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اینجا سیســتان و بلوچستان است؛ سرزمینی که مشــکالت و نامالیمات ،حریف چهره زیبایش
نشــدهاســتوحاالدیگربههمتفضــایمجازیهرروزگوشــهایازاینزیباییهــااززیرتلیاز
باورهاینادرستدربارهایناستانخودنماییمیکند.اگرچهتاکنونناماینگسترهپهناورتنهابا
ریگهایروان،طوفانشنوفقرعجینشدهبودولیحاالایننگاهتغییرکردهوبااطالعرسانی
درشبکههایاجتماعیازجملهتوئیترواینستاگرام،بسیاریکمرهمتبستهاندتااینمشکالت
برطرف شــود .یکی از این افراد ،وزیر جوان کابینه دولت است .برخالف نگاه برخی دولتمردان
مبنی بر اینکه اینترنت ،نیاز روستاییان نیســت و تنها سبک زندگی روستاییان را تغییر میدهد
و آنها را شــهرزده میکند ،دولت تدبیر و امید نگاه دیگــری دارد .با وجود تمام مخالفتهایی که
ســرراهدولتقرارداشت،براینخســتینباردرایندولتاینترنتبهروستاهایکشوررسیدو
شــخصوزیرارتباطاتبه زمینهسازیبرایرونقکســبوکاربومیبربستراینترنتپرسرعت
روســتاییتوجهزیادیداشــت.البتهایننگاه،مختصایناســتاننیســتوحــاالدیگرحالو
روزروســتاهایدورافتادهاســتانهایمختلفدرکشــورتغییرکردهوشــاهدمهاجرتمعکوس
روستاییان،اشتغالزاییودمیدهشدنروحزندگیدرکالبداینروستاهاهستیم.

ëëسیستانوبلوچستانوهنر7هزارساله
کلپورگان یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان
است که با نام سفال 7هزارسالهاش شناخته میشود
و محمد جواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات بهدنبال
توئیــت یک خبرنــگار دربــاره توانمنــدی این روســتا،
اینترنــت نســل  4را در ایــن محــل راهانــدازی کــرد تــا
زیرســاخت الزم برای اشــتغالزایی ایجاد شود .سفال
کلپورگان که حدود 2ســال اســت ثبت ملی شده ،تنها
توســط زنــان ایــن دیار ســاخته و بــر آن نقــش زندگی
زده میشــود .حاال زنان روستا امیدوارتر از قبل در این
مســیر گام برداشتهاند چرا که دســت ساخته هایشان
را در شــبکههای اجتماعی ،وب ســایتها و ...بر بستر
اینترنــت بــه فــروش میرســانند« .زیبا» یکــی از زنان
این روستا میگوید :از زمانی که اینترنت به روستای ما
آمده بازار فروشمان خیلی بهتر شده چون میتوانیم
بهدنبــال مشــتری بگردیم یا مشــتری ما را پیــدا کند.
مشتری میتواند به ما ســفارشهای خاص بدهد که
ما عکس کار را با اینترنت برایش میفرســتیم و وقتی
پسندید ،آن را ارســال میکنیم .گفتنی است بهدنبال
اتصال این روستا به اینترنت ،وزارت ارتباطات افرادی
را به این منطقه اعزام کرد تا به زنان روســتایی درباره
نحــوه عرضه محصــوالت خــود در اینترنــت آموزش
دهنــد .همچنین یک باجه اختصاصی پســت در این
روستا دایر شد تا با بستهبندی مناسب ،بستهها را برای
خریداران ارســال کنند .اینترنت اما از جنبههای دیگر
هم در این روســتا کارآفرینی کرده اســت .شناســاندن
زیباییهــا و جاذبههــای شــرقیترین اســتان کشــور،
کنجکاوی بســیاری از گردشــگران داخلی و خارجی را
برانگیختــه تا بــه این دیار ســر بزنند .در همین راســتا
خانههــای بومگــردی رونق گرفته و بســیاری از مردان
که روزگاری به ســودای یافتن کار ،دیار خود را رها کرده
بودنــد بــه زادگاه شــان بازگشــتهاند که ایــن مهاجرت
معکــوس ،بیشــک یکــی از دســتاوردهای دولــت در
رســاندن اینترنــت به روســتاها اســت .حمــزه ،یکی از
مــردان این روســتا بــا ابراز خوشــحالی از شــرایطی که
برایش فراهم شده است میگوید :گردشگر زیاد شده
اســت و مــا خانههــای کوچک متناســب بــا معماری
و وضعیــت آب و هــوای منطقه ســاختهایم کــه آن را
در اینســتاگرام تبلیغ میکنیم و گردشــگران بیشــتری
به این روســتا جذب میشــوند .زنان روســتای سیدبار
در چابهــار نیز با راهاندازی یک صفحه اینســتاگرامی،
بــر محرومیــت غلبــه کردهانــد چراکــه محصــوالت
ســوزن دوزی شــده خود را در آن به فروش میگذارند
و ازمحل درآمد آن ،به بهداشت روستا کمک میکنند.
«نویــد برهــان زهی» یک فعــال اجتماعــی در این
استان به شمار می رود که بهدنبال احیای صنایع دستی
بر بســتر اینترنت اســت .وی که در نخســتین دپارتمان
تخصصی صنایع دستی سیستان و بلوچستان واقع در
پارک علم و فناوری زاهدان فعالیت دارد به روستاها سر
میزند و با شناســاندن هنر زنان این خطه به جهانیان
از طریــق شــبکههای اجتماعی ،محصوالت شــان را به
فروش میرســاند تا دســت واســطهها قطع شــود .وی
با اشــاره بــه اینکه بازاریابی را ازطریق شــبکه اجتماعی
فیلتر شــده توئیتــر انجام میدهد ،میگوید :بیشــترین
صــادرات مــا را کــراوات و پاپیــون ســوزن دوزی شــده
برای 12کشور دنیا تشــکیل میدهد اما زیورآالت سوزن
دوزی شــده ،روتختی ،رومیزی ،تابلو و انواع لباسهای
ســوزن دوزی شــده بخشــی دیگر از هنرهای روستاییان
اســت کــه از طریــق اینترنــت به فــروش میرســد .وی

