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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سر بیکاله تولیدکنندگان «کاله کرکی
حمایت سرد مسئوالن از برند صنایع دستی گرمه

زینب محمودیان
گرمه به نسبت جمعیت روستایی و هنرمندان
با ذوق در بسیاری از صنایع دستی تولیدات
زیــادی دارد .یکی از اصلی ترین چرخ های
صنایع دستی گرمه کاله بافی است؛ هنری
که تا امــروز به خاطر عالقه زیــاد بافندگان
توانسته است بــازار گرمی در این شهرستان
داشته باشد .کاله کرکی ،یکی از گرم ترین
کاله های دست باف است که از مدت ها قبل
در رنگ های مختلف بافته می شده است و از
کرک تهیه می شود.
مهم ترین خاصیت این کــاه ،غیرقابل نفوذ
بــودن در برابر سرما ،نم و رطوبت اســت که
باعث شده تاکنون کاربرد خود را حفظ کند و
پوشش بسیار گرمی برای فصول سرد باشد.
هــر چند بــر ســر اکثر م ــردان کهن ســال این
شهر این کاله گرم قرار دارد اما گویا این هنر
نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئوالن است
و در این میان بیشتر بافندگان کاله کرکی
از وضعیتی که دارند راضی نیستند و انتظار
بیشتری از مسئوالن برای حمایت دارند.
«احسان بخش» یکی از استادان این حرفه
است که می گوید :برخی فعاالن این بخش به
دالیل مختلفی از ادامه اشتغال در این عرصه
منصرف شده اند که باید موانع اشتغال آن ها
برطرف شود.
آن طور که «حسن زاده» اشاره میکند نداشتن
بیمه برای این حرفه یکی از مشکالت اساسی
هنرمندان است.

بــه گفته «رضــانــیــا» بــرپــایــی نمایشگاههای
دایــمــی و مقطعی در شهرستان و استقرار
تولیدکنندگان در آن نمایشگاهها برای عرضه
و فــروش محصوالت ،میتواند کمک قابل
توجهی به تولید کنندگان این عرصه باشد.
یکی از بافندگان کهن ســال که در حاشیه
چهارراه مرکزی گرمه بر بیلبورد تبلیغاتی تکیه
زده و در حال بافتن کاله است ،می افزاید:
بافتن کــاه کرکی هنر  20ساله من است
و تاکنون فــروش خوبی از این راه در همین
مکان داشته ام ،اما کاش با توجه به گرانی
مواد خام در بازار مسئوالن حمایت کنند و با
ارائه تسهیالت بتوانم کار خود را مثل گذشته
رونق دهم.
یکی دیگر از بافندگان کــاه کرکی ،گالیه
وار از وعده های مسئوالن مربوط برای ایجاد
بازارچه صنایع دستی می گوید و می افزاید:
ما هنرمندان هر زمان که از مسئوالن به نبود
بازار برای عرضه محصوالت مان انتقاد کرده
ایم قول ایجاد بازارچه را داده اند ،اما محقق
شدن این قول بــرای مان تبدیل به یک رویا
شده است.
وی که تمایلی به بردن نامش ندارد از حمایت
نکردن مسئوالن بــرای پــرداخــت تسهیالت
اشتغال زا به هنرمندان این شهر نیز گالیه
مند اســت.در این بین ،مسئول اداره میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی گرمه با
بیان این که کاله کرکی با شماره ملی ۱۰۸در
سال  1389ثبت شده است ،می افزاید :بافت
این کاله یکی از هنرهای شاخص شهرستان

و دارای قدمت چندین ساله است و برای این
محصول ۲۰کــارگــاه در شهرستان فعالیت
دارند .به گفته «غالمی» هنرمندان برای تهیه
این محصول با کیفیت و مرغوب ،در گرمای
طاقت فرسای دو ماه از تابستان برای گرفتن
مــواد اولیه کــرک به استان هــای سیستان و
بلوچستان و کرمان سفر میکنند و با مشکالت
زیادی رو به رو هستند اما با تشکیل تعاونی و
قرار دادن یک نیروی جوان و با انگیزه برای
تهیه پوست و کــرک ،نیاز به پوست تامین و
مشکالت هنرمندان حل می شود.
وی اظــهــار مــی کند :نشست و جلسات هم
اندیشی متعدد هنرمندان کــاه کرکی با
مسئوالن ،فعال بــودن کالس های آموزشی
کــاه کرکی در ایــام ســال بــرای نسل جوان

و صــدور گواهی نامه ،فــروش ایــن محصول
صنایع دستی باکیفیت امروز به سایر استان
ها و توریست های خارجی و گردشگران به
عنوان سوغات شهرستان ،شرکت هنرمندان
کــاه بــاف در همایش هــا و نمایشگاه های
شهرستانی ،استانی و کشوری و تاثیرگذاری
ایــن محصول بــرای معرفی به منظورکسب
نشان ملی و مرغوبیت در سال های  ۹۵و ۹۸
از اقدامات انجام شده است.
وی از تحت پوشش بودن بیمه تامین اجتماعی
بــرای ۲هنرمند کــاه بــاف خبر مــی دهــد و
اضافه می کند :یکی از مشکالت هنرمندان
این محصول صنایع دستی برای دریافت وام
و بیمه ،باال بودن سن اکثر آن هاست که نمی
توانند از این مزیت ها بهره ببرند.

»

هنرمندان
برای تهیه
این محصول
با کیفیت و
مرغوب ،در
گرمای طاقت
فرسای دو ماه
از تابستان
برای گرفتن
مواد اولیه
کرک به
استانهای
سیستان و
بلوچستان و
کرمان سفر
میکنند و
با مشکالت
زیادی رو به
رو هستند

آلبالغ پنجمین قربانی را هم گرفت
نجفیان -ریزش آوار ناشی از سقوط تونل هایی که بدون ضابطه برای
استخراج سنگ معدن در معدن آلبالغ واقع در منطقه حفاظت شده
ساریگل اسفراین حفر شده اند در ششمین حادثه پنجمین قربانی
را گرفت« .امین کشوری» رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اسفراین با اشاره
به این که این حادثه حدود ساعت  ۱۱روز چهارشنبه به مرکز اورژانس
 ۱۱۵گزارش شد ،خاطرنشان کرد ۲ :آمبوالنس برای امدادرسانی به
نزدیکی محل حادثه اعزام شدند اما در پی این سقوط و ریزش آوار و

اخبار

مسیر ناهموار خروج
راز و جرگالن از بن بست

محور برکت؛ فقط  6کیلومتر خاک برداری طی  2سال

خبر

شدت جراحات وارد شده ناشی از آن یک مرد  ۳۳ساله جان باخت.
این ششمین حادثه ریزش و سقوط تونل است که در آلبالغ به دلیل
حفاری ها و برداشت های غیرمجاز تاکنون  ۵قربانی و  ۲مصدوم به
جا گذاشته است .تاکنون شورای تامین اسفراین به این مسئله ورود
کرده و بناست ایمیدرو ضمن مشارکت در محافظت کار اکتشاف را در
آلبالغ عملیاتی کند .هفته گذشته دادستان اسفراین در خصوص ۴
مقام مسئول استانی و شهرستانی در صمت و حفاظت محیط زیست
اعالم جرم کرد و گویا شورای تامین استان هم آخر هفته گذشته با

شهرستان ها

۷

نجاهی -به گفته عضو شورای بخش جرگالن ،محور جرگالن به گلستان که از آن به عنوان محور برکت یاد
می شود هنوز در مرحله خاک برداری چند کیلومتر اولیه است و کار به کندی پیش می رود«.منصور نجاهی»
گفت :سهم راز و جرگالن از احداث این محور ارتباطی که شهرستان مراوه تپه در گلستان و راز و جرگالن در
خراسان شمالی را از بن بست خارج می کند  ۳۱کیلومتر است که با گذشت  ۲سال از آغاز پروژه حدود ۶
کیلومتر خاک برداری شده و پروژه تقریب ًا حالت نیمه تعطیل به خود گرفته است.

معارفه بخشدار مرکزی جدید راز و جرگالن
رحمانی -جلسه شورای اداری راز و جرگالن به منظور
تودیع و معارفه بخشدار مرکزی این شهرستان برگزار
شد .در این مراسم جمعی از مسئوالن شهرستان از
جمله امام جمعه شهرستان ،فرماندار و اعضای شورای
بخش و شورای شهرستان مطالبی را ارائه کردند و در
پایان مراسم از زحمات آیتی ،بخشدار سابق تقدیر به
عمل آمد و «علی مقیمی» به عنوان بخشدار مرکزی
جدید شهرستان راز و جرگالن معرفی شد.

دستگیری کالهبرداران میلیونی با ترفند فیشینگ
فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری  2کالهبردار حرفه ای که با ترفند فیشینگ اقدام به کالهبرداری از
شهروندان کرده بودند در این شهرستان خبر داد.سرهنگ «جاوید مهری» با اعالم جزئیات این خبر گفت:
در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این که فردی با صورت ماسک زده و با استفاده از وجه سرقتی
اقدام به خرید یک دستگاه گوشی از موبایل فروشی وی کرده ،بالفاصله مراتب در دستور کار پلیس فتای این
شهرستان قرار گرفت.وی با اشاره به این که ماموران با انجام تحقیقات گسترده و میدانی دریافتند که این
مقدار کالهبرداری در قالب خریدهای اینترنتی از مغازه موبایل فروشی انجام شده است ،افزود :ماموران با
هوشیاری و انجام کار اطالعاتی و همکاری صنف موبایل فروشان شهر موفق شدند در حین انجام فیشینگ
فرد مورد نظر را شناسایی کنند .وی تصریح کرد :پس از دستگیری متهم مشخص شد وی دانشجوی یکی
از دانشگاه های اسفراین است که از طریق فیشینگ و درگاه جعلی با همکاری یکی از دوستانش اقدام به
خرید از فروشگاه های موبایل و طالفروشی ها کرده است.وی با اشاره به این که با هماهنگی مقام قضایی
و با همکاری حراست دانشگاه ،فرد مورد نظر و همدستش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند ،تصریح
کرد :در بازرسی از محل اختفای این افراد  3عدد پالک طال 2 ،عدد فلش مموری 3 ،عدد مموری رم2 ،
عدد پاوربانک 12 ،عدد خط تلفن همراه 3 ،دستگاه گوشی 4 ،عدد کارت بانکی و تعدادی فاکتور خرید طال
کشف و ضبط شد.فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به این که در فرایند رسیدگی به این پرونده و با توجه به
اسناد و مدارك به دست آمده ،فرد دستگیر شده به سرقت اطالعات حساب چندین نفر در كشور اعتراف كرد،
یادآور شد :در این خصوص مشخص شد تاكنون حدود  300میلیون ریال از حساب افراد مختلف توسط این
متهمان به صورت غیرمجاز برداشت شده است.وی اظهار کرد :متهمان در نهایت بعد از تشکیل پرونده برای
انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

برگزاری دوره آموزشی برای دهیاران فاروجی
هدف ورود به آلبالغ و تصمیم گیری برای آن تشکیل جلسه داد که
البته مصوبات آن رسانه ای نشد.

به گزارش خبرنگار ما ،دوره آموزشی با محوریت «حریق ،اطفا و مقابله با بحران» به مدت دو روز برای دهیاران
فاروجی برگزار شد.

