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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

بر آستان خورشید

درحصن حصین خویش
میهمانم کن!
غالمرضا بنی اسدی -چه
فرقی می کند که در کدام
گوشه این جغرافیا نشسته
ایم ،مهم این است که به
نام شما بر می خیزیم و
بعد هر نماز ،در سالمی
به حضرت شما ،جان را
جوانی می بخشیم حتی
اگر شناسنامه ها و شناسه ها ما را پیر بخوانند و
بنمایانند ،لرزش ها هم از دست و از صدا می رود
وقتی دست ها و لب ها به نام مقدس شما می رسند؛
السالم علیک یا اباالحسن ،یا علی بن موسی الرضا و
رحمه ا ...و برکاته.
شما را که سالم می دهیم آقا ،پر از سالمت می شویم
و در باران برکات خداوندی پر برکت و متبرک و بزرگ
می شویم .این را هم ترجمان« ترد سالمی» می دانیم
که ما را به فهم « انک حی» می رساند و ما در زیارت از
نزدیک یا ازبعید ،به محضرتان چنین شرفیاب می
شویم که مردمان عهد دور در مرو و مدینه بر سفره
کرامت تان می نشستند و کالم و سالم شما را چنان
می شنویم که صاحبان پر شمار قلمدان های مرصع
در نیشابور شنیدند و نوشتند و خاطره ای برای زمین و
زمینیان رقم زدند که تا همیشه راه را بی خطر به سوی
حقیقت نشان می دهد؛ کلمه الاله اال ا ...حصنی و من
دخل حصنی ،امن من عذابی بشرطها و شروطها و ان
من شروطها ...و ما آموخته ایم که باید خود را با شما
معنا کنیم تا در حصن حصین الهی قرار یابیم.
مهم هم همین است و نزدیکی و دوری را هم همین
قاعده ،متر و معیار می شود نه دوری و نزدیکی
فیزیکی .در شکوه زیارت می توان در یمن بود اما کنار
رسول ا ...و می شود در کنار پیامبر بود و هزار فرسنگ
دورتر از یمن چنانکه در زاللی نفس های اویس قرن و
زمختی باور خیلی ها دیدیم و گواهی می دهد تاریخ به
هزاران زبان و هزاران ورق .تازه در حریم حضرت تان،
هارون خواب مرگ می کند که خود دروغی مسلم بود
در حوزه حکومت اسالمی.
غاصبی که دامنه غصبش همه فدک را گرفته بود که
در نگاه امام کاظم(ع) از شرق تا غرب و از شمال تا
جنوب جهان اسالم را در بر می گرفت.
او اما هزاران فرسنگ دور است از بهشت حریم تان
هرچند در نزدیکی ،قبر داشته باشد اما عاشقان
شما در هرکجای عالم ،در کنار شمایند و من این را
می خواهم که هرکجا هستم ،در آفتاب نگاه شما،
راه بیابم و با کرامت نفس های شما ،برکت یابم ای
حضرت کریم.
می دانم همه ما را به ناز خواهید نواخت که از شما
همین برآید و ما را به هزار دعا ،همین سزد ان شاا...
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فرهنگ و هنر

بودجه های ناچیز برای گره زدن بر تار هنر

خانه به دوشیصنایع دستی
قاسمی -صنایع دستی در سال های اخیر از ارکان
ایجاد اشتغال و درآمد معرفی شده اند و تا حد
قابل قبولی مورد توجه داخل و خارج کشور قرار
گرفته اند .رشد این رکن اقتصادی نیاز به فراهم
شدن بستر و زیرساخت هایی دارد که یکی از آن ها
فضای مناسب برای آموزش و تولید است.
در بین  11شهرستان خراسان جنوبی  ،فقط بیرجند
مرکز آموزش صنایع دستی دارد و در بقیه نقاط
استان ،آموزش های صنایع دستی در فضاهای اجاره
ای ارائه می شود .در این شرایط  ،طوالنی شدن پروژه
هایدرحالساخت،سردرگمیعالقهمندانبهرشته
های صنایع دستی با جابه جایی ساالنه مکان های
آموزشی ،هزینه های استهالک پروژه و تجهیزات و...
از دغدغه های حوزه صنایع دستی استان در رابطه با
مراکز آموزشی است.
آموزش فراگیر به نظر معاون صنایع دستی اداره کل
میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری از ارکان
توسعه صنایع دستی است و هرچه دراین زمینه بیشتر
تالش شود تولید و در نتیجه اشتغال زایی ،صادرات و
ارزآوری افزایش می یابد و می توان بازارهای مختلف
را به دست آورد اما این مورد در حالتی محقق می شود
که مراکز آموزشی به عنوان زیرساخت اولیه فراهم
باشد« .عباس زاده» با بیان این که مرکز آموزش
صنایع دستی به عنوان نبض حرکت و جوشش صنایع
دستی استان از ضروریات است ادامه می دهد:
آموزش باید مبتنی بر استاندارد باشد و در همین
راستا تفاهم نامه ای با فنی وحرفه ای برای برگزاری
یکسری دوره های آموزشی منعقد شده است اما با
این وجود نباید توسعه مراکز آموزشی به عنوان یک
زیرساخت اولیه فراموش شود.
به گفته وی در صورت وجود مراکز ثابت صنایع دستی
متقاضیان آموزش سردرگم نمی شوند زیرا کار در
فضاهای استیجاری  خانه به دوشی است و از طرف
دیگر جابه جایی ها باعث استهالک ابزار و تجهیزات
کارگاهی می شود.

• •سه سال 30درصد پیشرفت

عملیات احداث مرکز آموزش صنایع دستی سربیشه
 3سال قبل شروع شده است اما آن طور که سرپرست
نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه می گوید :این
بنا به دلیل کمبود اعتبار پس از سه سال کار فقط
30درصد پیشرفت دارد و در صورت محاسبه
عملیات محوطه ،پیشرفت آن از  15درصد بیشتر
نمی شود « .اتفاقی» با بیان این که در زمان شروع
کار اعتبار پروژه حدود  200میلیون تومان برآورد

شد و بنا بر موافقت نامه اولیه باید امسال تحویل
داده شود می افزاید :این پروژه نه تنها به مرحله
تحویل نرسیده بلکه تورم هم بر آن تحمیل شده و در
حال مستهلک شدن است درحالی که امکان ادامه
دادن آن هم وجود ندارد زیرا اتمام آن حدود 300
میلیون تومان دیگر اعتبار می خواهد .به گفته وی در
حالی امسال 50میلیون تومان برای پروژه در نظر
گرفته شد که رقم تخصیص سال قبل 18درصد
از  32میلیون تومان بود که برای دیون هزینه شد.

• •زمان نامعلوم اتمام پروژه

او زمانی را برای اتمام این پروژه با توجه به این روند
تخصیص ها بیان نمی کند اما بر این عقیده است
که  باید پروژه اعتبار ملی بگیرد تا به سرانجام برسد
و اگر یک سال اعتبار خوبی بگیرد برای همیشه تمام
می شود .در حال حاضر میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری سربیشه برای آموزش صنایع
دستی ،چاره ای جز تعامل و مشارکت با دستگاه های
دیگر مانند فنی و حرفه ای وکمیته امداد امام خمینی
(ره) ندارد و بر همین اساس 6دوره آموزشی از جمله
گلیم و حوله بافی،برک بافی و ...در روستاها و شهر
برگزار می شود.
با این وجود و به گفته وی میراث فرهنگی سربیشه
دنبال ایجاد آموزش های تکمیلی و به آموزی رشته
های صنایع دستی به ویژه درمرکز آموزش صنایع
دستی است و به روز شدن این آموزش ها هم هدفی
دیگر برای راه اندازی مرکز است .
به نظر وی با راه اندازی مرکز آموزش صنایع دستی در
سربیشه زمینه برای کار اجرایی و همچنین پژوهش
در حوزه صنایع دستی از جمله پیش بردن این رشته
ها براساس نیاز روز  ،تغییر طراحی و کاربرد و...
فراهم و از هزینه های جاری هم کاسته می شود و این
مرکز حلقه های گم شده صنایع دستی را به هم وصل
می کند .او تلفیق هنرها وایجاد ارتباط بین صنعت
گران ،خالقیت ونوآوری را هم از دیگر مزایای فعال
شدن مرکز آموزش صنایع دستی در سربیشه عنوان
می کند.
در سرایان نیز پروژه مرکز آموزش صنایع دستی از
چند سال قبل درحال اجراست .بنایی که به گفته
مسئول میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری
این شهرستان از سال  89شروع شده و با گذشت
حدود 7سال  60درصد پیشرفت دارد  .این مرکز در
سال های  90و 91اعتباری نداشت و پس از آن هم
به طور محدود برای این پروژه هزینه شده است.
بنا به آماری که «عرب» ارائه می دهد برای این پروژه تا

کنون 280میلیون تومان هزینه شده است اما اتمام
آن  250میلیون تومان دیگر اعتبار می خواهد در
حالی که امسال در کمیته برنامه ریزی شهرستان
 50میلیون تومان به منظور ادامه آن مصوب شده
است .پروژه ای که بنا به قرارداد اولیه باید 3ساله
تمام می شد اما به دلیل تامین نشدن اعتبار ناتمام
مانده و هر سال متناسب با میزان تخصیص اقداماتی
انجام شده است.
او به تامین اعتبار از منابع ملی برای ادامه این پروژه
امیدوار است تا در سال جاری قسمتی از این مرکز
به اتمام برسد و بخش اداری یا آموزشی به آن منتقل
شود .

• •خسارت های آموزشی

به گفته وی طوالنی شدن این پروژه خسارت زیادی
در بحث آموزش به دنبال دارد زیرا درسرایان از 2
سال قبل با اجازه مدیرکل میراث فرهنگی استان،
برای آموزش صنایع دستی،فضایی اجاره شد و
اگرچه کالس هایی با همکاری فنی و حرفه ای
برگزار می شود اما باز هم مردم سرگردان هستند که
آموزش های صنایع دستی در فضای فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،مدرسه ها و ...برگزار می شود و از طرفی
هم آمار آموزش های صنایع دستی توسط میراث
فرهنگی پایین می آید.
این مسئول  مستهلک شدن وسایل و امکانات در جابه
جایی ها و همچنین باال رفتن هزینه های اتمام مرکز
آموزش صنایع دستی را مطرح  و تصریح می کند :در
سال های اول شاید می شد پروژه را با 300میلیون
تومان تمام کرد اما حاال به همین اندازه اعتبار نیاز
دارد.
او می گوید :راه اندازی مرکز آموزش صنایع دستی
سرایان در زمینه آموزش ،احیای رشته های جدید و
ایجاد اشتغال،راه اندازی کارگاه ها و نمایشگاه های
صنایع دستی و افزایش امکانات رفاهی و تفریحی در
شهر موثر است اما حاال برای برگزاری یکسری کالس
ها و دوره ها محدودیت هایی وجود دارد در حالی که
با تامین فضای ویژه صنایع دستی ،این مسائل هم
برطرف می شود و با این کار در بخش صنایع دستی ،
توسعه و ترویج رشته های بومی و جدید بهتر می توان
کارو اشتغال ایجاد کرد.

• •مرکز آموزش صنایع دستی
فقط در بیرجند

آن طور که معاون صنایع دستی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان می
گوید :در استان  25مرکز آموزش ثابت وسیار صنایع

دستی وجود دارد که دراین بین فقط بیرجند دارای
مرکز آموزش صنایع دستی ملکی است و در بقیه
شهرستان از فضای اجاره ای و کار مشارکتی با سایر
دستگاه ها استفاده می شود .
«عباس زاده» با بیان این که فعالیت مرکز آموزش
صنایع دستی به عنوان نبض حرکت و جوشش صنایع
دستی استان از ضروریات است ادامه می دهد:
آموزش ها باید مبتنی بر استانداردها باشد ،در همین
راستا تفاهم نامه ای با فنی وحرفه ای برای برگزاری
یکسری دوره های آموزشی در استان بسته شده است
اما وجود مراکز آموزشی به عنوان یک زیرساخت اولیه
ضرورت دارد .
وی تاکید می کند:در صورت وجود مرکز ثابت صنایع
دستی متقاضیان آموزش سردرگم نمی شوند زیرا کار
در فضاهای استیجاری یعنی هر سال خانه به دوشی.
از طرف دیگر جابه جایی ها باعث استهالک ابزار و
تجهیزات کارگاهی می شود ضمن این که آموزش
برخی رشته ها از جمله سفال و تراش سنگ نیاز به
امکانات و تجهیزات دارد که در مرکز استیجاری
امکان آموزش آنها نیست.
باتوجه به پتانسیل و قابلیتی که این رشته ها در استان
دارند و در زمینه ایجاد اشتغال ،کسب درآمد ،وجود
مواد اولیه و بازار فروش خوب موفق هستند نمی توان
از آموزش آن ها غفلت کرد و به ناچار و به هر طریقی
حتی در فضای اجاره ای آموزش داده می شوند .
پروژه های در حال احداث هم هنوز اعتبار می خواهند
و به گفته وی تاخیر در اتمام آنها باعث تحمیل هزینه،
مستهلک شدن بنا و ایجاد هزینه های جدید می شود
بنابراین چاره ای جز کمک گرفتن از سایر دستگاه
ها برای برون رفت پروژه های ناتمام از بالتکلیفی
نیست .
بنا بر آمار او به جز بیرجند ،سربیشه وسرایان 8
شهرستان دیگر نیاز به احداث مرکز صنایع دستی
دارند که به طور میانگین هر مرکز 500میلیون
تومان و در مجموع  4میلیارد تومان برای ساخت می

خواهد .با توجه به مشکالت مالی موجود  ،هر سال در
موافقت نامه های میراث فرهنگی پیشنهاد اما کمتر با
آنها موافقت می شود.
بنا به توضیح وی این درحالی است که ایجاد مراکز
آموزش صنایع دستی به ایجاد اشتغال ،احیای صنایع
دستی فراموش شده ،باال بردن سطح توان و معیشت
صنعت گران و...کمک می کند.
«عباس زاده » با بیان این که سال قبل حدود 120
دوره آموزشی صنایع دستی برگزار شد و هزار و 200
نفر از این دوره ها بهره مند شدند می گوید :حدود
50درصد آموزش دیدگان صنایع دستی به صورت
خانگی مشغول به کار شده اند .براساس رصدهای
دوره ای بسیاری از این افراد بعد از مدتی متقاضی
دریافت پروانه تولید انفرادی هستند و بازدیدها ایجاد
شغل برای 50تا 60درصد آموزش دیدگان را تایید
می کند .از طرف دیگر آموزش دیدگان رویکرد ایجاد
شغل و کسب درآمد دارند و تنها برای پر کردن اوقات
فراغت مراجعه نمی کنند.
به نظر وی مشکل عمده در مراکز آموزشی صنایع
دستی  ،نوع نگاه و رویکرد در شوراهای برنامه ریزی
شهرستانهاستکهتخصیصاعتباردربخشصنایع
دستی ،آموزش وتجهیز مراکز آن مناسب  نیست و
درصدی بسیار ناچیز و حتی غیر قابل بیان است اما با
توجه به اذعان واعتراف همه مسئوالن به ایجاد شغل
و درآمد از طریق صنایع دستی؛ باید در بخش ایجاد،
تجهیز ،آموزش و...اعتبار ویژه ای از طرف شهرستان
ها تخصیص یابد.
او تاکید می کند :پروژه سربیشه امسال  50میلیون
تومان اعتبار دارد در حالی که برای رسیدن به مرحله
بهره برداری هنوز حدود  400میلیون تومان دیگر
می خواهد.
وی نبود اداره های شهرستانی در تملک را هم مشکل
دیگری عنوان می کند که باعث شده اعتبارات
آموزشی برای اجاره مصرف شود هر چند مراکز
آموزشی هم در همین فضاها فعال است.

