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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

دریچه فرهنگی

مهمانی عروسک ها در سربیشه
خسروی -جشنواره مهمانی عروسک ها به مناسبت
نوروز در سربیشه برگزار می شود .سرپرست میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سربیشه با بیان
این مطلب به «خراسان جنوبی» گفت :جشنواره
مهمانی عروسک ها در کنار بازارچه صنایع دستی
سربیشه از چهارم تا  11فروردین برگزار می شود.
«اتفاقی» به برگزاری مراسم نوروزگاه در درح از چهارم
تا ششم فروردین  97اشاره کرد و افزود :همچنین
جشنواره بازی های بومی محلی  11فروردین سال
آینده در روستای درخت توت سربیشه برگزار می شود.

 4نقطه کویری سرایان مستعد
سرمایه گذاری است
چهار نقطه کویری سرایان برای سرمایه گذاری
شناسایی شد .رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری سرایان گفت :مطالعاتی به منظور
انتخاب نقاط مستعد کویر برای سرمایه گذاری انجام
شده است و زرین چاه ،نمکزار ،راویج و چاه قربان به
عنوان نقاط و زمینه های مستعد سرمایه گذاری در
این شهرستان انتخاب شدند« .عرب» افزود :اقامتگاه
بوم گردی در نمکزار و زرین چاه به بهره برداری رسیده
و احداث اقامتگاه های بوم گردی راویج ،چاه قربان و
جمکرد در حال سیر مراحل اداری و ساخت است.

انجمن خوشنویسی طبس
تاسیس می شود
زهرا خسروی-انجمن خوشنویسی طبس به زودی
فعالیت خود را شروع می کند.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی طبس به
خبرنگار ما گفت :با توجه به دریافت مدرک ممتاز
توسط یکی از هنرجویان این شهرستان و قبولی
در آزمون مورد نظر ،تا اوایل سال آینده انجمن
خوشنویسان در طبس راه اندازی می شود.
«عصاری» به فعالیت انجمن نمایش اشاره کرد و گفت:
انجمن شعر و ادب در قالب موسسه فرهنگی هنری در
این شهرستان فعال است.

5

در آستانه شروع سفرهای نوروزی مطرح شد

عملیات اجرایی زیرساختهایگردشگریاستاندرمرحلهآغاز

عملیات اجرایی زیرساخت های گردشگری
خراسان جنوبی در آستانه شروع سفرهای نوروزی
در مرحله آغاز است .در حالی که کمتر از یک هفته
تا بهار و شروع سفرهای نوروزی زمان باقی مانده
است مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری در تشریح اقدامات انجام شده در
حوزه گردشگری می گوید :با توجه به این که
امسال اعتبارات ملی و استانی دیرتر ابالغ شد
هنوز عملیات اجرایی زیرساخت ها در مرحله آغاز
است ،البته این کار منحصر به نوروز نیست و در همه
روزهای سال زیرساخت ها تامین می شود.
«رمضانی» هر چند توضیح می دهد که در همه
شهرستان هاپروژههاییدراینزمینهدرحالانجام
است اما آماری از تعداد آن ها در ذهن ندارد و تاکید
می کند :در بررسی ریز و جزئی موارد ،صدها پروژه
گردشگری اجرا می شود که تامین برق خورشیدی

برای رباط کلمرد و آب گرم لوت و  ...از این قبیل و
جزو زیرساخت های گردشگری است.
وی ادامه می دهد :امسال برای پروژه ها کاری
انجام نشد زیرا باید اعتبار ابالغ شود و تخصیص یابد
تا بتوان عملیات اجرایی را شروع کرد.
به نظر وی افزایش تعداد اقامتگاه های بوم گردی
استان از  10به  23مورد در یک سال گذشته ،رشد
دو برابری تعداد غرفه های بازارچه های صنایع
دستی و جشنواره های ویژه هر شهرستان از 27
اسفند تا نیمه فروردین از جمله اقدامات در راستای
تامین زیرساخت های گردشگری استان است.
وی برپایی چادرها و غرفه هایی برای استراحت در
مسیر جاده ها به منظور کاهش خستگی مسافران
را از کارهایی بیان می کند که امسال هم در زمینه
تامین زیرساخت های گردشگری انجام می شود و
در کاهش تصادفات موثر است.

 50غرفه صنایع دستی استان
در نمایشگاه مشهد
زهرا خسروی -صنایع دستی استان در 50غرفه از
نمایشگاه بین المللی مشهد عرضه می شود.
کارشناس حمایت از تولید صنایع دستی استان
با بیان این مطلب به «خراسان جنوبی» گفت :در
نمایشگاه بین المللی مشهد صنایع دستی ،سوغات،
هدایا و ...از تمام شهرستان ها عرضه می شود.
«اسدپور» زمان برگزاری نمایشگاه را چهار تا 11
فروردین ماه  97اعالم کرد و افزود :نمایشگاه
توانمندی های استان به متراژ  50متر مربع توسط
اداره کل در نمایشگاه برپا می شود .به گفته وی ،در
این نمایشگاه فرمانداری ها برای واریز  120میلیون
ریال به سازمان همیاری ها اقدام خواهند کرد.

اتمام فاز دوم مجتمع فرهنگی هنری سربیشه 10
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد .رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی سربیشه با اشاره به این که اتمام فاز
دوم مجتمع فرهنگی هنری شهرستان  10میلیارد
ریال دیگر اعتبار می خواهد گفت :امسال این پروژه
 885میلیون تومان اعتبار دارد که 30درصد معادل
120میلیون تومان محقق شده است.
«عابدینی» با یادآوری افزایش هر ساله بودجه این
پروژه افزود :سال قبل فاز دوم مجتمع فرهنگی هنری
 514میلیون تومان اعتبار داشت که از این رقم 61
میلیون تومان محقق شده است.

مدیر پایگاه بافت تاریخی بیرجند :هر چند امکان حذف تغییرات و برگرداندن
وضعیت خانه به همان شاکله قدیمی وجود دارد اما کاری است که اعتبار می خواهد و
با وجود کارهای مهم تر ،چندان هم در اولویت نیست
قاسمی
«تای اول سر اول ،سر جلو ،سه تا سر اول ،سه تا جلو
و طناب پیش رفت ،پیش آمد و باز تای اول سر اول
»...؛ آوای همگونی است که تا چندی قبل از پشت
دیوارهای قطور و کاهگلی خانه کوزه گران شنیده
می شد .تا قبل از این که بافت قالی شش متری به
پایان برسد آن را با هزاران عشق ،دلدادگی و نذر
و از پشت هزاران حرف مگو ،راهی بازار کنند تا
فروخته شود و سهمی از بازسازی عتبات عالیات
نصیب شان شود.
کارگاه قالی بافی عتبات عالیات این جا در عمق
قدیمی ترین کوچه های بیرجند زیر سقف بلند و
گنبدی منتظر است تا دوباره بانوانی از آن سوی
شهر بدون هیچ چشمداشتی روزشان را با سالم و
صلوات بر حسین(ع) و با زیارت عاشورا آغاز کنند
و دست هایشان نقش عشق را بر تار و پود ارادت
رقم بزند.
کارگاهی در اتاقی بزرگ که هر چند بوی تاریخ
و کهنگی می دهد و هنوز طاقچه های هاللی و
چهارگوش مهمان آن است اما کاغذ دیواری های
رنگی اصالت آن را مخدوش کرده است .دار قالی

فرهنگی

فازدوممجتمعفرهنگیهنریسربیشه
نیازمند10میلیارد ریالاعتبار

خانه رنگ پریده «کوزه گران»

پابرجا محکم ایستاده است اما از رنگ و کار خبری
نیست تا زمانی که ستاد عتبات عالیات دوباره
دست به کار شود.
دو در از کارگاه به حیاط راه دارد ،بیش از هر
چیزی در این خانه تزئینات آجرکاری به چشم
می آید و حوضی بزرگ که جای آب و ماهی در آن
خالی است .دور تا دور آن را دیواری کوتاه کشیده
اند .درخت گوجه سبزی که شکوفه داده ،برگ
های زیتونی که در باد بهاری می رقصد و بوته گل
محمدی که آهسته می رود تا غنچه بر تن کند.
دورتا دور حیاط مانند دیگر خانه های تاریخی اتاق
است و درهای فلزی و چوبی جدیدی که حاال سال
هاست مهمان معماری خانه شده است و موزاییک
فرشی که جای آجرفرش قدیمی حیاط را گرفته
است و پله هایی که به ایوان بلند خانه راه دارد.
کولر بزرگ روی چهارپایه ای بلند بر نقش دیوار
قدیمی خانه مانند درهای جدید ،موزاییک و کاغذ
دیواری اتاق خراش می کشد.
تغییراتی ناخوشایند که بنا به توضیح مدیر پایگاه
بافت تاریخی بیرجند پس از ثبت خانه و قبل از

فرهنگ و هنر

مرمت دو خانه تاریخی طبس
به صورت مشارکتی

تملکآنتوسطمیراثفرهنگیاتفاقافتادهاستو
هشتی خانه که در جریان تعریض کوچه حذف شده
است .یک خانه تاریخی ثبت شده که چشم و ابروی
آن هر چند ناخواسته بزک و از چند سال قبل برای
محافظت بیشتر به ستاد عتبات عالیات واگذار و
تبدیل به کارگاه قالی بافی شده است.
هرچندامکانحذفتغییراتوبرگرداندنوضعیت
خانه به همان شاکله قدیمی وجود دارد اما کاری

است که به گفته «نصرآبادی» اعتبار می خواهد و با
وجود کارهای مهم تر ،چندان هم در اولویت نیست
این یعنی اقدامی نمی توان انجام داد و باید به حفظ
وضعیت موجود راضی بود.
باز هم بهار در خانه تاریخی کوزه گران می شکفد.
درخت گوجه سبز شکوفه می دهد و باغچه هرسال
سبز می شود هر چند دست کاری ها تاریخ را در این
خانه قاجاری رنگ پریده کرده است.

امسال دو خانه تاریخی در طبس مرمت و بازسازی
شد .رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
وگردشگری طبس گفت :این شهرستان  10خانه
تاریخی ثبت شده در آثار ملی دارد که امسال خانه
های تاریخی شجاع لشکر و جمشید نجفی مرمت و
بازسازی شده است.
«بهبهانی» اعتبار این کار را 45میلیون تومان دانست
و افزود :بودجه مرمت و بازسازی بناهای تاریخی از
اعتبارات ملی تامین شده است.
وی تصریح کرد :همه خانه های تاریخی ثبت شده
در فهرست آثار ملی طبس مرمت و بازسازی نشده
زیرا اعتباری که به صورت متمرکز از تهران به این کار
اختصاص می یابد براساس تعداد آثار ثبتی است و
در شهرستان طبس ،بیشتر تک بناها ثبت شده اند.

