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4 گفتار نو: معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: دلیل 
اصلی ورود دالل ها به بازار فرش، حضور بافندگان غیرحرفه ای است. وقتی غیرحرفه ها وارد این بازار 
می شوند به دلیل آنکه آن تولید با کیفیت را ندارند پس نمی تواند خودشان فرششان را عرضه کند 
بنابراین رو به سمت دالل ها می آورند و بازار را به چالش می کشند. وی با اشاره به فعالیت ۷۲ هزار 
بافنده در سطح استان کرمان اظهار کرد: یکی از مشکالت حوزه فرش استان کرمان بحث بیمه بافندگی 
است که متاسفانه تاکنون از ۷۲ هزار بافنده تنها ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر یعنی ۲۰ درصد کل بافندگان 

بیمه هستند.

۲۰ درصد 
بافندگان فرش 

بیمه هستند

گفتارنو: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از برگزاری بیست و ششمین جشنواره ملی شعر رضوی به میزبانی کرمان خبر داد. 
محمدرضا علیزاده، در سخنانی گفت: جشنواره ای که در سال ۱۳۷۳ آغاز شد، اکنون و پس از ربع قرن برگزاری به جشنواره ای با یک ساختار و 
سیستم فرهنگی تعریف شده و تشکیالت اجرایی و اداری کاملی تبدیل شده است. وی تصریح کرد: یکی از ویژگی های این جشنواره؛ خاستگاه 
آن است، جشنواره شعر رضوی در کرمان شکل گرفت و امروز گنجینه غنی و بانک اطالعات کامل از ابتدا تا امروز جشنواره در دبیرخانه دائمی 

جشنواره موجود می باشد.   

خبــر

دانش آموخته ی  ندارد.  معرفی  به  نیاز  خواجویی  ابوذر   
سیاست که به دغدغه ی فرهنگی رو آورد و روزنامه نگاری 
چندگانه .  مسوولیت های  گرفت.  عهده  به  مسوولیت  که 
طعنه می زنم و می گویم: نسخه ی سیرجانی دکتر والیتی 
شده ای دکتر جان، با حفظ سمت همه جا هستی و چندین 
پست داری؟! به خنده جواب می دهد: »البته با این فرق 
اساسی که این سمت ها برای من حقوق و دستمزد و مزایا 
ندارد و فقط یک نوع وقف کردن خود برای فرهنگ است.«

 به تازگی به عنوان مشاور رسانه ای اداره کل میراث فرهنگی 
انتخاب شدی. این سمت دقیقاًً یعنی چه وظایفی داری؟

در ابتدا آقای مهندس فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستِی استان  به بنده پیشنهاد دادند که با پذیرش پستی 
در اداره کل میراث، در کرمان مشغول به کار بشوم. منتها بنده 
تصمیم گرفتم که در سیرجان بمانم و تمرکز اصلی خود را بر روی 
سامان بخشیدن به حوزه شهر جهانی گلیم بگذارم. بعد از این 
بود که پیشنهاد پذیرش پست مشاور رسانه ای مدیرکل میراث به 
بنده داده شد. مهندس فعالی تصمیم گرفتند تا فضای جدیدی 
نهاد فرهنگی  این  با  انجمن های مردمی  برای پیوند رسانه ها و 
ایجاد شود . به  خصوص پیگیری و توجه به مطالباِت جدی ای که 
در سه حوزه ی مهِم میراث، گردشگری و صنایع دستی وجود دارد 
و در سال های اخیر علی رغم طرح در رسانه ها، کمتر به   آنها توجه 

شده و یا اصال توجهی نشده است.
 فکر می کنی در این سمت بتوانی برای آثار تاریخی مفید به 

فایده باشی؟ 
آثار  به  توجه  حوزه  این  در  جدی  مطالبات  این  از  یکی  قطعا 
تاریخِی   اخیر خانه های  است. در چند سال  ثبت نشده  تاریخی ِ 
بسیاری مثل همین مورد آخری یعنی خانه ی ارزشمند تیمو در 
کرمان، به دلیل نا آگاهی وارثان و البته در برخی موارد به خاطر 
تعلل میراث در شناسایی این خانه ها، تخریب و از بین رفته اند. 
خب به هر حال شناسایی و ثبت ملی این آثار از  وظایف حوزه ی 
معاونت میراث فرهنگی است و بنده فقط نقِش مشورتی دارم. ولی 
قطعا سعی خواهم کرد که چنین مطالباتی را که نیاز به پیگیری 
ویژه دارند، خیلی سریع به اداره کل میراث انتقال دهم تا شاید از 

این به بعد کمتر شاهد تخریب خانه های تاریخی باشیم.
مردم  ماندن  ناآشنا  فرهنگی  میراث  اداره  حوزه  ضعف های  از 
خانه های  وارثان  معموال  است.  سازمان  این  اصلی  وظیفه ی  با 
نهاد  یک  به چشم  ندارند.  سازمان  این  به  خوبی  نگاه  تاریخی 
دولتی مصادره کننده به آن نگاه می کنند. تصوری که خود میراث 
برای برطرف کردنش تالشی نکرده و تداوم همین پندار موجب 
تخریب شبانه، تدریجی و عامدانه ی بسیاری از آثار تاریخِی ثبت 

نشده، است.

هر چند بنده معتقدم که رسانه ها هم نباید در چنین مواردی، 
یک طرفه به قاضی بروند. به هر حال بر کسی پوشیده نیست که 
در عرصه ی کالن کشور، هیچ گاه نگاهی جدی به حوزه ی میراث 
وجود نداشته. متاسفانه این سازمان که امروز تبدیل به وزارتخانه 
شده، از ادغاِم سه نهاد مهم تشکیل شده که هر کدام به صورت 
جداگانه با کمبود اعتبار و نیروی متخصص روبرو هستند. در واقع 
این سازمان در ابتدا با اعتبارات اندک و فضای محدود، وظیفه ای 
اما بعد  تاریخی را بر عهده داشت.  آثار فرهنگی و  از  نگهداری 
تصمیم گرفتند دو نهاد گردشگری و صنایع دستی را هم در این 
سازمان ادغام کنند. خب سازمانی که توانایی نگهداری میراث 
تاریخی را نداشت و هنوز هم ندارد، چگونه می تواند در بخش 
مهم گردشگری تحول ایجاد کند و یا بخش ورشکسته و در حال 

مرِگ صنایع دستی را نجات دهد. 
ضمن اینکه بر خالف تصوری که ما داریم، گردشگری و میراث 
همیشه در یک راستا قرار ندارند. خب االن دغدغه اصلی مسووالن 
ارشد کشور، جذب حداکثری گردشگران خارجی است. در چنین 
اوضاعی وزارت میراث باید تمام تالش خود را برای آماده سازی 
آثار تاریخی برای جذب گردشگر به تعداد زیاد، به کار بگیرد . این 
در حالی است که اساسا ساختار و رسالت میراث به گونه ای است 
موافق  تاریخی،  بناهای  به برخی  آسیب  از  جلوگیری  برای  که 

هجوِم گردشگران نیست.  
و  مردمی  مطالبات  از  بخشی  شرایطی  چنین  در  حال  به هر 
باشد و بخشی  ارشد کشوری  باید به سمت مسووالن  رسانه ها 
گفته ی  طبق  که  تیمو  خانه  همین  مثل  مردم .  متوجه ی  هم 
معاون میراث فرهنگی استان از ابتدای سال جاری چندین بار 
اما  مذاکره شد  آن  مالکیت  مدعی  با  ملک  این  به  ورود  جهت 
متاسفانه ایشان هر بار زمان بازدید کارشناسان را موکول به آینده 
کرده و اجازه برداشت و تهیه گزارش و ورود به ملک را نداد ه 
است. خالصه اینکه نگاِه آقای فعالی از انتخاب مشاور رسانه ای 
با هدف ایجاِد ارتباط بیشتر رسانه ها و دوستداران میراث با این 
نهاد بوده. چرا که در وضعیت فعلی که میراث فرهنگی از عدم 
اختصاص ردیف بودجه ی مناسب و عدم اجازه برای جذب نیروی 
متخصص، رنج می برد، تنها اهرم برای حفظ میراث، سرمایه های 

اجتماعی هستند.
 درباره مرکز سیرجان شناسی بگو. در این مدت چه کردی؟ 
برنامه هایت چه بود؟ و حاال پس از گذشت زمان و کار تجربی، 
امروز   را  برنامه ها عوض شده؟ چقدرشان  آن  به  نگاهت  چقدر 

آرزو می بینی؟ چقدرشان با واقعیت هماهنگ بود؟
از مطالبات دوستداران  ایجاد مرکز سیرجان شناسی یکی  خب 
یادگارهای فرهنگی در سیرجان بود. چندین نوبت هم به قلم 
استادان فرهیخته ای چون دکتر پورمختار و در رسانه های محلی 
به  ضرورت تشکیل آن پرداخته شد ولی خب به دلیل نا آشنایی 
عدم پیگیری های   و  نهاد  این  کارکردهای  با  شهری  مسووالن 

الزم، راه اندازی این مرکز تا زماِن حضور منصور مکی آبادی در 
فرمانداری سیرجان به تعویق افتاد. جهانی شدن سیرجان در حوزه  
صنایع دستی و عالقه ی شخصِی فرماندار سابق به مسایل فرهنگی 
و میراث، باعث شد که روند شکل گیری این مرکز آغاز شود و بعد 
از جلساتی که در کرمان و سیرجان شکل گرفت، در نهایت مرکز 
سیرجان شناسی به عنوان اولین مرکز شهرستان شناسی در استان 
کرمان، راه اندازی و مسوولیت آن به بنده واگذار شد. قرار هم شد، 
ریاست شورای عالی این مرکز به عهده فرماندار باشد تا این مرکز 
که در واقع کارکرد اصلی اش پژوهش است، به لحاظ اجرایی نیز 

تاثیرگذاری بهتری داشته باشد.
آسان  "عشق  که  حافظ  معروف  شعِر  همان  مثل  خب  ولی 
از  هم  مرکز سیرجان شناسی  مشکل ها"  افتاد  ولی  اول،  نمود 
شد  روبرو  عدیده ای  مشکالت  با  شکل گیری اش  ابتدای  همان 
درگیر  زمان  آن  در  که  گل گهر  دارند.  وجود  نیز  هم چنان  که 
کمکی  وعده هایش،  خالف  بر  بود،  شده  مدیریتی  جنگ های 
این مرکز  واقع مسوولیت  و در  نکرد  این مرکز  راه اندازی  برای 
بدون ِ بودجه و حقوق، بدوِن نیرو و بدوِن مکان به بنده سپرده 
شد. خب می شد با توجه به این موضوع، همان ابتدا این مرکز 
شکل نگرفته برای همیشه مثل مرکز یزدشناسی منحل شود. ولی 
سعی کردم که این مرکز با همین شکل دست وپا شکسته حفظ 
شود تا در زمانی دیگر، به لحاظ ساختاری، شکل کاملی به خود 
از  و نشست تخصصی  به همین منظور چندین همایش  بگیرد . 
سوی مرکز سیرجان شناسی برگزار شد. از جمله نشست تخصصی 
"سیرجان ازمنظر بررسی های باستان شناسی" که مورد توجه ی 
دانشگاه  از سوی  حتی  و  گرفت  قرار  کشور  دانشگاهی  محافل 
تهران پیشنهاد شد که ادامه این نشست در این دانشگاه برگزار و 
نتایج آن در ژورنا  ل های معتبر بین المللی به چاپ برسد . از سویی 
با توجه به رسالت این مرکز در معرفی تاریخ و فرهنِگ سیرجان 
با همکاری صمیمانه ی دکتر سهیل سریزدی، ساخت و انتشار 

مجموعه ای از کلیپ ها را در دستور کار قرار دادیم .
مدارس  در  روز  یک  طرح  ویژه نامه ها،  برخی  چاپ  کنار  در   
فرهنگِی  آثار  کردیم  سعی  مدارس،  برخی  در  و  زدیم  کلید  را 
سیرجان را به دانش آموزان معرفی کنیم. در سلسله  همایش های 
گنج سی ساله که به مناسبت سی سالگی مرکز کرمان شناسی در 
نهایت  در  و  داشتیم  فعالی  برگزار شد، حضور  کرمان  و  تهران 
نیز به عنوان فعال ترین شهرستان، لوح تقدیر این  همایش بزرگ 
و شرح  انجام شد  که  کارهایی  دیگر  سوای  کردیم.  دریافت  را 
از حوصله مخاطبان شما، خارج باشد، حضور  آنها شاید  همه ی 
یک  گل گهر  فرهنگی  جشنواره  در  سیرجان شناسی  مرکز 
مسووالن  هم  تا  شد  سبب  بار  اولین  برای  که  بود  نقطه عطف 
فعال  پی ببرند. حضور  مرکز  این  به اهمیِت  عمومی  افکار  هم  و 
که  سیرجان شناسی  غرفه های   در  شهرستان  بخش های  همه 
سیرجان  شهرستان  فرهنگ عامه  و  مردم شناسی  ظرفیت های 

را به نمایش گذاشته بودند در کنار همایش های تخصصی ویژه 
تا پربازدیدترین و جذاب ترین،  این بخش ها، سبب شد  معرفی 
بخش جشنواره، به حوزه سیرجان شناسی تعلق بگیرد. با وجود 
امکاناتی ندارد و تالش  این، همچنان این مرکز هیچ بودجه و 
بنده فعال بر این موضوع متمرکز شده تا سیرجان شناسی به لحاظ 
هویتی و ساختاری، در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد و بعد بتواند 
به صورت جدی در حوزه های مختلف و به ویژه در بخش پژوهش 

ورود کند.
 به عنوان دبیر شهرجهانی گلیم از کارهای شده و نشده بگو. 
آیا برای حفظ و بهره برداری فرهنگی و اقتصادی از این عنوان 

کوتاهی نشده؟
شهر جهانی گلیم، همان قدر که برای سیرجان عنوان شیرین و 
بزرگی جلوه می کند، قصه ی پرغصه ای هم دارد  . سه سال از ثبت 
این اتفاق بزرگ گذشته و به جرات می توانم بگویم تقریبا همه ی 
این  در حق  سال ها  این   در طی  استان  و  مسووالن شهرستان 
میراث جهانِی سیرجان، به معنای واقعی کوتاهی کرده اند. البته 
اتفاق بزرگی به باور هر مسوولی  حق هم داشتند، درک چنین 
نمی نشیند. تصور آقایان این بود که با ثبت جهانی گلیم، به هدف 
خود رسیده ایم در حالی که هنوز در ابتدای راه قرار گرفته بودیم.

به  شهرجهانی گلیم  رساندن  برای  را  سه سال  ما  که  آنجایی  از 
از دست  اهدافی که شورای جهانی صنایع دستی تعیین کرده، 
دادیم و تنها یک سال تا پایاِن اعتبار چهارساله ی ثبت جهانی گلیم، 
نداریم.  عقب ماندگی ها  جبران  جز  چاره ای  داریم،  باقی  زمان 
به همین منظور در قدم اول تمرکز خود را بر روی افتتاح موزه 

گلیم و استقرار دبیرخانه در این مکان گذاشتیم. 
موزه  این  ساختمان  مشکالت  از  بسیاری  امروز  تا  خوشبختانه 
حل شده و اگر برخی ناهماهنگی ها بین شهرداری و اداره کل 
داده  تخصیص  مناسبی  بودجه ی  البته  و  شود  برطرف  میراث 
شود، با انتخاب مشاور موزه، امیدوارم که تا پیش از پایان سال، 

پذیرای گردشگران  و  ببیند  را  افتتاح  رنگ  موزه،  این  سرانجام 
داخلی و خارجی باشد. از سویی در پژوهش هایی که انجام شد، 
متوجه شدیم معضل اصلی گلیم سیرجان که باعث از رونق افتادن 
خرید وفروش این دست بافته شده، این است که؛ ما در سیرجان 
فقط پروسه تولیِد گلیم را داریم و متاسفانه به فراینِد پیش و پس 
پیگیری هایی که  با  داریم  نکردیم. تالش  توجه  گلیم،  تولید  از 
صورت گرفته و از طریق معین های اقتصادی و و البته مشارکت 
بخش خصوصی، راه اندازی  کارخانه های ریسندگی، رنگرزخانه، 
شستشوی گلیم و... در دستور کار قرار دهیم تا با رفع دغدغه 
تعیه و گرانِی مواد اولیه، قیمت تمام شده گلیم را پایین بیاوریم. 
بازرگانی  اتاق  و  استانداری  طریق  از  شده  تالش  این که  ضمن 

استان، بخشی از موانِع صادرات گلیم رفع شود. 
مرکز  راه اندازی  اولیه  مجوز  هم،  آموزش  و  پژوهش  زمینه  در 
صادر  گلیم  دبیرخانه  همکاری  با  آزاد  دانشگاه  گلیم  تحقیقات 
شده. ضمن این که مرکز تحقیقات صنایع دستی و گلیم شرکت 
نظم آوران در کنار یک کارگاه مجهز در روستای دارستان افتتاح 
کند.  برطرف  را  ما  دغدغه های  از  بخشی  می تواند  که  شده 
ایجاد  کرونا  ویروس  شیوع  که  هم  محدودیت هایی  علی رغم 
کرده، تقویم آموزشی و برنامه یک ساله شهرجهانی گلیم تدوین 
حل  برای  هم  قدم هایی  شد.  خواهد  اجرایی  به زودی  که  شده 
بیمه ی بافندگان برداشته شده که امیدوارم با گشایشی که در این 
حوزه صورت بگیرد، بتوانیم به بخش کوچکی از رعایت حقوق 
اجتماعی بافندگان ، عمل کنیم. البته دقت کنید که همه  موارد 
در حالی انجام  شده که متاسفانه دبیرخانه نیز بودجه ای ندارد و 
آبان ماه که  اوایل  امیدوارم در  باید معجزه کنیم.  با دست خالی 
برنامه های جشن ثبت جهانی گلیم را در پیش رو داریم، به صورت 
جدی برنامه های تقویم یک ساله شهرجهانی گلیم را شروع کنیم 
این دست بافته ی جهانی سیرجان،  پود  و  تار  تا شاید سرانجام 

رنِگ سامان به خود بگیرد.

ابوذر خواجویی در گفت وگو با سخن تازه؛

دست های خالی فرهنگ و قصه  پر غصه گلیم
     حسام الدین اسالملو

برگزاریبیستوششمینجشنوارهملیشعررضوی

 عکس:  امین ارجمند

1_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1399/06/22

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه : 524، 139،954 ریال

4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجــــــــان_کیلومتر 50 محور سیرجــان _شیــــــــراز

شرکت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــــر بر تپـــه، بلـــوك 5 

)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

» انجام کلیه خدمات عمومی دفاتر شرکت«
خود را از طریق  برگزاری مناقصه عمومی  به شرکت های ذیصالح واگذار نماید. لذا از 

متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1399/06/15 به سایت 

این شرکت به آدرس www.geg-area.com مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

 جامعه


