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گزارش

شویتبلیغاتیکاندیداها
 بتول باللی
نمیدانم این روزها گذرتان به خیابانهای شهر
افتاده است؛ ترافیک ،شلوغی بیش از اندازه و صداهای
آزاردهنده .شنبهشب بعد از اتمام کارم دردفترنشریه،
تصمیم گرفتم چرخی درشهربزنم و ازجلو چند ستاد
انتخاباتی رد شوم .ساعت  9شب است وارد بلواردکتر
صادقی میشوم .از جلوی اولین ستاد انتخاباتی که رد
میشوم ،عکسهای کاندیدها روی دیوار و ماشینها
نصب شده مجری توی بلندگو از مدعوین میخواهد
کوتوک دست نامرتبی م یزنند .اکثر
که دست بزنند .ت 
توآمد میکنند تصاویری از
ماشینهایی که درشهررف 
کاندیدای منتخب خودشان را روی شیشهی ماشینها
نصب کردهاند.ماشینهایزیادیدرترافیک ایستادهاند.
اکثر ماشینها پر از سرنشین هستند و کمتر ماشین
تکسرنشینی دیده میشود که درشهردوربزند .کودکان
از شیشهی ماشینها آویزان شدهاند و نیمتنه خود را
بیرون کشیدهاند تا بهتربتوانند تماشا کنند .بلواردکتر
صادقی بینهایت شلوغ و پر ازماشین است.
از چهارراه تختی تا چهارراه موحدی ماشینها
در سه ردیف حرکت کندی دارند .ساعت از  9و نیم
شب گذشته است .نزدیک چهارراه موحدی باید
حداقل دوبار پشت چراغ قرمز بایستی چون ترافیک
و شلوغی خیابان اجازه عبور را نمیدهد .از چهارراه
موحدی به سمت چهارراه اشکزری دوباره هیاهوی
ستادهای انتخاباتی جلوهگر است .در این فاصله چند
ستاد انتخاباتی برپا شده است .برخی ماشینها هم
که از چراغ قرمز عبور میکنند مزید بر علت هستند.
بیشتر ماشینها مرتب الین عوض میکنند .صدای
آهنگهای ستادها درهم پیچیده است .ازسرخیابان
صدای آهنگ و بوقهای ممتد برخی از ماشینها به
نشانه اعتراض ،آلودگی صوتی زیادی ایجاد کرده است.
خیلی ازماشینها دوبله ایستادهاند و هیچکس نیست
ترافیک را سروسامان دهد .سرنشینان ماشینها اکثرا
ماسک ندارند .در ستادهای انتخاباتی نیز افراد بدون
ماسک زیادی دیده میشود ،انگار کرونا کاری به
ستادها ندارد .به نیمههای بلوار که میرسم ازدحام
طرفداران کاندیداها بیشتر میشود .خیلی از مردم
انگار برای تماشا به خیابانها آمدهاند؛ مقابل ستادها
ناگهان با ماشینهایشان توقف میکنند و ثانیههایی
طوالنی تماشا میکنند .در همین حین طرفداران
کاندیداها سریع پوستر کاندید مورد نظرشان را با
چسب روی شیشه ماشینها میچسبانند .هنوزچند
متری از یک ستاد رد نشدی صدای آهنگ ستاد قبلی

با صدای آهنگ ستاد بعدی باهم قاطی شده است.
هر چند متری از خیابان یک آهنگ پخش میشود و
معروفترینشان آهنگ ساالرعقیلی است«وطنم ای
شکوه پابرجا »...البته دراین میان ستادهایی هم دیده
میشوند که صدای آهنگهایی که پخش میکنند
آرام و کم است .فقط تعدادی صندلی برای آشنایان و
دوستان چیدهاند و جو تقریبا آرامی دارند.
وارد خیابان نصیری شمالی میشوم .سر و صدای
ستادهای انتخاباتی دوباره شروع میشود .خیابانی که
هرچند سال یکباربه مکان اصلی ستادهای انتخاباتی
تبدیل شده است .طرفداران کاندیداها تقریبا تا وسط
خیابان جلو آمدهاند .صدای جیغ و هورای طرفداران
همهی سرها را به سمت خود چرخانده .اکثرا پوسترها
و بنرهای کاندیدای محبوبشان را در دست دارند
و صدای جیغ دخترها و پسرها باالست .آهنگ که
عوض میشود دوباره صدای جیغ و هورا باالترمیرود.
ساعت نزدیک  10شب است .مغازههای خیابان تقریبا
بسته شدهاند و تنها چیزی که باعث شلوغی و ترافیک
شده ،ستادهای انتخاباتی هستند .نرسیده به چهارراه
سپاه چند ستاد انتخاباتی نزدیک به هم برپا شده.
اینجا دیگر اوج شادی و تبلیغات برای کاندیداها
دیده میشود .از فریادهای بلندگوهای دستی گرفته
تا یکصدا خواندن طرفداران و هوا کردن بادکنک و...
طرفداران یکی از کاندیداها سرش را داخل ماشین
بغلدستی میکند و از او میخواهد به کاندیدای
محبوبش رای بدهد .برخی کد انتخاباتی کاندیدا را با
صدای بلند فریاد م یزنند .زنان و مردان در حال تبلیغ
برای کاندیداها هستند .بچهها با صدای بلند اسم و
فامیل کاندیدای خود را فریاد م یزنند .یک نفربا بلندگو
آنقدرفریاد م یزند که صدایش گرفته است...
یکی از ستادهای انتخاباتی هم یک عدد کیک
همراه با کد نامزد انتخاباتی را بین ماشینها پخش
میکند و نفر بعدی با بلندگو رزومهی کاندیدای مد
نظرش را فریاد میکشد .این ماجرا ادامه دارد .شوی
تبلیغاتی کاندیداها تمامی ندارد و ازدحام آدمهایی
که برای تماشا آمدهاند .خیابانهای شلوغ و پرترافیک
و آلودگیهای صوتی و موسیق ی محلی تمامشدنی
نیست .با خودم فکر میکنم مردمی که در حوالی
ستاد کاندیداها زندگی و کار میکنند چگونه باید این
یک هفته را تحمل کنند؟ با خودم میگویم وقتی
کاندیدایی هیچ توجهای به آلودگی صوتی ،سالمتی
مردم ،آزارمردم و ...ندارد ،میتواند نماینده خوبی برای
ما باشد؟

امـالک امیـرکبیـر

منزل درب حیاط  ۱۸قصب خ قدس جنوبی معاوضه با باغ بهتر
منزل  ۱۲قصب  ۳واحدی بر خیابان فرعی مشعل گاز کارشناسی  ۵میلیارد
نیازمند خرید منزل در شهرک برق
زمین  ۱۰۰قصب با سند حصار قدیمی جنب نصرتآباد آب ،برق ،گاز
نزدیک زمین قصبی  3م
آپارتمان  135متر مفید تکمیل مجتمع سامت با تخفیف ویژه

 هدی رضوانی
صنایع دستی هنری است ماندگار که از دل
تاریخ برآمده و تا انتهای زمان هم خواهد ماند .به
ویژه هنرزیبای گلیمبافی که درسیرجان رواج دارد
و گلیم شیرکیپیچ با شهرت جهانی که به دست
آورده ،هنر دستان توانمند بانوان سیرجانی را به
جهانیان نشان میدهد .سیرجان یکی ازقطبهای
مهم تولید و عرضه گلیم در ایران و دنیا به شمار
میآید و دارای جایگاه ویژهای در این حوزه است
و نیازبه توسعه و تقویت همه جانبه متناسب با
شأن و جایگاه آن دارد.عقیل سیستانی پژوهشگر
دستی کمیسیون
و رییس کارگروه فرش و صنایع ِ
گردشگری ،فرش و صنایعدستی اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن استان کرمان و دانشجوی دکترای
پژوهش هنر به مناسبت روز صنایعدستی در
گفتوگوباپاسارگاد ازاینهنراصیلمیگوید.
 از فعالیتهای خود در حوزه صنایع
دستیبهویژهگلیمسیرجانبگویید؟
اخیر من بیشتر در زمینه ثبت،
فعالیتهای ِ
مستندسازی و معرفی ارزشها و ویژگیهای
صنایع دستی استان کرمان و به خصوص هنر
جهانی سیرجان بوده است .در این
بافندگی شهر
ِ
زمینه منابع مکتوب و مستندات درست و اصولی
وجود ندارد .به طورکلی هدف من درحد بضاعت،
نمایش زحمات همه کسانی
پاسداشت و حفظ و
ِ
است که در طی سالها در حفظ ،احیا ،تولید و
عرضه محصوالت صنایع دستی و هنرهای سنتی
دراین منطقه تالش و آثارهنری خلق کردهاند.
بنابراین،پژوهشعلمی ،ثبتومستندنگاری،
چاپ و نشر پیشنیه تکنیکی ،اصالت و فلسفه
طرح و نقشهای بومی و تهیه و تدوین کتب
جامع آموزشی ،پژوهشی و توسعه و ترویجی برای
نمایش ،معرفی و اتقای هنربافندگی به خصوص
بافی شهرجهانی سیرجان برای عالقهمندان،
گلیم ِ
هنرمندان و متخصصان داخلی و خارجی به
زبانهای مختلف است .متأسفانه این شهرستان
فاقد کتابمرجعومستندیدرحوزههنربافندگی
و صنایع دستی است و سیر تاریخی دستبافته
منطقه سیرجان ،خالء و معماهای بسیاری دارد
و درحال حاضرنیز کماکان با فقدان شواهدی در
اینزمینه،بهشکلمدارکتاریخیمستدل،مواجه
است .به این دلیل که دستبافته و منسوجات
عمرشان بسیارکوتاهتر از سایر مصنوعات هنری
دستساز است .بسیار ارزشمند خواهد بود اگر
مدارک،اسناد،تصاویروتکنیکهایهنرهایسنتی
وصنایعدستی کشورثبتشوندوجزئیاتیدرمورد
تاریخچه ،خالقان ،روش خلق و تنوع طرح ،نقش

ریشهکنی کامل
سوسک ،موریانه،
موش و مورچه

در منزل
09165425855

خریدار مجتمع  10تا  15واحدی
منزل  27قصب  24بر  550متر زیربنا دارای مجوز  6طبقه بهترین
موقعیت خ طالقانی شمالی توافقی

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

منزل نوسازدرب به حیاط17قصب 650متر زیربنا درمرحلهی
تکمیلی خیابان قدس توافقی
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

09133456403
09132456684

فروش قوتو چهلگیاه
درجه یک خانگی (قالبی)
09135311142

شب 4-10

محمود سلطانی

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم

آگهی مزايده عمومی شماره /1400/2ز

09917665969

Analysis
67.50

% Fe Min.

Min 22
Max 26
0.05

% FeO
%P Max.

0.35

%S Max.

1.8

%SiO2 Max.

0.5

%Al2O3 Max.

0.7

%CaO Max.

2.5

%MgO Max.

3.5

%Mois

80% < 0.15 mm
98% < 1 mm

Size ave.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

فوری

فوری

به یک رحم اجارهای( در سیرجان و کرمان)
نیازمندیم .قیمت توافقی

09221450394

متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی تلفن42209165 - 42209795 :

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

شهره گشت .راه یافتن این دستبافته ارزشمند
به بازارهای جهانی بیش ازپیش ضرورت معرفی،
نگهداری ،ترویج این هنر ارزشمند را به همراه
داشت.
امروزهتولیدوفروش گلیمدرمنطقهسیرجان
و حومه آن ،جلوتر از دیگرمحصوالت صنایع
دستی ،از جمله قالیبافی ،پتهدوزی ،ترمهبافی،
مسگری و  ،...و در صدر کاالهای صادراتی استان
کرمان و شهرستان سیرجان است .گلیم سیرجان
به نوعی درصدرکاالهای تولیدی و صادراتی صنایع
دستی کشورهم قراردارد.
 با توجه به اینکه درسال جاری بازرسان
شورایجهانیصنایعدستیمجددابهسیرجان
میآیند ،چقدر احتمال دارد همچنان عنوان
شهرجهانیگلیمدراختیارسیرجانباقیبماند؟
تا آنجا که من اطالع دارم هنوز به صورت
رسمیبرنامهایبرایبازدید اعالمنکردهاندولیدیریا
زوداتفاقخواهدافتاد.متأسفانهمرضبیبرنامهگی
و تصمیمات سطحی و مقطعی که دامنگیر
کشورما شده در این شهرستان هم مصداق پیدا
میکند .بعد ازثبت جهانی این شهرستان مقرربود
یک برنامه و افق جامعی برای انجام امور اجرایی،

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
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 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

از اســکه شــهید رجائــی بــا شــرايط تحويــل بــه صــورت  FOBاز
طريــق مزايــده بــه فــروش برســاند .متقاضيــان میتواننــد بــه منظــور
دريافــت اســناد مزايــده و همچنيــن اطــاع از شــرايط مزايــده بــه
ســايت  www.geg.irقســمت مناقصــه و مزایــده مراجعــه فرماينــد.
الزم بــه ذکــر اســت پاکــت پيشــنهادی میبایــد حداکثــر تــا ســاعت
 14:00مــورخ  1400/04/05بــه آدرس :تهــران ،خيابــان دکتــر فاطمــی،
روبــروی هتــل اللــه ،پــاک  ،273شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر،
طبقــه همکــف واحــد دبیرخانــه تحويــل گــردد .تاريــخ بازگشــایی پاکات
رأس ســاعت  10:00مــورخ  1400/04/06در دفتــر تهــران خواهــد بــود.

کارشناسیدارد.
 برای برون رفت از این غفلت و احیای
صنایعدستیچهبایدکرد؟
همانطورکهپیشتراشارهکردم،بهنظرممتولیان
بایدمتناسبباشأن،اهمیتوجایگاهصنایعدستی
وهنرهایسنتی این اقلیمو ارزشهای آنفعالیت
اصولی ،تخصصی و معقوالنهای انجام دهند .الزم
است افق جامعی برای حوزه توسط متخصصان
تهیه و کلیه دستگاههای اجرای مربوطه براساس
آن با یک هدف مشترک و مشخص برای حصول
نتیجهشایستهتالشکنند.
گلیمسیرجانچقدرتوانستهجایخودرا
دربینصنایعدستیایرانوحتیخارجازکشور
بازکند؟
گلیم سیرجان غنـای فرهنگـی
جهانی
ثبت
ِ
و هنری ایـن خطه را دقیقتــر در سطح ّ
ملی و
بینالمللینشــانمیدهد .ایندستبافتهدراستان
کرمان و منطقه سیرجان دارای تنوع زیادی در
طرح ،نقش ،رنگبندی و تکنیک و روش بافت
است .درسال 1396با توجه به پتانسیل منطقه و
حمایتهمهجانبهبخشهایدولتیگلیمسیرجان
ثبتجهانیشدودسترنجبافندگانشبیشازپیش

 %تخفیف

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

شــرکت معدنــی و صنعتی گلگهــر در نظــر دارد «65
هــزار تــن ســنگ آهــن کنســانتره بــا عيــار  67.50درصــد»

وتکنیکآنهاتوسطمحققانوپژوهشگرانفراهم
شود.
فعالیتهایی ازجمله طرح پژوهشی تهیه و
تدوین بانک اطالعات نقوش فرش وگلیم استان
کرمان ،طرح پژوهشی شناسایی و مطالعه جامع
مجموعه دستبافته داری وغیرداری و سایراسباب
و لوازم مرتبط با آن با هدف راهاندازی موزه فرش و
دستبافته عشایری و روستایی استان کرمان ،تهیه
چاپ مقاالت مختلفی دررابطه با گلیم سیرجان،
طرح تهیه و تنظیم پروپوزال دوزبانه نامزدی
سیرجان جهت دریافت عنوان شهرجهانی صنایع
دستی در رشته گلیم شیریکیپیچ برای شورای
جهانی صنایع ،تدوین و نگارش کتابچه د وزبانه
معرفیگلیمسیرجانباتاکیدبرگلیمشیریکیپیچ
و گلیمفرش ،چاپ کتاب دایرهالمعارف دستبافته
عشایریوروستاییمنطقهسیرجانرازیرچاپدارم
و به زودی منتشرمیشود و...
 هنر صنایع دستی در جامعه مغفول
مانده،دلیل این اتفاقرادرچهمیدانید؟
عدم توجه ّ
جدی و اهمیت درست و اصولی به
اینعرصهباعثمغفولماندنصنایعدستیشده
است و نیازبه آسیبشناسی و فعالیت اساسی و
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حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

محبوبترین اتوبار

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

بیبرنامگیگلیم جهانی سیرجان را تهدید میکند

ضایـعات و
آهـنآالت

ضایعات و آهن

رهن منزل همکف  16قصب ابتدای خرمآباد  90م

عقیل سیستانی،کارشناس حوزهگلیم و صنایع دستی:

آموزشی،علمی،پژوهشیمتناسبباشأنوجایگاه
شهرجهانی گلیم با نگاه ملی و بینالمللی درجهت
توسعه هنربافندگی شهرجهانی سیرجان تهیه و
اجراییشود کهمتأسفانه انجامنشد.
 نقش آموزش در توسعه هنر صنایع
دستیبهویژه گلیمراچقدرموثرمیدانید؟
ً
معموال رسالت دانشگاهها در حوزه آموزش
بلندمدت رشتههای مختلف است و آموزشهای
عمومی را متولیان مربوطه چه دربخش دولتی و
چهدربخشخصوصیبرایشاغالنصنایعدستی
بهمنظورارتقایدانش آنها انجاممیدهند.
سیاستگذاری،
که
آموزشهایی
برنامهریزی ،نظارت و فرآیند اجرایی آنها مطابق
با استانداردهای اصولی شیوهنامه اجرایی
آموزش عمومی صنایعدستی وزارت میراث
مقطع
یوصنایعدستی در سه
فرهنگی،گردشگر 
ِ
آموزش مقدماتی ،آموزش پیشرفته و آموزش
بهآموزیباشد،منجربهفرآگیریمهارتهنرمندان،
تولیدکنندگان،فروشندگانوصادرکنندگانباهدف
ایجاد بسترمناسب برای اشتغالزایی و کارآفرینی
و حفظ و احیا و توسعه صنایعدستی و هنرهای
سنتی این منطقه با رعایت و حفظ بومیگرایی و
ارزشهای فرهنگی ،بهبود کیفیت محصوالت
صنایع دستی و توانمندی افراد مختلف این حوزه
میشوند.
 این آموزش را چگونه میتوان بین
گلیمبافانسیرجانیگسترشداد؟
اگر آموزش بر اساس نیازسنجی هنرمندان
بافنده و کلیه فعاالن این حوزه همانند تجار،
بازرگانان ،رنگرزان ،مرمتکاران باشد و توسط یک
مرکز تخصصی به صورت اصولی صورت پذیرد،
طبیعتاتأثیرگذاریخودشراخواهدداشت.
 ویژگی های یک صنایعدستی ماندگاراز
نظرشماچیست؟
به نظرم تولید خالقانه یک اثرهنری و کاربردی
باحفظ اصالتوهویّت گذشتهیکی ازویژگیهای
مهم صنایع دستی فاخرو ماندگار است .به نظرم
اغلب محصوالت این شهرستان جلوه شکو ِه
شاهکارهایهنرهایسنتیوفرهنگی اینمنطقه
هستند.بعدازبیشازیکدههتحقیقبردستبافته
شهری ،عشایری و روستایی استان کرمان ،باید
گفت؛واالترینهنراین استان،هنربافندگی است
و این استان خالق زیباترین دستبافتههاست .این
هنر ،شایستگی ارائه هویّت و هنرایرانی را دارد ،به
درستی نمی شود گلیم را با یک رشته دیگرتشبیه
کردولیتشابهاتو اشتراکاتزیادیباهنربافندگی
بافت استان کرمان دارد.
شهری ِ

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای علیاکبــر نظــری بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  7ســیرجان مدعــی اســت کــه
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  3820فرعــی از 2312
اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای علیاکبــر
نظــری ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت
کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور
تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت
مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در
غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و
عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر
خواهــدشــد 1059.م.الــفتاریــخانتشــار1400/03/24:
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ســیرجان

