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سرنوشتعجیبنقشههایقدیمیفرشکرمان

مهر :محمد نظری ،محقق تاریخ کرمان گفت :نکته قابل توجه در مورد خانه تیمو آن بود که در این مکان بسیاری از نقشهای اصیل فرش
کرمان ترسیم شد و حاال به الگویی برای بافت فرش تبدیل شدهاند؛ گفته میشود به دلیل رها شدن این خانه برخی از نقشههای قدیمی فرش
کرمان مفقود شده و مشخص نیست چه شده است .نظری :این خانه  ۱۰۰سال قدمت داشت و یکی از منحصر به فرد ترین بناهای کرمان از
نظر معماری و مکانی برای طراحی نقشه فرش کرمان بود و تعدادی از فرشهای نفیس کرمان به نام تیمو در این مکان طراحی و بافته شد و
در نهایت ژرژ تیمو فرزندش این خانه را به ارث برد اما به دلیل عدم مدیریتش این مرکز تولید فرش در سال  ۱۳۱۴منحل شد.وی گفت :خانه
دارای معماری چشم نواز و بسیار زیبا بوده است اما صاحبانش نتوانستند شکوه خانه را حفظ کنند.

فرهنگ

آغاز مرمت

کاروانسرای
گنجعلیخان
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معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از آغاز
مرمت ضلع شرقی کاروانسرای گنجعلی خان کرمان خبر داد .شفیعی افزود«:عملیات سبک سازی،
آوار برداری ،طاق زنی ،سقف پوشی و آجرفرش سقفهای ضلع شرقی کاروانسرای گنجعلیخان کرمان
در حال اجرا است ».او با اشاره به اینکه تاکنون چندین فاز عملیات مرمتی در این بنای تاریخی انجام
گرفته است ،اظهار کرد« :امیدواریم با تامین اعتبار دوباره فعالیتهای مرمتی دیگری در این کاروانسرا
انجام شود ».شفیعی خاطرنشان کرد«:هم اکنون این کاروانسرا با کاربری بازارچه صنایع دستی میزبان
گردشگران و عالقمندان به آثار تاریخی و صنایع دستی است».

گزارشی پیرامون خانههای بوم گردی؛

مهمانداری نوین با سنتهای قدیم
معظمه صادقی نژاد

اولین خانه بوم گردی کشور به دست مازیار آل داوود پدر
گردشگری ایران راه اندازی شد .این اقامتگاه که آتشونی نام
دارد در دل کویر مصر ایران است .اگر به شهرهای ایران سفر
کنید میفهمید که از میان گزینههای اقامتی موجود در این
شهرها ،گردشگران خارجی وبعضا داخلی به سراغ هتلهای
لوکس نمی روند بلکه به مناطق بکر و بافت قدیم شهر
میروند زیرا دراین محلهها خانههایی موجود است که به بوم
گردی شهره هستند .در استان کرمان و تبع آن شهرستان
سیرجان مدتی است که به راه اندازی این اقامتگاهها روی
آورده اند اقامت گاههایی که در بحبوحه جهانی شدن دهکده
ی گلیم دارستان نیاز به آنها ملموس بود و انتظار میرفت
که افراد توانا و خالق از این موقعیت استفاده کنند تا باعث
پویایی بیش از پیش آن شوند اما افسوس که چنین اتفاقاتی
رخ نداد درپی همین موضوع سخن تازه به طور ویژه به این
موضوع پرداخته است که در پی میآید.
جای خالی بوم گردیها در دارستان

در ادامهی این گزارش در گفت و گوی اختصاصی سخن
تازه با ابوذر خواجویی در رابطه با ارتباط امارتهای بوم
گردی با صنایع دستی وی گفت :قطعا برای سیرجان که
در سالهای گذشته در حوزهی صنایعدستی ،تبدیل به یک
برند جهانی شده ،نبود و یا کمبود خانههای بومگردی ،یک
نقص بهشمار میرود .بههر حال یکی از مهمترین کارویژههای
شهرهای جهانی صنایعدستی ،ارتقای وضعیت گردشگری در
آن شهرها میباشد.
ن شهرها باید با استفاده از نمادهای برند جهانی
در واقع ای 
خود ،چنان تحولی در فضاهای شهری ایجاد کنند که
گردشگران داخلی و خارجی ،به سفر و گشتوگذار در آن
شهر ،عالقهمند شوند .کما اینکه در دستور العمل انتخاب
شهرهای جهانی صنایعدستی آمده است :با رسمیت پیدا
کردن هر شهر جهانی صنایعدستی ،باید تبلیغات ملی و
بینالمللی جهت معرفی همهی ارکان حوزهی صنایعدستی
آن شهر صورت پذیرد .همچنین صنایعدستی در نمادهای
زندگی اجتماعی آن شهر ،مانند عناصر شهری و فضاها و
بافتهای شهری ،باید بیش از پیش بهچشم بخورد.
در ضمن اگر نگاهی به تجربهی سایر کشورها بیندازیم،
میببینیم که شهرهایی همچون تولدو در اسپانیا و مکناس
در مراکش ،چگونه از این فرصت در جهت توسعه و بهبود
گردشگری خود بهره بردهاند.

ما هم باید سعی کنیم در راستای بهبود زیرساختهای
گردشگری خود ،تقویت بومگردی در سیرجان را به صورت
جدی مدنظر قرار دهیم ،که البته این امر نیازمند تعامل
بیشتر بخش خصوصی و دولتی است.
مطالعه و برنامه ریزی قبل از احداث بوم گردیها

ابوذر خواجویی در ادامه در رابطه با اهمیت مطالعه اصول
اولیه احداث خانههای بوم گردی گفت :نکته مهم دیگری
که باید عرض کنم این است که؛ ما باید در راستای تقویت
و راهاندازی خانههای بومگردی ،کامال اصولی و با برنامه وارد
شویم ،وگرنه با شکست و سرخوردگی روبرو خواهیم شد.
اصوال قبل از تاسیس هر بومگردی ،انجام مطالعات زیرساختی
از سوی سرمایهگذار و نهاد مجوز دهنده ،حتما باید انجام
شود تا بفهمیم مکانی که در آنجا قرار است خانه بومگردی
تاسیس شود ،مناسب گردشگری و جذب گردشگر هست
یا خیر؟
بوم گردیهای دارستان پشتوانه رونق فروش گلیم

خواجویی به عنوان دبیر دهکده جهانی گلیم در مورد
ضرورت خانههای بوم گردی چنین افزود :خب در روستای
دارستان که مشهور به دهکده جهانی گلیم است ،ظرفیت
ایجاد خانه بومگردی فراهم شده و قطعا احداث چنین
مجموعهای به جذب گردشگر در این روستا کمک میکند.
ما حتی میتوانیم دارستان را به عنوان روستای هدف
گردشگری تعیین و معرفی کنیم.
ما زمانی میتوانیم لفظ گردشگر را به کسی اطالق کنیم که
حداقل  ۲۴ساعت در جایی اقامت داشته باشد .خب وقتی
این امکان در دارستان یا بسیاری از نقاط گردشگری سیرجان
وجود ندارد ،چگونه میتوانیم امیدوار به جذب توریست در
شهر جهانی سیرجان باشیم.
در مورد گلیم هم به صورت ویژه ما نیازمند حضور گردشگران
در سیرجان هستیم .در واقع اگر بخواهیم رونق را در این
عرصه بهوجود بیاوریم ،باید زمینه حضور گردشگران داخلی
و خارجی را فراهم کنیم تا آنها بدون واسطه از بافنده ،گلیم
خریداری کنند.
طبیعت در پناه اکولوژها

عبدالرضا کوهپایه راهنمای بین المللی گردشگری است او
همچنین تجربههای بسیاری در رابطه با اکوتوریسم دارد
که در این رابطه به خبرنگار ما گفت :اکوتوریسم کمتر از
سه دهه است که در دنیا شکل گرفته ،به طور کلی یعنی
طبیعت گردی به صورت یک پایگاه ،گردشگران وارد مناطق
طبیعی میشوند و از آنجا لذت میبرند و پولی که میدهند
صرف حفظ طبیعت آن منطقه میشود و وقتی که مفهوم

اکوتوریسم در دنیا مطرح شد در کنارش مفهوم اکولوژ هم
شکل گرفت به این صورت که گردشگرانی که هدف و بازار
اکوتوریسم هستند مکانهای اقامتی را در مناطق طبیعی
انتخاب میکنند و پولش را صرف حفاظت از محیط زیست
میکنند .به طور مثال در جایی که درآمد مردم از دامپروری
است شاید به خاطر آن به علفزار و جنگلهای آن منطقه
آسیب برسانند یک اکولوژ میتواند در آنجا مستقر شود و
راهنمای محلی به اکوتوریسم کمک میکند که محصوالت
محلی اش را بفروشد و برای ممر درآمد به طبیعت تخریب
نرساند در واقع اکولوژها ضمن حمایت و تعهد به مفهوم
اکوتوریسم تجربه طبیعت گردی را به گردشگران منتقل
میکنند.
اکولوژها باید در روستا مستقر شوند جایی که هیچ گونه
آلودگی هوا صدا و غیره نباشد .اکولوژهادر مناطق طبیعی
ساخته میشوند و برای مدیریت زباله ،فاضالب ،تولید انرژی
و غیره هستند و هدف نهایی اکولوژها مطلقاً تامین درآمد
نیست بلکه هدف اصلی آن حفاظت از طبیعت است و در
کنار آن درآمد میتواند انگیزه ایجاد کند در ایران اکولوژی
نوپااست و تا به امروز اکولوژی که از انرژی خورشید استفاده
کند و مدیریت پسماند داشته باشد را ندیده ایم.
سراغ یکی از متولیان خانههای بوم گردی سیرجان در
روستای محمودآباد سادات رفتیم .این اقامتگاه سنتی در
حال ساخت است و حدود  ۸۰درصد کار پیشرفت کرده
است .مصطفی خدمتی یکی از صاحبان این اقامتگاه ،در مورد
این اتفاق خوب گفت :به دلیل عالقهای که به خانههای بوم
گردی داشتم و بنا به موقعیت تاریخی محمودآباد و نزدیکی
آن به جاده ترانزیت و همچنین اینکه محل زندگی خودم
هست موقعیت مکانی را در محمودآباد در نظر گرفتیم این
اقامتگاه یک خانه قدیمی از دوره قاجار است که خودم به
همراه استادان سیرجانی آن را احیا و بهسازی کردیم.
این بنا شامل  ۷اتاق ۷ ،سرویس بهداشتی ،دو حیاط ،دو
بادگیر و دارای تزئیناتی چون ارسیها با گره چینی و نورهای
رنگ ،ازاره چینی پرکار ،پنجرههای گچی با نقوش اسلیمی،
پنجرههای آجری کاهگلی ،شمشه گچ ،سقف گنبدی،
دیوارهای مزین به نقوش سفالی آبچکان و شرفی باال با چهار
طبقه آجری بر گرفته است تا آبچکانهای خانههای قدیمی
محمودآباد و نیز حوض آب است .حدود  ۳ساله که با هزینه
خودم و شریکم آقای انصاری در حال ساخت این مکان
هستیم و اقامتگاه سنتی ما مانند خانههای فاخر یزد است.
بوم گردی دور از هیاهوی شهر

مصطفی خدمتی هنرمند سفالگر سیرجانی در ادامه افزود

عکس/ :سخن تازه

مکان اقامت گاه در جایی بی سر و صدا و دنج که از یک طرف
به برج و از طرفی دیگر مشرف به حسینیه محمودآباد است
و در صدمتری آن یخدان و در جوار کارگاههای سفالگری
و چادر شب بافی است که محل خیلی خوبی برای بازدید
توریستهاست.
بوم گردی باغ سنگی

از دیگر بوم گردیهای سیرجان میتوانیم به بوم گردی
درویش خان در محل زندگی آن مرحوم که توسط نوهاش

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

مریم اسفندیارپور راه اندازی شده است ،اشاره کنیم به گفته
اسفندیارپور این بوم گردی با  ۶اتاق و ظرفیت  ۴۰نفر با
ارائه انواع غذاهای محلی در همان اتاقهای محل زندگی
مرحوم درویش خان اسفندیارپور خالق باغ سنگی با کمک
شرکت معدنی و صنعتی جهان فوالد از دو سال پیش در
حال فعالیت است و گردشگرانی از اکثر کشورها مهمان ما
بوده اند و این امر باعث رونق و شناخته شدن باغ سنگی در
جهان شده است.

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335

نق
د و اقساط

جوشکـاری سیــار
َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لولههای فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

تعمیر لوازم خانگی در منزل
یخچال ،لباسشویی ،جارو برقی ،بخاری و...

محیاپور 09381455260/09136150771

فروش انواع کولر گازی اسپلیت
فروش  -نصب  -سرویس  -تعمیر
09132477057 -09136360013

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

