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فرهنگ و هنر
دوشنبه ۲۷فروردین۲۹ . ۱۳۹۷رجب  .۱۴۳۹شماره ۲۶۹۰

فرهنگی
معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس

 4مستند دفاع مقدس در استان
تولید شد

حافظ -چهار مستند مربوط به دوران دفاع مقدس
سال گذشته در استان تولید شد.
معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقدس گفت:پارسال یک فیلم و سه مستند
مربوط به دوران دفاع مقدس در استان تولید شد که
مستندهای «پروانه های بی نام و نشان»« ،عملیات
مرصاد» و «سالم شهدای گمنام» از آن جمله است.
«رحیم آبادی» همچنین به تولید مستند برون مرزی
درباره یک آزاده دفاع مقدس در کشورهای ایران و
عراق اشاره کرد و افزود :تولید یک نماهنگ ،چاپ
شش عنوان کتاب ،تولید  48استیکر با هدف مرور
خاطرات رزمندگان دفاع مقدس و  15استیکر
متحرک از دیگر اقدام های سال گذشته بود.

آغاز دومین دوره آموزشی مهدویت
در استان
دومین دوره آموزشی معارف مهدویت در خراسان
جنوبی آغاز شد.
مدیر بنیاد مهدویت در استان از برگزاری دومین
دوره آشنایی با معارف مهدویت خبر داد و گفت :این
آموزش ها در پنج جلسه برای عالقه مندان ارائه می
شود و در این دوره هم  150نفر در مقاطع مختلف
تحصیلی از دیپلم تا دکترا شرکت کرده اند و در
پایان دوره ها پس از برگزاری آزمون ،مدرک معتبر از
بنیاد مرکزی حضرت مهدی(عج) در تهران دریافت
می کنند.
حجت االسالم«خوشخو» افزود :افراد در این دوره ها
با معارف مهدویت از جمله انتظار ،وظایف منتظران،
ضرورت مهدویت ،امامت و...آشنا می شوند.

کریمیان گفت:

 8اثر حوزه هنری در نوبت چاپ
هشت اثر حوزه هنری استان در نوبت چاپ قرار دارد.
رئیس حوزه هنری استان به خبرنگار ما گفت :عمده
این آثار تالیف هنرمندان استان در زمینه دفاع مقدس
و تاریخ انقالب و یک اثر هم در حوزه تجسمی است که
برای چاپ نیاز به منابع مالی دارد.
«کریمیان» با بیان این که هر کتاب به طور میانگین
به حدود  40میلیون ریال هزینه نیاز دارد ،افزود :در
مجموع چاپ این کتاب ها  320میلیون ریال اعتبار
می خواهد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شیرازهنو برایکتابخانه عمومیاستادسعیدی
قاسمی -سال  1339اولین و قدیمی ترین
کتابخانه بیرجند و استان به نام استاد سعیدی
و با کتاب های دانشسرای مقدماتی آن زمان
تاسیس شد.عنوانی که گفته می شود در سومین
جابه جایی به مکان فعلی در خیابان شهدا منتقل
شد،ساختمانی که در دهه  50ساخته شده است
و حاال حدود نیم قرن قدمت دارد.
طبقه دوم کتابخانه هم در دهه 60ساخته شد و با
این حساب ،بنا بر شاخص های ساختمان سازی،
این ملک فرسوده محسوب می شود اما هرچند
مراجعان از فضای کتابخانه گالیه دارند رئیس
کتابخانه های عمومی شهرستان بیرجند از برنامه
ریزی برای بهبود شرایط در این مکان خبر می دهد.
جوانی کتاب به دست از سیستم گرمایشی و
سرمایشی نامناسب در قدیمی ترین کتابخانه
شهر می گوید :وجود این مشکالت شرایط را برای
مطالعه مطلوب سخت می کند.
هر چند به نظر «مشمولی» میز و صندلی های
کهنه ،کثیف و قدیمی چندان بر کار او تاثیر ندارد
اما احساس خوشایند و خوبی هم از این فضا ندارد.
پشتسراوبخشیازمخزنکتابخانهاستادسعیدی
در فضای راهروی اصلی قرار دارد ،انبوهی از قفسه
ها که به صورت فشرده ،پیچ در پیچ و نزدیک به هم
چیده شده اند و راه رفتن و انتخاب کتاب در این فضا
راحت نیست و یک نفر به سختی می گذرد و امکان
عبور دو نفر وجود ندارد.
از البه الی قفسه های این قسمت مخزن ،دری
به اتاق کوچکی باز می شود ،دورتا دور قفسه و
کتاب است ،فضایی بسته و خفه با چند صندلی
متفاوت دور یک میز ،جایی که عالقه مندان برای
استفاده از کتاب های مرجع دارند و به نظر می
رسد جلسات کتابخوان هم در همین مکان کوچک
برگزار می شود.
بخش دیگر مخزن در انتهای سالن و مقابل پذیرش
کتابخانه است و قفسه ها پشت سر هم چیده شده
اند .در سمت مقابل ،سالن مطالعه برادران قرار
دارد .دانشجویی در راهروی ورودی هر چند از سه
شیفته بودن کار کتابخانه تا ساعت  11شب راضی
استامانورنامناسبشبرادرخستهشدنوخواب
آلودگی مراجعه کننده موثر می داند.

• •امکانات نامناسب

صندلی های پاره ،متفاوت و میزهای کثیف و
خط خطی شده بخشی از تجهیزات سالن مطالعه
برادران است.
در طبقه باال هر چند فضای مطالعه خواهران کمی
بزرگ تر به نظر می رسد اما وضعیت میز و صندلی

،،

رئیس کتابخانه عمومی بیرجند :
در عملیات نوسازی و به سازی
کتابخانه تاسیسات گرمایشی و
سرمایشی و نور پردازی سالن های
مطالعه به روز و استاندارد می شود،
البته هرچند تاکنون این فضاها
روشن بوده اما چینش نور برای
مطالعه مناسب نبود ولی در طراحی
جدید باید چینش میزها و نور المپ
ها درست شود

های آن بهتر نیست و به گفته یک دختر جوان فقط
قابل تحمل است« .بهرامی» که از تابستان گذشته
مهمانهرروزکتابخانهاستادسعیدیاستهرچند
این فضا را برای مطالعه از خانه مناسب تر می داند
اما از روزهای شلوغ و حضور انبوه دختران در بین
هفته در سالن مطالعه می گوید و ادامه می دهد:
گاهی فضا کافی و مناسب نیست و برخی مراجعان
در همین مکان کوچک با هم حرف می زنند و
مزاحم بقیه می شوند.
«قلی پور» دوست اوست که نبود کتاب های کمک
درسی و همچنین برخی کتاب های عمومی در این
کتابخانه را مطرح می کند اما از وجود کتابخانه در
این منطقه از شهر با توجه به نبود مکان مناسب در
خیابان معلم راضی است.

• •برنامه ریزی برای مشکالت

آن طور که رئیس کتابخانه عمومی بیرجند توضیح
می دهد :بخشی از مشکالت کتابخانه به زودی
برطرف می شود زیرا عملیات نوسازی و به سازی
کتابخانه استاد سعیدی در هفته جاری شروع می
شود و پس از آن تجهیزات و امکانات بهبود می یابد.
مهندس«نیازی» هم فرسوده و کهنه بودن فضا،
نامناسب بودن نورپردازی و سیستم گرمایشی
و سرمایشی را تایید می کند و می گوید :فضای
کتابخانه به لحاظ وسعت جوابگوی مراجعه اعضا
نیست .کتابخانه دو هزار و 300عضو دارد در حالی
که سالن خواهران  80نفر ظرفیت دارد و فضای
مطالعه برادران از این هم کمتر است.
به گفته وی بهبود وضعیت فعلی ،نیاز به توسعه
کتابخانه دارد و هر چند پشت ساختمان دو خانه
قدیمی و مخروبه واقع شده اما قیمت آن ها زیاد
و اعتبارات کتابخانه های عمومی برای خرید
محدود است و خرید این خانه ها در توان کتابخانه
عمومی نیست.

• •محدودیت ها

وی به تصمیم اداره کل کتابخانه های عمومی
استان برای حل مشکل فضای این کتابخانه در
سال 95اشاره می کند و می افزاید :حیاط و قسمت
سرایداری با ساخت و ساز جدید به کتابخانه الحاق
خواهد شد تا مخزن و سالن مطالعات بزرگ تر
شود چون در این مدت کتاب های زیادی از تهران
ارسال می شد اما به دلیل محدودیت فضا ،در این
کتابخانه پذیرفته نمی شد زیرا مخزن تقریبا اشباع
شده است.

از سویی با توجه به ارزشمند بودن کتاب ها ،امکان
وجین آن ها نیز وجود نداشت و کتاب های جدید
هم به دلیل قفل شدن مخزن جانمایی نمی شود
بنابراین چاره ای جز الحاق حیاط نیست.
«نیازی»شروععملیاتنوسازیوبهسازیکتابخانه
را یادآوری و تاکید می کند :در این برنامه تاسیسات
گرمایشی و سرمایشی و نورپردازی سالن های
مطالعه به روز و استاندارد می شود ،البته هرچند
تاکنون این فضاها روشن بوده اما چینش نور برای
مطالعه مناسب نبود ولی در طراحی جدید باید
چینش میزها و نور المپ ها درست شود.
به گفته وی با این وجود ساخت و ساز قسمت جدید
در حیاط هم از حدود یک سال قبل در مرحله
اسکلت و سقف باقی مانده است که پس از نوسازی
و به سازی کتابخانه ،امسال ساخت و ساز ادامه می
یابد که برای تامین و پیش بینی اعتبار مورد نیاز هم
رایزنی هایی با فرماندار و دستگاه های متولی انجام
شده است و در صورت تامین منابع ،پروژه امسال به
اتمام می رسد.

• •تخصیص ناکافی اعتبار

رئیس کتابخانه های عمومی بیرجند در ادامه
سخنانش یک اما هم بر زبان می آورد و می گوید:
خیلی اوقات اعتبار مصوب شده به طور کامل
تخصیص نمی یابد و پروژه را به سال بعد می کشاند
به عنوان مثال در سال  95مبلغ  350میلیون
تومان برای ساخت و ساز جدید در حیاط کتابخانه
مصوب شد اما فقط 76میلیون تومان محقق و
هزینه شد.
عالوه بر این از  330میلیون تومان اعتبار مصوب
سال قبل هم ،رقمی تخصیص نیافت در حالی که
در صورت تحقق  680میلیون تومان اعتبار اولیه
پیش بینی شده این پروژه به پایان می رسد.
به گفته وی بنا به گفت وگوهای اسفند گذشته
با فرمانداری و شهرداری ،چنانچه شهرداری
بیرجند سهم کتابخانه ها از نیم درصد درآمد خود
را بپردازد امکان تامین کتاب هم برای این کتابخانه
وجود دارد.
«نیازی» در پایان سخنانش به شروع عملیات
بازسازی و نوسازی اشاره و تاکید می کند :از امروز
درکتابخانهاستادسعیدیفقطکتاببهامانتداده
و پیش بینی می شود امکان استفاده از سالن های
مطالعه حداقل تا سه ماه دیگر و پایان کار فراهم
نباشدالبتهاعضامیتوانندازکتابخانههایخدیجه
کبری(س) ،الغدیر و محمدعلی کریم پور استفاده
کنند و هماهنگی های الزم هم به این منظور انجام
شده است.

گردشگری

فروردین؛ پایان ششمین فصل
کاوش در «کهنک» سربیشه
زهرا خسروی -ششمین فصل کاوش های باستان
شناسی در «کهنک» سربیشه تا پایان فروردین به
اتمام می رسد.
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری سربیشه با بیان این مطلب به «خراسان
جنوبی» گفت :در ششمین فصل کاوش که از ابتدای
اسفند گذشته آغاز شد ،یک برج نگهبانی در انتهای
جنوب شرقی محوطه ،چند محل استقرار موقت با
دیوارهای سنگی کوتاه و بقایایی از چند اتاق و فضای
معماری اصلی با سازه های چینه به دست آمده است.
«اتفاقی» از پیش بینی سه فصل دیگر برای اتمام
کاوش ها در این منطقه خبر داد و افزود :هفتمین
فصل کاوش در کهنک در پاییز و زمستان آغاز خواهد
شد .به گفته وی ،ششمین فصل کاوش های باستان
شناسی در کهنک سربیشه با سرپرستی «محمد
فرجامی» و توسط حدود  20نفر از دانشجویان
دانشگاه بیرجند انجام می شود.

30میلیاردریالبرایزیرساختهای
گردشگریبخشخصوصی
قاسمی -برای اولین بار امسال  30میلیارد ریال به
زیرساخت های گردشگری بخش خصوصی کمک
می شود .مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری با بیان این مطلب گفت :امسال برای
اولین بار و به منظور تامین زیرساخت های گردشگری
بخش خصوصی از جمله آب ،برق و گاز  30میلیارد
ریال کمک می شود« .رمضانی» افزود :همه مناطق
استانبررسیوبیشاز 60نقطهشناساییشده است
اما این اعتبار برای جاذبه هایی که گردشگر بیشتری
دارد هزینه خواهد شد.

 350میلیون تومان برای کمپ
نجوم سه قلعه ابالغ شد
زهرا خسروی -امسال حدود  350میلیون تومان
از اعتبارات ملی و استانی برای کمپ نجوم سه قلعه
ابالغ شده است.
مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
سرایان با بیان این مطلب به «خراسان جنوبی» گفت:
احداث کمپ گردشگری نجوم سه قلعه  15تا 20
درصد پیشرفت دارد و سال گذشته به دلیل کمبود
اعتبار ،فقط فونداسیون آن اجرا شد .به گفته «عرب»
چنانچه مبلغ ابالغ شده به طور کامل تخصیص یابد،
امسال عملیات اجرایی این کمپ به اتمام می رسد.

