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فرهنگستان

کاروان قرآنی انقالب به بشرویه
رسید
محفل انس با قرآن با حضور کاروان قرآنی انقالب،
فردا در بشرویه برگزار می شود .رئیس فرهنگ و
ارشاد اسالمی بشرویه از برپایی محفل انس با قرآن
با حضور قاریان و مسئوالن فرهنگی استانی در قالب
کاروان قرآنی انقالب ،در روز پنج شنبه جاری خبر داد.
«پوررفعتی» گفت :این محفل پنج شنبه پس از نماز
مغرب و عشا در جوادیه برگزار می شود.

قابلیت های گردشگری و صنایع
دستی استان در تهران

قابلیت های گردشگری و صنایع دستی خراسان
جنوبی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی
گردشگری و صنایع وابسته تهران ارائه شد .مدیر کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت:
ظرفیتهای وابسته به صنایع گردشگری استا ن
از جمله معرفی هتل ها ،اقامتگاه های بوم گردی،
دفاتر مسافرتی ،صنایع دستی و  ...در یک غرفه و در
قالب ورک شاپ ،فیلم ،عکس و  ...معرفی می شود.
«رمضانی» افزود :این نمایشگاه تا  26بهمن ماه در
سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران فعال
است و متصدیان غرفه ها ضمن رایزنی با دفاتر دیگر
استان ها برای جذب گردشگر تالش می کنند.

ثبت نام  6500نفر در آزمون
سراسری قرآن

شش هزار و  ۵۹۹نفر از خراسانجنوبی در آزمون
سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کشور ثبت نام کردند.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه
گفت :آزمون در سه گروه امتحانی در قالب  ۱۸رشته
برگزار می شود که مرحله کتبی آن  ۹اسفند ماه و بخش
شفاهیبرایافرادیکهموفقبهکسبحدنصابقبولی
در آزمون کتبی شوند به مدت یک هفته از  ۱۱تا ۱۶
اسفند ماه برگزار خواهد شد .حجتاالسالم «عباسی»
افزود:دربیرجند ۲۸هزارو،844درمیان،۲۷سربیشه
 ،۲۲۸قاینات  ، ۶۵۵نهبندان  ،۷۳۵سرایان ، ۶۲۱
فردوس  ،۳۴۷بشرویه  ،۱۰۶زیرکوه  ،۵۱خوسف
 ،۲۰۹طبس  ،۳۷۳مود  ،۲۹اسدآباد طبس مسینا
 ۲۵۰و عشق آباد  ۱۲۴نفر در آزمون ثبت نام کردهاند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گردشگری باغستان روی درخت حرف
قاسمی  -زمستانش هم زیباست حتی اگر برگ و
باری بر شاخه های درختان نباشد .تکرار رویای بهار
و شاخه هایی که دوباره سبز می شود پاییز و زمستان
این جا را هم خواستنی می کند .صدای آرام و نرم آبی
که از قنات بلده سرچشمه می گیرد آرامش را مهمان
روح و جسم می کند ،این جا باغستان فردوس است،
جایی که بهشت هم خوانده می شود .بهار که میآید
شاخه های درختان از دو طرف خیابان دست در دست
هم سایه ساری سبز و زیبا را به تصویر میکشد .خانه
های روستایی و ساکنانش از این تابلوی رنگ به رنگ
بی نصیب نمانده اند و هر فصل سال ،تصویری متفاوت
و زیبا از زندگی را در باغستان تجربه میکنند.آب در
شاه جو می پیچد و از آسیاب قدیمی می گذرد .در
چوبی قدیمی با کلون فلزی ،سال هاست که با صدای
آب و چرخش سنگ آشناست .زندگی همچنان در
باغستان جاری است ،آسیاب حاجی خان یکی از
بازماندگان قدیمی است که هنوز نفس می کشد و
بخش کوچکی از طرح گردشگری باغستان است
که گذر روزگار آن را از پا نینداخته است اما به نظر
می رسد طرح گردشگری باغستان هنوز به مرحله
طراحی نرسیده است تا چه رسد به اجرا و ایجاد قطب
گردشگری در منطقه ای که شرایط و ویژگی های
زیادی برای جلب گردشگر دارد.

• •طرح در مرحله بازنگری

خرداد  88مسئول وقت میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری فردوس گفت که مطالعات طرح
گردشگری باغستان فردوس پایان یافت اما حاال که9
سال از آن زمان می گذرد مدیر پایگاه میراث جهانی
قنوات بلده و شهر تاریخی تون می گوید :مصوبه طرح
جامع گردشگری باغستان از سال  95طول کشیده
و در این سال ها طرحی تهیه نشده است« .اقدس
کرم پور» به مشکالت زیاد در طرح هادی روستای
باغستان و مکاتبه با بنیاد مسکن اشاره و اضافه می
کند :طرح بر اساس ضوابط میراث جهانی تهیه نشده
بود اما پیگیری و طرح باغستان ،ویژه شد که در حال
بازنگری است و به ویژه کاربری های گردشگری
که دیده نشده بود در آن مد نظر قرار گرفت و منتظر
تامین اعتبار هستیم .وی تصریح می کند :ضرورت
تهیه طرح ویژه گردشگری باغستان تصویب شد اما
به دلیل محدودیت اعتباری ،بنیاد مسکن نمی تواند
برای همه روستاها هزینه کند .از طرفی منطقه نمونه
بودن به تنهایی کافی نیست و باید باغستان طرح
ویژه گردشگری داشته باشد.به گفته وی قنات بلده
سال  95ثبت جهانی شد و سال قبل ضرورت تهیه
طرح مصوب شد ،البته هنوز اعتباری برای آن نیامده
است اما از محل اعتبارات پایگاه جهانی قنات بلده
کارهایی انجام و از  10ایستگاه گردشگری در مسیر

خبر

افزایش530کتاب بهکتابخانه های
فردوس

 530نسخه کتاب طی امسال به منابع کتابخانه
های عمومی فردوس افزوده شد .رئیس اداره
کتابخانه های عمومی فردوس گفت :تا پایان آذر
ماه امسال  535نسخه کتاب به منابع دو کتابخانه
عمومی شهرستان و همچنین  334نفر به اعضای
آن اضافه شده است« .ملیحه اسدی» تعداد اعضای
کتابخانه های عمومی این شهرستان را دو هزار
و  600نفر و تعداد کتاب های موجود را  50هزار
نسخه بیان کرد که از این تعداد هزار و  700نفر
در کتابخانه عمومی فردوس و بقیه در اسالمیه
عضو هستند.

امثال و حکم

اره ُخونی ُمکنَن
ِن َظ َ

مدیر پایگاه میراث جهانی قنوات
بلده و شهر تاریخی تون :قنات بلده
سال  95ثبت جهانی و سال قبل
ضرورت تهیه طرح مصوب شد ،البته
هنوز اعتباری برای آن در نظر گرفته
نشده است اما از محل اعتبارات
پایگاه جهانی قنات بلده کارهایی
انجام و از  10ایستگاه گردشگری
در مسیر بلده ،سامان دهی دو مورد
شروع شد
بلده ،دو مورد شروع شد .وی می گوید :به صورت
جدی از سال  95در طرح جامع گردشگری باغستان
به موضوع ها ،کاربری ها ،خدمات و  ...توجه می شود
تا همه نقاط آن از خدمات گردشگری بهره مند شود
و از این زمان برای مبارزه با آفات ،سامانه ای طراحی
شده است که مشخصات همه درخت ها ثبت و هرس
ساالنه ،مبارزه با آفات و کودپاشی انجام می شود.
درخت ها در مسیر قنات است و متولی ندارد ،در
زمان قدیم مردم خودشان درختان مسیر را حفاظت
می کردند اما حاال همه کارها برای دولت مانده
است .بنا به آمار وی ،باغستان بیش از چهار هزار و
 500درخت غیر مثمر مانند بید ،سپیدار ،توت و ...
دارد که در کاشت آن ها نظم خاصی وجود دارد.او به
حذف درختان خشک مسیر اشاره می کند و این که

شاید در سال های بعد جایگزین شود ولی سیاست
بر حفظ گونه های موجود و قدیمی است هر چند
جهاد کشاورزی در زمینه درختان کمک نمی کند
و مشارکت مردم نیز کم است .بنا بر آمار وی ،پایگاه
شهر تاریخی تون در دو ایستگاه چهارم (سازه ابر
خشت یا مرد خانه) حدود  ،150برای بخشاب 50
و سامان دهی درختان  160میلیون تومان هزینه
کرده است .همچنین  360میلیون تومان برای
الی روبی چاه ها 100 ،میلیون تومان انجام طرح
مطالعاتی و  35میلیون تومان برای سامان دهی
مسیر بلده هزینه شد( .مردخانه؛ سازه هایی که در
محدوده های کشاورزی برای استراحت کشاورز و
فردی که سر آب بوده است ساخته می شود).وی
طراحی یک پارک آموزشی کودک برای معرفی قنات
را از دیگر اقدامات برمی شمرد که اجرای آن اعتبار
می خواهد و بنا به توافق بر عهده شورا و بخشداری
است .به گفته وی در منطقه گردشگری باغستان
 12آسیاب و چهار حمام وجود دارد که یک آسیاب راه
اندازی و طرح مرمت دو مورد دیگر تهیه شده است.
برای بقیه ،کارهای حفاظتی اولیه انجام و همه سازه
های این محدوده ثبت شده است و باید حفظ شود.

• •وسعت محدوده گردشگری باغستان

مدیر پایگاه میراث جهانی قنوات بلده و شهر تاریخی
تون ،درباره وسعت محدوده گردشگری باغستان
توضیح می دهد :فقط حدود سه هزار هکتار زمین
های پایاب و بهره بردار از قنات و در مجموع ،محدوده
طرح گردشگری پنج هزار و  600هکتار است.
با این وسعت و دامنه کار ،اقدامات انجام شده زیاد
نیست چون حوزه کار گسترده ،موضوع ها زیاد و

اعتبارات کم است ،برای مثال سازه های قنات،
درختان ،اقدامات مردم ،طرح تفضیلی و  ...هست
در حالی که طرح جهانی سه نیرو دارد اما فقط پایش
محدوده که ساخت و سازی انجام نشود و مشکلی
برای سازه پیش نیاید به تنهایی دو نیرو الزم دارد.
وی مشکل اصلی و عمده را اعتبار می خواند و ادامه
می دهد :با این که پایگاه جهانی در اولویت تامین
اعتبار است اما امسال هیچ تخصیصی نیامده است،
پارسال حدود  700میلیون تومان اعتبار ملی تامین
شد .چند سال از ثبت جهانی بلده می گذرد اما
اعتبارات آن طور که باید نیست در حالی که قنات،
موضوعی بین دستگاهی است و جهاد کشاورزی
می تواند کمک بدهد اما قنات جهانی را به صورت
ویژه نمی بیند در حالی که در سطح وزارتخانه با
جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تفاهم نامه برای کمک
در این زمینه وجود دارد.بنا به آمار وی ،قنات بلده
 15رشته دارد که اگر برای هر کدام حداقل 100
میلیون تومان اختصاص یابد سالی یک میلیارد و
 500میلیون تومان هزینه می خواهد ،از طرفی
الی روبی قنات ،تخصصی و فنی است حتی مقنی
نداریم و از یزد باید نیرو تامین شود .وی می گوید:
با این وضعیت اعتبار ،نمی توان اعتبار مورد نیاز
را برای تهیه و اجرای طرح گردشگری باغستان
برآورد کرد اما تنظیم پالن مدیریت قنات با چندین
زیرشاخه شروع شده و برای هر کدام از  10حوزه،
برنامه اضطراری پنج ساله و یک ساله در حال تنظیم
است تا در شورای راهبردی در تهران تصویب شود.
به گفته کرمپور ،در این برنامه دستگاه هایی که باید
کمک بدهند و نوع کار آن ها و وظایف پایگاه هم در10
حوزه مشخص می شود.

ار ه ُخونی ُمکنَن» در کتاب دستان ها و
مثل « ن َِظ َ
داستان ها به عنوان یک عبارت قدیمی قید شده
است .مولف کتاب درباره آن می گوید :عبارت
یاد شده در زبان معیار به معنی این است که نظاره
خوانی می کنند یعنی افراد را برای حضور در جمع
دعوت می کنند .دکتر«زنگویی» می افزاید :این
عبارت زمانی گفته می شود که فردی بخواهد خبر
آمدن زائری را از مکان های مقدسه به اطالع اهالی
برساند یا آن ها را برای بدرقه مسافری دعوت کند.

کلک خیال

قلمرو پاییز
آیینه از تجلی سبزت
خالی است
پاییز
محدوده قلمرو خود را
گسترده می کند
و باد
باد!
باد!
بر گونه های پنجره شالق می زند
تو نیستی و من
در البه الی دفتر شعرم
گم می شوم
اثر نصرا ...عسگری
برگرفته از کتاب به وسعت درخت سیب

