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فرهنگ و هنر
چهارشنبه  ۲۳خرداد  ۲۸ . ۱۳۹۷رمضان  .۱۴۳۹شماره ۲۷۳۴

راه اندازی  4آسمان نمای دیجیتال
در تابستان
چهار آسمان نمای دیجیتال تابستان امسال در
خراسان جنوبی راه اندازی می شود.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گفت :چهار آسمان نمای دیجیتال در شهرستان های
بیرجند ،طبس ،درمیان و فردوس راهاندازی خواهد
شد« .طاهره حمیدی» افزود :احداث محل آسمان
نمای دیجیتال در فردوس و درمیان کلنگ زنی شده
است و حدود  70درصد پیشرفت دارد و بعد از رمضان
افتتاح می شود و در طبس و بیرجند نیز ساختمان
آسمان نما به زودی به نتیجه می رسد و تجهیزات مورد
نیاز فراهم شده و فقط باید عملیات ساختمان ها به
پایان برسد.وی ادامه داد :تجهیزاتی مانند تلسکوپ
های خاص و پیشرفته و لنزهای ویژه هم نصب می شود
تا امکان رصد ستارگان در شب و مشاهده انفجارات
خورشیدی در روز فراهم شود .وی هدف از راه اندازی
آسمان نماها را توسعه فعالیت های علمی کانون
های پرورش فکری ،پاسخگویی به نیاز روز و سلیقه
مخاطبان و توجه به مباحث علمی بیان کرد.

آب ترش سربیشه در
مرحله واگذاری به بخش خصوصی

مجموعه آب ترش سربیشه به بخش خصوصی واگذار
می شود .رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری شهرستان سربیشه گفت :آب ترش
سربیشهخاصیتدرمانیداشتهوتاکنونسرمایهگذار
خصوصی نداشته است اما با اعالم آمادگی متقاضی
خصوصی برای این مجموعه ،به زودی به مزایده
گذاشته و واگذار می شود.

کلک خیال

بی تو...

دلتنگی

هنری

 5سال گذشت

فرهنگی

در سوگ عصا نشست دستم بی تو
وقتی که غریبانه شکستم بی تو
دیروز یک آسمان غزل بودم و عشق...
امروز بیا ببین چه هستم بی تو !

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

زهراپردل

گفتی تا دلتنگم شدی
تار گیسویم را بسوز
آن قدر دست دست كردم
تار گیسویت را باد برد.
حال سال هاست
   باد آتش می زنم!
غالمحسین چهكندی نژاد

مجتمعفرهنگیهنریقاینبهنیمهنرسید

قاسمی  -عملیات احداث مجتمع فرهنگی
هنری قاین سال  92آغاز شد.
براساس تفاهم نامه و پیش بینی اولیه زمان
اجرای این پروژه سال  97برآورد شده است.
این در حالی است که عملیات مجتمع فرهنگی
هنری قاین بعد از پنج سال هنوز کمتر از 50
درصد پیشرفت دارد و مشکل تکراری کمبود
اعتبار مانع تکمیل این پروژه و در اعتبارات
شهرستانی هم مورد بی مهری واقع شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قاینات
در این باره می گوید :مجتمع فرهنگی هنری
شهرستان با هزار و  500مترمربع زیربنا در حال
احداث است و در چند سال گذشته  31درصد
پیشرفت داشته ،البته قرارداد اولیه ساخت آن
تا سال  97و با یک میلیارد و  38میلیون تومان
بوده است.
«میرزنگویی» اعتبار هزینه شده برای این پروژه
را تاکنون  510میلیون تومان بیان و تاکید می

کند :اتمام آن یک میلیارد و  260میلیون تومان
دیگر نیاز دارد البته در صورتی که فهرست بها و
تورم با نرخ فعلی ثابت بماند.

وی تصریح می کند :تاکنون  842متر مربع
ساختمان آموزشی و اداری با دیوارکشی ساخته
شده است اما پروژه امسال اعتبار ندارد و فقط

پروژه های فرهنگی و هنری
اولویت آخر اعتبارات
10میلیون تومان برای تکمیل دیوار اطراف
آن اختصاص می یابد البته پروژه های فرهنگی
هنری قاین سال قبل  750میلیون تومان اعتبار
مصوب داشت که از این میزان  262میلیون
تومان برای تکمیل ساختمان پالتوی اداره
محقق شد .به گفته وی فاز اول مجتمع فرهنگی
هنری قاین شامل ساختمان اداری ،آموزشی و
موتورخانه و دیوار محوطه است که برای اتمام
یک میلیارد و  260میلیون تومان نیاز دارد و فاز
دوم شامل آمفی تئاتر ،سرویس بهداشتی و اتاق
های تمرین و در مرحله سوم هم محوطه سازی
است که به دلیل تنظیم نشدن موافقت نامه آن
ها ،رقم مورد نیاز برای اتمام قابل برآورد نیست.
این در حالی است که پروژه مجتمع فرهنگی
هنری قاین بنا به قرارداد باید در سال پایانی
باشد اما مانند خیلی از پروژه های فرهنگی دیگر
در سال های گذشته با بی مهری شورای برنامه
ریزی شهرستان مواجه شده است.

یافته های «کله کوب» در راه توکیو ،ورشو و پاریس
عربنجات-جدیدترینیافتههایکلهکوببرای
مطالعه به توکیو ،ورشو و پاریس ارسال می شود.
سرپرست تیم کاوش محوطه باستانی کله کوب
آیسک در گفت و گو با «خراسان جنوبی» با اشاره
به شروع کاوش دوباره تیم تحقیقاتی در کله کوب
گفت :این محوطه دارای توالی فرهنگی کافی
است که نشان میدهد تحوالت پیش از تاریخ
در این دوره از شروع استقرار تا پایان آن چگونه
بوده است.
دکتر «عزیزی خرانقی» با بیان این که هدف ما از
کاوش در کله کوب الیه نگاری ،یعنی ارائه توالی
فرهنگی و تاریخی فازهای استقرار یک محوطه
است افزود :انسان برای زندگی در یک نقطه
به فاکتورهای مختلفی چون آب ،مرتع ،زمین
حاصلخیز و  ...توجه میکند و زمانی که بهترین
مکان را انتخاب کرد برای هزاران سال آن جا
میماند اما در دشت آیسک و این محوطه اوضاع
متفاوت است چرا که این محوطه بر روی مخروط
افکنه واقع شده است و سه مخروط افکنه از کوه
های اطراف موجب رسوب گذاری شدید شده به
نحوی که چهار تا پنج متر دشت باال آمده و محوطه
و الیه ها کامل مدفون شده است.
مسئولبخشپیشازتاریخموزهملیایرانافزود:

باستان شناسی در گام اول بر اساس شواهد
سطحی قضاوت می کند و در گام بعدی به کاوش
و الیه نگاری می پردازد و در نهایت به مطالعه
معماری و فضای استقرار میپردازد.
وی با اشاره به این که اکنون در گام دوم هستیم
و به ارائه گاه نگاری و معرفی توالی استقرار می
پردازیم گفت :به همین منظور دو کارگاه (ترانشه
یا گمانه) به ابعاد  ۲در  ۲كاوش شد تا به سطح
خاک بکر یعنی خاکی که هیچ ماده فرهنگی

در آن نیست ،برسیم .وی با یادآوری رو به پایان
بودن کار کاوش در این مرحله گفت :شواهد به
ما نشان داد استقرار در منطقه از هفت هزار سال
پیش شروع و پنج هزار سال قبل متروک شده
است یعنی برای دو هزار سال استقرار وجود
داشته است .به گفته وی الیه نگاری اخیر در این
محوطه نشان داد :از هزاره سوم قبل از میالد که
الیه سطحی ماست تا الیه زیرین که نشان هزاره
پنجم پیش از میالد است تداوم فرهنگی وجود

داشته است .وی به یافته هایی چون سفال های
خاکستری اشاره کرد که شاخصه عصر مفرغ
است و افزود :سفال های «لبه واریخته» شاخصه
و اوروك هزاره چهارم و آثار استقرار در هزاره
پنجم قبل از میالد در منطقه به دست آمده است.
وی گفت :کاوش باستان شناسی در این محوطه
شاید یک ماه طول بکشد ولی چندین سال طول
می کشد تا روی مواد به دست آمده مطالعه و
تحقیق انجام شود تا به یک نتیجه نهایی برسد.
«عزیزی خرانقی» با اشاره به یافته های مختلف
انسانی ،جانوری و گیاهی گفت :در سه دوره
مختلفوالیههایسطحیمیانیوعمقیاسکلت
انسان به دست آمده که خواهد توانست اطالعات
خوبی چون جنسیت ،بیماری ،بومی و مهاجر
بودن و  ...به ما بدهد.
وی با اشاره به حضور باستان شناس ژاپنی «دکتر
ماساشه ابی» در منطقه اظهار کرد :یافته های
گیاهی و ابزارهای سنگی توسط او و در توکیو و
همچنین یافته های جانوری و انسانی در پاریس
و ورشو بررسی می شود .وی ابراز امیدواری کرد
تا یک سال آینده به نتیجه قطعی تری برسیم تا
بتوانیم ویژگی فرهنگی هر دوره ،تاریخ دقیق و
متقن استقرار و  ...را بیشتر بدانیم.

فرخ نژاد -بر سردر دروازه خراسان جنوبی تابلوی فرهنگی
بودن این استان نصب شده و افتخاری برای این خطه از
پهنه ایران زمین است که در دامن خود دانشمندان ،علما،
نخبگان و فرهیختگان بنامی را پرورش داده است که بیشتر
آن ها در ایران و جهان صاحب نام و مشهورند.
خراسان جنوبی دیار پدران علمی چون جغرافیا ،تعلیم و
تربیت ،تئاتر ،سم شناسی و ...است که افتخار حال و آینده
این سرزمین کویری هستند.
اما باران علم و هنر هنگامی در این خطه از سرزمین ایران
می تواند بر چهره مردمان آن بنشیند که فضایی برای بروز
و ظهور این استعدادها آن هم با امکانات و تجهیزات مورد
نیاز فراهم باشد ولی آن چه کمر فرهنگ خراسان جنوبی
را خم کرده کمبود زیرساخت ها و فضاهای فرهنگی و
هنری است.
مجتمع های فرهنگی و هنری بخشی از زیربناهای توسعه
فرهنگ هستند و هر چند نباید پیش بینی ها و آینده نگری
مسئوالن را برای ایجاد و پایه گذاری این امکانات در هر یک
از شهرستان های استان نادیده گرفت اما آن چه تاکنون
در این زمینه به منصه ظهور و بروز رسیده فقط مجتمع
فرهنگی هنری فردوس آن هم بعد از گذشت چندین سال
از شروع احداث آن است و این پروژه ها در بقیه شهرستان
های خراسان جنوبی همچنان ناتمام باقی مانده و تشنه
اعتبار است.
نباید فراموش کرد که با منابع اعتباری قطره چکانی که هر
سال در کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها به این پروژه
ها اختصاص می یابد و در نهایت نیز تخصیص چندانی
ندارد آینده امید بخشی را برای اتمام مجتمع های فرهنگی
و هنری استان تصور کرد.
متاسفانه بیشتر این پروژه ها قبل از به ثمر رسیدن به دلیل
طوالنی شدن زمان ساخت پیر و فرتوت شده و رمقی برای
آن ها باقی نمی ماند تا سرپا بماند و مامنی برای ظهور و بروز
استعدادهای فرهنگی و هنری نوجوانان و جوانان این خطه
فرهنگ پرور باشد .در حالی که هر چه بر عمر فضاهای در
حال ساخت اضافه شود به همان نسبت بر هزینه های مورد
نیاز آن افزایش می یابد.
به نظر می رسد پروژه های عمرانی فرهنگی هنری در
کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها با این که توجه به این
حوزه ،از نیازهای هر جامعه ای به حساب می آید در انتهای
فهرست اولویت ها قرار دارد و اگرپس از توزیع اعتبارات
بین پروژه های دیگر چیزی باقی بماند مسئوالن از سر
لطف رقم ناچیزی برای طرح های ناتمام آن با سن و سال
باال در نظر می گیرند.
شایسته است اکنون که کمیته های برنامه ریزی شهرستان
ها در حال برگزاری است مسئوالن و متولیان امر گوشه
چشمی از سر لطف به پروژه های ناتمام فرهنگی هنری
استان داشته باشند تا حداقل مهر ساخت بعد از  10یا 12
سال یا هم بیشتر بر پیشانی این پروژه ها حک نشود.

