اهداف كشاورزي
به منظور افزايش بهرهوري زنان از اهميت بسزايي برخوردار
است .دسترسي زنان به اعتبارات كشاورزي نيز موجب
افزايش و بهبود بهره وري آنها در كشاورزي ميگردد .
عضويت زنان در تعاونيهای روستایی نيز به آنها در دريافت
تسهيالت برای راهاندازی کسب و کار روستایی کمک
میکند.
بسياري از پژوهشها به اين نتيجه دست يافتهاند كه
آموزش زنان با بهرهوري كشاورزي آنها ارتباط دارد .در واقع
سالهايي كه زنان از برنامههای آموزشی استفاده كردهاند ،
به طور معنيداري با درآمد و توليدات آنها ارتباط دارد.
زنان در روستا با كمك در امر كشاورزي و ساير امور مربوط
به روستا مثل دامداري ،پرورش ماکیان ،باغداری و  ...و
در سالهاي اخير شركت در برنامه هاي مربوط به توسعه
روستايي اعم از ساماندهي تشكلهاي تعاوني مربوط به زنان،
ايجاد و راه اندازي كارخانجات كوچك صنايع دستي در
روستا و مكان فروش آنها ،ساماندهي طرح اشتغال براي زنان
و دختران ساكن روستا ،فعاليتهاي مربوط به پر نمودن اوقات
فراغت زنان روستایي ،مشاركت در امور مربوط به روستا كه
قب ً
ال فقط توسط مردان اداره مي شد و  ...فعاليت دارند .
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برایصنایعدستی استانکرمان

ایرنا :معاون صنایع دستی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
کرمان گفت :در نشست کارگروه اشتغال استان
برای چهار طرح صنایع دستی مبلغ پنج میلیارد و
 ۱۰۰میلیون ریال تسهیالت تصویب شد.
کاظم حسین زاده افزود :طرح های تصویب
شده در رشته های صنایع دستی شامل پته
دوزی ،میناکاری ،گلیم بافی و فیروزه کوبی است
که جزو صنایع دستی اصیل و پرطرفدار استان
کرمان محسوب می شوند.
وی تصریح کرد :تسهیالت مذکور به طرح های
صنایع دستی مربوط به شهرستان های زرند،
بردسیر و بافت است که از ظرفیت خوبی در حوزه
صنایع دستی برخوردار هستند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان تاکید
کرد :در این طرح اولویت پرداخت تسهیالت با
افراد پشتیبان است ،زیرا این افراد می توانند
مراحل آموزش ،تولید و تجارت صنایع دستی را
به خوبی هدایت کنند.
وی با اشاره به سرمایه گذاری خوب در سال های
اخیر در حوزه صنایع دستی استان کرمان اظهار
داشت :این تسهیالت در راستای ایجاد اشتغال
و حمایت از تولیدکنندگان پشتیبان ارائه می
شود که با کارمزد کم و مدت بازپرداخت مناسب
پرداخت می شود.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در ادامه
عنوان کرد :قالی ،فرش ،گلیم و انواع زیراندازها،
پته ،مصنوعات فلزی ،شال ،سنگ های قیمتی
و غیره از جمله محصوالت صنایع دستی مشهور
و قدیمی استان کرمان محسوب می شود که به
داخل و خارج از استان صادر می شوند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که؛ استان
کرمان دارای  ۷۰هزار هنرمند و صنعتگر در رشته
های مختلف و در  ۶۴رشته صنایع دستی است
که بیشتر آنها به صورت خانگی فعالیت گسترده
دارند.

