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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

فرهنگی

پیشرفت  70درصدی مجتمع
فرهنگی هنری بشرویه

خسروی -مجتمع فرهنگی هنری بشرویه  70درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
بشرویه با بیان این مطلب به «خراسان جنوبی» گفت:
برای راه اندازی و تکمیل این مجتمع به  200میلیون
تومان اعتبار دیگر نیاز است.
«سنچولی» اعتبار امسال مجتمع فرهنگی هنری
را  60میلیون تومان اعالم کرد و افزود :با این میزان
اعتبار مجتمع پیشرفت قابل توجهی نخواهد داشت.

 11بنای تاریخی سرایان در فهرست
مرمت و بازسازی
قاسمی -مرمت و بازسازی 11بنای تاریخی سرایان
پیشنهاد شد.
مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
سرایان گفت :گزینه های پیشنهادی امسال برای
مرمت و بازسازی  11اثر تاریخی است که در بین آن
ها  6خانه تاریخی به صورت مشارکتی 3 ،حوض انبار،
حمام و مسجد جامع دیده می شود.
«عرب» افزود :مرمت آب انبار بی بی حسین خان نیز
در دستور کار است و همچنین مرمت خانه های
تاریخی یزدانی ،رفیعی و ...که از سال قبل شروع شده
است ادامه دارد .به گفته وی مرمت آثار تاریخی بیشتر
به تحقق اعتبار بستگی دارد.

 4نمایشدرفردوسرویصحنهمیرود
 4نمایش تا پایان امسال در فردوس به روی صحنه می
رود .مسئول انجمن هنرهای نمایشی فردوس این
مطلب را به «خراسان جنوبی» گفت و از تمرین برای
اجرای پنج نمایش در این شهرستان با موضوع های
اجتماعی ،دارای داستان و مخاطب محور خبر داد.
استاد «ابراهیمی» افزود :براساس برنامه ریزی انجام
شده چهار نمایش «جوان بیکار بی عار»« ،استنداپ
کمدی باجناق ها»« ،من دارم به یک آدمکش حرفه ای
تبدیل میشم» و «مالقات در پیچ جاده» تا پایان امسال
در فردوس به روی صحنه می رود.

5

قفلوعدهها بر باغعمارت
«شوکتآباد»

قاسمی  -زمستان گذشته بود که گالیه ها و
نارضایتی مردم از شرایط باغ و عمارت شوکت
آباد سرانجام استاندار وقت را راهی این باغ و
عمارت ایرانی کرد تا همراه مسئوالن شهرستان و
استان برای بهبود وضعیت این اثر تاریخی تصمیم
گیری و تحولی ایجاد شود .پیرو این بازدید از باغ
شوکت آباد ،در حوزه زیرساخت های آب ،برق و گاز
دستوراتی داده شد و استاندار برای پرداخت یک
میلیارد تومان اعتبار وعده داد.
7ماه قبل در تیر امسال برای دومین بار مقامات
مسئول پا به این مجموعه گذاشتند تا ببینند کار
در چه مرحله ای قرار دارد .پس از این که «پرویزی»
وضعیت باغ و عمارت های تاریخی شوکت آباد و
امیرآباد را دید و روند اقدامات انجام شده را بررسی
کرد گفت :با توجه به بازدیدی که از باغ شوکت
آباد در سال 95انجام شد ،اقدامات چندان
راضی کننده نیست و رسیدگی بیشتر به این بنا
انتظار می رفت .او تشکیل کمیته ای به منظور رفع
سریع مشکل باغ تاریخی شوکت آباد و امیرآباد را
مطرح کرد تا هر چه زودتر قابل بهره برداری برای
مردم باشد .وی در مورد وعده پرداخت اعتبار یک
میلیارد تومانی به باغ شوکت آباد هم توضیح داد که
تخصیص بودجه سال  95برای همه دستگاه ها کم
بود و به جز موارد ضروری که تخصیص های باالی
 70درصد یا بیشتر داشتند بقیه اعتبار کمتری
دریافت کردند و در این بحث نیز کسری تخصیص
انشاا ...امسال جبران می شود و پروژه باید تکمیل
و کارهای گاز و برق هم انجام شود.
اوقاف و امور خیریه به عنوان مالک ،باغ و عمارت
شوکت آباد را به بخش خصوصی واگذار کرده است
و آن طور که مدیرکل می گوید نظارت و بررسی را
برعهده دارد و ازعملکرد سرمایه گذار راضی است.
بخش خصوصی به خوبی در حال کار است طوری
که استادسرا با دقت و ظرافت درحال مرمت است
و همان معماری قدیمی به آن باز می گردد .عالوه
بر این زیرسازی و تامین زیرساخت ها به نحو عالی
انجام می شود و برای تامین میز و صندلی ،حتی
کارگاه در همان محل فعال شده است.
حجت االسالم «هاشمی» به گفته سرمایه گذار
برای بازگشایی باغ تا عید نوروز اشاره و اضافه می
کند :بنا بر قرارداد اولیه در  3سال ،تاالر و استادسرا
مرمت ،تکمیل و تجهیز می شود .اوقاف و امور خیریه
در مورد باغ عمارت تعهدی نداشته است و قرار بود
آن را به بخش خصوصی واگذار کند و هم اکنون با
توجه به این که ماهانه 6میلیون و  500هزار تومان

اجاره می دهد به نفع سرمایه گذار است که هرچه
زودتر کار را به اتمام برساند و دیر باز شدن باغ به
معنای هزینه های بیشتر برای اوست.
با این وجود او زیاد مطمئن نیست که مردم بتوانند
شکوفه و سرسبزی بهار امسال را در باغ شوکت آباد
به نظاره بنشینند .وی می گوید :سرمایه گذار به این
منظور تالش می کند اما این کار بعید به نظر می
رسد .بخش خصوصی سعی می کند کار باغ به چند
مرحلهتقسیمنشود ویکبارهبااتمامکارها،درباغ باز
شود اما با این حال تحقق کامل کمک یک میلیارد
تومانی استانداری ،بهره برداری عمومی مردم از
این موقعیت را سرعت می دهد.
او هم وعده استانداری در چند ماه گذشته برای
تامین آب و گاز و همچنین یک میلیارد تومان به
منظور تسریع در کار باغ عمارت شوکت آباد را
یادآوری و در عین حال تصریح می کند :هر چند
میراث فرهنگی کارهایی انجام داده و حدود 200
میلیون تومان هزینه کرده است اما همه مبلغ مقرر
پرداخت نشد در صورتی که با تحقق این وعده ،کار
سرعت می گیرد و انتظار می رود تعهدات بخش
دولتی هر چه زودتر محقق شود تا باغ شوکت آباد
در اختیار عموم قرار گیرد.

• •مرمت اولیه عمارت

مدیر پایگاه باغ های تاریخی استان نیز می گوید:
براساس برنامه ریزی انجام شده مرمت عمارت و
بنای تاریخی برعهده میراث فرهنگی بود که در این
زمینه کارهای اولیه انجام و 170میلیون تومان
از اعتبارات استانی (وعده یک میلیارد تومانی
استاندار) و همچنین  80میلیون تومان از بودجه
های ملی برای این کار هزینه شد.
اقداماتی که «جنتی فر» از آن نام می برد کارهای
مربوط به استحکام بخشی ،حصار ،مرمت خیابان
ها و معابر داخل باغ ،مرمت کرت های ضلع جنوبی
و...است اما هم اکنون کار میراث فرهنگی متوقف
شده است.
ویمیگوید:بخشخصوصیبهفعالیتشادامهمی
دهد و تاکنون هم طراحی مجموعه هتل سنتی به
شورای فنی میراث فرهنگی ارائه شد که به تصویب
رسیده است .عالوه بر این آماده سازی و تجهیز
رستوران و آشپزخانه توسط سرمایه گذار شروع شده
است تا بهره برداری از باغ را به عید نوروز برساند.
هرچند سرمایه گذار برای بهره برداری از باغ در
نوروز امسال قولی نداده است اما این مسئول تاکید
می کند که این مکان را اجاره و در آن سرمایه گذاری
کرده است وباید آن را زودتر به نتیجه برساند تا

فرهنگ و هنر
ضرب المثل

ک َا ِسه ِی َنمام َنمام َره  ،بشتَر ُمکنَن
کاربرد :این ضرب المثل وقتی به کار می رود که فرد
چیزی را نمی خواهد اما ادعای بیشتری برای آن
دارد.خطاببهشخصیگفتهمیشودکهسرکشیدن
غذا یا میوه یا هر چیز دیگر ،برخالف میل و خواست
درونی اش عمل کند و بگوید نمی خواهم در حالی
که خیلی هم تمایل دارد.

• •ریشه ضرب المثل:

سرمایه اش برگردد .به گفته وی سرمایه گذار حدود
 350میلیون تومان برای ساخت رستوران و 300
میلیون تومان هم به منظور تجهیز آشپزخانه هزینه
کرده است.

• •توقف مرمت بنا

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان هم می گوید :در
حد همان  170میلیون تومان برای مرمت بنا کار
شده و هنوز تخصیص جدیدی اعالم نشده است و
کار مرمت وبازسازی میراث هم اکنون تعطیل است.
«شریعتی منش» با بیان این که برای تامین آب و گاز
مورد نیاز باغ عمارت هنوز کاری انجام نشده است
و باید منتظر تحقق تعهدات و تخصیص اعتبارات
امسال بمانیم می افزاید :به طور قطع باقی مانده
یک میلیارد تومان تعهد استانداری در اعتبارات
دیده می شود.
در پیگیری برای پاسخ استانداری به تحقق باقی
مانده تعهدش ،معاون اقتصادی و منابع توسعه
منابع انسانی استانداری که در جلسه های بازدید از
باغ شوکت آباد استاندار را همراهی می کرد جواب
داد که هر چند عنوان سمتش اقتصادی است اما
بحث بودجه واعتبار به سازمان بودجه و معاونت
برنامه ریزی و...است و وی پاسخی ندارد.

• •اولویت های دیگری داریم

اما با پاسخ های رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی به نظر می رسد نمی توان چندان به تحقق
باقی مانده یک میلیارد تومان امیدوار بود طوری
که می گوید :همه مبلغ در سال  95ابالغ شده اما
رقم دقیق تخصیص را به یاد ندارد و با توجه به میزان
تحقق درآمدهای کشور ،این پروژه هم در همین حد
تامین اعتبار شده است.
مهندس«آرین» تعهد تامین آب و گاز را جدا از این یک
میلیارد تومان بیان و اضافه می کند :تکلیف دستگاه
های مربوط بر عهده خودشان است و با این وجود
همهرقمدرسالگذشتهابالغشدهامارقمتخصیص

یافته بر اساس درآمدهای کشور و بنا به اولویت های
دیگر استان ،برای آن تعهد پرداخت شد و این رقم
مربوط به اعتبارات سال قبل بوده و برای امسال
بحثی در مورد آن نبوده است.
تاکید وی بر این است که مبلغ پارسال ابالغ شده اما
منابع دولت محقق نشده است و با توجه به مشکالت
استان در مواردی مانند آب رسانی به روستاها ،به
ناچار در اولویت قرار گرفت .از طرف دیگر بازدیدی
انجام و قولی داده شده بود که از منابع دیگر و
متناسب با سقف تخصیص استان ،تامین شد.
با این وجود هر چند میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری ،اوقاف و امور خیریه و بخش خصوصی
امید به تحقق بقیه یک میلیارد تومان دارند اما
آرین می گوید که میراث فرهنگی باید از منابع
ملی سازمان مربوط موضوع را پیگیری کند زیرا
مشکالت استان زیاد است و این احتمال وجود
داشت که مردم در اولویت های دیگری با مشکالت
سختی مواجه شوند.
به گفته وی چنان چه در کمیته برنامه ریزی
شهرستان بیرجند ،باغ شوکت آباد در اولویت
باشد می تواند در اعتبارات سال بعد ،سهم ببرد.
باید دوباره منتظر ابالغ و تخصیص بودجه ماند
زیرا اعتبار  95در همان سال تمام می شود و 96
هم ابالغ و تخصیص جدید می خواهد .هم اکنون
اولویت های دیگری مطرح است و نمی توان بقیه
مبلغ را تامین کرد .وی تصریح می کند :سازمان
مدیریت وبرنامه ریزی بنا به قانون توزیع اعتبارات
شهرستان ها را بر عهده دارد و از استانداری
جداست و نمی شود که قولی بدهند و جای دیگری
پول بدهند .برخی عزیزان بدون توجه به اختیارات
شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های
برنامه ریزی ،وعده می دهند و توقع هست که
سازمان مدیریت آن را تامین کند .به گفته وی 170
میلیون تومان هم پارسال از محل مازاد درآمد و بنا
بر تصمیمات در سایر الزامات استان تقسیم شد.

روزی پدری با پسرش دعوا کرد .پسر قهر کرد و از خانه
خارج شد .وقت غذا خوردن که رسید پسر نیامد ،مادر
ظرفی را برای او غذا کرد و گفت این برای پسرم باشد.
پسر که از سوراخ باالی سقف ،داخل خانه را نگاه می
کرد گفت من که غذا نمی خواهم اما آن قدرهم که
کشیدین کم است.
مادر با شنیدن این حرف مقدار دیگری کشید و پرسید
بس است؟ پسر جواب داد نه کم است دوباره مادر به
غذایش اضافه کرد و باز هم شنید که کم است من نمی
خواهم .مادر یک کفگیر دیگر به بشقاب اضافه کرد و
فرزند باز هم گفت کم است نمی خواهم.
پدر خطاب به همسرش گفت عجب زن ساده ای
هستی او هی ناز می کند و تو مرتب به غذایش اضافه
می کنی  «،ک َا ِسه ِی نَمام نَمام َره  ،بش َتر ُمکنَن »

میراث

شروع مرمت بافت تاریخی خوسف
از محله «میان ده»
حافظ-مرمت و بازسازی بافت تاریخی خوسف
امسال 50میلیون تومان اعتبار دارد و کار از محله
میان ده شروع خواهد شد.
مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خوسف گفت :امسال از محل اعتبارات استانی 50
میلیون تومان برای مرمت و بازسازی بافت تاریخی
این شهر اختصاص می یابد و در پایان سال هم کار
مرمت و بازسازی از محله میان ده شروع می شود.
«صالحی» با بیان این که هر سال بودجه های ملی
هم برای سامان دهی بافت تاریخی تامین می شود و
هنوز رقم آن مشخص نیست افزود:راه و شهرسازی
هم امسال برای مرمت وبازسازی بافت تاریخی
خوسف اعتبار می گذارد و پروژه به مزایده می رود.
به گفته وی خوسف  20هکتار بافت تاریخی دارد.

