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ایرنا: از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۲۰ هنرستان هنرهای زیبا در استان های کشور راه اندازی شده 
است که از این تعداد ۱۰ هنرستان مهرماه امسال فعالیت خود را آغاز می کنند. به گزارش روابط 
عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۱۳ هنرستان هنرهای زیبای دختران و ۷ هنرستان 
پسران در ۴ سال اخیر راه اندازی شده است. هنرستان های هنرهای زیبای دختران بجنورد، خرم 
آباد، جیرفت، سیرجان و مشهد و هنرستان های هنرهای زیبای پسران بم، جیرفت، شهرکرد، 

قزوین و کاشان مهرماه امسال افتتاح می شوند.

آغاز فعالیت 
هنرستان هنرهای 

زیبا از مهرماه 
امسال

نخستین مرکز بومی قناتی کشور در کرمان راه اندازی شد
 براساس آخرین خبرهای منتشر شده، نخستین مرکز بومی قناتی کشور در کرمان راه اندازی شد. این مرکز قنات در استان با هدف 
حفظ، احیا و مرمت این سازه های ارزشمند آبی در کرمان به همت برخی فعاالن این حوزه و با تاکید استاندار کرمان افتتاح شد. مرکز 
قنات استان کرمان دارای تشکیالتی غیردولتی است که ریاست هیات امنای آن را استاندار وقت برعهده دارد و دیگر اعضای آن به شرح 
زیر هستند: مدیرکل وقت آب منطقه استان، رئیس سازمان وقت جهاد کشاورزی استان، مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان، مدیرکل 
وقت دفتر بازرسی استانداری و معاونت وقت عمرانی استانداری و پنج نفر کارشناس شخص حقیقی ثابت. استان کرمان که سابقه دیرین 

در حوزه قنات در کشور دارد.

کوچه پر است از صدای برخورد شانه بر دار گلیم؛ 
چه  کسی  گلیم بافند.  زنانش  که  خانه هایی  از 
می دانست که روزی همین هنر، شهری را جهانی 

می کند. 
که  و طراوِت حیاِط آب پاشی شده بس  پشم  بوی 
کم  ابتدای صبح  از  روستا  زنان  است.  بخش  لذت 
فارغ  خیالی  با  و  می نشینند  گلیم  دار  پشت  کم 
نخ های  زدن  گره  و  طرح   به  روزگار،  دغدغه ی  از 
گام.  گام؛  گام؛  می شوند،  مشغول  لولیده  هم  در 
گویا  نباشد.  آشنا  صدا  این  با  که  نیست  خانه ای 
از هم در  را  گلیم  دار  به  زنان روستایش، کوبیدن 
بیشتر  و  بیشتر  این صداها  لحظه  و هر  سبقت اند 

می شود.
شهر جهانی گلیم 

این هنر دسِت زنان سیرجان و روستاهایش است که 
آن را جهانی کرده و همین باعث شده که در همه 
جای سیرجان اثری از گلیم دیده  شود، از اِلمان های 

شهری گرفته تا داخل کاروان سرا و مغازه ها. 
تنوع زیادی در  این قدیمی ترین دستبافته، دارای 
از  که  است  بافت  روش  و  رنگ بندی  نقش،  طرح، 
پیچ  شیریکی  گلیم های  به  می توان  آن ها  میان 
شاخص ترین  از  یکی  که  کرد  اشاره  سوزنی  یا 
با  که  بوده  روستاییان  و  عشایر  دستبافته های 
بافندگی  سنت های  در  ساله  صد  چند  سابقه ای 
عشایر به خصوص افشارها و بچاقچی ها ریشه داشته 

که خاستگاه اصلی آن روستای دارستان است. 
از  را  آن  کیفیتش  و  رنگ  و  نقوش  تنوع  ظرافت، 
شهرت جهانی برخوردار کرده و در شورای جهانی 
صنایع دستی ثبت ملی و ثبت جهانی شده است و 
چند سالی ست که سیرجان قطب گلیم بافی ایران 
نامیده شده که بیش از ۷۰ درصد تولیدات آن به 

خارج از کشور صادر می شود.
رایزنان  و  سفیران  حضور  با  که  بود   ۱۳۹۶ سال 
از  دیدن  و  سیرجان  به  کشور  چندین  اقتصادی 
نمایشگاه گلیم، این هنر دست را ثبت جهانی کردند 
و از آن سال، چنین روزی جشن گرفته می شود. اما 
باید دید از ۴ سال پیش تاکنون چه تغییراتی در 
حوزه گلیم شهر صورت گرفته. پای صحبت تعدادی 
از گلیم بافان روستا رفتیم و اوضاع را از آن ها جویا 

شدیم.
دستانی هنرمند 

زمین،  روی  شده  پهن  داِر  به  زدن  شانه  صدای 
یکی  دِر  است،  خانه  این  در  گلیم  بافت  از  نشان 

از خانه های روستا را زدیم و پای درددل بافنده ی 
این هنر جهانی نشستیم: »ما به بافت گلیم عادت 
کردیم. هر روز بعد تمیز کردن خانه و درست کردن 
ناهار، پشت دار گلیم می نشینیم و شروع به بافت 
می کنیم. بستگی به سایز گلیم دارد و در عرض یکی 
دو ماه گلیمی را کامل می بافیم و با فروشش، کمک 
فروش  برای  قدر  این  اما  می شویم.  زندگی  خرج 
دوباره ی  کردن  پهن  از  که  می شویم  اذیت  گلیم 
دار در خانه، پشیمان می شویم. زمان فروش، فقط 
عیب های گلیم دیده می شوند و این قدر قیمت را 

پایین می آورند که چشم مان به هیچ نمی افتد. اما به 
بافتن عادت داریم و دوباره گلیم دار می کنیم.

 کل سود این گلیم در جیب واسطه گر می رود، ارزان 
از ما می خرند و گران صادر می کنند اما هیچ کار 

نمی توان کرد.«
جهانی شدن سودی برای ما نداشت 

از چهار  بافنده روستایی می پرسیم که  این زن  از 
هیچ  آیا  تاکنون  شد  جهانی  گلیم  که  پیش  سال 
تغییری در حوزه ی گلیم رخ داده است؟ با صراحت 
چند  برگزاری  از  غیر  تغییری.  »هیچ  می گوید: 
جشنواره در سال، دیگر هیچ اتفاقی نیوفتاده. هنوز 

باید نخ های خارجی تهیه کنیم در حالی که در شهر 
خودمان بهترین نوع نخ از لحاظ مرغوبیت داریم اما 
هیچ ترتیب اثری برای تولید نخ داده نشده که حتا 

می توانست ایجاد شغل کند.«
فقط جشن و همایش داشتیم

نظر فعاالن عرصه ی هنر و گلیم را جویا شدیم و در 
این رابطه با محمد شول، فعال در حوزه فرهنگی و 

طراح گلیم گفتگو کردیم.
محمد شول در رابطه با اتفاقات بعد از جهانی شدن 
سیرجان به واسطه ی گلیم چنین اظهار نظر کرد: 
فقط  تاکنون،  گلیم  شدن  جهانی  ثبت  زمان  »از 
جشن و همایش داشتیم و دیگر هیچ کاری در حوزه 
گلیم صورت نگرفته، هرچند دبیرخانه شهر گلیم 

هم افتتاح شده اما هیچ کدام تاثیری و یا ایجاد نگاه 
منتقدی به این قضیه به جریان نیوفتاده. به غیر از 
بودجه خراب کردن، اتفاق دیگری رخ نداده است.«

باید به گلیم نگاه هنری شود نه اقتصادی
این فعال فرهنگی که اعتقادش بر مهم بودن نقش 
بافنده است، از دغدغه هایش می گوید: »بارها گفته ام 
برپا ماندن دار  باعث  پایه اصلی گلیم که  که  که 
گلیم است، کسانی هستند که گلیم را می بافند، باید 
مورد حمایت قرار بگیرند اما متاسفانه می بینیم که 
تمام سود عاید تولیدکننده ی عمده است. قیمتی 
که به بافنده داده می شود قیمت واقعی نیست و در 
واقع کمترین قیمت به گلیم باف داده می شود. البته 
که کسانی هستند که نمی گذارند این اتفاق بیفتد 

چون بازار کاسبی شان خراب می شود. اما باید به 
این  توانست در  توجه داشت چیزی که  نکته  این 
عرصه، هنر خودش را نشان دهد، خوِد گلیم است به 
اعتقاد من باید وجهه ی هنری گلیم ارجحیت پیدا 
کند به جنبه ی اقتصادی آن و روی هنری بودن آن 
مانور داده شود اما متاسفانه خوِد گلیم، غریب مانده 
و هر کسی وارد این عرصه شده فقط به این منظور 

نگاه کرده که درآمدش چقدر خواهد بود.«
هیچ تاجری برنگشت

 محمد شول ادامه داد: »باید دید حضور ۳۰ سفیر 
و کاردان اقتصادی کشورهای مختلف، چه سودی 
داشته. می بایست این هنر در کشور این ۳۰ سفیر 
و کاردان، ادامه دار باشد، اما متاسفانه هیچ تاجری 

سفیری  هیچ  و  برنگشت  سیرجان  به  آن  از  بعد 
در جشنواره  نشد.  کشورش  در  هنر  این  خواستار 
گلیم چیزی که به نمایش گذاشته شد، رویدادهای 
قبل از بافت را هم به نمایش گذاشت. این چشمگیر 
شد از نخ ریسی تا رنگرزی تا راه انداختن دار گلیم 
و...  به طوری که بعد از حضور رییس منطقه آسیا و 
اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی در جشنواره 
گفت: »ما یکی از بهترین و غنی ترین صنایع دستی 
جهان را دیدیم.« اما تمام این امور در حد همان 
نمایش بود و در واقع کلیه مواد اولیه مورد استفاده 
برای بافت گلیم، از شهرها و کشورهای دیگر وارد 

می شود و هیچ بازار کاری در شهرمان ایجاد نشد. 
مرغوب ترین  جزو  سیرجان  پشم  که  حالی  در 
آن  از  بعد  و  می شود  صادر  خام  که  پشم هاست 
گرانتر باید خریداری کنیم. اگر چنین صنعتی در 
به  اشتغالزایی   بر  عالوه  می کرد  پیدا  رواج  شهر 

صنعت شهر کمک شایانی می شد.
اما هیچ کدام را در سیرجان نداریم حتا همان گلیم 
را هم پس از بافت، به صورت خام صادر و روال کار 

فقط بنا بر خام فروشی استوار شده است.«
تنها چند اِلمان؛ عاید شهری جهانی شد

پیشنهاد این طراح گلیم این بود: »باید سایتی راه 
اندازی شود که قیمت گلیم در آن به روز باشد و 
شفاف سازی قیمت ها صورت بگیرد که گردشگری 
که وارد شهر می شود قیمت به روز را رویت کند. 
این هنر می بایست به صورت یک هنر بومی حفظ 
شود، همان طور که به عنوان مثال، منبت کاری 
اصفهان فقط برای اصفهان ثبت شده اما هر کسی 
از راه رسید این هنربافت گلیم را آموخت و رفت و 

هنر را به نام خود ثبت کرد. 
باید  می شود   شهر  وارد  گردشگری  که  زمانی 
جهانی ست  شهری  سیرجان  که  ببییند  و  بداند 
دیگری  کار  اِلمان  چند  با  فقط  موضوع  این  اما 
صورت نگرفته و یا اینکه زمانی در گوگل نام گلیم 
جستجوکننده  می شود،  جستجو  شیریکی پیچ 
روبرو شود، در عین حال  قوی  با یک سایت  باید 
فعالیت هایی از جمله طرح پژوهشی تهیه و تدوین 
بانک اطالعات نقوش گلیم، طرح پژوهشی شناسایی 
و مطالعه جامع مجموعه دستبافته و سایر اسباب و 
لوازم مرتبط با آن از مقاالت متعدد تا شیوه کار و 
نمونه های بسیار قوی اما تاکنون چنین نبوده که 
این  اتفاقات سریع تر رخ دهند. در  این  امید است 
صورت می توانیم اعالم کنیم که تنها دلیل جهانی 
شدن سیرجان، گلیم آن بوده است نه معدن و پسته 

و بقیه محصوالتش.«

در سایه بی توجهی به هنر گلیم بافی

عاید شهر جهانی گلیم، تنها چند اِلمان بود
       لیال گلزاری

  عکس: سید محمد فروزنده

ثبـت جهانـی شـدن  زمـان  از   
و  جشـن  فقـط  تاکنـون،  گلیـم 
همایش داشـتیم و دیگر هیچ کاری 
در حـوزه گلیـم صـورت نگرفتـه، 
گلیـم  شـهر  دبیرخانـه  هرچنـد 
هـم افتتـاح شـده امـا هیـچ کدام 
تاثیـری و یـا ایجـاد نـگاه منتقدی 
بـه این قضیه بـه جریـان نیوفتاده. 
خراب کـردن،  بودجـه  از  غیـر  بـه 
اتفـاق دیگـری رخ نـداده اسـت.«

آگهي مناقصــه عمومــي 
شمــاره  1400/35/ع

لوله كشي گاز اكسیژن  تجهیزات و اجرای  تأمین   « دارد  نظر  در  عام(  گهر )سهامي  و صنعتي گل  معدني  شركت 
دستگاههاي آنالیز سولفور« مربوط به آزمايشگاه های مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار 
واجد شرايط و دارای گواهينامه صالحيت پيمانكاری با رتبه حداقل 5 در رشته تأسيسات از سازمان مديريت 
و برنامه ريزی كشور، واگذار نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از 
بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند.  مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1400/7/11 
در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي 
موضوع مناقصه در روز يكشنبه مورخ 1400/7/4 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آقای محمد محتشم وکیل صدیقه محتشم و مهران غفاری سرابی با ارائه 4 برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 74 سیرجان مدعی است 
که اسناد مالکیت ششدانگ پالک 2696 فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  خانم صدیقه محتشم و آقای مهران غفاری 
سرابی بالمناصفه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ضمنا حساب شماره 1396021000879415 -1396/12/20 معاون 

دادسرای سیرجان مقدار سهام مهران غفاری سرایی بازداشت است.  1227  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/24

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم زهرا جاهدی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش 
سهم و شش هفتم سهم مشاع از ششدانگ پالک 11 فرعی باقی مانده  از 2250  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان که به 
22 فرعی از 2250 اصلی تغییر یافته است.  بنام  خانم زهرا جاهدی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به 
علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع 
مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و 
عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.   1235  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/31

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

اسناد و مدارک:

1-درخواست رسمی با ذكر شماره فراخوان ) اعالم آدرس ايميل، شماره تماس ثابت و همراه الزامی است.(

2-مدارک ثبتی )جواز كسب، شماره ثبت، كد اقتصادی، شناسه ملی، گواهی ثبت و گواهی آخرين تغييرات (

3-رزومه ، سوابق تامين و رفرنس های فروش، مدارک مربوط به توانمندی مالی)صورت حساب مالی سه ماه اخير(

4-تكميل فرم خود اظهاری از سايت  اينترنتی مجتمع جهان فوالد سيرجان 

توضیحات:
1- ارائه مستندات هيچ گونه حقی برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان 

پس از ارزيابی و تعيين تامين كنندگان واجد صالحيت، اقدام الزم را بعمل خواهد آورد.

2-به مدارک ارسال شده ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آگهی فراخوان شناسایی  و ارزیابی تامین كنندگان 

دوربین مداربسته برند داهوا و رایانه سرور  

»شماره 7-00-خ«
شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به شناسايی و ارزيابی تامين 
مشخصات  )با  داهوا  برند  بسته  مدار  بين  دور  تامين  جهت  صالحيت  واجد  كنندگان 
ذيل( و رايانه سرور DSS  مورد نياز كارخانه خود به شرح ذيل، اقدام نمايد ؛ لذا از 
كليه توليدكنندگان و تامين كنندگان معتبر كه دارای توانايی مناسب، سوابق و تجارب 
مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آيد  حداكثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ  چاپ 
اين آگهی فراخوان، ضمن اعالم آمادگی، نسبت به ارسال مدارک و مستندات الزم به 
 09123279420 آدرس ايميلSJACO.99 @gmail.com به ارتباط با شماره تماس 

)در ساعات اداری( اقدام نمايند.


