روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اخبار

مدیر کل اعالم کرد :
شرط تکمیل تاالر عالمه فرزان
سال  96بود که تاالر عالمه فرزان بیرجند دچار
حریق شد و در آتش سوخت و پس از آن ساخت
دوباره این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.
حال با گذشت حدود دو سال از آن واقعه و
شروع عملیات بازسازی ،آن طور که مدیر کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی می گوید :بهره برداری
از ساختمان جدید این تاالر با محاسبات روز ،به
چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که از این رقم،
دو میلیارد تومان از اعتبارات امسال درخواست
شده است و در صورت تامین بقیه مبلغ در سال
آینده ،پروژه به اتمام می رسد« .ناصر نبی زاده»
افزود :این پروژه حدود  40درصد پیشرفت دارد و
عملیات عمرانی آن سال  97شروع شد و در چشم
انداز تکمیل آن ،سال  99برای افتتاح و حدود
یک میلیارد تومان تجهیزات توسط وزارتخانه
پیش بینی شده است.

 700مسجد در
استان فعال است
خراسان جنوبی دو هزار و  500مسجد دارد که
دو هزار و  80مورد متعلق به شیعیان و بقیه برای
اهل سنت است .مسئول رسیدگی به امور مساجد
استان ،گفت :از میان آن ها  700مسجد فعال تر
است و در زمینه های مختلف فعالیت دارد .حجت
االسالم «نوری» ادامه داد :برخی مسجدها اقامه
نماز جماعت ،فعالیت های اقتصادی ،آموزشی،
اجتماعی و  ....ندارد اما در حدود یک سوم مساجد
استان ،این اقدامات و برنامه ها انجام می شود.

رونمایی از«تاریخ و
جغرافیای بلوک القور»
کتاب تاریخ و جغرافیای بلوک القور حاصل پژوهش
مشترک امید آخوندی و دکتر مفید شاطری ،عضو
هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند
منتشر شد .در این کتاب موضوع هایی مانند تاریخ
و پیشینه تاریخی بلوک القور ،جغرافیای منطقه،
فرهنگ و ادبیات شفاهی ،موقوفات بلوک ،آثار
تاریخی ،جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی،
بزرگان ،علما ،شهدا و دیگر مسائل فرهنگی،
اجتماعی و  ...بلوک القور با تاکید بر مرکزیت
این بلوک قدیمی یعنی القور بررسی شد .مراسم
رونمایی از این کتاب در روستای القور با حضور
جمعی از مسئوالن محلی برگزار شد .این کتاب
حاصل بیش از  10سال پژوهش ،مطالعه و مراجعه
به منابع ،کتب چاپی و نسخ خطی و تحقیق صدها
برگاسنادومدارکعلمیوتاریخیاستکهتوسط
انتشارات چهار درخت منتشر شد.

 250میلیون ،برای بافت
تاریخی خوسف
زهرا خسروی  250 -میلیون تومان برای مرمت
و بازسازی چند بنای تاریخی در بافت تاریخی
خوسف هزینه می شود .به گفته مدیر پایگاه بافت
تاریخی خوسف ،دو خانه تاریخی میرزا جعفر و
تاجور و همچنین مرمت حصار قلعه از آن جمله
است« .پریسا جمشیدی» ،افزود :بافت تاریخی
خوسف  27اثر ثبتی دارد که در بین آن ها سه آب
انبار ،سه مسجد و تعدادی خانه به چشم می خورد.

تلک خیال

مردی از سپیده
از افق چکیده های مومیایی گلسنگ
از دره چکامه های چکاوک
از نیستان دو بیتی های سنجاقک
و از چرخافلک چامه های چرخ ریسک
با دفتری سبز از شعر جنگل ها آمد
از چمن های گل های سپید
از مظهر سپهری سهراب
با سبدی لبریز
از رنگ های سپیده پیچ خورشیدی سیب
آمد تا رنگریز عطرش
شکوفاترم کند از رنگ خویش
و شسته ترم از شبنم ،مردی که
مینای سپیدتر از سپیده چشمانش
نمای سرواده های نیمایی ست
شعرش مهتاب تفسیر شب معنا
دلش دریاباد گلگشت مصال
نگاهش مست تر از می عرفانی حافظ و موالناست
مردی که رکوع کبوتر را
با سجود مجنون بید
در یک شاخه سوال آورد که دارا!
حواست چند گانه؟
گفتمش پنج گانه.
گفت خیلی کم
و انارم داد از سبد سهراب
که دستنبویی ست
از هزار دانه حاسه ...
اثر دارا نجات
برگرفته از کتاب در کوچه لیلی
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اسفندیار و هودر در حال ساخت است که رئیس اداره
کتابخانه های عمومی طبس می گوید :عملیات ساخت
کتابخانه عمومی اسفندیار ،چهار سال قبل شروع شد و
حدود  30درصد پیشرفت دارد و برای اتمام هر کدام از
این پروژه ها باید 400میلیون تومان تامین شود در حالی
که امسال هر دو با هم  130میلیون تومان اعتبار دارد.
«حسین مرادیان عشقی» مهم ترین مشکل تکمیل این
پروژههاراکمبوداعتبارمیداندوازفرمانداریمیخواهد
اعتبارویژهبرایاینکتابخانههادرنظربگیردزیرامشارکت
خیران در طبس چندان مرسوم نیست و کتابخانه های
عمومیدرآمدیندارد.

قاسمی
کمبود اعتبار در کنار برخی موانع مانند چرخه اداری،
اولویت نداشتن در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و
 ...سبب طوالنی شدن اجرای پروژه ها از جمله عملیات
ساختکتابخانههایعمومیشدهواینشرایط 39پروژه
ناتمام روی دست این اداره کل گذاشته است .با افزایش
تعداد پروژه های در حال ساخت و ضعف مالی دولت،
این نهاد به ناچار در راه استفاده از ظرفیت خیران گام
برداشتهاست.

پروژه 10ساله
قاین سه کتابخانه عمومی در حال ساخت دارد که
قدیمی ترین آن ها کتابخانه مرکزی است و آن طور که
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان می گوید:
برای این پروژه سال 88اعتبار اختصاص یافت و سال بعد
عملیات اجرایی آن شروع و هر چند سه سال برای تکمیل
آن پیش بینی شد اما هنوز پروژه به اتمام نرسیده است و
 65درصدپیشرفتدارد.بهگفته«مددی»،مشکلاصلی
تاخیر در اجرای این پروژه تخصیص اعتبار است که ردیف
ملی ندارد در حالی که با توجه به میزان عملیات ،پروژه
می توانستاعتبارملیبگیردزیرابودجه هایشهرستانی
کفاف آن را نمی کند .این پروژه امسال یک میلیارد تومان
بودجه دارد اما افزون بر این ،برای اتمام باید سه میلیارد
تومان دیگر تامین شود .وی برای رفع مشکل و به نتیجه
رسیدن آن ،مشارکت خیران را پیشنهاد و درخواست

اختصاص 200میلیون به
کتابخانه مالعبدا ...بشرویه

می کند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم با توجه به
طوالنیشدنپروژهوکافینبودنبودجههایشهرستانی،
اعتبارات ویژه ای برای آن در نظر بگیرد و اگر تخصیص ها
درچندسالگذشتهبهموقعبودپروژهخیلیزودتربهاتمام
میرسید.بهگفتهوی،بهجزکتابخانهمرکزی،درروستای
تیغاب و اسفدن هم دو پروژه ناتمام وجود دارد که با 500
میلیونتومانبهبهره برداریمیرسد.

 7سالپسازکلنگزنی
کتابخانـه عمومـی در بخـش ارسـک بشـرویه هـم در حـال
سـاخت اسـت که عملیات عمرانی آن به گفته رئیس اداره
امور کتابخانه های بشرویه سال 91شروع شد اما به دلیل
مشـکالت اعتباری به اتمام نرسـیده و در چند سـال اخیر،
وضعیـت اعتبـاری آن بهتـر شـده و حاال هـم یک خیـر برای
اتمام آن پای کار آمده است« .مریم کیانی» می افزاید :این
پروژه هفت سال پس از شـروع 80،درصد پیشرفت دارد و
ممکن است برای دهه فجر به اتمام برسد البته برای پایان
عملیات عمرانـی  350میلیون تومـان اعتبار مـی خواهد
کهامسالکمیتهبرنامه ریزیبشرویه 250میلیونتومان
بـرای ایـن پـروژه اعتبـار در نظـر گرفتـه و خیر هم بـه همین
میزان بـه شـرط تحقق سـهم دولـت ،تعهد کـرده اسـت .به
نظـر وی اتمام عملیـات سـاخت کتابخانه ارسـک ضروری
اسـت زیرا از فضـای آموزش و پرورش اسـتفاده می شـود.

خیرانفعالنیستند
دو کتابخانه عمومی نیز در شهرستان طبس و روستای

امسال  200میلیون تومان اعتبار برای طرح توسعه
کتابخانه عمومی مالعبدا ...بشروی بشرویه اختصاص
یافت .به گفته رئیس اداره امور کتابخانه های بشرویه،
پس از تخصیص اعتبار برای این کار هزینه می شود و

جشنواره برترین ها
انصاری -هشتمین جشنواره مالک اشتر استان
روز گذشته به منظور تجلیل از برترین های سپاه
برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما در این مراسم که
نماینده ولی فقیه و جمعی از فرماندهان سپاه حضور
داشتند فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) از برگزاری 12
جشنواره شهرستانی و تیپ در استان خبر داد و برنامه
جشنواره مالک اشتر را انسان محور دانست .به گفته
سردار «قاسمی» ،جشنواره به منظور معرفی برترین و
موفق ترین رده های سپاه و بسیج به صورت ساالنه و با
انگیزه ،ایجاد رقابت و الگوسازی بین رده ها و نوآوری،
خالقیت و خودسازی برگزار می شود .سرهنگ «برات

زاده» مسئول برگزاری هشتمین جشنواره مالک اشتر
سپاه انصارالرضا (ع) هم شایسته ساالری را در دستور
کار سپاه استان دانست و افزود :این جشنواره زمینه
ساز پرورش افراد شایسته است«.سردار باباخانیان»
نماینده فرمانده کل سپاه پاسداران نیز گفت :اشراف
از ویژگی های بارز فرماندهان نظامی است که این
موضوع سبب عمق بخشیدن به حرکت پیش روی
نیروهای مسلح می شود .در پایان از خانواده شهید
اللهیار جابری که جشنواره به نام او نام گذاری شده
بودبههمراه 100نفرازکارکنانوبسیجیانبرترسپاه
انصارالرضا (ع) تجلیل شد.

بازدید 3/3میلیونگردشگراز استان
سه میلیون و  320هزار گردشگر ایرانی از ابتدای فروردین تا پایان مرداد از جاذبه
های طبیعی و تاریخی استان بازید کردند .مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری گفت :این تعداد بازدید کننده نسبت به دو میلیون و 780هزار و459
گردشگر و بازدید کننده مدت مشابه سال قبل بیش از  500هزار نفر افزایش دارد.
به گفته «رمضانی» ،گردشگران از نقاط مختلف کشور به استان سفر و بیشتر از
شهرهای طبس ،بیرجند ،فردوس ،نهبندان و ...بازدید کردند .باغ گلشن ،باغ و
عمارت جهانی اکبریه ،باغ رحیم آباد ،شهر تاریخی تون ،قنات جهانی بلده ،کویر
لوت و آسبادها از جمله آثار و مناطق شاخص استان در بازدید گردشگران است.

صنایعدستیاستاندرنمایشگاهتهران

هنرمندان حوزه صنایع دستی استان تولیدات صنایع دستی خود را در
نمایشگاه ملی صنایع دستی در تهران عرضه کردند .به گفته معاون صنایع
دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  10هنرمند از
بیرجند ،طبس ،نهبندان ،قاینات و خوسف در هفت غرفه آثار صنایع دستی خود
را به نمایش گذاشته اند« .عباس زاده» افزود :در غرفه های صنایع دستی استان
محصوالتی از جمله حوله بافی ،مله بافی ،سفال لعاب دار ،پخل بافی ،جاجیم
بافی ،بافته های داری و سنگ های تزیینی عرضه می شود.

درخشش 6تیم درجشنواره خوارزمی

شش تیم دانش آموزی استان موفق به کسب رتبه در پنجمین دوره جشنواره
نوجوان خوارزمی شد .مدیر کل آموزش و پرورش در این باره گفت:
دانش آموزان استان در محور بازارچه کسب و کار دانش آموزی رتبه اول ،در
محورهای پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی رتبه دوم و در محورهای زبان
و ادبیات فارسی ،محصوالت سخت افزاری (دست سازه ها) و زبان خارجی
رتبه سوم کشور را از آن خود کردند« .واقعی» افزود :در این جشنواره  43هزار
و  652نفر در مرحله آموزشگاهی شرکت کردند که پس از گذراندن مراحل
شهرستانی و استانی  11نفر در قالب شش تیم به مرحله کشوری راه یافتند.

 9زندانی با عواید موقوفات آزاد شدند
 9نفر از زندانیان جرایم غیر عمد با کمک خیران و از محل درآمدهای موقوفات
آزاد شدند .به گفته مدیر کل اوقاف و امور خیریه ،از این تعداد چهار نفر از بیرجند،
سه زندانی از فردوس و بقیه هم از سرایان هستند .حجت االسالم «بخشی پور»
مبلغ جمع آوری شده را بیش از  60میلیون و  500هزار تومان بیان کرد.

مراحل طراحی و نقشه کشی انجام و طرح در استان
تایید شده است« .مریم کیانی» افزود :در طرح توسعه
این کتابخانه  100متر افزایش زیربنا پیش بینی و
 200میلیون تومان اعتبار مورد نیاز برآورد شده است.

چا پ:شهرچا پخراسان

روزنه فرهنگ

کتابخانه بصیری پور آماده بهره برداری
کتابخانه شهید بصیری پور بیرجند این هفته در مسجد جامع مهرشهر به
بهره برداری می رسد .به گفته رئیس اداره امور کتابخانه های بیرجند ،برای
این کتابخانه بیش از پنج هزار جلد کتاب با مشارکت خیران و نهاد کتابخانه
های عمومی تامین شده است اما تا  50هزار جلد ظرفیت دارد« .مهدی نیازی»
گفت :این کتابخانه با مشارکت هیئت امنای مسجد جامع مهرشهر ،کتابخانه
های عمومی استان و خیران تاسیس و تجهیز شده است.

 39پروژهناتمام
بنا به آمار مدیر کل کتابخانه های عمومی ،این مجموعه
در استان  39پروژه در حال احداث دارد که  25مورد
احداث و تکمیل بناست و اتمام آن ها 15میلیارد و
 600میلیون تومان الزم دارد  24پروژه هم مربوط به
دیوارکشیومحوطهسازیاستکهبادومیلیاردتومانبه
سرانجام می رسد .به گفته «رضایی» ،قدیمی ترین پروژه
در حال ساخت کتابخانه مرکزی قاین است که عملیات
آن سال 89شروع شد یعنی حدود 10سال از آغاز آن می
گذرد .وی با اشاره به این که پروژه های کتابخانه های
عمومی مشکل اعتباری ندارد و بر اساس روال انجام
می شود ،می گوید :از سال  89تا  93فقط  9کتابخانه
عمومی شامل احداث ،تعمیر و به سازی در استان وجود
داشت که این عدد به  39پروژه افزایش یافت و خیران
در این مدت  90میلیون تومان به کتابخانه های عمومی
منطقه کمک کردند .به گفته وی ،در میان  39پروژه
 200میلیونتومانتوسطخیرانبرایکتابخانهعمومی
ارسک ،یک میلیارد و  50میلیون تومان در فردوس،
 600میلیون تومان برای کتابخانه حاجی آباد بیرجند،
 150میلیون تومان در بغداده سرایان ،یک میلیارد و
 200میلیون در کتابخانه شهید بصیری پور و  ...تامین
شده است.بنا به آمار وی از سال  93هم خیران بیش
از شش میلیارد تومان برای ساخت کتابخانه ها کمک
کردند اما با این وجود ادامه همکاری آن ها و بنیادهای
خیریهوهمچنینشهرداریهاضرورتداردچوناستان
در گذشته در حوزه فرهنگ و کتابخانه ها دچار خسران
شده است و اگر چه طی چند سال بخش دولتی توجه و
اعتبار خوبی به کتابخانه های عمومی داشت اما باز هم
بیشترین حمایت از خیران درخواست می شود تا زمان
اجرایپروژههاکاهشیابدوزودتربهبهره برداریبرسد.
به گفته وی اگر قرار بر اجرا و اتمام پروژه ها توسط بخش
دولتی باشد زمان آن طوالنی می شود.
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مدیرکلکتابخانه
هایعمومی:قدیمی
ترینپروژهدرحال
ساخت،کتابخانه
مرکزیقایناست
کهعملیاتآنسال
 89شروعشد

موقوفات استان به  10هزار نزدیک شد

امسال  12موقوفه جدید در استان ثبت شد که با این عدد ،تعداد موقوفات
استان به  9هزار و  757مورد رسید .حجت االسالم «مختاری» معاون فرهنگی
اوقاف و امور خیریه ،بیشتر موقوفات امسال را برای عزاداری و جشن های اهل
بیت (ع) ،عید غدیر ،خیرات و مبرات ،کمک به دانش آموزان بی بضاعت و درمان
و دارو اعالم کرد.

پیشنهاداعتباربرای14پروژه میراث فرهنگی
امسال یک میلیارد تومان برای اجرای  14پروژه در سه بخش میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری بیرجند پیشنهاد شد .به گفته رئیس اداره میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مرکز استان ،هنوز این رقم مصوب
نشده است و باید منتظر ابالغ اعتبار ماند« .فوالدی» افزود :در میان پروژه
های پیشنهادی امسال ،تکمیل طرح گردشگری آبشار گیوک ،مرمت باغ
رحیم آباد ،طرح گردشگری شوکت آباد ،ارگ بهارستان ،ارگ کاله فرنگی
و ...دیده می شود.

ضرب المثل

بمردَ ،اتِش دَ جهازی
ُاشتر که ُ
بمردَ ،اتِش َد جهازی در کتاب دستان ها و داستان ها به عنوان یک
مثل ُاشتر که ُ
عبارت قدیمی قید شده است .مولف کتاب در این باره می گوید :شتر که مرد
جهازش را به آتش بکشید یعنی وقتی اصل چیزی از بین رفت فروع و بقایایش
ارزشی ندارد .به گفته دکتر «زنگویی» ،وقتی فردی بمیرد یا چیز مهمی از بین
برود و افرادی به جای یاد کردن از اصل موضوع ،از بقایای مال و ثروت متوفی یا
متعلقات آن شیء سخن بگویند در پاسخ آن ها و برای بیان بی اهمیتی آن چیزها
این عبارت گفته می شود.

