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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

دریچه فرهنگ

دو خانه در طبس منتظر ثبت در
فهرست آثار تاریخی
دو خانه قدیمی طبس در نوبت ثبت در فهرست آثار
ملی است.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری طبس گفت  :پرونده ثبت ملی خانه های
تاریخی کالنی در دیهوک و عرب آباد تشکیل شده
است و در مرحله انجام کارهای اداری است.
«بهبهانی» با بیان این که روند ثبت آثار تاریخی طوالنی
است و به نقشه برداری ،کارشناسی و ارسال پرونده به
تهران  ...نیاز دارد افزود  :تاکنون  10خانه تاریخی
طبس در فهرست آثار ملی ثبت شده است هر چند خانه
های بیشتری قابلیت ثبت ملی دارد.

تخصیص  48درصد اعتبارات میراث
فرهنگی سربیشه
خسروی 48-درصداعتباراتامسالمیراثفرهنگی
سربیشه تخصیص یافت.
سرپرست اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری سربیشه با بیان این مطلب به «خراسان
جنوبی» اعتبار مصوب در بخش میراث فرهنگی را 80
میلیون تومان بیان کرد و گفت :از این رقم  38میلیون
تومان و معادل  48درصد تخصیص یافته است.
«اتفاقی» مرمت قلعه چهکندوک ،حمام اسفزار،
مسجد جامع و حمام هریوند و ...را از برنامه های سال
آینده میراث فرهنگی این شهرستان بیان کرد و افزود:
بخشی از اعتبار به منظور دیون برخی پروژه ها پرداخت
می شود .وی به مرمت بخشی از خانه باغ کیهان مود
اشاره کرد و ادامه داد :تاکنون مرمت پشت بام این بنا
به اتمام رسیده است و به محض تامین اعتبار فضای
داخلی اتاق ها و نماکاری آن بازسازی شده و خانه برک
در آن راه اندازی می شود.

نمایشگاه صنایع دستی در ورودی
زیرکوه برپا می شود
نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی به مناسبت نوروز
در ورودی زیرکوه برپا می شود .سرپرست اداره
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری زیرکوه
به «خراسان جنوبی» گفت:محصوالت تولیدی
کشاورزی و صنایع دستی شهرستان در این نمایشگاه
عرضه و یک سیاه چادر با پخت نان محلی و ...برپا
می شود« .سروش» افزود :همچنین چهار غرفه از
محصوالت صنایع دستی این شهرستان شامل گلیم و
قالیچه بافی ،حوله بافی ،سبد بافی و گوهر تراشی در
نمایشگاه نوروزی مشهد برپا خواهد شد.
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«آرامشبهاری»در 60بقعهاستان
زهرا خسروی -طرح آرامش بهاری در جوار 60
بقعه متبرکه استان از روز گذشته آغاز شد.
سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه گفت :سال
گذشته طرح آرامش بهاری در  40بقعه برگزار شد
و امسال این طرح از  25اسفند تا  15فروردین 97
در  60بقعه برگزار می شود .
حجتاالسالم«بخشیپور»بااشارهبهآغازسفرهای
نوروزی و اعتقاد مردم برای مراجعه به مکان های
مذهبی و بقاع متبرکه در این ایام گفت :امسال هم
طرح آرامش بهاری مانند هر سال توسط اداره کل
اوقاف و امور خیریه در بقاع متبرکه استان اجرا می
شود .وی به اجرای اجتماع منتظران در طرح آرامش
بهاری اشاره کرد و توضیح داد :در این طرح بقاع از
نظر قابلیت ها ،فضا ،جمعیت و خدماتی که به زائران
ارائه می دهند به سه بخش ویژه ،سطح یک ،سطح
دو و سه تقسیم می شود.
وی مزار کاهی ( آستان بی بی زینب خاتون ) و
امامزادگان فردوس را از بقعه های ویژه برشمرد
و گفت :در این بقاع دو وعده نماز جماعت برپا می
شود و حداقل چهار خیمه معرفت پیش بینی شده
است و شش نیروی اعزامی از امور مبلغان سازمان
اوقاف و دو نیروی بومی استان در دو مرحله مستقر
می شوند .وی از وجود 13بقعه سطح یک در این
طرح خبر داد و افزود :در این بقاع نماز جماعت اقامه
و خیمه های معرفت برپا می شود و 26مبلغ اعزامی

و یک روحانی بومی در آن حضور خواهند داشت.
وی با تاکید بر این که در طرح آرامش بهاری امسال
 ،نماز جماعت در  20بقعه سطح دو برگزار می شود
و  20مبلغ اعزامی و یک مبلغ بومی در آن حضور
دارند ،اضافه کرد :در  25بقعه سطح سه ،فقط
روحانیان بومی مستقر می شوند.
به گفته وی ،در مجموع  84مبلغ ویژه از قم در دو
مرحله به بقاع متبرک مجری طرح آرامش بهاری
اعزام می شوند و  62روحانی بومی نیز در آن حضور

دارند .وی به وجود  543زائرسرا 78 ،سوئیت و 18
کانکس در کنار بقاع متبرکه اشاره کرد و ادامه داد:
در مجموع  639مکان برای اسکان زائران در نظر
گرفته شده است.
وی در ادامه سخنانش با بیان این که هزینه جمع
آوری شده برای هر بقعه صرف همان مکان می
شود ،افزود :به این منظور سامانه ای تعریف شده
است و انتقال هزینه از یک بقعه به بقعه دیگر امکان
ندارد اما هنوز در این زمینه اطالع رسانی کافی

ثبت  16وقف جدید در طبس
 16وقف جدید امسال در طبس ثبت شد .رئیس اوقاف و
امور خیریه طبس ارزش ریالی  16موقوفه جدید را حدود
 500میلیون تومان بیان کرد و گفت :این موقوفه ها شامل
آب  ،اراضی ،باغ های مشجر و درختان مثمر است که بیشتر
به منظور عزاداری امام حسین(ع) ،فعالیت های قرآنی،
شهادت حضرت زهرا (س) و ...وقف شده است.
حجت االسالم «خدایی» افزود :امسال  530رقبه سنددار
شده است که بزرگ ترین آن با  700هکتار وسعت در
روستای دستگردان قرار دارد.
وی با اشاره به رشد  100درصدی درآمد موقوفه ها و
108درصدی درآمد بقاع نسبت به سال گذشته اضافه کرد:
از ابتدای امسال حدود  600میلیون تومان با اجرای نیت از
محل موقوفه ها برای امور خیریه ،اجتماعی ،مدارس علوم
دینی بقاع متبرکه ،مساجد و ...صرف شده است.
به گفته وی ،بهتر است افراد نیت ها را به سمت نیازهای روز
و ضرورت های جامعه مانند وقف برای نیازمندان ،تحصیل

دانش آموزان بی بضاعت ،ازدواج ،تبلیغ و ترویج سیره اهل
بیت(ع) در فضای مجازی ،تجهیز مساجد و ...سوق دهند.

فرهنگ و هنر
گردشگری

 10طرح کسب و کار در جوار
کانون های مساجد اجرا می شود
انجام نشده است در حالی که باید یک روحانی به
عنوان نیروی فرهنگی و به منظور اطالع رسانی
در هر بقعه حاضر باشد اما فقط چند بقعه مبلغ
مستقر دارد.
وی با تاکید بر این که موضوع تربت خانه و شبستان
ها اولویت اول ساخت و ساز بقاع متبرکه در سال97
خواهد بود ،ادامه داد :باید ابتدا فضا را ایجاد کرد و
سپس کار فرهنگی انجام داد.
وی به پیش بینی غرفه های کودک و نوجوان،
قرآن بخوانیم ،مشاوره خانواده ،تحصیلی ،عفاف
و حجاب ،ایستگاه همه واقف باشیم و ...در طرح
آرامش بهاری اشاره کرد و گفت :در ایستگاه های
همه واقف باشیم و مشاوره ،وقف ها به سمت
نیازهای روز و ضروری جامعه هدایت می شود.
وی به وجود  44بقعه مجری طرح آرامش بهاری
در سال گذشته و برگزاری مراسم سال تحویل با
جمعیت تقریبی  60هزار و  120نفر و حضور 797
هزار و  290زائر در زمان اجرای طرح اشاره کرد و
افزود :سال گذشته  32روحانی بومی و  38مبلغ
اعزامی در این طرح حضور داشتند  ،همچنین 36
خیمه معرفت در طرح برپا و  288هزار و  500نفر از
این خیمه ها بهره مند شدند.
وی از ثبت  123وقف جدید از ابتدای سال تاکنون
در استان خبر داد و اضافه کرد :بیشتر این موقوفه ها
اجتماعی ،قرآنی و نذری بوده است.

چاپ کامل وصیت نامه شهدای استان نیازمند اعتبار
چاپ کامل مجلد وصیت نامه شهدای خراسان جنوبی به اعتبارات استانی
نیاز دارد.
معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت  :طبق برنامه
ریزی انجام شده هزینه چاپ اولین جلدکتاب وصیت نامه شهدای خراسان
جنوبی ،از طرف سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تامین شد و برای
پیش بینی هزینه انتشار بقیه کتاب ها از طرف وزارت کشور با استانداری
مکاتبه شد.
«نارمنجی» افزود  :خراسان جنوبی هزار و 815شهید دارد که از این تعداد هزار و
 200شهید دارای وصیت نامه کامل هستند و باید در قالب کتاب به چاپ برسد و
انتشار 11جلد کتاب باقی مانده منتظر اعتبار و کمک های استانی است و حدود
 500میلیون تومان دیگر اعتبار می خواهد.
وی با اشاره به رونمایی جلد اول کتاب وصیت نامه شهدای خراسان جنوبی افزود
 :در این اثر وصیت نامه 98شهید استان به صورت اسکن و تایپی چاپ شده است
و بنا بر برنامه مورد نظر ،وصیت نامه هر 100شهید در یک کتاب منتشر می شود
و انتخاب وصیت نامه ها بر اساس حروف الفباست و در اولین جلد این کتاب ها،
حرف «الف» و قسمتی از «ب» شروع شده است و البته هنوز تعداد زیادی از وصیت
نامه ها باقی مانده که باید به چاپ برسد.

زهرا خسروی -سال آینده باید 10طرح کسب و کار
در جوار کانون های فرهنگی هنری مساجد استان
اجرا شود .مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی
هنری مساجد استان گفت :در شرایط ایده آل
سال آینده باید در جوار کانون های فرهنگی هنری
مساجد 10طرح کسب وکار اجرا شود و این طرح ها
در حال حاضر در دو کانون «عماریون» روستای علی
آباد و «پیامبر اعظم(ص)» مرک اجرا می شود.
حجت االسالم «سبزه کار» احیای کارکردهای
مساجد ،تحقق اقتصاد مقاومتی ،رونق بخشیدن به
مشاغل خانگی ،کمک به اقتصاد و معیشت خانواده
ها و ...را از اهداف اجرای این طرح ها بیان کرد و
افزود :برای حمایت از اجرای طرح ها ،امسال حدود
 30میلیون ریال از تولیدات کانون های استان
خریداری شد .وی این طرح ها را شامل رشته های
مختلف صنایع دستی ،پرورش بوقلمون و شترمرغ،
گونه های گیاهی و ...دانست و اضافه کرد :حمایت
از کانون ها براساس میزان فعالیت آن ها خواهد بود.

سه بنای تاریخی بیرجند مهیای
بازدیدهای نوروز شد
حافظ-یک آب انبار و دو موزه در بیرجند برای
بازدیدهای نوروزی مهیا شد.
مدیر پایگاه بافت تاریخی بیرجند در تشریح برنامه
های نوروزی گفت  :عالوه بر بازدید های دایمی از
بناهای تاریخی ،یک آب انبار و دو موزه هم برای نوروز
مهیا شد .آب انبار «محسن زاده» در بافت تاریخی
نظافت ،یک ورودی به منظور امکان بازدید عمومی
در آن گشوده می شود.
«نصرآبادی»افزود :موزه مردم شناسی مشارکتی
نیز در خانه پردلی برای بازدید عموم آماده است
 ،همچنین خانه تاریخی بی بی مرادی تبدیل به
موزه فسیل شد.وی ارائه بروشورهای معرفی بافت
تاریخی ،نصب نرم افزار بازدید مجازی در سایت
گردشگری ،نصب تابلوی راهنمای آثار تاریخی و...
را از دیگر اقدامات برای نوروز بیان کرد.

