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اسما پورزنگی آبادی 

محمدی  گل  جشنوارۀ  چهاردهمین 
خردادماه   27 جمعه  روز  بردسیر،  الله زار 
و در واپسین روزهای گل چینی برگزار شد 
این  به  را  بسیاری  دیگر، جمعیت  باری  و 

منطقه کشاند.
گردشگران  که  آسیب هایی  سویی،  از 
به  مزرعه ها،  به  بی ضابطه  ورود  از  پس 
بوته های گل محمدی و دسترنج کشاورزان 
مزرعه های  مورد  در  که  می زنند  الله زار 
سوی  از  است؛  محسوس تر  جاده  حاشیۀ 
دیگر، نابسامانی سایت گردشگری الله زار، 
کمبودهای  و  مناسب  امکانات  نبود 
زیرساختی در آن، تخریب ها و آلودگی های 
ایجاد  گردشگران  که  زیست محیطی 
می کنند و محتوای نه چندان قوی مراسمی 
مردم  سوی  از  هم  زیادی  استقبال  با  که 
مواجه بود؛ همه نشان از آن دارد که این 
رویداِد باسابقه، هنوز نتوانسته به جایگاهی 

که شایستۀ آن است برسد. 
تالش مسئولین محلی بردسیر و الله زار 
این  شد  موجب  استان  میراث فرهنگی  و 
جشنواره که به دلیل کرونا دو سال متوقف 
شده بود، بار دیگر زنده شود؛ اما نتوانست 
برگزاری  نمایانگر یک تجربۀ 14 ساله در 
رویدادی پرطرفدار در استان باشد. صحبت 
از جشنواره ای است که سال 98 ثبت ملی 

هم شده است.
محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان که 
برای شرکت در این مراسم به الله زار آمده 
بود، هیچ وعده ای برای بهبود شرایط منطقه 
نداد و در سخنانش، تنها اشارۀ کوتاهی به 

اهمیت گردشگری در استان کرد.
مدیرکل  جشنواره،  حاشیۀ  در 
جمع  در  کرمان  استان  میراث فرهنگی 
به  پاسخ  در  و  شد  حاضر  خبرنگاران 
به  اذعان  فردای کرمان، ضمن  پرسش های 
نابسامانی ها در این سایت مهم گردشگری 
آینده،  سال  که  داد  قول  استان،  در 

زیرساخت های منطقه بهتر بشود.
این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

را  جشنواره  کیفیت  فعالی،  آقای 
چه طور ارزیابی می کنید؟

خوِد  کیفیت  دربارۀ  ابتدا  دهید  اجازه 
سرزمین  را  کرمان  ما  بگویم.  کرمان 
شگفتی های پنهان معرفی کرده ایم و این، 
پهناوری  به  توجه  با  است.  نبوده  بی دلیل 
و جغرافیای گسترده و اقلیم و آب وهوای 
برای  از کرمان می تواند  متنوع، هر گوشه 
حوزۀ  در  برخوردار  کامال  استانی  خودش 
شمال  در  گفته ام  بارها  باشد.  گردشگری 
به  و  می پیچیم  کوه،  دامنۀ  روی  کشور، 
از  ارتفاع  می گویند  و  می رویم  باال  سمت 
سطح دریا 2900 متر است ولی اینجا، از 
باال می آییم  با شیبی مالیم  سمت کرمان 
و به الله زار می رسیم و می گویند بام ایران 
اینجا و ارتفاع از سطح دریا سه هزار و 400 
متر است. این، یک ظرفیت بی بدیل است 
و چنین شرایط و ویژگی هایی را در دیگر 
کنیم.  تجربه  نمی توانیم  کشور  استان های 
آسان  دسترسی  با  گردشگر  اینکه  ضمن 
روی این شیب مالیم می تواند حرکت کند 
و به شرایط متفاوت آب وهوایی که در اینجا 
و  محمدی  گل   مزارع  برسد.  دارد  وجود 
که  است  دیگری  گالب گیری هم ظرفیت 

به شرایط طبیعی منطقه افزوده شده است. 
حاال وظیفۀ ما به عنوان متولی گردشگری 
منطقه  در  را  زیرساخت ها  اینکه  چیست؟ 
فراهم و سرمایه گذاران را به حضور در اینجا 
در  باید  که  است  کاری  این  کنیم.  راغب 
حوزۀ سازمانی ما انجام شود که در کرمان 
از  انجام است؛ تعدادی  و بردسیر در حال 
برخی  و  شده  فعال  بوم گردی  واحدهای 
در  دارد.  قرار  فعالیت  آستانۀ  در  نیز  دیگر 
گردشگری  سایت  در  گذشته،  سال های 
ضمن  است.  شده  انجام  اقداماتی  الله زار، 
قدردانی از انجام آن، بنده معتقدم که باید 
سمت وسوی آن تغییر کند و زیرساخت ها 

با دسترسی مناسب در آن فراهم شود.
وسعت این سایت چه قدر است؟

25 هکتار.
زمین آن در اختیار شماست؟

نشده  میراث فرهنگی  به  واگذار  هنوز 
در  است.  منابع طبیعی  اختیار  در  و 
استاندار  با  جشنواره،  برگزاری  جریان 
و  کردم  مطرح  را  موضوع  این  محترم 
سایت   68 ماده  کمیسیون  گفتند  ایشان 
وقتی  کند.  واگذار  میراث فرهنگی  به  را 
برای  باید زیرساخت های الزم  واگذار شد، 
گردشگری از جمله دسترسی مناسب، آب 
کمپ هایی  بهداشتی،  آشامیدنی، سرویس 
روشنایی  موقت گردشگران،  استقرار  برای 
سایت،  این  در  شود.  تامین   ... و  مناسب 
باید موقعیت ها را برای خدمات دهی توسط 
بخش خصوصی فراهم کنیم به این معنا که 

است،  نیاز  رستوران هایی  یا  اگر سوئیت ها 
باید توسط بخش خصوصی راه اندازی شود. 
برای  مغازه هایی  جای  به  بودم،  اگر  من 
دایر  فعلی  سایت  در  )که  عسل فروشی 
شده است( سرویس بهداشتی و پارکینگ 
طراحی و ایجاد و به بخش خصوصی واگذار 

می کردم. 
کیست؟  با  فعلی  سایت  مدیریت 
انجام  میراث فرهنگی  را  اقدامات فعلی 

داده است؟
و  داده  انجام  میراث فرهنگی  را  کارها 
بهره بردار فعال شهرداری است. ما اما روند 
و  می کنیم  اصالح  را  سایت  این  در  کارها 
امسال، برای ایجاد سرویس های بهداشتی 
400 میلیون تومان اختصاص داده ایم. اگر 
هم استان منابعی را تامین کند، به همان 
تامین  ملی  به صورت  می توانیم  را  میزان 
کنیم. یعنی اگر استان یک میلیارد تومان 
اختصاص  الله زار  گردشگری  سایت  به 
بدهد، ما یک میلیارد تومان از منابع ملی 
بتوانیم  تا  کرد  آن جذب خواهیم  برای  را 
کار  امسال  کنیم.  تامین  را  زیرساخت ها 
کرده ایم  شروع  تومان  میلیون   400 با  را 
تعریف  را  پروژه ها  اولویت ها،  براساس  و 

خواهیم کرد.
میلیون   400 این  فعلی،  هزینه های  با 
درست  هیچ!  واقع  در  یعنی  تومان 

می گویم؟
به هر حال، این شروع کار است اما باید 
از منابع استانی هم به این سایت اختصاص 
یابد. اعتبارات معادن را هم داریم که برای 
خانه  جمله  از  تاریخی  بناهای  ساماندهی 
اشیدری و باغ موزه هرندی و باغ شازده ماهان 
گردشگری  سایت های  که  می شود  هزینه 
هم می توانند از آن بهره مند شوند. آنچه که 
رویۀ  باید  است که  این  دارم  تاکید  آن  بر 

تغییر  الله زار  گردشگری  سایت  در  فعلی 
نخواهیم  مهمانسرا  و  سوئیت  اینجا  کند؛ 
بهداشتی،  سرویس  برای  ولی  ساخت 
پارکینگ، راه دسترسی، سکوهای برداشت 
ما  می کنیم.  برنامه ریزی  روشنایی  و  آب 
ایجاد کنیم  نمی خواهیم رانت برای کسی 
و مثال مغازه بسازیم و در آن، افرادی بیایند 
و محصوالتی را بفروشند. یا سوئیت بسازیم 
بدهیم.  قرار  بخش خصوصی  اختیار  در  و 
وظیفۀ دولت این نیست که سوئیت بسازد 
و به بخش خصوصی بدهد تا از آن استفاده 
کند. ما زیرساخت و بستر را فراهم می کنیم 
تا بخش خصوصی سرمایه گذاری کند. من 
سایت  این  تکمیل  و  اصالح  می کنم  فکر 
می تواند در قالب یک پروژۀ میان مدت سه 

تا پنج ساله اجرایی شود.
چهاردهم  دورۀ  به  الله زار  جشنوارۀ 
رسیده است. اولین دوره است که شما 
آن  در  میراث فرهنگی  مدیر  به عنوان 

حضور دارید. 
با  آمدم،  کرمان  به   که  زمانی  من  بله. 
دو  جشنواره  و  شدیم  مواجه  کرونا  شیوع 
سال برگزار نشد. امسال هم خیلی تالش 
محترم  نمایندۀ  شود.  برگزار  تا  کردیم 

سیرجان و بردسیر پیگیری زیادی داشتند 
و خود من هم جلساتی در میراث فرهنگی 
با حضور همۀ دست اندرکاران برای برگزاری 
نهادهای  مشارکت  با  و  داشتم  جشنواره 

مختلف؛ توانستیم مراسم را برگزار کنیم. 
متولی این جشنواره، میراث فرهنگی 

است؟
گوناگون  محصوالت  منطقه،  این  نه. 
گل  و  گالبی  و  خرما  جمله  از  کشاورزی 
محمدی دارد که متولی آن جهاد کشاورزی 
است. جشن را باید به سمتی هدایت کنیم 

که به صورت مردمی برگزار شود. 
میراث فرهنگی  را  امسال  جشنوارۀ 

برگزار کرد؟
میراث فرهنگی و شهرداری و فرمانداری 

و دیگر دستگاه ها کمک کردند.
این  اصلی  متولی  می رسد  نظر  به 
جشنواره مشخص نیست. فکر نمی کنید 
وقت آن رسیده که جشنواره، دبیرخانۀ 

مستقل داشته باشد؟
این، پیشنهاد من هم بوده که جشنواره، 
اگر  باشد.  داشته  دائمی  و  ثابت  دبیرخانۀ 
بخواهیم به صورت منسجم و اساسی کارها 
نیاز به هماهنگی بیش تر  انجام بدهیم،  را 
است که با راه اندازی دبیرخانه قابل تحقق 
است. برای تشکیل این دبیرخانه، بنده از این 
به بعد، شخصا جلسه می گذارم و پیگیری 
می کنم تا شرایط را برای مردم مهیاتر کنیم. 
تشکیل  دائمی  دبیرخانۀ  امسال  امیدوارم 
مثل  استان، جشنواره ای  در  االن  ما  شود. 
موسیقی نواحی را داریم که خیلی خوب و 
منسجم و برنامه ریزی شده برگزار می شود. 
جشنوارۀ  دربارۀ  تجربه  این  از  می توان 
برنامه ریزی برای  الله زار هم استفاده کرد. 
تغییر  شد؛  شروع  دیر  امسال  جشنوارۀ 
دلیل  به  و  داشتیم  استان  در  تحوالتی  و 
کرونا هم، دو سال مراسم برگزار نشده بود. 
پیگیری آقای حسن پور نمایندۀ محترم بود 
که موجب شد جشنواره امسال برگزار شود؛ 
در حالی که با توجه به فرصت کوتاهی که 
برای برنامه ریزی داشتیم، خیلی ها دوست 
بنابراین،  شود.  برگزار  جشنواره  نداشتند 
اصل موضوع یعنی برگزاری آن قابل تقدیر 
است. در جریان مراسم، استاندار محترم و 
جمعی از مدیران به منطقه آمدند و حتما 

تصمیمات خوبی گرفته خواهد شد. 
اولین  امسال  اینکه  به  توجه  با 
تجربه تان را داشتید، محتوای جشنواره 

را چه طور ارزیابی می کنید؟ 

ببینید، تعریف جشنواره مشخص است. 
به هر حال، در این منطقه، ظرفیتی وجود 
مراسمی  آن،  پاسداشت  برای  که  دارد 
و  بخشداری  و  فرمانداری  می شود.  برگزار 
برای  بستر  این  تا  شهرداری کمک کردند 

شادکردن مردم فراهم کنند. 
امکانات  زیرساختی  اگر در حوزۀ  شاید 
کیفیت  می شد  بود،  فراهم  بیش تری 
جشنواره را باالتر برد. ما جلسات گوناگونی 
نهادهای  کار  تقسیم  و  کردیم  برگزار 
مختلف انجام شد و همه زحمت کشیدند 
ولی تشکیل دبیرخانۀ ثابت می تواند به بهتر 
به  ماه  یک  که  نه  کند؛  امور کمک  شدن 
برگزاری جشنواره تازه برنامه ریزی را شروع 
فکر  به  و  کنیم  شروع  االن  از  باید  کنیم. 
زیرساخت ها باشیم و تالش کنیم تا سال 
دیگر، شرایط را مثل االن نابسامان نبینیم. 
آب  آن  از  مردم  تا  گذاشته اند  تانکر  االن 
دارند؛ در حالی که اگر سکوهای برداشت 

آب ایجاد شده بود؛ مردم راحت تر بودند. 
در مجموع، من فکر می کنم زمانی در 
خواهیم  موفق  الله زار  جشنوارۀ  برگزاری 
بود که بگوییم دفاتر خدمات مسافرتی که 
تعدادشان هم در استان کرمان کم نیست؛ 
مثال 50 تور آورده اند و سه روز قبل و بعد 

از جشنواره ظرفیت  هتل ها پر باشد. 
می توانیم  بیفتد،  اتفاقاتی  چنین  اگر 
زمانی  همچنین،  بوده ایم.  موفق  بگوییم 
موفق خواهیم بود که نشاط و شادابی را در 
مردم ایجاد کنیم. به هر حال، کار شروع و 
تالش های زیادی شده است. با اراده ای که 
بعد  استاندار محترم دیدم، حتما سال  در 

جشنواره می تواند بهتر باشد.
نابسامانی  از  صحبت تان  از  جایی 
این  نابسامانی  هم  شما  پس  گفتید. 
از  می کنید.  تایید  را  جشنواره  و  سایت 
برپا  مراسم  حاشیۀ  در  که  نمایشگاهی 
شده دیدن کرده اید؟ وضعیت آن به نظر 

شما تاسف بار نیست؟ 
شان مردم کرمان بیش تر از این هاست. 
سایت  در  آنکه  جای  کردم؛  عرض 
باید  شود،  ساخته  مغازه  گردشگری 
بازارچه ای دائمی ایجاد کنیم تا هنرمندان 
صنایع دستی بتوانند محصوالت خود را ارائه 
کنند. امسال تنها یک ماه فرصت داشتیم 
تا برای جشنواره برنامه ریزی و اقدام کنیم. 
بعد،  سال  که  می دهم  قول  شما  به 
خواهد  بهتر  منطقه  این   زیرساخت های 

شد. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان مطرح کرد

سایتگردشگریاللهزاررااصالحمیکنیم
 جشنوارۀ گل محمدی الله زار به دبیرخانۀ دائمی نیاز دارد               از تجربۀ جشنوارۀ موسیقی نواحی در الله زار استفاده شود
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