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فرهنگ
سند راهبردی در حوزه
توسعه قرآن تدوین شود

با حضور رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی

لوح ثبت جهانی دهکده کلپورگان به مردم سراوان رسید
قول  1038میلیارد تومانی رئیس جمهور برای توسعه برنامههای استان
روز گذشته لــوح ثبت جهانی دهکده
گروه فرهنگ
کلپورگان با حضور نمایندگان شورای
جهانی صنایع دستی به مردم ســراوان و کلپورگان اهدا
شد .به گزارش خبرنگار اعزامی «سیستان و بلوچستان» به
ســراوان ،رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی
صنایع دستی روز گذشته در همایش اهــدای لوح ثبت
جهانی کلپورگان که در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و
ارشــاد ســراوان با حضور معاون صنایع دستی سازمان
مــیــراث فرهنگی صنایع دستی و گــردشــگــری ،معاون
استاندار و جمعی از مسئوالن و مردم سراوان برگزار شد
گفت :در الله جین ایران هم سفال تولید میشود که برای
سفال سازی از چرخ استفاده میکنند ،اما در روستای
کلپورگان بانوان سفال را با کمک دست و بدون دستگاه
میسازند« .غــدا هیجاوی» افــزود :کلپورگان روستای
کوچکی است جمعیت آن به هزار نفر هم نمیرسد ،اما
مشارکت مردم آن با هم بسیار باالست ،هنگامی که برای
ارزیابی به این منطقه آمده بودیم متوجه شدیم مردم این
منطقه به شناساندن فرهنگ خود در جهان عالقه دارند.
وی خاطرنشان کرد :سفال کلپورگان با کمک مادران به
دختران منتقل و با کمترین هزینه در خانهها ساخته
میشود .بانوان کلپورگان با عرضه این هنر ناب ،خود را به
جهانیان ثابت کرده اند و به همت آنها کلپورگان عنوان
اولین دهکده ثبت جهانی را دریافت کرده است .اشتیاق
آنها سبب شد برای ساختن روستا این کار مهم انجام
شود .این صنعت گران میتوانند صنایع دستی خود را به
بهترین شکل حفظ کنند.

موقعیت استثنایی

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری هم در این مراسم با تبریک ثبت جهانی
کلپورگان گفت :کلپورگان اولین روستا در دنیاست که
ثبت جهانی شد .این طرح از سوی جمهوری اسالمی ایران
به دلیل اهمیت روستا ارائه و پیشنهاد از سوی این کشور به
شورای جهانی صنایع دستی اعالم شد.
«بهمن نامورمطلق» افزود :نام گذاری ،هویت داشتن و تولد
دوبــاره است به همین دلیل امروز کلپورگان تولد مجدد
دارد و این آغاز تحول بزرگ برای این خطه به ویژه روستای
کلپورگان است بنابراین دولت باید زیرساختها را برای
روستای جهانی فراهم کند.

لوح ثبت جهانی دهکده کلپورگان به مردم سراوان و کلپورگان اهدا شد

وی بیان کرد :با توجه به کم آبی و افزایش خشکسالی باید
بتوانیم کارکردی تازه در روستا معرفی کنیم و در صورتی
که این کار انجام نشود و برای نسل تازه چاره اندیشی نشود
روستا تعطیل خواهد شد.
باید روستا به کار و فعالیت سابق خود ادامه دهد و تهدید
کم آبی را به فرصتهای جدید تبدیل کرد .وی بیان کرد:
یکی از تعاریف تازه و کارکردهای قابل توجه توسعه پایدار،
توجه به صنایع دستی ،خالق و فرهنگی است که در این
خطه با توجه به نیروی هوشمندامکان این کار وجود دارد
و باید بتوان از این موقعیت استثنایی هوشمندانه استفاده
کرد.
وی با بیان این که روشهــا و نگرشها در حــوزه صنایع
دستی باید تغییر کند تصریح کرد :نگرانی هنرمندان برای
توجه به صنایع دستی در سطح ملی است .هنرمندان از
اعتبارات در نظر گرفته شده برای این حوزه نگران هستند
اما اگر توسعه پیدا کند حوزهای هویت زا ،اشتغال زا و ارز
آور است و باید به این امر توجه بیشتری شود.
وی گفت :ارزیابی از این هنر و صنعت و تثبیت روستاها
باید به صورت جدی تر مورد توجه باشد .نگرانی هنرمندان
توجه به حوزه صنایع دستی در بودجههای ملی است و اگر
قرار است صنایع دستی توسعه پیدا کند باید به آن بدون در
نظر گرفتن بودجه توجه شود.

قول رئیس جمهور برای رونق کارهای عقب افتاده استان

معاون سیاسی اجتماعی استاندار نیز در این مراسم گفت:
نگاه مثبت و توجه دولت یازدهم به این استان سبب شد در
ابعاد آموزشی ،فرهنگی ،گردشگری و . ..پیشرفت داشته
باشد .استاندار سابق ،ایــن استان را مقصد ناشناخته
گردشگری برای ایرانیان معرفی کرد که امیدوارم بتوانیم
از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده کنیم« .علی
اصغر جمشید نژاد» ادامه داد :در سایه نگاه ملی به استان
در بسیاری از شاخصها موفق بوده ایم که خوشبختانه
رئیس جمهور در سفر به استان قول اختصاص هزار و 38
میلیارد تومان برای توسعه برنامههای عقب مانده داد .یک
میلیارد دالر نیز از صندوق ذخیره ارزی در راستای تکمیل
ریل و بندر اختصاص یافت که استمرار این سیاست را
خواستاریم .وی با اشاره به این که هیچ دولتی به تنهایی
موفق نخواهد شد تصریح کرد :مردم ،سرمایههای اصلی
برای هر دولت هستند ،چون هنر و فرهنگها را به آیندگان
انتقال میدهند و هنری را که بیش از پنج هزار سال پیش
شروع شده است نسل به نسل به امروز میرسانند.

رتبه اول کلپورگان در جهان

سرپرست اداه کــل مــیــراث فرهنگی صنایع دســتــی و
گردشگری هم در این همایش گفت :روستای جهانی

سفال کلپورگان مرکز سفال زنانه جهان است که قدمت
سنگ وارههــای همجوارش تاریخ هفت هزار ساله آن را
نشان میدهد .سید «محمد رضــا واعظی مقدم» ابــراز
امــیــدواری کــرد :با تبدیل روســتــای کلپورگان به برند
بینالمللی ،شاهد معرفی و فــروش سفال ایــن منطقه
در جهان باشیم و به طور قطع این امر رونق کسب و کار
هنرمندان و صنعت گران این رشته و به تبع آن تحول در
دیگر حوزهها را به همراه خواهد داشت.
وی افــزود :هدف اصلی شورای جهانی صنایع دستی از
برپایی جنبش صنایع دستی رقم زدن آینده بهتر برای
سازندگان یا تولید کنندگان صنایع دستی در جهان است.
یک ملت تا زمانی زنده میماند که فرهنگ آن زنده باشد
و امیدواریم با توسعه صنایع دستی شاهد توسعه منطقه و
این ثبت جهانی در زمینه گردشگری عمران و آبادانی این
منطقه موثر باشد.
وی تصریح کرد :هنر دست بانوان کلپورگان موجب شد
این روستا به عنوان اولین روستا در جهان ثبت جهانی
شود و در کنار شش شهر صنایع دستی دیگر در ایران و
کشورهای دیگر در رتبه اول قرار گیریم.

اشتغال و درآمدزایی در سایه ثبت جهانی ایجاد شود

فرماندار سراوان نیز گفت :موزه کلپورگان تنها موزه زنده
دنیاست که به دست زنان کلپورگانی خلق شده است و
هنوز هم با عالقه دنبال میشود« .درویش نارویی» افزود:
سراوان خاستگاه و حوزه تمدن ایران است و بیش از ۴۰۰
اثر فرهنگی در این شهرستان نهفته اســت .وی با بیان
این که سراوان مردمانی فرهنگی و فرهنگ دوست دارد
که جزو اثرگذاران حوزه تمدن ایران هستند خاطرنشان
کرد :روستای کلپورگان به عنوان اولین روستایی که ثبت
جهانی شده است باید بتواند در اقتصاد خانواده تاثیرگذار
باشد .وی با بیان این که یکی از مهم ترین اثرات این ثبت
باید ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای روستاییان کلپورگان
باشد تصریح کرد :بانوان کلپورگان نقش اول را در روستا
بر عهده دارند ،از این رو همه پای کار هستند که از این هنر
به عنوان مزیتی برای اشتغال استفاده کنند .به گزارش
خبرنگار اعزامی ما ،در پایان این مراسم لوح ثبت جهانی
روستای گلپورگان توسط رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه
شورای جهانی صنایع دستی به فرماندار سراوان و دهیار
روستای کلپورگان اهدا شد.
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سند جامع و کامل راهبردی در حــوزه توسعه قرآن
باید بــرای استان تدوین شــود .به گــزارش «سیستان
و بلوچستان» مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی در
شورای توسعه قرآنی که روز گذشته برگزار شد گفت:
به وسیله سند با مشخص شدن نقاط ضعف ،قوت،
آسیبهاوفرصتهامیتوانبرایتوسعهفرهنگقرآنی
استان بیشتر تالش کرد« .حسین مسگرانی» ادامه داد:
این شورا زمینه فعالیتهای قرآنی را در استان فراهم
میکند و از بسیاری موازی کاریهای ادارات مربوطه
در انجام امور قرآنی جلوگیری میشود .وی با اشاره به
این که دومین دوره هفتههای قرآنی بهمن ماه امسال
در استان برگزار میشود افزود :هفته قرآن و عترت با
هدف جریان سازی قرآنی در استان شکل گرفته است،
این دوره از هفتههای قرآن و عترت در قسمت هنرهای
تجسمی ،هنرهای نمایشی و سینمایی ،کارگاههای
علمی و نماز ،یادواره شهدای قرآن و مساجد ،رسانه و
مطبوعات ،نمایشگاه و مسابقات قرآنی ،آواها و نغمهها
آثار میپذیرد .به گزارش خبرنگار ما ،در پایان جلسه
شورای توسعه فرهنگ قرآنی از پوستر دومین دوره از
هفتههای قرآن و عترت نیز رونمایی شد.

تمندان خاش میزبان
 10گردشگر خارجی بود
دهکده گردشگری تمندان خــاش از
شهرکی
ابــتــدای امسال میزبان  10گردشگر
خارجی بود .مسئول انجمن میراث فرهنگی تمندان
به خبرنگار ما گفت :امسال شمار گردشگران خارجی
در این منطقه افزایش داشته است و با آماده شدن زیر
ساختهای گردشگری و راه اندازی اقامتگاههای بوم
گردی  ۱۰گردشگر خارجی با سفر به این منطقه از
جــاذبـههــای تاریخی و گــردشــگــری دیــدن کردند.
«مرتضی تمندانی» افــزود :روز گذشته «کــرادو برنو»
گردشگر ایتالیایی وارد منطقه شد و مورد استقبال
شورای اسالمی و دهیاری قرار گرفت .وی با بیان این
که ایــن گردشگر به مــدت یک روز در اقامتگاه بوم
گردی تفتان اقامت داشت و از جاذبههای تاریخی و
گردشگری تمندان نظیر استودانهای دوره ساسانی،
محوطه باستانی دز و مجتمع تفریحی دره گل بازدید
کرد ادامــه داد :این منطقه با قرار گرفتن در دامنه
تفتان از چشم اندازهای زیبایی برخوردار است.

