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فردایکرمان: استاندار کرمان با تاکید بر اینکه شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در راستای 
مسئولیت های اجتماعی به حوزه ی میراث فرهنگی ورود کنند، گفت: »برای واگذاری مرمت و احیای 
بناهای تاریخی به بخش خصوصی آمادگی کامل در استان وجود دارد«.  زینی وند از آمادگی استان 
برای واگذاری مرمت و احیای بناهای تاریخی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: »استان کرمان 
بناهای تاریخی و میراثی فراوانی دارد که با ورود سرمایه گذار می توان آن ها را احیا کرد و رونق 

صنعت گردشگری استان را رقم زد«.              

 ورود شرکت های 
صنعتی و معدنی به 
حوزۀ گردشگری و 

میراث فرهنگی

 واگذاری بزرگترین خانه خشتی جهان
بزرگترین خانه خشتی جهان در روستای قاسم آباد حاجی از توابع بخش مرکزی رفسنجان همچون نگینی درخشان در کویر خشک و 
سوزان خودنمایی می کند. خانه ای که همواره پذیرای مسافران از شهرهای دور و نزدیک و گردشگران خارجی  بوده و قرار بود پس از مرمت 
و تبدیل به هتل سنتی به این نقطه از کویر رونق ببخشد. اما پس از هزینه های میلیاردی و حواشی که برای آن ایجاد شد، رها شده و قرار 
بود مدتی در اجاره شهرداری قرار بگیرد، این موضوع هم بنا به دالیلی محقق نشد و طی حضور رزم حسینی وزیر صمت تفاهم نامه ای با مس 
و اوقاف به امضا رسید که این خانه به شرکت مس واگذار شود، که هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است.  بنای خانه حاج آقاعلی بزرگترین خانه 

خشتی جهان با ۱۴ هزار متر مربع عرصه و هفت هزار متر مربع اعیان بنا شده است.

ولی بلوار در واقع دارالقرانسیرجان، در
تاریخی موزهی عنوان تحت موزهای عصر،
ومردمشناسیسیرجانوجودداردکهبه
ازشهروندان بسیاری میتوانگفت جرات
بیخبرهستند اینمساله از سیرجانیهم

چهرسدبهمسافرینوگردشگران!
میراثمهمشهر

را  قدمت  با  و  اشیایی خاص  که  موزه  این 
مهم  میراث  جزو  داده  جای  خود  در  نیز 
شهر تلقی می شود اما آنقدر در انزواست که 
نام و آوازه ای هم از آن به گوش نمی رسد. 
در  ابتدا  موزه  مسوول  با  صحبت  از  پیش 
این مکان خاص بازدیدی داشتم و از وجود 
در  بومی  فرهنگی  و  تاریخی  عناصر  برخی 

سیرجان شگفت زده شدم!
از آثار خطاطان به نام سیرجانی و کاتبان 
تاریخی  مختلف  اشیای  تا  گرفته  مشهور 
این موزه گردآوری  از طرق مختلف در  که 
باعث  شواهد  و  موارد  این  تمام  و  شده اند 
شد تا بیشتر کنجکاو شوم که چرا اصال در 
یا  نشانه  تابلو،  سیرجان  شهر  به  ورود  بدو 
عالمتی مبنی بر وجوده موزه در شهر جهت 

بازدید وجود ندارد؟
از  پیش  تا  چرا  می آید؛  پیش  سوال  این 
ما حتی  مدارس شهر  کرونا  و شیوع  وجود 
برای کسب  مکان  این  از  تفریحی  بازدیدی 

دانش بیشتر برگزار ننموده اند؟
بیتوجهیبهموزه

و  تاریخی  موزه ی  مسوول  حسینی،  وحید 
مردم شناسی سیرجان گفت: موزه ی مردم 
تاسیس  جهت  همین  به  سیرجان  شناسی 
قدمت  با  اشیایی  و  نمود  فعالیت  به  آغاز  و 
تاریخی مختلف را در خود جای داده است 
معنای حقیقی جزو سرمایه  به  موزه  این  و 

های شهر ماست که متاسفانه نسبت به آن 
می توان  بسیاری  کارهای  می شود.  توجهی 
گردشگر  جذب  و  موزه  تبلیغ  زمینه ی  در 
داشت و برخی برنامه ها در همین زمینه هم 
سرانجام  به  کرونا  شیوع  دلیل  به  متاسفانه 
نزدیک  آینده ای  در  امیدواریم  و  نرسید 
و  دهد  رخ  زمینه  این  در  خوبی  اتفاقات 
سازمان های  بیشتر  توجه  با  امیدواریم 
مرتبط به این بخش مهم از تاریخ و فرهنگ 
زمینه ی  در  مثبتی  اتفاقات  شهرستان، 
تاریخی و گردشگری انجام پذیرد؛ همچنین 
و  دارند  کهن  اشیایی  اگر  عزیز  همشهریان 
شرایط نگهداری از آن برایشان میسر نیست 
می توانند اشیا را به موزه سپرده تا هم بهتر 
از آن ها مراقبت شود و هم به گسترش این 

مکان کمک ارزشمندی کنند.
بیان داشت:این موزه  این خصوص  وی در 
کنون  تا  دارد  هم  گسترش  پتانسیل  که 

مورد توجه نبوده و با شیوع ویروس کرونا و 
پیش  از  بیش  گردشگری  چشم گیر  کاهش 
مهجور مانده و متاسفانه توجه درخوری هم 
که باید از سوی ارگان های مربوطه از جمله 
نشده  آن شود،  به  فرهنگی  میراث  سازمان 
و  گرفته  خاک  که  مدت هاست  موزه  این  و 

بی نام و نشان مانده است.
یک  موزه  بنده  نظر  از  گفت:  حسینی 
عنوان  به  بلکه  نمی شود  محسوب  مکان 
شناسنامه ی یک منطقه و یا سرزمین برای 
در  امروز  می باشد .  خودش  اثبات  و  معرفی 
دنیا و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و 
خرابی های زیادی که به بار آورد، شهرهای 
بزرگ تصمیم گرفتند که هویت و پیشینه ی 
اثبات  با داشتن موزه های غنی  را  خودشان 
کنند و حتی دست به غارت اموال تاریخی 
ناگفته  زدند.  دیگر  کشورهای  و  شهرها 
در  گذشته  قرن های  در  امر  این  که  نماند 

کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه مرسوم 
راه  را  عتیقه بازان  بنام  انجمن هایی  و  بود 
انداخته بودند که یا اموال و اشیای مختلف 
تاریخی و هنری را در حراجی ها می خریدند 
و جمع آوری می کردند و یا در مستعمرات 
خود چپاول می کردند این امر آنقدر مرسوم 
موزه ها  اکثر  می بینیم  امروزه  که  شد 
و  تمدن  از  آثاری  از  برگرفته  دنیا  بزرگ 
هم  دنیاست. سیرجان  مختلف  فرهنگ های 
بی نهایت به تقویت این موضوع برای ارائه و 

اثبات پیشینه تاریخی خود نیاز دارد.
زودی،  به  افزود:  سیرجان  موزه  مسوول 
مکان  این  بیشتر  معرفی  به  برنامه هایی  در 
بحث  و  موزه  این  از  بهتر  بهره  برداری  و 
بارکددار کردن اشیا را داریم که هر شخص 
خارجی  بتواند  یا  ایرانی  کننده  بازدید  و 
حداقل به دو زبان رایج شناسه اثر را داشته 
باشد و در بحث معرفی موزه در سطح وسیع 

با همکاری شهرداری، امکان پذیر است.
میراث  اداره  همکاری  با  رابطه  در  وی 
فرهنگی  میراث  رییس  با  گفت:   فرهنگی 
دیدگاه  با  که  داشتیم  جلساتی  سیرجان 
دادند  را  جانبه  همه  همکاری  قول  مثبت، 
پیشینه ی  و  گستردگی  به  توجه  با  و  
دوران  از  آثاری  دارد،  که سیرجان  تاریخی 
را در حوزه ی  امروز  تا عصر  اسالم  از  پیش 
آثار  مثال  برای  داریم  سیرجان  شهرستان 
این  که  تاریخ  از  پیش  دوره ی  از  معروف 
نقوش  چوپانی  کنده ی  نقش  آثار  موارد 
صخره ی سیاه شاه فیروز هستند که از این 
آثار در کتاب های دانشگاهی دنیا به عنوان 
آثار مهم و ارزشمند ما قبل تاریخ نام برده 
تاریخی  گستردگی  به  باتوجه  و  است  شده 
که در سیرجان داریم، از شمال تا جنوب و 
از شرق تا غرب تپه ها و محوطه های تاریخی 
در  که  شهرهایی  و  دهکده ها  همین طور  و 
تاریخ نام آن ها برده شده، می طلبید که در 
بقایای  و  آثار  آوری  جمع  با  سیرجان  شهر 
محل  و  موزه  یک  برپایی  درصدد  تاریخی 

ارایه ی پیشینه ی تاریخی سیرجان، برآید.
خواست،  همشهریان  از  پایان  در  حسینی 
و  فرهنگی  مکان  یک  عنوان  به  را  موزه 
عالقه  از  و  بدانند  سیرجان  گردشگری 
مندان دعوت به بازدید کرد تا این موضوع 
موزه  اینکه  با  شود  نهادینه  بیشتر  هرچه 
میراث  و  شهرداری  پشتوانه  با  سیرجان 
است  دهه  یک  از  بیشتر  سیرجان  فرهنگی 
آن  معرفی  به  نسبت  اما  می باشد  دایر  که 
دیدگاه  با  امیدواریم  که  شده  توجه  کمتر 
شهرداری  مدیران  و  مسووالن  بهتر  هرچه 
از پیش  امکان بیش  این  و شورای اسالمی 
جمله  از  سیرجان  موزه ی  که  شود  فراهم 
گردشگران  جاذب  شده  شناخته  موارد 

داخلی و خارجی باشد .

تسنیم: طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب استان از یکم تیرماه سال گذشته 
تشکیل و آب و فاضالب روستایی و شهری ادغام شده است اظهار داشت: میزان بارش استان کرمان در سال آبی زراعی امسال حدود 50 
میلی متر بوده که کمتر از یک سوم بارندگی در سال گذشته است. وی با اشاره به اینکه این عدد گویای آن است که با یک تابستان بسیار 
کم آب روبه رو هستیم و باید با صرفه جویی آن را پشت سر بگذاریم گفت: دمای هوا نیز در استان کرمان افزایش یافته و به همین نسبت 
استفاده از آب در کولر و استحمام بیشتر شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان با بیان اینکه هر کولر بین 200 تا 600 

لیتر آب مصرف دارد افزود: مصرف آب در استان کرمان به شدت افزایش پیدا کرده اما منابع آبی ما بسیار محدود است.          

گزارشی پیرامون تنها موزه ی شهر؛ 

موزه ی از یاد رفته 
     زهرا شهسواری

استاندار کرمان از آمادگی کرمان برای واگذاری مرمت و 
احیای بناهای تاریخی به بخش خصوصی خبر داد.

و  مدیرعامل صندوق حفظ  با  دیدار  در  وند  زینی  علی 
احیای بناهای تاریخی و فرهنگی کشور از آمادگی استان 
تاریخی به بخش  بناهای  برای واگذاری مرمت و احیای 
خصوصی گفت و ادامه داد: استان کرمان بناهای تاریخی 
و میراثی فراوانی دارد که با ورود سرمایه گذار می توان آنها 

را احیا کرد و رونق صنعت گردشگری استان را رقم زد.
مجموعه های  به  تکلیف  از  همچنین  کرمان  استاندار 
بزرگ صنعتی و معدنی استان در راستای مسئولیت های 
تشکیل  با  فرهنگی  میراث  بخش  به  ورود  و  اجتماعی 
شرکت های تخصصی نام برد و عنوان کرد: با شکل گیری 
این هلدینگ ها از سرمایه استان و در کنار آن با کمک 
افراد متخصص، حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، پیش 

برده می شود.
با  به احیا و مرمت کاروانسرای وکیل کرمان  زینی وند 
حضور بخش خصوصی اشاره داشت و از پیگیری ها برای 

حل مشکل تأمین آب و برق مجموعه خبر داد.
استاندار کرمان بیان داشت: در کرمان به تناسب ظرفیت 
و سابقه تمدنی آن در حوزه میراث فرهنگی کار نشده و با 

اجحاف مواجه است.
مطالبه  یک  عنوان  به  را  کرمان  گردشگری  افزود:  وی 
در چند ماه اخیر دنبال کرده ایم که بخشی از آن بناهای 

تاریخی است که باید تعیین تکلیف شوند.
فرهنگی  و  تاریخی  بناهای  احیای  و  حفظ  مدیرعامل 
کشور به بازدید خود از مجموعه های تاریخی کاروانسرای 
وکیل، عمارت شترگلو، خانه امینیان در استان اشاره کرد 
اماکن  واگذاری  و  گذاران  سرمایه  شناسایی  با  گفت:  و 
تاریخی به آنها روند مرمت بناهای میراثی رونق و توسعه 
می یابد که نمونه شاخص آن در استان کرمان کاروانسرای 
وکیل  کاروانسرای  افزود:  میرزایی  هادی  است.  وکیل 
کرمان با ۹5 درصد پیشرفت، عمارت شترگلو با 65 درصد 
و خانه امینیان با ۹2 درصد پیشرفت فیزیکی در مرمت 
و احیا فعال هستند و حمایت های استان توسعه صنعت 

گردشگری و حفاظت از ابنیه تاریخی را به همراه دارد.
فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان هم از معرفی پروژه های جدید 
استان برای احیا و مرمت به کمک صندوق حفظ و احیای 

بناهای تاریخی و فرهنگی کشور خبر داد.

   خبر

عکس:سیدمحسنفروزنده 

 آمادگی برای واگذاری مرمت و احیای 
بناهای تاریخی به بخش خصوصی


