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 زهرا خواجویینژاد
در محاصره دود و آهک و ماسه و در بین کارگاههای
صنعتی،صحبت ازهنروصنایعدستیدشواراست.درشهرک
صنعتی شماره یک موزه و آموزشگاهی وجود دارد که چشم
هر بینندهای را به خودش جلب میکند؛ موزه زنده گلیم و
آموزشگاه پیچ و تاب .این ایدهی مریم افسری؛ کارشناس
صنایعدستی و فرش دستباف و کارشناسارشد پژوهش
فرش است .او پایاننامه ارشدش درحوزه گلیم شیرکیپیچ
و بررسی نقشمایههای گلیم بوده است .حاال پس ازسالها
تحصیل و پژوهش آمده است تا ایدههایش را درموزه زنده
گلیم اجرا کند .این موزه که به زودی افتتاح خواهد شد
چندینبخشدارد ازبخشچلهکشیورنگرزی گرفتهتابافت
و مراحل انتهایی گلیم مثل کزدادن و شستوشو .عالوه بر
این در این مجموعه کافیشاپ سنتی ،موزه ،آموزشگاه و...
نیزدرنظرگرفتهشده است.به گفته افسریمخاطببادیدن
همه این مجموعهها کنارهم یک خروجی و دستاورد خوبی
ازاین شهردرذهنش باقی خواهد ماند.
شیریکیپیچدرستاستیاشیرَکیپیچ؟
ازنظرمنشیرَکیپیچ.بهتراستقبل ازآنکهوجهتسمیه
گلیم شیرَکیپیچ را بگویم ،راجع به اینکه این گلیم ،گلیم
متفاوتی نسبت به سایر گلیمهاست توضیح دهم .وقتی
صحبت از گلیم است منظور یک زیرانداز بیارزش دمدری
یا زیلو یا جاجیم نیست ،یک کارمتفاوت است .در این کار
دانه دانه تارها مثل قالی گرفته میشود و خامههای رنگی دور
آن پیچیده میشود .درپژوهشهایی که انجام دادم و چون
خودم هم سیرجانی هستم و با عشایرو روستاییها زیاد در
ارتباطموقتیازشانسوالمیکردمشیرک یچیستمیگفتند
ما قبال خورجین ،توبره ،شیرکی و ...میبافتیم .درواقع به
همان روباریشان شیرَکی میگفتند .روباری همان رواسبی و
درکل چیزی که روی چیزدیگری انداخته میشود .درگذشته
درقسمت انتهایی سیاهچادرها آذوقههایشان مثل گندم،
جو ،وسایل و خوراکیهایشان را میچیدند و آن قسمت
را از قسمت نشیمنگاه جدا میکردند و روی آن را گلیمی
میاندختند تا شکیلترو زیباترباشد .وجه تسمیهاش همان
روباری است .دوستی میگفت شیرکی یعنی شیرکوچک که
به نظرم اشتباه است .من سالیان زیادی است در این کارم و
به نظرم اصال درست نیست که بگویند شیرکی یعنی دو نفر
مینشینندوشریکیمیبافند.
 قدمت گلیم سیرجان به چندسال پیش
برمیگردد؟
وقتی صحبت از قدمت میشود نه من و نه هیچکس
دیگرنمیتواند با جرات و بطورقطعی درمورد تاریخچه گلیم
صحبت کند .گلیمی دارم که آن را در موزه گذاشتهام که
حدود  120سال قدمت آن است .و به دوره قاجاربرمیگردد.
شانههای خیلی قدیمی درموزه دارم که مربوط به این منطقه
بودهوبهزمانهایدوربرمیگرددولیتاریخقطعیومشخصی
نمیتوان راجع به آن گفت .تاریخ گلیم را باید درصندوقچهی
جهانی گلیم پیدا کرد .وقتی نگاه میکنیم میبینیم بین تمام
عشایر مرسوم بوده و دلیلش هم نیاز روزانه آنها به این
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بافتهها بوده است .برای وسایلشان نمیآمدند از
پالستیکاستفادهکنند،سریعیکچلهکشیمیکردند
و با نخهای اضافه و پرت گلیمی به شکل توبره،
خورجین ،روباری و ...میبافتند و برای کارهایشان
استفاده میکردند .تاریخ گلیم را باید در صندوقچه
جهانی گلیمودربینهمهی اقواموعشایرجستوجو
کرد .اینکه االن گلیم به نام سیرجان است به این دلیل
است که سالیان پیش عشایرزیادی ازسمت فارس،
آذربایجانو ازجاهایمختلفبهسیرجان کوچ کردندو
بینسیرجانوبافتسکونتدارندحاالخوششانسی
سیرجان بود که درپن جراه قرارگرفته بود و بافندههایی
که به اصطالح بهشان پنجهطال میگویند بیشتر در
سیرجانوجوددارند.
شماگلیمبافیرابلدید؟
بله من بافنده هستم .به واسطه شغل مادرم که
گلیمباف بود با این بافته آشنا شدم .مادرم معتقد بود
دخترحتمابایدگلیمبافتنرابلدباشدو ازنهسالگیمن
راواردکارگلیمکرد.همیشهیکقسمتازکارمیبافت
و قسمت بعد را رها میکرد و سرنخ را میگذاشت و
منباشرطبافتاینقسمتمیتوانستمبرنامهکودک
روزجمعه را ببینم .درواقع گلیم تجربهی زیستی من
و آنقدردرمن قوی بود که شاید همین تجربه باعث
شده االن درآموزش بیشترتمرکزم روی بچهها باشد.
چون جزو تجربهها و خاطرات دوران کودکیام است.
معتقدم اگرازکودکی بچهها گلیم بافتن را بلد باشند
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مطمئنا در انتخابهای آیندهشان تاثیر دارد و خواه
ناخواهبه اینسمتوسوخواهندرفت.منخودم ابتدارشته ازآن خجالت میکشید بگوید مادرش بافنده است بعد ازآن نحوهپرداختدستمزدبافندههاتوسطتولیدکنندگاندیگررا
مهندسی متالوژی دردانشگاه باهنر کرمان میخواندم و ترم به من میگوید خانم مادر من هم بلد است ،خاله من هم نمیدانم به چه شکل است اما ما یک مقیاس و اندازهای برای
پنجم انصراف دادم و رفتم در رشته فرش تحصیل کردم و بلد است ،مادربزرگ من هم بلد است .قالیبافی یا گلیمبافی پرداخت داریم .درست است که ما نمیتوانیم به اندازه وقتی
همیشه دراین رشته بهترین بودم و مقاالتم همیشه امتیاز و اصال بافتن ریشهاش درعشایرو سیاهچادرها بوده است .به که گذاشته میشود و زحمتی که بافنده میکشد دستمزد
میآورد .بعد در رشته پژوهش هنر ادامه تحصیل دادم تا محضاینکهبچهمیخواهدبگویدمثالمادرمگلیمبافاست پرداخت کنیم .با این حال اینکه بگوییم سود گلیم فقط
در حوزه پژوهش گلیم فعالیت داشته باشم .بافندگی را به وهمه فکر میکنند او روستایی یا عشایر است و خجالت شاملتولیدکنندهمیشود،درستنیست.چونتولیدکننده
طورحرفهای درسبکهای مختلف ادامه دادم؛ در گردبافی ،میکشد راجع به آن حرف بزند که طبیعی هم است .کاری که مواد اولیه دراختیاربافنده قرارمیدهد و مواد اولیه به شدت
درچندضلعی بافی ،حتی کاری را درحال حاضرانجام میدهم من االن دارم انجام میدهم و تمرکزی که دربحث آموزش گرانشدهوخوابسرمایه است.یعنیمنپولمیدهممواد
که هنوز از آن رونمایی نشده است که گلیم را دارم به شکل به کودکان دارم فقط بحث آموزش نیست بلکه درکالم هم اولیه به بافنده میدهم ،بافنده دو سه ماه یک گلیم را میبافد
جاری است .وقتی با لباس امروزی ،گویش امروزی ،با بروروی و سرمایه خام به دست تولیدکننده میرسد .کاربعد ازبافت
دورو میبافم یعنی ازهردو سمت میبافم.
 دختران امروزی تمایلی به گلیمبافی ندارند ،هم امروزی درمدارس میروی و با افتخارمیگویی من بافندهام یکسریمراحلتکمیلیداردمراحلتکمیلیشاملکزدادن،
اینکهازنظرشانگلیمباتوجهزحمتیکهدارددرآمدندارد یعنی داری یک فرهنگسازی میکنی و این وظیفه تکتک شستوشو ،دو گره زدن و ...یعنی مراحل سرویس کاراست.
و اینکه ازنظرشان گلیمبافتنشغلپایینی استو کسر ماست .مشکل بعدی مسایل اقتصادی است .وقتی مادری خبشماگردشمالیرادرنظربگیرید؛یکسرمایهایگذاشته
برای امتحان فنیو حرفهای اینجا میآید که بیمهاش را تمدید شده و مواد اولیه خرید و به بافنده داده شده و بافنده فقط
شأنشانمیشود.
درورکشاپهایی که من درمدارس داشتم بچهها قبل کندمیگویمدخترتانهمبلد استمیگویدنهدوستندارد .تولید کرده است .پس نمیشود گفت سود کارفقط متوجه
ازاینکه من صحبتی ازگلیم کنم نمیگفتند مادرشان بافنده چون دیده که من کمردردم ،آرتروزگردن دارم برای چی بیاید تولیدکننده است .یک مسئله خیلی مهم اینکه وقتی گلیم
است.کلمهقالیبافییاگلیمبافیبایکاعتمادبهنفسپایینی و پولی هم که ندارد دوماه باید بنشینیم یک گلیم یک دریک بافته شد ،چندین دست میچرخد تا به بازارمثال تهران می
گفته میشود .این یک مسئله فرهنگی است و تکتک ما و نیم ببافم آخرش هم پول توی جیب یکی دیگرمیرود .این رسد و از آنجا صادر میشود و میتوان گفت این سود از
سیرجانتازمانیصادرمیشودتقسیممیشود.
در قبال این فرهنگ مسئولیم و این فرهنگ یکشبه به طرزتفکرهم اصالصحیحنیست.
 درسیرجان کارگاههای مراحل تکمیل کاروجود
 مگر این نیست که بیشترپول فروش گلیم در
وجود نمیآید .یکی از کارهایی که شدیدا روی آن تمرکز
ندارد؟
دارم این است هر کجا که میروم با میگویم من بافندهام جیبداللمیرودتابافنده؟
خیر .و این یکی از آسیبهایی است که به تولید گلیم
ببینیدمن ایننظریهراخیلیقبولندارم.نمیشود گفت
و نمیگویم من کارشناس ارشدم یا پژوهشگرم .میگویم
بافندهام .آن وقت میبینم مثال بچهای که درمدرسه تا قبل سودحاصل ازبافتنگلیمفقطمتوجهتولیدکننده است.من وارد کرده است .تولیدکنندگان سیرجان ک موبیش خودشان
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این کارها را میکنند و خیلیهایشان حوصله درگیرشدن در
این مراحل را ندارند .فرش خیلی حساس است و مواد اولیه
پشمو کرک استوبرایهمینمراحلتکمیلیخیلیمراحل
حساسی استودراینزمینهبایدتجربهزیادیداشتهباشیدو
کمترکسیزیرباراینمرحلهمیرود.
 بعد ازجهانیشدنخیلیهابه گلیمروی آوردهاند
و همین باعث شده هم با گلیمهای بیکیفیت روبهرو
شویم و هم بافنده حرفهای کم داشته باشیم .ازطرفی
نوآوریدرطرحها کم شده است.
طبیعتابعدازاینکهگلیمسیرجانثبتجهانیشد،اتفاقات
خیلیخوبی افتاد .اینکهخیلی ازتولیدکنندگانی کهدرپستوها
بودند ،آمدند با قدرت ایستادند و کار را جدیتر دنبال کردند
اما این تعداد تولید گلیم قطعا پاسخگوی بازارنبود .بازاری که
خسته شده بود از این طرحهای خطی و تکراری .آمده بودند
یک سری طرحهایی از کشورهای دیگر وارد گلیم سیرجان
کرده بودند؛ مثل گل پتویی که ازفرانسه اقتباس شده بود.
گلپتویی دردوره صفویه روی پتوهایی بود که ازفرانسه وارد
میشد و این طرح وارد خیلی ازصنایعدستی ازجمله گلیم
شده بود .چون بازاریک بحث و تاریخ بحث دیگری است .آیا
نوآوری یعنی ما برویم گلی را که فرانسه میپسندد ،برداریم و
وارد گلیم سیرجان کنیم .این آسیب است به اصالت گلیم
سیرجان.بادوستیازتولیدکنندگانسیرجانیصحبتمیکردم
میگفتم تو رو خدا گلهای غیربومی را از گلیم حذف کنید.

اینها مال گلیم سیرجان و منطقه ما نیست و ازیک
جا تاریخ را برش بزنید .چون وقتی این گلیم وارد مثال
بندرهامبورگمیشود این گلرامثالبهبختیاریهاربط
میدهند و با توجه به اینکه خارجیها خیلی جلوتر از
ما حرکت میکنند آنها تا یک کاری را میخرند دانه
دانه نقشها را بررسی میکنند و برای هرکدام از این
طرحها داستان میخواهند و زمانی داستان این گل
در یک کشور دیگر پیدا شود خیلی زشت است .آن
تولیدکننده درجواب گفت من فقط دنبال این هستم
یک لقمه نان دربیاورم و تو هنوزدنبال این هستی که
فرهنگسازی کنی و جلوی نقشمایهها را بگیری .برو
پول دربیاورو زندگی کن .مسئلهی دیگری که طی این
آسیبشناسیها متوجه شدم اینکه ما در سیرجان
طراح نداریم و در این یکی دوسالی که من برگشتم
و کار گلیم را در سیرجان به طور جدی دنبال کردم و
منجربهزدنموزهشد،تصمیم گرفتمتیمطراحخوبی
در سیرجان راهاندازی کنم .بافنده من ،یا تولیدکننده
حوصله هزینه کردن طراح را ندارد و برای همین همهی
طرحها تکراری شده است .ما اگرجایی را داشتیم که
تولیدکننده یا بافنده مراجعه میکرد و طرح را با یک
قیمت مناسب خریداری میکرد ،درطرحها نوآوری به
وجود میآمد و از این روال تکراری رهایی مییافتیم.
اینیکی ازدغدغههایمنبودکهخوشبختانهتوانستم
یک کارهایی را تا امروز در این زمینه انجام دهم .و
تیم طراحی تشکیل دادم تا مثال گل پتویی وارد گلیم
سیرجان نشود .با قطعیت نمیگویم اما داریم آسیب
م یزنیم .وقتی شما درباره صادرات حرف م یزنید ،باید درباره
طرحهمحساسیتداشتهباشید.درست استمثال کشوری
مثل فرانسه گل میپسندد اما شما باید یک المان یا طرح
گلی ازاین منطقه داشته باشید .دانه دانه این نقش و طرحها
داستانپشتشان استولیداردبهفراموشیسپردهمیشود.
فکرمیکنندنوآوریایناستکهنقشمایههایجاهایدیگررا
وارد گلیم کنندمثالنقشی ازقالیبرداشتهشدهو آمدهدرگلیم.
کامالدایرهوار،درحالی که گلیموقالیباهم کلیتفاوتدارند.
چهتفاوتی؟
گلیم یعنی هندسه یعنی مربع ،مثلث ،یعنی
چهارگوشهای کوچک و بزرگ و زاویهدار ،من زندگی شهری
و روستایی را به قالی و گلیم تشبیه میکنم میگویم زندگی
شهری مانند قالی و زندگی روستایی مثل گلیم است .در
زندگی روستایی همهی زوایا مشخص است .آدمها ساده و
شفافاند .مثل گلیم که پُرزرویش نیست و هرچه رویش
هست شفاف دیده میشود .در شهر زندگیها پرپیچ و خم
است؛مثلقالی.نقشمایههاوطرحهاییکهدرقالیاستفاده
میشودبیشترطرحهای اسلیمی ،گلهایختایی،طرحهای
دایرهوار ،و ...است .قالی به واسطه داشتن پُرززوایای نقشها
را پوشش میدهد و آنچه شما میبینید گردش خط است و
گوشههارانمیبینید.
مشکلدیگرگلیمآموزشندیدنبافندههاستو
برایهمیندرچرخهتکرارگیرافتادهایم.

بعد ازجهانی شدن خیلی بافتهای غیراستاندارد دربازار
دیدهمیشود.طبیعتاوقتیتقاضادربازارباالمیرود،بایدپاسخ
داده شود .خیلیها چه بافنده حرفهای و چه نیمهحرفهای با
جهانیشدن کارباجدیتشروع کردندومانبایدجلویبافنده
را بگیریم .بلکه باید دورههای بهبافی و آموزش را برای بافندهها
بگذاریم .یکی دیگرازدغدغههای من آموزرش صحیح بود و
به زودی این دورهها را در کارگاه راهاندازی خواهم کرد .چون
بافنده یک تکنیکی را از گذشته تا االن یاد گرفته و همین را
دارد هنوزانجام میدهد و این به این معنی نیست که بافنده
خوبینیستبلکهبهمعنای این استبافندهبایدبهروزشود.
 چی شد که تصمیم به راهاندازی کارگاه و موزه
گلیمگرفتید؟
کارگاهی که من راهاندازی کردم به نام موزه زنده گلیم
و قالی و دستبافتههای عشایری سیرجان است .از اسمش
پیداست زنده و جاری است .موزههای دیگر ایستا هستند.
یعنی یک سری کار به دیوار زده شده و مشخصاتی راجع به
آن کنارش نوشته شده و مخاطب میآید کاررا میبیند و با
یک دنیا سوال میرود اما در موزه زنده که اولین موزه زنده
گلیم و قالی در ایران است ،تمام فرآیند تولید گلیم و قالی
نمایش داده میشود ازمرحلهپشمریسی و رنگرزی گرفته تا
چلهکشی ،بافت و مراحل پایانی مثل کزدادن ،شستوشو و
گره زدن و ...در این کارگاه آموزش هدف اصلی ما است.
بخش آموزش ،که زیرنظرفنی و حرفهای و به نام آموزشگاه
پیچ و تاب است ،کار آموزش را انجام میدهد و تمرکز
اصلی روی آموزش به بچههاست .همچنین دورههایی برای
بافنده گذاشته میشود .و سعی داریم ازاساتید به نام کشور
دعوت کنیم و بافندههایی که تمایل داشته باشند ،میتوانند
در این دورهها شرکت کنند .عالوه بر آن یک قسمتی به نام
فروشگاه داریم که درآن محصوالت به فروش میرسد .این
محصوالت فقط شامل گلیم نمیشود ،کلیه صنایعدستی
حتی صنایعدستی شهرهای دیگر هم در آن آورده میشود
تا بازدیدکننده تفاوتها را احساس کنند .مهمترین بخش
موزه گالری موزه است که آثار بیش از صد سال در آن به
نمایش گذاشته شده است .نمایش بخشی از فرهنگ
بافندهها ،ابزار بافت در آن نمایش داده میشود .همچنین
آسیبشناسیهای اقتصادی انجام گرفته و برای رفع آن
تصمیم داریم با کمک دبیرخانه جهانی گلیم و همکاری آقای
دکترخواجویی اساتیدیرادعوتوسمینارهاییدراینزمینه
برگزارکنیم.همچنیننشستهایتخصصیخواهیمداشت،
درجهت ارتقا سطح علمی بافندگان و حوزه طراحی .عالوه بر
آنیکبخشهممربوطبه کافیشاپ استوغذاهایمحلی
سیرجان،دمنوشهایسنتیو...ارایهمیشود.منیادم است؛
وقتی چلهکشی میکردیم قوری قهوهجوش بغل دستمان
بود و مادربزرگم میگفت بخورسرت قوه بگیره.یا وقتی شانه
میزدیم،میگفتقوتوبخورسرت ازحالنره.درواقعتصمیم
داریم با راهاندازی این مجموعه کمک کنیم فرهنگ اصیل
سیرجانبهمخاطبنشاندادهشودتامخاطببادیدنهمه
این مجموعهها کنارهم یک خروجی و دستاورد خوبی ازاین
شهردرذهنشباقیبماند.

نویدی برای مردم سیرجان از سوی شرکت سنگ آهن گهرزمین:

بهبود وضعیت مسکن در سیرجان با همکاری تعاونی مسکن شرکت گهرزمین
 شرکت گهرزمین در بحث مسکن مداخله جدی خواهد کرد تا خانهدار شدن مردم دور از دسترس نباشد

 پاسارگاد
برنامهی افتتاح پروژههای ملی پنجشنبه یکم آبان همزمان در
 8استان کشور اختصاص داشت به افتتاح و شروع  11600واحد
مسکونی عملیات اجرایی طرحهای اقدام ملی مسکن در سراسر کشور
و واگذاری گروهی زمین توسط وزارت راه و شهرسازی که به دلیل
شیوع ویروس کرونا به دستور رییسجمهور به صورت ویدئوکنفرانسی
برگزار شد.
آیین افتتاح پروژههای مسکن اقدام ملی در شهرستان سیرجان با
حضور دکتر محمدجواد فدایی ،استاندار کرمان و محمود محمودزاده
معاون وزارت راه و شهرسازی و مسئوالن شهرستان سیرجان و
استان انجام شد و به صورت نمادین کلید یک واحد مسکونی از
سوی استاندار کرمان و معاون وزیر به یکی از متقاضیان داده شد.
در این مراسم  1116واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در استان
استان کرمان به بهرهبرداری رسید که افتتاح  688واحد مسکن در
شهرستان سیرجان است 36 .هزار نفر در استان کرمان در طرح اقدام
ملی مسکن ثبتنام کردهاند که بخش مهمی از این تعداد مربوط به
سیرجان است.
 با این طرح مشکل مسکن بسیاری از متقاضیان حل
میشود
دکتر فدایی استاندار کرمان در آیین افتتاح طرح اقدام ملی مسکن
طی سخنانی استان کرمان را یکی از استانهای پیشرو در این طرح
ملی عنوان کرد و گفت :حدود  36هزار متقاضی مسکن در استان
کرمان ثبتنام کردند و حدود  17هزار نفر واجد شرایط هستند .امروز
 1116واحد به بهرهبرداری رسید و تعدادی صاحب مسکن شدند .این
طرح ادامهدار است و با این طرح مشکل مسکن بسیاری از متقاضیان
حل میشود .همچنین  1700واحد از مسکنهای مهر به بهرهبرداری

رسید و حدود  1200واحد نیز در دست اجرا است که امیدواریم هرچه
زودتر به بهرهبرداری برسند.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی در این مراسم به رییسجمهور گفت :تحقق وعدههای
دولت از دیار سردار مقاومت شهید حاجقاسم سلیمانی آغاز میشود.
وی افزود 17000 :نفر واجد شرایط داریم و باید طی مراحلی و با واریز
وجه به پروژههای مسکن اقدام ملی معرفی شوند .این پروژههایی که
امروز افتتاح شد بسیار
ارزشمند هستند 11600 .واحدی که امروز افتتاح شد بیش از
 5500میلیارد تومان ارزش اقتصادی دارد .عالوه بر اینکه مزایایی مثل
خانهدار کردن مردم دارد در گردش اقتصادی و اشتغالی که در سطح
استان و شهرستان ایجاد میکند ،بسیار موثر است .امروز این افتتاحیه
بیش از  33هزار اشتغال داشت .هر استانی که بتواند سهم بیشتری از
آن خود کند و کار کند ،این پول و جهتمندی نقدینگی را در استان
بیشتر میتواند هدایت کند.
 سیرجان رتبه برتر طرح ملی مسکن را کسب کرده است
در حاشیه این مراسم محمدجواد زینلی معاون مدیرکل و رییس
اداره راه و شهرسازی سیرجان گفت 12183 :نفر متقاضی ثبتنام در
طرح مسکن اقدام ملی داشتیم که از این میان  3629نفر تا کنون
در بانک مسکن افتتاح حساب کردهاند و تعداد  2780نفر مبلغ 40
میلیون تومان را به حساب خودشان واریز کردهاند و به ترتیب این
افراد در فازهای مختلف مسکن را تحویل میگیرند .امروز  1116واحد
را ساخته و تحویل دادیم و هماکنون در حال انعقاد قرارداد ساخت
 1470واحد دیگر با  9تعاونی در شهر سیرجان هستیم .وی افزود :به
ت تمام شدهی این واحدها زمین ساخت در قالب
منظور کاهش قیم 
اجاره  99ساله به تعاونیها از سوی دولت به صورت رایگان واگذار
میشود و در نتیجه قیمت تمام شده مسکن همان قیمت ساخت آن

است .زینلی از تعاونیهای مسکن سیرجان که سبب شدند سیرجان
رتبه برتر طرح ملی مسکن را در سطح استان کسب کند ،تشکر کرد.
 شرکت گهرزمین در بحث مسکن مداخله جدی خواهد
کرد
مهندس محمد شهسواریپور ،مدیرعامل تعاونی مسکن شرکت
گهرزمین به خبرنگار پاسارگاد گفت :در جریان کلنگزنی امروز نیز
 220واحد به تعاونی مسکن گهرزمین در قالب طرح اقدام ملی مسکن
اختصاص داده شد که تالش میکنیم با حمایت مدیرعامل و دیگر
مسئوالن ذیربط به موقع و در مهلت مقرر این مجتمعهای مسکونی
را احداث نماییم.
وی ادامه داد :با توجه به تغییر مدیریتی که در مجموعهی سنگ
آهن گهرزمین شکل گرفته است و با توجه به تمهیدات مدیران ارشد
مجموعهی گهرزمین ،طبق رایزنیهایی که با اداره راه و شهرسازی
صورت گرفته است اگر این اداره موافقیتهای اولیه را انجام دهد
و واگذاری زمین صورت بگیرد طی مدت کوتاهی تا پایان امسال
میتوانیم کلنگ واحدهای مسکونی را بزنیم و در حوزهی مسکن
شهرستان یک فعالیت چشمگیر و تاثیرگذار داشته باشیم .قطعا
این کار شدنی و با همکاری مدیران و تیم مدیریتی جدید ،شرکت
گهرزمین در بحث مسکن مداخله جدی خواهد کرد تا در رشد و
قیمت تمام شده مسکن در شهرستان سیرجان تاثیرگذار باشد.
شهسواریپور در پاسخ به سئوال پاسارگاد مبنی بر اینکه تعاونی
مسکن گهرزمین تا کنون چه تعداد واحد به متقاضیان واگذار کرده
است ،گفت :تعاونی مسکن گهرزمین از سال  1395آغاز به کار کرده
است و تا به امروز  120واحد در حال ساخت دارد 40 .واحد در فاز
اول سال  96تحویل متقاضیان شده است و  80واحد هم تا 90
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان ماه جاری تحویل متقاضیان
خواهد شد.

وی عنوان کرد :در طرح اقدام ملی حدود  624عضو را در این
تعاونی ثبتنام کردیم و آنها ثبت سامانه اقدام ملی مسکن شدند و
اکنون در حال واگذاری زمین و عقد قرارداد با اداره راه و شهرسازی
جهت شروع عملیات اجرایی و ساخت این پروژهها هستیم و در بحث
اقدام ملی سعی میکنیم با حداقل قیمت و با بهترین کیفیت واحدها
را بسازیم و در اختیار مردم قرار دهیم .شهسواریپور در خصوص
هزینه تمامشدهی این واحدها توضیح داد :هزینهی پرداختی از طریق
آوردهی متقاضیان و نیز با استفاده از تسهیالت شرکت گهرزمین و
بانک مسکن پرداخت میشود .وی ادامه داد :با کلنگزنی امروز 220
واحد مسکونی به تعاونی گهرزمین در قالب طرح قدام ملی مسکن
تعلق گرفته است و در آیندهی نزدیک احداث خواهند شد.
 مدیران گهرزمین برای ایجاد واحد تعاونی مسکن همت
کردند
مدیرعامل تعاونی مسکن شرکت گهرزمین خدمات این تعاونی را
مختص کارکنان این مجموعه دانست و اظهار کرد :کارکنان گهرزمین
و شرکتهای تابعه و شرکتهای پیمانکاری که رابطهی کاری با
مجموعه گهرزمین دارند ،میتوانند از خدمات تعاونی مسکن شرکت
گهرزمین استفاده کنند.
شهسواریپور میزان اشتغالزایی این پروژهها توسط تعاونی مسکن
گهرزمین را اعالم کرد :حدود  180نفر اشتغال مستقیم در حوزهی
اجرا (شامل پیمانکاران نیروهای فنی و اجرایی) و حدود  450نفر
اشتغال غیر مستقیم (در حوزهی بازار مسکن) داشتیم و در کادر
کارفرما حدود  15نفر اشتغال مستقیم شکل گرفته و با روند اجرای
پروژه بیشتر خواهد شد.
وی نگاه مدیران ارشد مجموعهی سنگ آهن گهرزمین را نگاهی
بسیار ویژه دانست و از آقای پوریانی و هیئتمدیرهی فعال این شرکت
و باالخص دکتر خضری ،آقای گلسرخی مدیر مجتمع سنگ آهن و

آقای دالوریان ،مدیر اداری و پشتیبانی شرکت تشکر کرد :این مدیران
قبل از اینکه در گهرزمین حضور داشته باشند در حوزه مسکن فعالیت
داشتند و این بازار و ساز و کار را میشناسند .این مدیران در جهت
ایجاد واحد تعاونی مسکن همت کردند تا در راستای مسکندار شدن
کارکنان این مجموعه گام بردارند .شهسواریپور گفت :مدیریت
مجموعه به جهت مسکندار شدن تمامی کارکنان فعال در حوزهی
شرکت سنگ آهن گهرزمین دستور عملیاتی دادند که ما نیز برای
این مورد برنامهریزی میکنیم .وی عنوان برترین تعاونی شهرستان
و احداث باکیفیتترین سازههای احداث شده در منطقه را جزو
افتخارات این مجموعه ذکر کرد.
همچنین این تعاونی به عنوان تعاونی منتخب در طرح بازآفرینی
شهری و تعاونی منتخب در پروژه طرح اقدام ملی انتخاب شده است
که ماحصل زحمات بیشائبهی تمامی همکاران این تعاونی مسکن
میباشد.
مدیرعامل تعاونی مسکن گهرزمین به عواید طرح اقدام ملی
مسکن توسط شرکت گهرزمین در شهرستان سیرجان نیز اشاره
کرد :تقاضا برای مسکن در شهر سیرجان بسیار باال و عرضه بسیار
کم است .آنچه که میتواند در بازار مسکن مداخله کند ،نقشآفرینی
شرکتهای بزرگ صنعتی منطقه در بحث تولید و برنامهریزی برای
ایجاد واحدهای کثیر مسکونی در شهرستان سیرجان است .بنا بر
ابالغاتی که از سوی مدیران ارشد شرکت سنگ آهن گهرزمین
شد برنامهریزیهایی در همین راستا صورت میگیرد .امید است با
طرحهایی که امروز کلنگزنی شد در کمترین زمان ،تولید چندین
هزار واحد مسکونی را در سطح شهر سیرجان آغاز کنیم و بتوانیم
خدمات شایانی را به شهرستان سیرجان ارائه دهیم و در بحث مسکن
کنترل خوبی را داشته باشیم تا خانهدار شدن مردم دور از دسترس
نباشد.

