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 هدی رضوانی
منطقه دارستان از این هنرمندان
تازهنفس کم ندارد؛ زنان و دخترانی که از
کودکی با گلیمبافی آشنا میشوند و این هنر
را به صورت موروثی از اجداد خود به ارث
برده و آن را در قالب طرحها و نقشههای
بینظیر تولید میکنند .فاطمه و سپیده
ساالری خواهران نوجوانی هستند که از
پای دار گلیم
کودکی در روستای ایزدآباد ِ
نشستهاند تا حافظان این هنر زیبا و اصیل
سیرجانی باشند .دریک عصرزیبای خردادماه
و در فضای دلانگیز محوطه کارگاه بافت
گلیم پای صحبتهای این دو خواهرهنرمند
مینشینم.
فاطمه به گفته خودش از  ۱۴سالگی
شروع به بافت گلیم کرده و چون به این هنر
اصیل عالقه فراوانی داشته بعد ازپایان درس،
راه خود را پیدا میکند و ترجیح میدهد در
کنار مادر مشغول به این کار شود .سپیده
هم دانشآموزش مقطع متوسطه دوم است
و از  ۱۲سالگی شروع به بافت گلیم کرده.
سپیده به گفته خودش بافت گلیم را از
 ۱۵سالگی در کنار خواهرش شروع کرده و
تصمیم دارد در کنار تحصیل ،این هنر را نیز
ادامه دهد.
«یک حرفه لذتبخش است .چهرهبافی
هم سختی خودش را دارد .نقشهها را که به
ما میدهند چهره چند تکه است و مشخص
نیست .وقتی آن را میبافیم و جلو میروی،
کمکم که کار تکمیل میشود و چهره
نقش میبندد؛ به آدم انرژی مثبت میدهد.
دوست داری هر چه سریعتر کار تمام شود
و تکمیل شده آن را ببینی ».فاطمه هم از
احساس خودش در زمانی که کار تمام
شده و میخواهند آن را از دار پایین بیاورند
میگوید« :خیلی حس خوبی دارد وقتی آدم
ببیند کاری که برای آن وقت گذاشته خوب از
آب درآمده ».فاطمه اولین کار چهرهاش را با
چهره سردار سلیمانی شروع کرده اما سپیده
سومین کار طراحی چهره خود را پشت سر
میگذارد و به گفته خودش دو چهره قبلی
هم چهرههای شاخصی بودند اما دقیقا آنها
رانمیشناخته.
از خواهران گلیمباف ایزدآبادی
میخواهم از خاطرات اولین باری که پای
دار نشسته و گلیم بافتهاند برایمان بگویند.
سپیده به بافت گلیم از زمان کودکی اشاره
کرده و میگوید :از همان بچگی بافتن را کنار

گزارش پاسارگاد از دو خواهری که چهرهبافی میکنند

پای دار گلیم بچگی کردیم و به آن عالقهمند شدیم

مادر یاد گرفتیم .اولین
ً
دقیقا یادم نیست کی
بار
بود که پای دار نشستم.
بافندگی از قدیم در خانه
ما درجریان بود .اما اینکه
بخواهم یک نقشی را با
جدیت ببافم از ۱۵سالگی
شروع کردم .تابستان که
مدارس تعطیل بود با مادر
وخواهرم گلیممیبافتیم.
برای این کارشوق و انگیزه
داشتیم .کمی سخت بود
که بخواهیم کاررا سریعتر
ببافیم ولی این انگیزه
کمک میکرد سختی را
تحمل کنیم .فاطمه هم
اضافه میکند؛ من هم
خیلی عالقهمند بودم ولی
لحظه اول که پای دار
نشستم را به خاطر ندارم.
اما این در ذهنم نقش
بسته که پای دار گلیم
بچگی کردم و به بافت آن
سپیده و فاطمه ساالری ،بافنده نوجوان گلیم  /عکس:عبدالرضا محمودآبادی | پاسارگاد
عالقهمندشدم.
 به نسبت زحماتی که برای بافت میگوید« :به نسبت زحماتی که برای بافت خواهرش بافته و به اتمام رسانده.
این دو خواهر از گلیم چهره سردار
گلیم کشیده میشود ،درآمدی حاصل گلیم کشیده میشود ،درآمدی حاصل
نمیشود .چله ،نقشه ،نخ و دستگاه را خانم سلیمانی میگویند .ایده از فاطمه است؛
نمیشود
سپیده در پاسخ به این سوال که آیا ایلخانی به ما میدهد و بافندگی میکنیم .ولی «تصاویر را از تلویزیون میدیدم و این ایده به
طرح خاصی دارید که بخواهید دربافت گلیم درحالت کلی زحمتی که بافنده میکشد ،دیده ذهنم رسید .خانم ایلخانی هم خیلی استقبال
پیاده کنید؟ میگوید« :بیشتر اوقات پیش نمیشود .گاهی اوقات ساعت ۵صبح پای دار کرد و به ما نخ و چله داد که کاربافت را شروع
خودم طرحهایی میکشیدم که بیشتر طرح مینشستیم تا  ۱۰شب اما عایدی خیلی کم کنیم .فاطمه به تصمیم خود و خواهرش
طبیعت ،پرندگان و حیوانات بود و بخشی است .اما چون عالقه داریم راضی هستیم ».مبنی بر اهدای این اثر ماندگار به موزه اشاره
از آنها در نقشههایی که میبافیم وجود این دخترها گلیم را منبع درآمد خود نمیدانند کرده و میگوید« :تصمیم داشتیم این کار را
دارند ».دخترها به مشکالت هنرمندان منطقه چرا که پدرشان نانآور خانواده است اما به به سردار هدیه بدهیم و از زحمات او قدردانی
دارستان هم اشاره میکنند« .شوق و عالقه قول سپیده گوشهای ازخرج خانواده را تأمین کنیم .کاررا به موزه منزل پدری سردارتحویل
وقتی ایجاد میشود که طرح گلیم به آدم میکند .فاطمه و سپیده و سایر بافندگان ،دادیم تا برای همیشه آنجا بماند».
 موسس کارگاه بافت گلیم ،از
انگیزه و لذت بدهد .باید روی طرحهای گلیم گلیم را بعد ازپایان کاربه کارفرمای خود خانم
گلیم
اصیل
هنر
گوید:
ی
م
هایش
ه
دغدغ
کارکرد .اگرشرایط بافت گلیم کمی آسان شود ایلخانی میدهند و درمقابل دستمزد دریافت
ِ
ِ
ِ
راحتترمیتوان کار کرد .برخی خانوادهها هم میکنند و به گفته خودشان درمراحل فروش سیرجان باید درنسل جوان احیا شود
مهجبینایلخانیپورفارغالتحصیلرشته
مشکالتی دارند که اجازه نمیدهد فرزندان گلیمها وارد نمیشوند .سپیده تعداد کل
آنها با خیال راحت گلیم ببافند ».فاطمه گلیمهایی را که تاکنون بافته به خاطرندارد اما پژوهش هنر است و با دایر کردن کارگاه
هم از نادیده گرفته شدن زحمات بافندگان تا کنون سه کاربزرگ درقطع  2*3با همراهی گلیمبافی و توسعه این کارگاه درابعاد مختلف

جناب آقای مهندس سیدحسین رضوی علوی

مفقودی
مــدرک موقــت کارشناســی تکنولــوژی پرتوشناســی
(رادیولــوژی) از دانشــگاه علومپزشــکی زاهــدان بــه
نــام ناهیــد مکیآبــادی با شــماره ملــی 3060113793
مفقــود گردیــده اســت .از یابنــده تقاضــا میشــود بــه
دفتــر نشــریه پاســارگاد مراجعــه نمایــد.

جناب آقای مهندس

جناب آقای رضا معینی

درگذشــت اخــوی گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض میکنیــم .خداونــد روح آن
عزیــز درگذشــته را قریــن مغفــرت فرمایــد.

هفتهنامه پاسارگاد

سیدحسین رضوی علوی
بــا نهایــت تاســف درگذشــت اخــوی گرانقدرتان
مهنــدس سیدحســن رضــوی علــوی را بــه
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
نمــوده ،آرزو میکنیــم کــه وســعت صبــر شــما
بــه انــدازه دریــای غمتــان باشــد .مــا را در غــم
خــود شــریک بدانیــد.

شرکت سختکوشان سپهر

ـادروان
درگذشــت عمــوی گرانقدرتــان شـ
منوچهــر معینــی را بــه جنابعالــی و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نموده،
از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم
غفــران واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان
معــزز صبــر و اجــر مســئلت مینماییــم.
هیئتمدیره ،مدیرعامل و کارکنان شرکت
تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان

مربوط به گلیم ،برای ماندگاری این هنر اصیل
سیرجانی میکوشد .در آستانه فرارسیدن
روز جهانی صنایعدستی گفتوگویی با این
دوستدارگلیم شیرکیپیچ انجام دادهایم که از
نظرمیگذرانید.
 چه شد که وارد عرصه بافت و
تولیدگلیمشدید؟
حدود سه سال قبل بعد از پایان
تحصیالت و به واسطه رشته تحصیلیام
به تحقیقات در منطقه دارستان پرداختم و
بعد از پایان تحقیقات به این فکر افتادم که
در دارستان یک کار تولیدی گلیم راهاندازی و
بافندههای اطراف را جمعآوری کنم .این شد
که کارگاه گلیمبافی «ماه» را تاسیس کردم .در
این مدت طراحی ،رنگرزی و نظارت بافت را در
مجموعه انجام میدهیم و با خیلی ازبافندهها
و هنر دست آنها آشنا شدم .تجربه جالبی
برای من بود و این باعث شد که هرروزشاخه

جدیدی به این کار اضافه
کنم و یک سری کارهای
متفاوتی را که جامعه
طالب آن بود راهاندازی
کنم ،مثل طراحی چهره و
پیادهسازی آن روی گلیم
و فرش .با شروع این
کار روز به روز بر تعداد
درخواستهای گلیم
چهره و تعداد بافندگان
عالقهمند این حوزه
افزوده شد و بافت گلیم
چهره تبدیل شد به یکی از
بخشهای اصلی کارگاه.
 اشاره کردید
رشته تحصیلی شما
عامل ورود به حوزه
گلیم بود ،در این
خصوص کمی بیشتر
توضیحبدید.
تحصیلی
رشته
من پژوهش هنر است.
کارهای تحقیقاتی و
پژوهشی مربوط به
دانشگاه را روی گلیم سیرجان انجام میدادم.
در آن زمان یک سری تحقیقات میدانی روی
بافندهها انجام دادم و نتایج را به صورت
مکتوب درپروژههای دانشگاه استفاده کردم.
بعد ازاتمام تحصیل با خودم فکرکردم چقدر
خوب است که این کارها را به صورت عملی
هم انجام دهم و این شد که به سراغ تاسیس
کارگاهگلیمبافیرفتم.
 کارگاه شما ،شامل چه حوزههایی
ازبافت گلیم است؟
یک بخش طراحی و یک بخش رنگرزی
داریم که برای گلیمهای خودمان این کار را
انجام میدهیم .قسمت مربوط به بافت را
هم داریم که شاخههای متفاوتی دارد؛ بافت
گلیم شیرکیپیچ سیرجان ،تکنیک تخت
بافت ،گلیمفرش و گلیم چهره جزو کارهای
تخصصی است که در این مجموعه انجام
میشود.

آگهــی تغییــرات شــرکت بلندپــروازان یــاران ســیرجان شــرکت بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  4284و شناســه ملــی  14006968732بــه اســتناد صورتجلســه
هیئتمدیــره مــورخ :1398/08/26
 آقــای برومنــد محمــودی شــماره ملــی  4949231308بــه ســمت مدیرعامــل و رییــسهیئتمدیــره  -خانــم افســانه فالحــی نیــا شــماره ملــی  3071212097بــه ســمت
نایبرییــس هیئتمدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد.
– کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل( چــک– ســفته– بــروات) و
همچنیــن قراردادهــا و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر میباشــد .ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()854708

 رنگرزی نخهای کارگاه را هم
خودتان انجاممیدهید؟
بله .کارگاه رنگرزی داریم و یک سری از
ً
کامال گیاهی
رنگها را هم خودمان به صورت
و به روش سنتی تولید میکنیم.
 نقشهها هم طراحی خودتان
است؟
بله .آنها را طراحی و کدگذاری میکنم و
برای بافت به دست بافندگان میرسانم.
 چه تعداد بافنده درحال حاضردر
کارگاهشمامشغولاند؟
تعداد بافندهها متغیر است .در یک ماه
تعداد بیشترو درماه دیگرتعداد کمتر است.
در تابستان تعداد بیشتری بافنده مشغول به
کار میشوند و در زمستان این تعداد کاهش
مییابد .امسال هم که به دلیل شیوع کرونا
تعداد بافندهها خیلی کاهش یافت.
 برنامهای دارید که توانمندیهای
منطقه دارستان و طرحهای گلیم این
منطقه را به سایر استانها هم معرفی
کنید؟
بسیاری از کشورهای دنیا و شهرهای
دست بافندگان سیرجانی را
هنر
کشور
ِ
ِ
میشناسند و آشنایی اولیهای با آن دارند.
بیشتر کار قدیم را میشناسند .شاید  50یا
 100سال پیش ،کشورها و شهرهای دیگربهتر
قدر هنر دست این منطقه را میدانستند که
ما خودمان تازه داریم با آن آشنا میشویم.
اگر بتوانیم نوآوریهای بافندگان جوان را به
شهرهای دیگرعرضه کنیم ،متوجه میشویم
که بسیاری از این هنرها توانایی به روز شدن
سنتی
هم دارد و صرفا به عنوان یک هنر
ِ
قدیمینیست.
 خودتاندراین زمینه اقدامی انجام
دادهاید؟
من فقط با هدف شناساندن هنر گلیم
سیرجان اقدامی انجام ندادم .معتقدم اول باید
ً
کامال با هنربافت گلیم
خودمان دراین منطقه
آشنا شویم .وقتی خودمان کار بافت گلیم را
دقیق و اصولی انجام دهیم و مثل قدیم به
تمام ریزهکاریهای آن دقت کنیم ،کار خود
به خود خوب میشود و وقتی کاری خوب
شود بقیه نقاط کشور هم خود به خود به آن
توجه خواهند کرد و نگاهها به آن برمیگردد.
من هدفم را میگذارم روی تولید کار خوب و
خود اثر معرف خودش خواهد بود .معتقدم
ِ
خود اثر راهش را پیدا میکند و با مخاطب
یزند.
حرف م 

آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی پــارس معــدن کــوه پنــج
ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2976و شناســه
ملــی  10104002910بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1398/12/28تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :ســرمایه تعهــدی شــرکت
بــه مبلــغ  32500000ریــال پرداخــت گردیــد .بنابرایــن %100
ســرمایه ثبتــی اولیــه شــرکت پرداخــت گردیــده اســت و مــاده مربوطــه
در اساســنامه اصــاح میگــردد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()856994

خانوادههای محترم رضوی و ستوده

درگذشــت همــکار عزیزمــان مرحــوم سیدحســن
ـوی را به شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از خداوند
رضـ
متعــال بــرای آن عزیــز مغفــرت و بــرای بازمانــدگان
صبــر جمیــل و اجــر جزیــل خواهانیــم.
رییس و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

آگهی اجاره تراکمیکسر

آگهی اجاره تراکتور

شـرکت همیـار گهرحدید سـیرجان در نظر دارد دو دسـتگاه تراکمیکسـر به صورت

شـرکت همیـار گهرحدید سـیرجان در نظـر دارد دو دسـتگاه تراکتور فرگوسـن

متقاضیـان جهت دریافت اسـناد (نمونه فـرم بهای پیشـنهادی) و تحویل پیشـنهادات

متقاضیـان جهـت دریافـت اسـناد (نمونـه فـرم بهـای پیشـنهادی) و تحویـل

جنـاب آقـای مجتبـی برخـوری تمـاس حاصـل نماینـد و مـدارک را دریافـت و

 09130565691جنـاب آقـای مجتبـی برخوری تمـاس حاصل نماینـد و مدارک

اجاره جـذب نماید.

میتواننـد همه روزه از سـاعت  8:00الی  14:00با شـماره تمـاس 09130565691
تحویـل دهنـد .مهلت قبـول پیشـنهادات تا پایـان وقـت اداری روز یکشـنبه مورخ

 1399/04/01میباشـد.

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مـدل  285بـه صورت اجـاره جـذب نماید.

پیشـنهادات میتواننـد همـه روزه از سـاعت  8:00الـی  14:00با شـماره تماس

را دریافـت و تحویـل دهنـد .مهلت قبول پیشـنهادات تـا پایان وقـت اداری روز
یکشـنبه مـورخ  1399/04/01میباشـد.

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

