
روز  گلیم  جهانی  شهر  ی  جشنواره  چهارمین 
سال  چهارمین  با  مصادف  شهریورماه   ۲۷ شنبه 
با  سیرجان،  پیچ  شیرکی  گلیم  شدن  جهانی 
همت شهرداری و دبیرخانه ی شهر جهانی گلیم، 
محل  در  مهم  این  گرامیداشت  برای  مراسمی 

دبیرخانه ی گلیم برگزار شد.
مسوولین  حضور  با  جشنواره  این  افتتاح 
روز  عصر  در  شهرستان  و  استان  ی  رتبه  عالی 
و  نکات  تمام  رعایت  ضمن  و  شد  برگزار  شنبه 
دستورالعمل های بهداشتی در جهت پیشگیری از 
کرونا، استقبال خوبی از سوی عموم مردم صورت 

گرفت.
از  بسیاری  با  که  روزه  سه  ی  جشنواره  این 
اوقات  ایجاد  برای  هنری  و  فرهنگی  های  برنامه 
خوش جهت آشنایی بیشتر مردم با عنوان بزرگ 
برگزار شد، میزبان هنرمندان  شهر جهانی گلیم 

بسیاری بود.
در این جشنواره دیگر هنرهای اصیل همچون 
تا  قرار داشتند  نمایش عموم  نیز در معرض  پته 
بازدیدکنندگان بیشتر با اینگونه هنرهای ویژه و 

بی نظیر آشنا شوند.
جشنواره  افتتاحیه  آیین  مراسم  ی  حاشیه  در 
ی بزرگداشت چهارمین سال جهانی شدن گلیم، 
درفشی دبیر شهر جهانی گلیم در گفت و گو با 
سخن تازه و توضیحات تکمیلی اش گفت: چند 
جایگاه  این  در  خدمت  توفیق  که  است  صباحی 
نصیب شد و تالش شخص خودم بر این است تا 
پیشرفتی فرهنگی و اثری جاودان از ما و مجموعه 

ی شهرداری باقی بماند.
یکی از اقدامات ما که به طور جدی و حمایت 
ویژه ی شهرداری و شورای شهر پیگیر آن هستیم 
تکمیل و افتتاح طرح گذر فرهنگی گلیم است که 
مقدمات آن حاضر شده و امیدواریم به زودی پس 
این  معقول  زمانی  در مدت  پروژه  زنی  کلنگ  از 

گذر فرهنگی تکمیل و قابل بهره برداری باشد.
درفشی ادامه داد: گذر فرهنگی شام چند غرفه 
مجزا برای ارائه ی خدمات رفاهی به همشهریان 

و مسافرین است و خوشحالیم که در همین غرفه 
ها ارتباط مردم با هنر گلیم بیشتر و نزدیک تر 

خواهد بود.
ایجاد  بر  عالوه  افزود:  گلیم  جهانی  شهر  دبیر 
مبنی  سایتی  تا  آنیم  بر  گلیم،  فرهنگی  گذر 
شناسایی بافندگان گلیم راه اندازی کنیم و با این 
کار بتوانیم اقدامات خیر همچون حمایت از این 
هنرمندان در زمینه خرید و فروش گلیم و بیمه 

داشته باشیم.
تکمیل  دبیرخانه ی گلیم  برای  ساختمانی که 
و تحویل ما شده است در سه بخش موزه، دفتر 
مورد  گلیم،  بافندگی  آموزش  بخش  و  دبیرخانه 
استفاده قرار خواهد گرفت و این یک اقدام نیک از 
سوی شهرداری در جهت پیشرفت سطح فرهنگی 

و درخور شهر جهانی گلیم خواهد بود.
کلید  اینکه  به  باتوجه  داشت:  اظهار  درفشی 
دار شهر جهانی گلیم مجموعه ی شهرداریست، 
مجموعه  اقدامات  و  ها  برنامه  این  با  امیدواریم 
را  شهر  هنری  استعدادهای  بتوانیم  شهرداری 
کشف، حمایت و شکوفا کنیم؛ همانطور که عالقه 
آشنایی  با  گلیم  زیبای  هنر  با  من  بیشتر  مندی 
پسر گلیم بود و مجموعه ی شهرداری به عنوان 
استعدادهای  توانست  هنرمند  این  از  حامی  یک 
باقی  بگذارد،  نمایش  به  بافان  گلیم  از   متفاوتی 
هنرمندان نیز بتوانند از استعداد و هوش هنری 
خود بهره ی کافی را ببرند و همین کار یک اقدام 

ماندگار از سوی مجموعه ی شهرداری باشد.
خصوص  در  مراسم  این  در  خدامی پور  حسن 
طرح گذر فرهنگی گلیم سیرجان توضیح داد: با 
همکاری دانشگاه علم و صنعت که این مکان را 
طراحی کردند تصمیم بر این شد تا خیابان گلیم 
به پیاده رویی با طرح گلیم تبدیل شود سنگفرش 

های طراحی شده هم مرتبط با گلیم باشند.
خدامی پور ادامه داد: در شورای پنجم و شورای 
گذر  به  تبدیل  و  شدن  رو  پیاده  طرح  ترافیک 
فرهنگی شدن این خیابان تصمیم گیری و تایید 

شد.

این گذر فرهنگی محلی برای نمایشگاه دایمی 
و ارایه ی صنایع دستی و به ویژه عرضه ی گلی 
خواهد بود و همینطور موزه ی زنده ای با هدف 
تشویق در جهت بافت و اموزش ایجاد خواهد شد. 
منظر  از  باید  دید  هرچند  کرد:  اظهار  وی 
گلیم  در خصوص  گلیم  به شهرجهانی  اقتصادی 
و بازارش باشد اما همین زمینه ی اقتصادی هم 

مرهون زمینه ی فرهنگیست.
یادآور شدم  را  نکته  این  کررات  به  پیشتر هم 
که بانوان سیرجانی نباید صرفا یک خریدار گلیم 
باشند، زمانی این شهر به معنای واقعی کلمه ی 
خود شهر جهانی گلیم خواهدشد که تمام بانوان 
سیرجان حداقل یک دار گلیم در خانه های خود 
داشته باشند و دستی بر سر این دار هنری بکشند 
داشته  را  هنری  وپودهای  تار  این  بافت  علم  و 
هایی  سازی  فرهنگ  چنین  زمانی  تا  و  باشند 
صورت نگیرد نمی توان گفت به لحاظ فرهنگی 
در این خصوص اقدامی صورت پذیرفته است به 

معنای واقعی شهر جهانی گلیم را داریم.
در  شهرداری،  سرپرست  عسکری،  محمد  امیر 
این مراسم گفت: دبیرخانه ی شهر جهانی گلیم 
انداز  چشم  به  باتوجه  شهرداری  نظر  زیر  که 
تعریفی اش برای خود به دست آورد هایی خواهد 
رسید که به عنوان الگویی مثبت حتی در سطح 

کشور شناخته خواهد شد.
شهریورماه  تایخ۲6  در  داد:  ادامه  عسکری 
سیرجان  پیچ  شیرکی  گلیم  که  بود   96 سال 
ثبت جهانی شد و مزد چندین ساله ی بانوان و 
هنرمندان گلیم باف از این منطقه از ایران زمین 

داده شد. 
بیــان  ســیرجان  شــهرداری  سرپرســت 
بــا  مربــع  متــر  هــزار   50 ســاالنه  کــرد: 
ریــال(50  میلیــارد   500 ریالــی  ارزش 
تولیـد  سـیرجان  در  گلیـم  تومـان)  میلیــارد 
میشـود کـه ۲0 درصـد آن بـه مصـرف داخلـی 
میرسـد و 80 درصـد گلیـم دسـتباف سـیرجان 
شــود.  می  صــادر  کشــور  از  خــارج  بــه 

منظـور  بــه  میتوانــد  گلیــم  مــوزه ی 
شناسـاندن ایـن گلیـم بـه گردشـگران داخلـی و 
خارجـی و همچنیـن طراحـی و نصـب المانهـای 
نقـاط مختلـف  بـا موضوعـات گلیم در  شـهری 

شـهر بسـیار مهـم باشـد. 
اقـدام  ایـن  هـای  هزینه  بـرآورد  عسـکری 
گـذر  طـرح  داد:  شـرح  نیـز  را  فرهنگـی 
بحـث  در  بایـد  و  اسـت  آمـاده شـده  فرهنگـی 
پیمانـکار  و  شـود  انجـام  هزینـه  بـرآورد  بعدی 

تعییـن گردد.
وی بیـان کـرد: مشـاوری کـه بـرای طراحـی 
اسـت،  گرفتـه شـده  گلیـم  موزه  داخـل  نمـای 
هزینـه ی اولیـه ی این طراحـی را بـرآورد کـرده 

و بـه زودی در دسـتور کار قـرار میگیـرد. 
بـه گفتـه ی سرپرسـت شـهرداری سـیرجان؛ 
گـذر  طـرح  نیـز  و  گلیـم  مـوزه  و  دبیرخانـه 
تکمیل  عالـی  موقعیتی  در  گلیـم  فرهنگی 
موضـوع  ایـن  وی  شـد.  خواهـد  افتتـاح  و 
هنـر  و  عشـایر  های  دسـتبافته  نتیجـهی  را 
روسـتائیان شهرسـتان دانسـت و افـزود: افتتـاح 

ایـن 
کـه  هنـری  هـای  خالقیت  بـا  هـا،  مکان 
روسـتایی  هنرمنـد  زنـان  ی  سـرپنجه  حاصـل 
اسـت. تـالش  اسـت، صـورت گرفتـه  و عشـایر 
و  ده  جهانـی  و  ملـی  آنهـا،  ی  خالقانه  هنـر  و 
بیشـتر از پیـش بـه همـگان معرفـی خواهد شـد

   شهباز حسن پور نماینده ی مردم سیرجان و 
بردسیر در مجلس شورای اسالمی، ضمن تقدیر 
مجموعه ی  مراسم،  کنندگان  برگزار  از  تشکر  و 
شهرداری، شورای اسالمی، فرمانداری و اداره ی 
که  کارهایی  هنوز  داشت:  بیان  فرهنگی،  میراث 
انجام می شود آنگونه نیست که بگوییم در شان و 
منزلت مرد خوب و فهیم سیرجان است و شخصا 
به عنوان صدایی رسا جهت  این است  بر  تالشم 
هماهنگی برای به نتیجه رساندن اهداف و برنامه 
را  الزم  پیگیری  شهر  این  در  اجرا  به  الزم  های 

داشته باشم.

دبیر شهر جهانی گلیم عنوان کرد: 

طرح گذر فرهنگی هنری سیرجان به زودی اجرایی خواهد شد 
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گفتار نو: معاون استاندار کرمان از درصد پایین رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا در استان کرمان خبر 
داد و گفت: تنها ۳۳ درصد مردم پروتکل ها را رعایت می کنند.محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه امروز جلسه ستاد ملی کرونا برگزار و آخرین وضعیت بیماری در 
کشور به صورت ویدئوکنفرانسی تشریح شد اظهار داشت: در استان کرمان ۱6 شهرستان با وضعیت نارنجی 
قرار دارند و خوشبختانه هیچ شهرستانی وضعیت قرمز کرونایی نداریم. وی به وجود پنج شهرستان در 
وضعیت زرد و دو شهرستان در وضعیت آبی قرار داد و افزود: ستاد ملی کرونا مصوباتی داشت که بر اساس 

آن واکسیناسیون اتباع بیگانه نیز انجام می شود.

33 درصد کرمانی ها 
پروتکل های 

بهداشتی را رعایت 
می کنند

کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان سیرجان تشکیل شد
کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان به ریاست بهاالدینی فرماندار ویژه شهرستان و با حضور نماینده مردم سیرجان و بردسیر، معاونین 
فرماندار، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران بانک ها و موسسات مرتبط با حوزه اشتغال در سالن 
کنفرانس فرمانداری برگزار و عملکرد دستگاه ها و فرآیند پرداخت تسهیالت و ایجاد 8 هزار شغل مورد بررسی قرار گرفت. بهاالدینی فرماندار 
ویژه شهرستان گفت: بانک ها گزارش پرداخت تسهیالت و ایجاد اشتغال های خود را جهت ثبت در سامانه و ارزیابی هفتگی به اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارسال کنند. فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان تصریح کرد: جلسات بصورت مدون برگزار و مصوبات با 

پیگیری ویژه دنبال می شود تا با بستر سازی مناسب بتوانیم گامی موثر در خدمت رسانی به مردم شهرستان برداریم.  


