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فرهنگ و هنر
چهارشنبه  ۲۱شهریور  ۲ . ۱۳۹۷محرم  .۱۴۴۰شماره ۲۸۰۷

دریچه فرهنگ

مهر ماه ،مرحله استانی جشنواره
قصهگویی
مهر امسال مرحله استانی جشنواره بینالمللی
قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
برگزار می شود.
مدیر کل کانون پرورش فکری گفت :موضوع محوری
این دوره جشنواره ،قصه زندگی من؛ زندگی بهتر،
غم و شادی و در سه بخش تخصصی قصهگویی،
عمومی فیلم  90ثانیهای و علمی مقالهنویسی است
که بخش تخصصی قصهگویی برای دختران و پسران
 ۱۴تا  ۱۸سال ،بانوان و مردان  ۱۸سال به باال و
مادربزرگها و پدربزرگها برگزار می شود.
«طاهره حمیدی» افزود :قصهگویان در حوزه
تکنیکی به دو شیوه قصهگویی سنتی و خالق با
استفاده از ابزار و امکانات دیداری و شنیداری
قصههای خود را در بیست و یکمین جشنواره
قصهگویی روایت می کنند و عالقهمندان به
قصهگویی تا  ۲۵شهریور می توانند فیلمقصههای
خود را به دبیرخانه استانی در اداره کل کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال کنند.
به گفته وی نفرات برگزیده پس از حضور موفق در
مرحله منطقهای ،همزمان با شب یلدا در بخش
کشوری و بینالمللی شرکت خواهند کرد.

کمبود فضا در بزرگ ترین کتابخانه
روستایی کشور در خوانشرف
کتابخانه عمومی روستای «خوانشرف» نهبندان به
عنوان بزرگ ترین کتابخانه روستایی کشور مشکل
کمبود فضا دارد.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی نهبندان با بیان
این مطلب گفت« :خوانشرف» بزرگ ترین کتابخانه
عمومی روستایی کشور از نظر تعداد کتاب است و
بیشتر در زمینه تاریخ و ادیان کتاب دارد که از منابع
این کتابخانه بیش از  40هزار نسخه کتاب ثبت
شده و  20هزار ثبت نشده و در حال ثبت است اما با
این وجود باز هم با کمبود فضا مواجه است و سالن
مطالعه این کتابخانه محدودیت دارد.
«راستگو» افزود :هم اکنون این کتابخانه  250متر
مربع وسعت دارد که قسمت مخزن را شامل می
شود و سالن مطالعه ندارد و از یک فضای باز به عنوان
بخش مطالعه بهره می برد و مشارکت بخش های
دولتی و غیر دولتی برای خرید زمین و توسعه آن
ضرورت دارد .به گفته وی این کتابخانه منابع غنی
و منحصر به فرد دارد و به دلیل اتصال به نرم افزار
«سامان» در دیگر نقاط کشور هم قابل دسترسی
است و مراجعانی خارج از نهبندان و حتی از بیرجند،
زابل و زاهدان دارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

فرهنگی

وعده های بازگشایی برای یک بنای تاریخی

باغوعمارتشوکتآبادهمچنانبستهاست
قاسمی  -تابستان به آخر رسید و آخرین برگ های
دفتر شهریور در حال ورق خوردن است و هر چند
که فصل گردشگری خراسان جنوبی در پاییز به
سردی نمی رسد بلکه حتی رونق می گیرد اما
برخی وعده ها رونق گردشگری را سرد می کند
و بازگشایی باغ و عمارت شوکت آباد از این جمله
است که هر چند در سال های اخیر بارها مطرح
شده اما هنوز خبری از بازگشایی این باغ و عمارت
تاریخی به روی مردم و گردشگران نیست.
به گزارش خبرنگار ما «پرویزی» استاندار سابق
در بازدید از این باغ و عمارت ضمن ابراز تاسف
شدید از وضعیت نامطلوب آن گفته که با توجه به
ظرفیت بسیار خوب تاریخی و میراث فرهنگی در
این باغ ،مسئوالن مربوط باید پاسخگوی مردم
باشند و توضیح دهند که چرا این مکان به این روز
افتاده است؟
مسئوالنی که در سال های اخیر متولی امور این باغ
بوده اند باید میزان درآمدها و هزینه کردهای آن را
برای مردم و افکار عمومی توضیح دهند و سازمان
بازرسی و دیوان محاسبات نیز به طور دقیق و
شفاف در زمینه حسابرسی و بررسی دخل و خرج
این مجموعه ورود و گزارش های مربوطه را برای
مردم بازگو کنند.
استاندار سابق بعد از بازدید از باغ تاریخی شوکت
آباد در زمینه رفع مشکل گازرسانی و نیز تامین
آب مورد نیاز این مجموعه دستورات الزم را به
مسئوالن مربوط صادر کرد.
به دستور وی مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار برای
مرمت ،حفظ ،نگهداری و معرفی اماکن و جاذبه
های تاریخی و فرهنگی استان تخصیص یافته و به
دستگاه های اجرایی متولی ابالغ شد.
حاال دو سال از آن بازدید و دستورها می گذرد و
هنوز در باغ و عمارت شوکت آباد به روی مسافران
و گردشگران بسته است.
در آخرین روزهای تابستان مسافرانی از زاهدان،
سایه درختان بلند کاج در همسایگی باغ و عمارت
شوکت آباد را برای رفع خستگی راه انتخاب کرده
اند اما در بسته باغ و عمارت و نبود خدمات مطلوب
در این معبر گردشگری برایشان قابل قبول نیست.
«آرزو برزگری» می گوید :برای استراحت آمدیم و
اگر چه تابلوی باغ و عمارت را کنار جاده ندیدیم اما
با دیدن آن داخل روستا خوشحال شدیم و انتظار
داشتیم در آن باز باشد در حالی که این طور نبود.
وی و اعضای خانواده اش تاکید می کنند :با وجود
این باغ باید خدمات مناسب تری برای مسافران و

گردشگران فراهم شود در حالی که فقط یک شیر
آب وجود دارد که فضای اطراف آن هم تمیز نیست
و در سرویس بهداشتی هم بسته است و چندان
جالب نیست در مرکز استان باغی تاریخی در مسیر
مسافران قابل استفاده نباشد.
چند خانواده بیرجندی هم که سایه سار درختان
کنار باغ شوکت آباد را برای تفریح انتخاب کرده
بودند تاکید می کنند :در چند سال اخیر ،چند
نوبت برای عروسی داخل باغ و عمارت رفته اما از
فضاهای دیگر و بازدید عمارت محروم مانده اند.
«احمدی» می گوید :در باغ همیشه بسته است و
فقط برای مجالس عروسی باز می شود و عموم
مردم اجازه تردد و استراحت در فضای داخل باغ
عمارت را ندارند در حالی که در خیلی از استان
های دیگر ،باغ های تاریخی محلی پر رونق و
پرگردشگر است و درآمد زیادی هم دارد.
یک خانواده طبسی که برای دیدن روستای شگفت
انگیز و معروف ماخونیک عازم بیرجند و سربیشه
شده اند نیز از وضعیت درختان و سایه سار شوکت
آباد در مرکز استان ابراز نارضایتی می کنند و
می گویند :وقتی چنین فضای سبزی در مسیر
مسافران و گردشگران قرار دارد الزم است که
خدمات اولیه مانند آب و سرویس بهداشتی هم
فراهم شود در حالی که نه تنها در سرویس های
بهداشتی قفل است بلکه باغ و عمارتی که در
تلویزیون معرفی شده همین وضعیت را دارد.
«محمد حسین راستگو» که همراه آنان است تاکید
می کند :در شهرستان طبس همه نقاط گردشگری
خدمات اولیه را دارد اما در مرکز استان و در مسیر
عبور مسافران باید به داخل روستا مراجعه کرد و در
باغ عمارت هم بسته است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه هم به واگذاری آن به
پیمانکار خصوصی و انجام عملیات عمرانی از سال
قبل اشاره و تاکید می کند :از روند کار بسیار راضی
است و اقدامات خوبی تاکنون انجام شده و فضای
سبز و تغییرات فیزیکی بنا مشهود و رستوران آن
دایر است.
البته حجت االسالم «بخشی پور» این را هم می
گوید که باغ عمارت از ساعت شش عصر به بعد باز
است زیرا عملیات عمرانی آن هنوز تمام نشده و به
نظر پیمانکار بهتر است پس از اتمام همه کارها،
باغ عمارت بازگشایی عمومی شود هر چند که هم
اکنون اجاره اوقاف را هم می پردازد اما تمایلی به
بازگشایی نصفه و نیمه ندارد و کار تکمیل و خوب
را ترجیح می دهد.

وی اضافه می کند :قرار بود پیمانکار حدود چهار
میلیارد تومان در باغ عمارت شوکت آباد هزینه کند
که تاکنون حدود دو میلیارد تومان خرج شده است
و کار ادامه دارد.
او تعهد استاندار قبلی برای تامین یک میلیارد
تومان به منظور انجام عملیات عمرانی استادسرا را
یادآوری و تصریح می کند :از این مبلغ حدود 200
میلیون تومان پرداخت شد و در حالی که استادسرا
آماده بنایی است هیچ کاری انجام نشده است.
این در حالی است که رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان سال قبل گفته بود هر اعتباری
باید همان سال در بودجه پیشنهاد و تصویب شود و
تعهد استاندار قبلی از بودجه سال  95و  96خارج
شده است .حاال هم که سال  97به نیمه رسیده
بودجه ها مصوب و عملیاتی شده است بنابراین
اداره اوقاف و امور خیریه نمی تواند به وعده دو سال
قبل خوش بین باشد .مدیر کل اوقاف و امور خیریه
با تایید این موضوع می گوید :اتمام کار استادسرا
هم در قرارداد پیمانکار آمده است اما زمانی برای
آن قید نشده هر چند که بهره بردار به دنبال ایجاد
مجموعه رفاهی کاملی از هتل و رستوران سنتی
است و در این زمینه اقدامات خوب و رضایت
بخشی انجام داده که مشهود است اما اتمام کار
باغ عمارت زمان می برد.
پیمانکار و بهره بردار باغ عمارت شوکت آباد هم

علت تعطیلی صبح تا عصر این فضا را انجام کارهای
عمرانی و کشاورزی بیان و اضافه می کند :رفت و
آمد کارگران چهره خوشایندی ندارد اما عصر به
بعد شرایط برای بازید و استفاده عموم فراهم و
گزینش نیرو برای مجموعه در حال انجام است.
«کفاش زاده» می گوید :در صدد جدا کردن
فضای جلسه ها از خدمات و بازدید عموم و ایجاد
اقامتگاه بوم گردی و هتل سنتی هستیم اما این
کار به کمک میراث فرهنگی و حدود هشت میلیارد
تومان دیگر نیاز دارد و به ناچار باید دنبال وام بود
تا تاالر عروسی از اقامتگاه بوم گردی و رستوران
سنتی جدا شود.
وی تاکید می کند :درخواست وام داده شده و در
صورت همکاری بانک ها برای پرداخت تسهیالت،
کارها تا عید انجام و باغ بازگشایی عمومی می شود
اگر چه که هم اکنون این امکان هست اما با توجه
به فضای گشوده باغ ها باید نیرو تامین و خدمات
رسانی کامل شود .به گفته وی ارائه کیفیت مهم
تر از خدمات ناقص است و بعد از اتمام عملیات
در صورت تامین وام ،باغ عمارت و هتل سنتی به
بهره برداری می رسد.به گفته وی پس از بازدید
استاندار قبلی ،مشکل گاز در حال رفع شدن
است و علمک در باغ نصب شده اما تامین آب
هنوز مشکل دارد و با همه این ها برای تکمیل کار
با استفاده از وام و منابع شخصی اقدام می شود.

 ۸۷۷میلیون ریال در حساب
 ۳۳موسسه قرآنی خراسانجنوبی
 877میلیون ریال به حساب  ۳۳موسسه قرآنی
خراسانجنوبی واریز شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از واریز ۸۷۷
میلیون و  ۷۰۰هزار ریال به حساب  ۳۳موسسه
فرهنگی قرآن و عترت استان خبر داد و گفت :این
مبلغ بابت حمایت آموزشی به منظور برگزاری آزمون
سراسریحفظومفاهیمقرآنکهدراسفندماهگذشته
انجام شد از طرف دفتر قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسانجنوبی به حساب موسسات
قرآنی واریز شده است.
شش هزار و ۷۰۰نفر در  ۲۷رشته شانزدهین آزمون
سراسریحفظومفاهیمقرآنکریمدراسفندماهسال
گذشته شرکت کردند« .ناصر نبی زاده» افزود:این
مبلغ سرانهای است که به ازای هر قرآن آموزی که
در این آزمون پذیرفته شده است به حساب موسسات
واریز شد .به گفته وی در پایان این آزمون سراسری،
حدود  ۱۵۰میلیون ریال جایزه نیز به  ۱۳۵برگزیده
استان اهدا شد.
وی جوایز را شامل یک میلیون تومان کمک هزینه
عمره مفرده ۱۰ ،هدیه  ۵۰۰هزار تومانی و تعدادی
هدیه  ۱۰۰هزار تومانی بیان و اضافه کرد :گواهی
نامههای این آزمون به موسسات قرآنی ارسال شد.

امثال و حکم

َیا ُپ ِ
ف ُاستَادی یِه َما َیه

در زبان معیار یعنی یک پف استادانه می خواهد،
تکمیل کار نیازمند ظرافت و دقت است.
این عبارت وقتی به کار می رود که فردی با وجود
رعایت همه جوانب کار ،به نتیجه مطلوب نرسد در
نتیجهنزدفرددیگریگالیهکندیاراهنماییبخواهد.

از میان خبرها

خیمه هنر برپا می شود

خیمه هنر دهه اول محرم در فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان برپا می شود.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از
برپایی خیمه هنر در دهه اول محرم در فضای باز این
اداره کل خبر داد و گفت :از چهارم تا هشتم محرم این
خیمه بعد از نماز مغرب و عشا با اجرای برنامه های
فرهنگی ،پذیرای عالقه مندان است.
«زمزم» از این برنامه ها مداحی ،سخنرانی های ویژه،
تعزیه و ...را نام برد.

