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 گروه جامعه
پس از کش و قوسهای فراوان ،در روزهای
شدن تاسیس
ابتدایی پاییز  ،97خبر قطعی
ِ
مرکزسیرجانشناسیمنتشروابوذرخواجویی
به سمت ریاست این مرکز منصوب شد .البته
مرکز سیرجان شناسی هنوز به صورت رسمی
راهاندازی نشده است ،اما این نهاد پژوهشی و
فرهنگی در اولین اقدام خود ،نشستی را برای
حفظ و نجات منبرسنگی برگزار کرد و نتایج
آن را در اختیار اداره کل میراث فرهنگی استان
قرار داد .خواجویی برای این مرکز برنامههای
گستردهای را پیشبینی کرده تا سیرجان
در قد و قوارهی یک شهر جهانی قرار بگیرد.
برنامههایی که به نظر میرسد اجرایی شدن
توان مرکز سیرجان شناسی
همهی آنها از ِ
بیشتر باشد و آن طور که خودش به پاسارگاد
میگوید؛ باید همهی نهادهای شهرستان
به یاریِ این مرکز بیایند .گفتوگو با ابوذر
خواجویی در مورد ضرورت و اهدافِ تاسیس
مرکز سیرجان شناسی صورت گرفت که در
ادامه از پی میآید.
«سیرجانشناسی»اسمجامعیاست
که به نظر میرسد گسترهی زیادی را در بر
میگیرد ،از میراث فرهنگی و ظرفیتهای
گردشگری گرفته تا حوزههای اقتصادی،
محیط زیست و  ...اصوال ضرورت تاسیس
اینمرکزچیست؟
در ضرورتِ تاسیس این مرکز باید پیش از
ِ
اهمیت سیرجان اشاره کنیم.
هر چیزی به دالیل
نخست اینکه؛ اسناد به جای مانده از تاریخ بر
این مدعا صحه میگذارند که سیرجان یکی از
کهنترین شهرهای ایران است .شهری با نام کهن
شیرگان که تا سال  ۳۱۵هجری قمری مرکز
ایالت کرمان بود و در این دوران چنان روی آبادانی
را به خود دید که برخی از جغرافیدانان اسالمی
نظیر مقدسی ،سیرجان را بزرگتر و زیباتر از شیراز
توصیف کردند .سوای اهمیت تاریخی ،سیرجان
بهلحاظوسعت،تنوعدراقلیموترکیبجمعیتی،
اقتصا ِد صنعتی و کشاورزی ،موقعیت جغرافیایی
و پیشینهی فرهنگی نیز از مهمترین شهرهای
ایران است .کما اینکه در همین چند وقت اخیر
سیرجان در کنار دامغان و نهاوند و از بین 200
تاریخی ایران به عنوان شهرهایی انتخاب
شهر
ِ
شدهاند که به دلیل دارا بودن از هفت شاخص
تاریخی تعیین شده ،برای تهیه طرح مطالعات
بازآفرینی شهری با رویکرد آمایش سرزمین

انتخاب شدهاند .نکتهی دوم
اینکه سیرجان در دوران
تاریخیو معاصرخود،بزرگان
و نامآوران بسیاری را در دامان
خود پرورش داده است و
ضرورت داشت؛ مرکزی برای
معرفی آثار و اقدامات ماندگار
آنها ایجاد شود .در کنار این
سیرجان امروزی به
موارد،
ِ
ابوذر خواجویی رییس مرکز سیرجان شناسی:
لحاظ شاخصههای صنعتی
و معدنی و ظرفیتهای
کشاورزی ،در حوزهی
اقتصاد نیز شهر ویژهای
تلقی میشود .و در نهایت
چه دلیلی مهمتر از اینکه
امروز سیرجان به لطف هنر
بافندگان گلیمبافش ،به
شهری جهانی تبدیل شده
است .انفعالی که در دوران
جهانی گلیم
پس از ثبت
ِ
در بین نهادهای متولی قرار
دارد وشهری که هنوز نشانی
از یک شهر جهانی ندارد،
جملگی حکایت از این دارد
مرکز
که باید مرکزی نظی ِر
ابوذر خواجویی معتقد است میتوان سیرجان شناسی را به یک برند تبدیل کرد /.عکس :امین ارجمند
سیرجانشناسیوجودداشته
بر برنامههای تبلیغاتی و رسانهای ،جذابیتها و ترسیمکنیم.
باشد تا بتواند به این اتفاق مهم کمک کند.
 اما شما وقتی در حوزهی گلیم به
 کمی واضحتر صحبت کنیم .اینکه قابلیتهای گلیم سیرجان را به مخاطبان داخلی
ِ
تقویت برنامههای این مرکز برای حل معضالت
قراراستمرکزسیرجانشناسیچگونهواز و خارجی معرفی کنیم .هم چنین با
طریقچهابزارهاییبهموضوعجهانیشدن ظرفیتهای گردشگری شهرستان و هویت این حوزه اشاره میکنید ،ناخودآگاه این
بخشی به شهر جهانی گلیم،گام محکمی برای حس القاء میشود که قرار است مرکز
سیرجان ورود کند؟
اصلی شهر
متولی
شناسی،
ن
سیرجا
اریم.
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 از خالل صحبتهای شما یک ابهامی جهانی گلیم باشد .مگر میشود یک مرکز
باید به نکتهای اشاره کنم .اصوال جهانی شدن
سیرجان به ِ
لطف هنر زیبای گلیمبافی کمک پیش میآید .اینکه خیلی از مواردی که غیردولتی که بیشتر کارکردهای پژوهشی
کرده تا از همین حاال مرکز سیرجانشناسی اشاره شد هر کدام یک متولی دولتی دارد ،یک تنه مشکالت بیشمار گلیم
اعتباری دوچندان پیدا کند .واقعا حیف است دارند ،مثل ادارهی فرهنگ و ارشاد و یا سیرجان را برطرف کند؟
که این اتفاق بزرگ در شهرستان سیرجان نمود ادارهی میراث فرهنگی و گردشگری .آیا
قطعا این گونه نخواهد بود .ما در حوزهی گلیم
عینی پیدا نکند و به این زودی و به واسطهی این موضوع تداخلی در امورات مربوط به به تبلیغ و معرفی این هنر کمک خواهیم کرد و
برخی کمکاریها و ناهماهنگیها که بیشتر این نهادها و مرکز سیرجانشناسی ایجاد یا در مورد معضالت این بخش از طریق برگزاری
از سوی مرکز استان بهوجود آمده ،به بوتهی نمیکند؟
همایشهایتخصصیویامقاالتپژوهشیبهارائه
فراموشی سپرده شود .متاسفانه هنوز میراث
مرکز سیرجان شناسی قرار نیست در حوزه راهکار خواهیم پرداخت اما در نهایت برخی مسائل
ر
اج
معرفی
فرهنگی استان دبیر شهر جهانی گلیم را
ایی هیچ کدام از این ادارهها دخالتی کند .این کلیدی نظی ِر رفع موانع تولید و حل مشکالت
ِ
نکرده و عمال شاهد هیچ اقدامی برای تدوین و مرکز بنای خود را بر کار پژوهشی ،ارائه راهکار و بافندگان بر عهدهی نهادهای متولی است و از توان
اجرایی شدن برنامههایی در این زمینه نیستیم .تا حدودی مطالبهگری گذاشته است .در واقع ما و حوزهی وظایف مرکز سیرجانشناسی خارج
ما امیدواریم بتوانیم با راهاندازی کارگروه و یا بازوی کمکی این نهادها خواهیم بود .به هیچ وجه است .این نکته را هم اضافه کنم که متاسفانه
انجمنی در این زمینه ،در وهلهی اول و با تمرکز نیز قصد نداریم اهداف خود را فراتر از توان خود برخی از ادارات و نهادهای اجرایی شهرستان در

نیامدهایم در کار
ادارهها دخالت کنیم

سالهای اخیر دچار یک انفعال تدریجی شدهاند
و از کارکردهای خود فاصله گرفتهاند .ما نه تنها
قصد نداریم به حوزهی وظایف آنها ورود کنیم
بلکه بنا را بر همکاری و کمک به این نهادها
گذاشتهایم .برای مثال حفظ و نگهداري از ميراث
فرهنگي شهرستان با همكاري نهادهای دولتی و
ِ
اصلی
تشكلهاي غيردولتي مرتبط ،یکی از اهداف ِ
مرکزسیرجانشناسیخواهدبود.
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 تا به این جای گف
ِ
ضرورت تاسیس مرکز سیرجانشناسی،
بیشتر از اهدافی صحبت شد که به نوعی
با کارکردهای برخی نهادهای دولتی
همپوشانی دارد .آیا وظایفی هم هست که
مختصاینمرکزباشد؟
مهمترین وظیفهی مرکز پرداختن به مبحث
«پژوهش» است .به همین منظور تشکیل
یک شورای پژوهشی با هدف شناسایی و رفع
نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی در زمینههای
مختلف مربوط به سیرجان از اولین اقدامات مرکز
سیرجانشناسی خواهد بود .شورایی که بتواند با

تعيين اولويتهاي تحقيق
و تهيه فهرستي از عناوين
مه ِم پژوهشي و پيشنهاد
آن به دانشجويان مقاطع
تحصيالت تكميلي ،تهيه و
تدوين طرحهاي تحقيقاتي و
چاپ کتاب دربارة موضوعات
مختلف مربوط به سیرجان
این مرکز را به یک برند
معتبر پژوهشی و علمی در
سطح شهرستان سیرجان
و استان کرمان تبدیل کند.
فارغ از این ،جمعآوری اسناد،
شناسایی و گردآوری همهی
اطالعات و سامانبخشی به
یافتههای پژوهشی مربوط
به سیرجان برای سهولت
کار محققان ،تهیه و تجهیز
کتابخانهی تخصصی مرکز،
برپایی نمایشگاهها و برگزاری
همایشهای تخصصی،
تولید برنامههای رادیویی و
تلویزیونی در جهت معرفی
سیرجان از دیگر وظایفی
است که محقق شدن هر
کدام از آنها به دوش مرکز
سیرجانشناسی است .البته به شرط آنکه از این
مرکز حمایتهای الزم صورت بگیرد.
 به فکر راهاندازی انتشارات سیرجان
شناسیهمهستید؟
امیدوارم در آیندهای نزدیک انتشارات مرکز
هم راه اندازی شود .متاسفانه اخیرا کتابهایی
دربارهی تاریخ سیرجان منتشر شده که دچار
اشکاالت تاریخی و علمی فراوان هستند .حال اگر
انتشارات مرکز سیرجانشناسی راهاندازی شود،
میتوان قبل از چاپ هر کتابی ،مطالب مورد نظر
را با نظارت شورای پژوهشی مرکز مورد بازبینی
قرار داد و بعد از رفع اشکاالت ،نسبت به چاپ و
انتشار کتاب اقدام کنیم
 االن که با هم صحبت میکنیم ،آیا
ساختار مرکز شکل گرفته و اینکه چه
زمانی برای افتتاح رسمی مرکز سیرجان
شناسی در نظر گرفته شده است؟
برای مرکز یک شورای عالی در نظر گرفته
شده که ریاست آن بر عهدهی فرماندار سیرجان
است که در کنار هفت شخصیت حقوقی و هفت

شخصیت حقیقی ،اعضای این شورا را تشکیل
خواهند داد .اکثر اعضای این شورا مشخص
شدهاند که با جمعبندی نهایی و تکمیل شدن
این فهرست ،در روزهای آینده ،اسامی آنها اعالم
خواهد شد .ضمن اینکه زیرمجموعههایی نیز
برای مرکز در نظر گرفته شده که در حوزههای
مختلف و با محوریت حضور نخبگان و فعاالن
فرهنگی شهرستان ،شکل خواهند گرفت .اما
در مورد افتتاح رسمی مرکز باید عرض کنم
که امیدوارم این اتفاق با تجهیز ساختمان مرکز
با همت گلگهر و رفع برخی دغدغهها ،حداکثر
تا یکی دو هفته آینده صورت بگیرد و یکی دیگر
از مطالبات مردم و جامعهی فرهنگی سیرجان
تحققپیداکند.
 آیا نگران این نیستید که به واسطهی
برخی محدودیتها از جمله نبود اعتبار و
یا مسائل پیشبینی نشدهی دیگر ،مرکز
سیرجانشناسی در رسیدن به اهداف
خود ناکام بماند و مثل برخی دیگر از مراکز
شهرستانشناسی ،فرجام تلخی به نام
«تعطیلی»داشتهباشد؟
این نگرانی وجود دارد .اما بنده معتقدم
سیرجانشناسی با حضور فرهیختگان و نخبگان
سیرجانی میتواند تبدیل به یک برند شود.
مکانی که پشتوانهی قوی برای همه حوزهها و
ی علمی ،فرهنگی ،ورزشی ،اقتصادی
عرصهها 
و ..شهرستان سیرجان باشد .البته به شرطی که
مسووالن و مدیران عالی شهرستان از این مرکز
همواره حمایت کنند و نگذارند که این مرکز در
تنگناههای مالی و یا سنگاندازیهای اداری دچار
انفعال و یا نابودی شود .البته تا به همین حاال
نیز اگر حمایتهای برخی مسووالن و مدیران
شهر نبود ،تاسیس وشروع بهکار مرکز میسر
نبود .بهخصوص حمایتهای فرماندار سیرجان
و ریاست مرکز کرمانشناسی که از مدتها
قبل نسبت به تاسیس این مرکز همت کردند.
همچنین مدیرعامل و مجموعهی گلگهر که بعد
از تقاضای فعاالن فرهنگی سیرجان در راستای
حمایت از تاسیس این مرکز ،مساعدتهای
الزم را در این زمینه اتخاذ کردند .به قول استاد
بزاده؛ فراموش نکنیم که سیرجان به لحاظ
گال 
تاریخی و فرهنگی ،تافتهی جدابافتهای استان
است و جای تاسف بود که چرا چنین شهرستانی
با چنین پیشینهی فرهنگی و جایگاه واالی
امروزی ،تا به امروز فاقد مرکز سیرجانشناسی
بوده است.

دختر ووشوکار سیرجانی به اردوی تیم
ملی دعوت شد
دختر ووشوکار سیرجانی با کسب مدال نقره در مسابقات قهرمانی کشور به
اردوی تیم ملی دعوت شد

 اطالعرسانی :مسابقات ووشو
قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی با حضور
خ  2و 3آبان در تبریز
 29استان در تاری 
برگزار شد .در این مسابقات نگین خراسانی
و یاسمن پیوستی دو بانوی ووشوکار
سیرجانی در قالب تیم استان کرمان به
این مسابقات اعزام شدند که در نهایت از
میان  5ووشوکار استان کرمان تنها نگین

خراسانی موفق شد به مدال نقره دست
پیدا کند و به اردوی تیم ملی ایران دعوت
شود .تیم ووشوی استان کرمان با مربیگری
صدیقه ملکشاهی مربی سیرجانی توانست
در این مسابقات شرکت و حائز رتبه شود.
خراسانی اولین دختر سیرجانی است که
موفق شده است به اردوی تیم ملی ووشو
دعوت شود.

تقدیر و تشکر

بدینوســیله مراتــب ســپاس
بینهایــت خــود را از زحمــات
و حمایتهــای آقــای ابــوذر
حلواییپــور مدیــر روابطعمومــی
و امــور بینالملــل شــرکت
یومعدنــی گلگهــر و نیــز
صنعت 
آقــای فــرزاد قدیمــی مســئول
آمــوزش ایــن شــرکت در برگــزاری کارگاه  5روزه
تخصصــی کارگردانــی تئاتــر اعــام میداریــم .همــواره
ســربلند و پیــروز باشــید.

کانون بسیج هنرمندان و انجمن نمایش سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ خانــه دارای پــاک  209فرعــی از  5464اصلــی بــهمســاحت  270/38متــر مربــع
واقــع در اراضــی جعفرآبــاد بخــش  37کرمــان مــورد تقاضــای خانــم ناهیــد بیــگ نیــاز بــه تحدیــد حــدود
دارد اعمــال تبصــره ذیــل مــاده  15قانــون ثبــت هــم میســر نمیباشــد لــذا حســب درخواســت مورخــه
 97/08/09 -17184مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود آن بــهاســتناد تبصــره  3قانــون مزبــور
منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت  8صبــح روز دوشــنبه  97/09/05در محــل شــروع و بــهعمــل
خواهــد آمــد .لــذا بــه مالــک (مالکیــن) امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد کــه در موعــد مقــرر
در ایــن اعــام در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا
معرفــی مالــک انجــام و چنانچــه کســی بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی آن اعتــراض داشــته باشــد بــر طبــق
مــاده  20قانــون حداکثــر ظــرف مــدت  30روز پــس از تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی اعتــراض خــود را
کتبــا بــه ایــن اداره اعــام تــا بــه دادگاه صالحــه ارســال گــردد .بدیهــی اســت پــس از گذشــت مهلــت یــاد
شــده هیچگونــه ادعایــی مســموع نخواهــد بــود .تاریــخ انتشــار :دوشــنبه 1397/08/14
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  960649محکــوم علیــه آقــای محمدعلــی رضائــی محکــوم
بــه پرداخــت مبلــغ  819/840/000ریــال در حــق محکــوم لــه آقــای فرشــاد زمانــی گردیــده و نامبــرده
ملکــی را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــوده اســت کــه توســط اجــرا توقیف و توســط کارشــناس
رســمی دادگســتری بــه مبلــغ  4/510/000/000ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده ،مــال معرفــی شــده
در تاریــخ  97/09/03ســاعت  12ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش
میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را
پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف
پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد .متقاضیــان
میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را حداکثــر تــا تاریــخ  1397/09/03از طریــق پســت سفارشــی بــه
ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه  1397/09/03میباشــد.
مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد .ملــک مــورد مزایــده یــک قطعــه زمیــن
بــه آدرس شــهرک ســمنگان خیابــان آوینــی نبــش خیابــان امامجــواد(ع) بــه شــماره پــاک ثبتــی  2258از
 6518بخــش  37میباشــد .دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ســیرجان -بروســان

ورزشکار ارزنده

سرکار خانم غزل گلزاری
درخشــش شــما در مســابقات انتخابــی
اســتان و راهیابیتــان بــه مســابقات
سراســری المپیاد شــطرنج مایه مســرت و
افتخــار میباشــد .ایــن موفقیــت را حضور
شــما و خانــواده محتــرم تبریــک عــرض
مینماییــم.
هیات شطرنج شهرستان سیرجان

جناب آقای

نظام پورکیانی

درگذشــت والــده گرامیتــان را خدمــت شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از
درگاه خداونــد ســبحان بــرای آن مرحومــه غفــران
واســع و بــرای بازمانــدگان بقــای عمــر آرزومنــدم.

علیرضازاده ،شرکت حمل و نقل
پارسترابر

