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 گروه فرهنگوهنر
یکی از کسانی که سعی کرده به سهم خود و
با استفاده ازمسئولیتی که دارد چراغ فرهنگ و هنر
را درسیرجان روشن نگه دارد ،ابوالفضل عمادآبادی؛
مسئول کانونهنرموسسهیمعراجاندیشهگلگهر
است و تالش دارد همهی ظرفیتهای راکد بومی را
به کاربگیرد و ازآن برای اعتالی هنردرسیرجان بهره
ببرد .با او دربارهی کارهای شده و نشدهی کانون هنر
بهگفتوگونشستیم.
کانونهنرچندیبانیبرگزاریکارگاههای
مختلف است .تا کنون چه کارگاههایی برگزار
شده؟ استقبال چطور بوده و هدف کانون از
برگزاریاینکارگاههاچیست؟
االن عدد دقیقی ندارم اما تا جایی که ً
قبال
حساب کردم از ابتدای کارتا امروزبیشتر ازشصت
کارگاه آموزشی برگزار شده .اگر لیست همهی
کارگاهها را بخواهید میتوانم برایتان دربیاورم .اما
در رابطه با بخش دوم سوال میتوانم بگویم که
وضعیت کارگاههای مختلف متفاوت بوده اما
هیچ کارگاهی بدون استقبال یا استقبال خیلی کم
نداشتیم.
برای بخش سوم سوالتان باید به ابتدای
فعالیت کانون هنرموسسه برگردم .در آن دوره طی
جلسات مشاوره متعددی که با هنرمندان رشتههای
مختلف داشتیم ،همگی تاکید داشتند که حلقه
مفقودهپیشرفتهنرمندانشهرستاننبودنآموزش
مناسب است .به همین دلیل طی پنج سال اول
فعالیت مهمترین کارما درحوزه هنربرگزاری کارگاه
آموزشی بود .روش کارهم این بود که نیاز ازسمت
هنرمندان مطرح میشد .استاد مربوطه با مشورت
هنرمندان انتخاب و کارگاه هم با مشارکت خود
هنرمندان برگزار میشد .میتوانم بگویم مهمترین
هدف؛ ارتقای کمی و کیفی هنر در سیرجان است.
به شکلی که هم هنرمندان بیشتری در زمینههای
متفاوت به فضای هنری سیرجان معرفی شوند و
هم هنرمندان با آموزشهایی که میبینند از نظر
تکنیکیبهسطحیبرسند که آثاربا کیفیتتریخلق
کنند .البته محرومیتزدایی آموزشی هم میتواند
عنوان یک هدف در نظر گرفته بشود به این معنا
کههنرمندانشهرستانبهخاطردسترسینداشتنبه
استادانبرجستهکشوراحساسکمبودنکنند.
 عنوان کانون هنر در برابر بقیه عنوان
کانونهای موسسه خیلی کلیست .ورود
همزمان یک کانون در تمام شاخههای هنری
کمی کار را برای مسئول کانون سخت میکند.
این باعث سرشکن شدن توان شماو بودجهتان
نمیشود؟

موسسه سال نود و دو تاسیس شده و من
سال نود و سه به مجموعه وارد شدم و آن موقع
تقسیمبندی بخشهای مختلف و کانونها انجام
شده بود تا جایی که اطالع دارم این تقسیمبندی
بر اساس پژوهشی است که آقای دکترسوندرومی
وجمعی ازهمکارانشاندربارهمسایلشهرسیرجان
انجام دادند .کال رویکرد برنامههای موسسه از ابتدا
بر اساس آن پژوهش شکل گرفته بود .به هرحال
موسسهفرهنگی استوبایدبپذیریم کههنربخشی
ازفرهنگ به حساب میآید .البته من با این موضوع
که با توجه به زیاد بودن شاخههای هنری کارسخت
و گاهی ناممکن میشود موافقم اما همیشه سعی
کردیم با کمک و همکاری هنرمندان این کمبود در
توان شخصی من جبران بشود .درباره بودجه دقیق
نمیتوانمنظربدهمچونهیچوقتوارد اینمسایل
نشدم .فقط میتوانم بگویم کمتر اتفاق افتاده که
هنرمندان طرحی را برای من بیاورند که موسسه به
خاطر کمبود بودجه طرح را اجرایی نکنند و البته
معدود طرحی درزمینهی هنربه من رسیده که انجام
نشده باشد .آن هم بیشتر وقتها یا طرح قابلیت
اجرا نداشته یا خود هنرمندان چندان به اجرا شدنش
اقبالنداشتند.
 در برخی رشتهها که ورود میکنید با
کانونهایی مثل کانون مسئولیت اجتماعی و
کانون کتابو کتابخوانی موازیکاری نمیشود؟
تقسیم وظیفه در این چارت کمی گیجکننده
نیست؟
بعد از پژوهشی که برای ارزیابی عملکرد
پنجساله اول انجام شد ،یک بازنگری در کانونها
انجام شده .کانون خانواده و مسئولیت اجتماعی
تبدیل به دو کانون شده که در دو حوزه خانواده و
حوزهمسئولیت اجتماعیبرنامههایمتفاوتی انجام
بدهد و کانون هنر و کتابخوانی هم با هم ترکیب
شدند.
اما درزمینه سوال شما باید بگویم که حق با
شماست .به هرحال فرهنگ یک وضعیت پیچیده
و سیال است و به هیچ وجه نمیتوان چارتی
داشت که مرزهای مشخص داشته باشد .اما ما
در موسسه روزانه با همکاران برنامههای مختلف را
بررسیمیکنیموهماهنگهستیموخیلیوقتها
برنامهها با مشارکت دو یا چند کانون انجام میشوند
کههمپوشانیهادرنظرگرفتهشوند.
کانونهنرفقطکارگاههایهنریبرگزارمیکند.
بقیه کانونها هم برنامههای آموزشی دارندً .
مثال
کانون خانواده برای مشاوران سیرجانی برنامههای
آموزشی زیادی برگزار کرده و البته کارگاههایی در
مدارس برای خانوادهها و معلمان و ...یا کانون کتاب
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گپی با مسئول کانون هنر موسسه معراج اندیشه گلگهر

ارتقا کمی وکیفی هنردرسیرجان
هدف ماست

در سالهای قبل برنامههای آموزشی زیادی برای
معلمان سیرجانی داشت که روشهای بلندخوانی
کتاب و تسهیلگری ترویج کتابخوانی را آموزش
بدهد.
 به جز برگزاری کارگاه ،کانون هنر چه
برنامههای دیگری داردو چه کارهای دیگری برای
خودشتعریف کرده است که انجامبدهد؟
کانون االن تبدیل شده است به کانون هنر
و کتاب که به غیر از کارگاه آموزشی برنامههای
دیگری مثل مراسمهای فرهنگی هنری شب شعر،
شب داستان ،جلسات نقد کتاب ،پخش فیلمهای
هنری ،شب قصه و ...دارد .قبل ازکرونا مجموعهای
از جلسات ادبیات کهن داشتیم؛ به صورتی که در
تمام روزهای هفته استادان ادبیات آثار سعدی،
حافظ ،موالنا ،بیهقی و فردوسی را برای عالقهمندان
بازخوانی کرده و شرح میدادند .سعی کردهایم این

جلسات به تازگی از سر گرفته شوند .در قالب دو
طرح «با من بخوان» که یک رویداد کشوری است
و طرح کتابخوان خالق که سعی شده بر اساس
نیازهای بومی سیرجان طراحی شود .مجموعهای از
معلمان مدارس سیرجان با زحمت و تالش و از
خودگذشتگی زیاد برای ترویج فرهنگ کتابخوانی
در مدارس با ما همکاری میکنند .جلسات شعر،
داستان و ادبیات کودک و نوجوان هم به صورت
هفتگی برگزار میشود که البته بنا بر ضروریات
کرونایی گاه مجازی و گاهی حضوری میشوند .یک
جشنواره کشوری ادبیات کودک و نوجوان هم برگزار
میکنیم که امسال دوره دوم آن در حال برگزاری
است .پخش فیلمهای مستند و فیلمهای هنر
و تجربه هم به صورت هفتگی در موسسه انجام
میشود .یک کتابخانه هم داریم که ً
قبال کتابخانهی
مشارکتی با هاللاحمر بود و با انتقال موسسه به

محل جدید به زودی به صورت مشترک با کتابخانه
مرحوم طاهره صفارزاده راهاندازی خواهد شد.
 انتخاب فیلم یا قصه و قصهگو و شاعر
برایدیکلمهی شعرشدراین برنامهها رویکردو
مراحلخاصیدارد؟
فیلمها با تفاهمنامهای که بین موسسه و
مجموعه هنرو تجربه منعقد شده است .فیلمهایی
هستند که به صورت کشوری در سینماهای هنر
و تجربه نمایش داده میشوند .به غیر از آن گاهی
برنامه نمایش و نقد فیلم یا برنامهای کارگاهی ازطرف
هنرمندان سینما پیشنهاد میشود؛ مثل برنامهی
«وضعیت قرمز» که یک طرح کشوری بود و طی
آنپنجفیلمباحضورکارگردانانفیلمهانمایشداده
شد و پنج کارگاه آموزشی هم برگزارشد.
برای قصهگویی هم با انجمن مادران قصهگو
همکاری داریم .در این انجمن همهی قصهگویان

فعال سیرجان عضو هستند و برنامهها صفرتا صد
زیرنظراین انجمن انجام میشوند.
 از نظر پوشش کمبودهای فرهنگی
و هنری سیرجان و برای توسعه متوازن شهر،
تاکنون چقدر تاثیرگذار بودهاید؟ برای کاهش
معضالت فرهنگی چه برنامهای برای بردن
دامنهی فعالیت کانون به محلههای محروم
شهردارید؟
تخمین میزان تأثیرگذاری کار سختی است
و نیاز به پژوهش و بررسی جدی دارد .البته تاثیر
کار فرهنگی هم به یکباره دیده نمیشود .فکر
کنید کودک هشت سالهای که امروز تحت تاثیر
برنامههای ما به موضوعات فرهنگی متمایل
میشود .ده سال بعد به عنوان یک فرد بزرگسال
وارد جامعه میشود .ما امروز معلمانی داریم که
بعد از دریافت آموزشهای مختلف در مناطق
روستایی فعالیت دارند .در همین حین فعالیت
این بزرگواران زیر نظر تسهیلگرانی رصد میشود و
اگرجایی نیازباشد برای این که کمتر اشتباه کنیم،
از مشاوره روانشناس هم بهره میبریم .امیدوارم
دانشآموزان این معلمان آینده فرهنگی بهتری
رقم بزنند .برای بردن دامنه فعالیت به مناطق کمتر
برخورداربرنامههای مختلفی داریم .به تازگی درچهار
منطقه بدرآباد ،مکیآباد ،مسکن مهر و پرسیگاز
دفاتری راهاندازی شده که زیرنظر کانون مسئولیت
اجتماعی فعالیت میکنند کانون هنربا این دفاتردر
زمینهبرگزاریبرنامههایهنریوبرخی آموزشهایی
که درخواست اهالی محله است همراهی میکند.
تعداد معلمانی که درطرح کتابخوان خالق
با ما همکاری میکنند ،در حال افزایش است که
برخی از این افراد در روستاهای دورافتاده مشغول
هستند .طرح پیک کتاب را برای کتابخانه داریم که
افراد بتوانند از کتابخانه موسسه تلفنی درخواست
کتاب کنند و کتاب با پیکهایی به مناطق کمتر
برخورداربرسد البته این طرح دردست بررسی است.
به دنبال راهاندازی کاروانهای فرهنگی برای
روستاهای دورافتاده هستیم که ممکن است تا یک
یا دو ماه آینده راه بیفتد.
طی همین شب یلدای گذشته ما در چهار
منطقهمحروم برنامه قصهگویی شب یلدا داشتیم.
یکی از این مناطق روستای چاهمرد بود که با
درخواست و همکاری دهیاری روستا انجام شد .این
روستابیشترازپنجاه کیلومترباسیرجانفاصلهدارد.
این موارد را مثال زدم که بگویم اگر درخواست و
همکاری از مردم و مسئوالن محلی باشد حتما ما
هممشتاقهستیم.
پسجامعهیهدفکانونهنرفقطخود

سیرجان نیست و شهرهای اقماری شهرستان
را هم پوشش میدهد؟ چون شهرهای اقماری
خیلی ازلحاظفرهنگیرهاشدهاند.
بله ،ما برای این شهرها برنامه داریم و انشااهلل
امیدوارم با همراهی مردم و مسئوالن شهرها
اتفاقهای خوبی رخ بدهد.
 درحوزهی موسیقی کانون هنرچه کرده
و چه برنامههایی دارد؟ زیرا به نظر میرسد در
سیرجان کمبود تولید محتوا در این هنر حس
میشود و تاکنون موسیقی در سیرجان از دو
منظرغلبهی نگاه تجاری به قیمت پایین آوردن
سطح سلیقهی مردم و دوم حاکم شدن برخی
تنگنظریهاضربهخوردهاست.
چند کارگاه آموزشی کوتاه مدت در زمینهی
موسیقی داشتیم و یک کارگاه آموزشی طوالنی در
زمینه نوازندگی تار با همکاری آموزشگاه چکوک.
استاد کاکاوند بیش از دوسال هر دوهفته یکبار
به سیرجان میآمدند و بیش از چهل هنرجو طی
این مدت از حضور ایشان استفاده کردند و از آن
میان گروهی تارنواز شکل گرفت و اجرایی هم در
آخرینجشنوارهحضوریموسسهداشتند.متاسفانه
این کارگاه با همهگیری کرونا متوقف شد .همچنین
موسسه تقریبا سعی کرده از همهی کنسرتهایی
که هنرمندان سیرجانی برگزار کردهاند با خرید بلیط
در حد و اندازه توان حمایت کند .یادم میآید قبل
ازشروع به فعالیت موسسه رسم بود دربرنامههای
مختلف هنرمند و نوازنده موسیقی ازتهران یا جاهای
دیگر دعوت میشد که ما در همان جلسات اول
تصمیمگیریبرایبرگزاریهرمراسمیبا اینموضوع
مخالفت کردیم و تقریبا درتمام برنامههای موسسه
با هنرمندان سیرجانی برگزار میشوند و در زمینه
موسیقی خیلی معدود کسانی که سیرجانی نباشند،
استفادهشده.
 چهصحبتیبا آندسته ازاهالیفرهنگ
و هنر سیرجان دارید که عالقه به همکاری یا
شرکتدربرنامههاتانهستند.
ما االن هفت سال داریم فعالیت میکنیم.
مسیرفعالیت و رصد برنامههای ما هم کارسختی
نیست .کارهای انجام شده به هیچ وجه حاصل
عملیکفردنبوده .اگرهمراهیهمهجانبهمدیریت
موسسه نبود این حجم از اتفاقها انجام نمیشد.
بدیهی بدون حمایت گلگهر هم هیچ اتفاقی رخ
نمیداد .الزم است اینجا ازمدیران گلگهرومدیریت
موسسه تشکر کنم .نقش هنرمندانی که بیهیچ
چشم داشتی با ما همراه شدند ،هم انکار کردنی
نیست مهم است اینجا از همهی این هنرمندانی
تقدیرکنم.
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هفتهی گذشـته تنی چند از اعضای شـورای شـهر سـیرجان
به همـراه جمعی از مسـئوالن سـیرجانی ضمن حضـور در مرقد
مطهر سـردار شـهید؛ حاج قاسـم سـلیمانی ،با آرمانهـای این
شـهید بزرگوار تجدید میثـاق کردند.
بـه گزارش روابطعمومی شـورای شـهر در این سـفر یکروزه
کـه با حضـور امامجمعه سـیرجان؛ حاج سـيد محمود حسـینی،
حسـن خدامـی؛ رئیـس شـورای شـهر ،علیاکبـر کریمیپـور؛
شـهردار ،اعظـم جوانلـری و حجت کاظمـی؛ از اعضای شـورای

آگهی فقدان سند مالکیت
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اســناد رســمی شــماره  134ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیت
دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  7660فرعــی از  5087اصلــی
واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام خانــم نیــره ارجمنــد قهســتانی
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت
جابجایــی مفقــود گردیــده لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده
 120آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی

تجدید میثاق با آرمانهای شهدا

شـهر ،حجتاالسلام والمسـلمین کیایینـژاد ،سـیدرحیم
رضوینسـب؛ معاون سیاسـی اجتماعـی و علی بیگلـری؛ معاون
عمرانـی فرمانداری انجام شـد ،ابتدا حاضران در جلسـات كاري
اسـتانداری کرمان و سـاير ادارت حضـور یافتند.
در ادامـه اعضـای شـورا و مسـئوالن سـیرجانی از دو موکب
سـیرجانی صاحبالزمـان و سیدالشـهدا کـه در محـل گلـزار
شـهدای کرمـان بـه مناسـبت ایـام دومیـن سـالروز شـهادت
سـردار سـلیمانی و دهـه فاطمیـه راهاندازی شـده بـود ،بازدید

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 بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد 1396 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/10/20 :
محمــد آرمانپــور ،رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان

بـه عمـل آوردند.
شـایان ذکـر اسـت موکـب صاحبالزمـان کـه بـا همـکاری
اداره اوقاف تشـکیل شـده اسـت ،بـا توزیع میانوعـده و موکب
سیدالشـهدا بـا توزیـع روزانه  ۱۰۰۰قـرص نان اقدام بـه پذیرایی
و خدمترسـانی بـه زائـران مرقـد مطهـر شـهید سـلیمانی و
عـزاداران فاطمـی نمودهانـد.
همچنیـن رئیـس و اعضـای شـورای شـهر بـه همـراه جمـع
حاضر ،ضمن ادای احترام به مقام شـامخ شـهدا و سیدالشـهدای

آگهی فقدان ســند مالکیت
آقــای اکبــر محمودآبــادی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  93ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  1711فرعــی از
 2310اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای اکبــر
محمودآبــادی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت
کــه بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده لــذا بــه دســتور تبصــره یــک
اصالحــی مــاده  120آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع

جبهـه مقاومـت ،شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی و زیـارت مرقد
ایشـان ،بـا آرمانهـای شـهدای گرانقـدر بـه خصوص شـهید
سـلیمانی تجدیـد میثـاق کردند.
شـایان ذکـر اسـت اقامـه نمـاز ظهـر و عصـر در امامـزاده
بیبیحکیمـه؛ واقـع در جنـب گلـزار شـهدا بـه امامـت حـاج
آقـا حسـینی بخـش پایانـی سـفر یـک روزه معنوی مسـئوالن
سـیرجانی بـه کرمـان بود.

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 بــه نــام مالــک صــادر
خواهــد شــد 1399 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/10/20 :
محمد آرمانپور ،مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســیرجان

