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فرهنگ و هنر
شنبه ۲۰مرداد  ۲۸ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۸۲

گزارش جلسه

فرهنگی

 250میلیون تومان برای حفظ و
احیای میراث فرهنگی درمیان
حفظ و احیای میراث فرهنگی درمیان امسال 250
میلیون تومان اعتبار دارد.
این مطلب را سرپرست میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری درمیان بیان کرد و گفت :امسال
حفظ ،مرمت و احیای میراث فرهنگی شهرستان
 250میلیون تومان اعتبار دارد که در پنج سرفصل
هزینه می شود.
«شهسواری» افزود :مرمت و بازسازی خانه ابراهیم
بیک ،مساجد تاریخی ،مرمت قلعه های درخش و
مسک ،بازسازی آسبادهای طبس مسینا و حفاظت
و مرمت بناهای اضطراری در این بخش ها دیده
شده است .به گفته وی سال گذشته هم پنج بنای
اضطراری از جمله قلعه اره فورگ ،خانه های
مشارکتی و مساجد مرمت و بازسازی شد.

هنری

وقف  ،برای تعیین تکلیف دو بنای تاریخی بیرجند مطرح شد

پیشنهادجدیدبراینجات«ارگبهارستان
و«خانهمادرعلم»

احداث  10سقاخانه در بیرجند
تا پایان سال
 10سقاخانه موقوفه تا پایان امسال در بیرجند
احداث میشود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان
این مطلب گفت  :از محل نیات موقوفه آب لوله،
سقاخانهها دربیرجند ساخته میشود و نیت واقف
تامین آب شرب بوده و با همین هدف سقاخانه ها با
تامین آب سرد کن وتصفیه در مناطق محروم شهر
که دسترسی به آب شیرین و با کیفیت ندارد احداث
می شود
حجت االسالم«بخشی پور» افزود  :دو پروژه در دو
پارک شمال بیرجند و یکی در هم در خیابان نیلوفر
در حال اجراست و تالش می شود تعداد سقاخانه ها تا
پایان سال و از محل درآمد موقوفه به  10مورد برسد.
وی تاکید کرد :باید طبق نیت واقف عمل شود و اوقاف
وامور خیریه اجازه تغییر محل هزینه درآمد موقوفه ها
را ندارد .موقوفات هرچه درآمد داشته باشد باید در
محل مورد نظر هزینه شود.
به گفته وی موقوفات بزرگی در روستاها وجود دارد
اما اکنون خشک شده و هزینه برای حفر چاه هم
نداریم پس هم اکنون این موقوفه ها درآمدی ندارد
که هزینه شود.
وی از ثبت  ۳۷وقف جدید از ابتدای امسال در استان
خبر داد و افزود  :برخی به اشتباه مطرح می کنند
که اوقاف می خواهد موقوفات متروکه بماند اما این
برداشت اشتباه است و بخش اداری مجری امینانه
نیات واقفان است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

»

در آخرین صحبت با استاندار مطرح شد که بخش
دولتی دراستان امکان تملک ندارد بنابراین در نامه ای
به رئیس بنیاد مستضعفان کشور ،تقاضای موقوفه شدن
این دو ملک مطرح شود

ارگ تاریخی بهارستان و خانه مادر علم هردو از
بناهای تاریخی بیرجند است که در فهرست آثار
ملی کشور ثبت شده است و هر از گاهی در رسانه
ها از بی توجهی به آن ها  ،بالتکلیفی و شرایط رو
به خرابی این بناها نوشته می شود و درچند سال
گذشته هم چند بار با خبر واگذاری آن به بخش
خصوصی یا دولتی خبرساز شده است در حالی
که هیچ اتفاق خوشی برایشان رخ نداده است.
به گزارش «خراسان جنوبی» میراث
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان در
چند سال گذشته ،برای مرمت و بازسازی ارگ
بهارستان اقداماتی انجام داده است اما با توجه به
وسعت این اثر تاریخی و مالکیت بنیاد مستضعفان،
کار چندانی برای حفظ آن از تخریب انجام نشده
است.
خانه مادر علم در کنار باغ جهانی اکبریه بنای
تاریخی بزرگ و دیگری است که وضعیتی بهتر از
ارگ بهارستان ندارد و هیچ اقدام مرمتی در آن
مشاهده نمی شود در حالی که آثاری از فرهنگ و
تاریخ گذشته در آن مشهود است ولی بیشتر سقف
های این بنا آسیب دیده و در گوشه و کنار آن تل
هایی از خاک انباشته شده است.
در شرایطی که به نظر می رسد دستگاه های دولتی
توان خرید و مدیریت این دو بنا را ندارند و مشارکت
بخش خصوصی و واگذاری کامل هم به نظر برخی
 ،خالف مصلحت شهر و فرهنگ منطقه است تنها
راهی که به نظر متولی این دو ملک رسیده وقف
کردن آن هاست.
مدیر کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان با
اشاره به این که خانه مادر علم و ارگ بهارستان

• •اعتبار برای خرید بنا

وی تاکید می کند :از آن جا که میراث فرهنگی
 ،صنایع دستی و گردشگری برای خرید این
امالک اعتبار خاص خود را دارد و سازمان بنیاد
مستضعفان از آن مطلع است تصریح می شود که
باید ملک را بخرند و رایگان به آن ها واگذار نمی
شود و فقط می توانیم با تخفیف بفروشیم.
وی یادآوری می کند :خانه مادر علم و آب رحیم
آباد نیز قرار شد با  50درصد تخفیف فروخته شود
و در کارشناسی ها هم کف قیمت را در نظر گرفتیم

 70عنوان کتاب همزمان با برگزاری کنگره ملی دو
هزارشهیدخراسانجنوبیدرمهرماهارائهمیشود.
معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع
مقدس با بیان این مطلب گفت  30 :عنوان کتاب در
موضوع های خاطره ،پژوهش ،تاریخ شفاهی ،کودک
و نوجوان  ،شهدا و  ...مرتبط با دفاع مقدس توسط این
اداره کل و 40عنوان کتاب دیگر با مشارکت سایر
دستگاه ها چاپ می شود«.رحیم آبادی» با بیان این
که برخی کتاب ها که از نظر سند و ارزش باالتر است
در تیراژ زیاد منتشر می شود افزود  :این آثار سند دفاع
مقدس استان است و برای توزیع در اختیار بنیاد حفظ
آثارونشرارزشهایدفاعمقدسکشورقرارمیگیرد.

عطرافشانی مزار شهدا
با حضورخبرنگاران

قاسمی
تنها بناهای تاریخی در اختیار بنیاد مستضعفان
استان است می گوید :در سال های گذشته دو
نوبت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
استان و یک بار هم شهرداری بیرجند واگذاری
ارگ بهارستان را درخواست کردند که در هر دو
مرحله درخواست ها را به بنیاد مستضعفان در
تهران اعالم و تقاضای فروش را مطرح کردیم.
«حسن خسروی» تصریح می کند :در هر نوبت
از میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
خواستیم چنان چه امکان و توانایی خرید دارند
مکاتبه کنند و گرنه این کار را نکنند زیرا برای بنیاد
مستضعفان در استان مشکل ساز می شود.
به گفته وی برای هر تقاضا مجوز گرفتیم که به طور
مثال خانه مادر علم با  50درصد تخفیف از قیمت
کارشناسی به آن ها فروخته شود و وجه هم به
صورت 30درصد نقد و بقیه هم در اقساط سه ساله
توسط میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
پرداخت شود  ،در واقع شرایط بسیار خوب است تا
میراث بتواند بخرد.

ارائه  70عنوان کتاب در کنگره ملی
دو هزار شهید استان

و با قیمت مناسب کارشناسی اعالم شد در مهلت
شش ماه بخرند اما اقدام نکردند و احتماال امکانش
را نداشتند.

• •شهرداری پول ندارد

«خسروی» به مذاکرات و درخواست های
شهرداری بیرجند اشاره و اظهار می کند :این
موضوع را در تهران پیگیری کردیم و با توجه
به محدودیت های زمانی مجوز هم گرفتیم
اما شهرداری با وجود درخواست هایش برای
واگذاری ،اقدام نکرد حتی در آخرین جلسه به
شهردار اعالم شد چنان چه قادر به پرداخت تمام
هزینه نیستید تهاتر شود و با تغییر کاربری ارزش آن
با قیمت این ملک تامین شود اما شهردار گفت که
اعتبار بازسازی ندارند.
وی تاکید می کند :در نهایت شهرداری یا میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هر کدام
ارگ بهارستان را بخرند خودشان هزینه بازسازی
ندارند زیرا این کار سه تا پنج میلیارد تومان هزینه
دارد و آن ها ندارند و باز هم باید به بخش خصوصی
واگذار کنند .
وی می گوید :در آخرین صحبت با استاندار مطرح
شد که بخش دولتی دراستان امکان تملک ندارد
بنابراین در نامه ای به رئیس بنیاد مستضعفان

کشور ،تقاضای موقوفه شدن این دو ملک مطرح
شود .هم اکنون استان درخواست وقف عام هردو
اثر را با تولیت سازمان میراث فرهنگی،صنایع
دستی و گردشگری و نظارت اوقاف وامور خیریه
به عنوان پیشنهاد مطرح کرده است.
وی می افزاید :آخرین مکاتبات همین امسال بود و
نامه استاندار برای رئیس بنیاد مستضعفان کشور
ارسال شده است تا هیئت امنا بررسی کند که آیا
امکان موقوفه شدن ارگ بهارستان و خانه مادر
علم وجود دارد ؟
«خسروی» آخرین پیشنهاد دولتی را هم از طرف
فرهنگ وارشاد اسالمی استان مطرح می کند
که درخواست خرید با تخفیف را پیشنهاد داد و
بنیاد مستضعفان دراستان هم مجوز خرید را با
 50درصد تخفیف و پرداخت سه ساله گرفت اما با
تغییر مدیریت اداره کل  ،این برنامه هم راکد ماند.
به گفته وی بخش خصوصی هم متقاضی خرید
ارگ بهارستان و ایجاد اقامتگاه بوم گردی در آن
بود و درخواستش تا مرحله اعطای مجوز پیش رفت
اما در جراید اعتراض هایی شد که ما هم منصرف
شدیم  .وی ارزش ریالی ارگ بهارستان را  600و
خانه مادر علم را یک میلیارد و  400میلیون تومان
بیان و تاکید می کند :بناها فرهنگی است و ماهیت
آن در هر صورت نباید تغییر کند.

مزار شهدای بیرجند با حضور خبرنگاران گلباران
و عطرافشانی شد.به گزارش خبرنگار ما همزمان
با گرامی داشت روز خبرنگار ،آیین گلباران و
عطرافشانی مزار سردار سرلشکر شهید «محمد
ناصر ناصری» « ،مرتضی بصیری پور» نخستین شهید
مدافع حرم خراسان جنوبی و دیگرشهدای بیرجند
با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
جنوبی ،رئیس هیئت مدیره ،مدیرعامل و اعضای
خانه مطبوعات  ،مدیران و تعدادی از خبرنگاران
برگزار شد  .اصحاب رسانه در این مراسم در قطعه یک
گلزار شهدای بیرجند ،ضمن نثار فاتحه به روح شهدا،
با تقدیم گل و عطر افشانی قبور شهدا ،با آرمان های
واالی آنان تجدید عهد و پیمان کردند.
اصحاب رسانه با حضور برمزار شهید بصیری پور
نخستین شهید مدافع حرم خراسان جنوبی به مقام
شامخ این شهید واالمقام ادای احترام کردند.
همچنین با حضور بر مزار مرحوم غالمعلی خالدی
خبرنگار پیش کسوت خراسان جنوبی و قرائت فاتحه
 ،یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

امثال و حکم

ُمو ُمخورم ،گربه نگا ُمو ُم ُکنه

من می خورم و گربه به من نگاه می کند یعنی طرف به
موقعیت من و آن چه دارم تاسف می خورد.
این ضرب المثل برای سرزنش و تحقیر افرادی گفته
می شود که برای مال و مقام دیگران حسرت می
ورزند در عین حال کاری از آن ها ساخته نیست.
وقتی فردی چیزی می خورد و دیگری همراه اوست
به جای این که دوستش را تعارف کند به شوخی این
عبارت را به کار می برد.

