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خبر

معرفیمتقاضیانتسهیلات
صنایعدستیبهبانک

متقاضیـان شـش میلیـارد تومـان تسـهیالت
ایجـاد اشـتغال در رشـته هـای صنایع دسـتی به
بانـک هـا معرفـی شـدند .معـاون صنایع دسـتی
اداره کل میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و
گردشـگری گفتکـه بـرای پرداخـت  15میلیارد
تومـان تسـهیالت بـا صنـدوق کارآفرینـی امیـد
کشـور قـرار داد بسـته و قـرار شـده اسـت 12
میلیـارد تومـان بـه بخـش هـای صنایـع دسـتی
و گردشـگری اختصـاص یابـد کـه تاکنـون
متقاضیـان دریافـت شـش میلیـارد تومـان بـه
بانک هـا معرفی شـدند .بـه گفتـه «عبـاس زاده»
پرداخـت تسـهیالت صنایـع دسـتی ،همه رشـته
هـا را شـامل مـی شـود امـا اولویـت بـا پارچـه
بافـی سـنتی ،گوهرتراشـی و توسـعه روسـتایی
نهبنـدان اسـت زیرا به دلیـل کم برخـورداری در
اولویـت قـرار دارد.

کلک خیال

پیش تر ها
پیش تر ها مهربان بودی ،زمین
هم زبان آسمان بودی ،زمین
عاشق خورشید و باران و نسیم
فرصت رنگین کمان بودی زمین
در نگاه آرزومندان خاک
عطر عشق و آب و نان بودی زمین
در نگاه آرزومندان خاک
در صفای سینه ات گل می دمید
الله ها را باغبان بودی زمین
خلوت سبز بهار آغوش تو
بی خزان بی خزان بودی زمین
اینک اما دوزخی ،سرشار قهر
تو بهشت عاشقان بودی زمین
بر زبانت آه ،اکنون زخم هاست
تو که با ما بی زبان بودی زمین
اثر عبدالرضا رضایی نیا
برگرفته از کتاب بخوان عین باران

پنج شنبه
 30آبان ۱۳۹۸
 23ربیع االول 1441
شماره 3141

اذان ظهر 11:19
غروب آفتاب 16:29
اذان مغرب 16:48
اذان صبح فردا 4:45
طلوع آفتاب فردا 6:09
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بازار زمستانیطرحپاییزهکتاب
قاسمی
طرح های حمایتی فصلی خرید کتاب از برنامه های
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و موسسه خانه کتاب
با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و کمک به کتاب
فروشان است که با پرداخت مستقیم یارانه به کتاب
فروشان ،عملی و سبب رونق کار آن ها و افزایش رغبت
خانواده ها به خرید و مطالعه کتاب شد .اگر چه این
طرح در سال های اول اجرا ،رونق بیشتری داشت و
انتظار می رفت با گذشت زمان و افزایش تعداد و طرح
های فصلی از مشکالت آن کاسته و بر رونق طرح و در
نتیجه موفقیت های آن افزوده شود اما در گفته های
برخی کتاب فرشان و مراجعه کنندگان ،طرح پاییزه
امسال بی برگ و بار مانده است.

استقبال کم
در یکی از کتاب فروشی های بزرگ شهر فقط روی دو
لنگه در ،برچسبی از طرح پاییزه کتاب چسبانده شده
است و بیرون کتاب فروشی اثری از تبلیغ و اطالع
رسانی نیست .گذری میان قفسه های کتاب هم،
نبود پوستر و بروشوری از اجرای طرح پاییزه کتاب
را تایید می کند .متصدی فروش کتاب که رغبتی
به اعالم نام خود و فروشگاهش ندارد استقبال کم
مردم از این طرح را بیان ،می کند و نزدیکی به زمان
برگزاری نمایشگاه کتاب در بیرجند را در بی رغبتی
مردم برای مشارکت در طرح و خرید کتاب موثر می
داند .او طرح تابستانه کتاب را موفق تر از دوره پاییزه
و گران شدن کاغذ را دلیل دیگری در بی رغبتی مردم
برای استفاده از این موقعیت می داند و البته از تاخیر
در اعالم زمان طرح پاییزه کتاب از طرف تهران و خانه
کتاب گالیه می کند .او می گوید :یک روز قبل از شروع
طرح ،از این موضوع مطلع شدم و ثبت نام کردم ،البته
خانه کتاب در سال های اخیر بنر طرح های فصلی را
هم نمی فرستد و کتاب فرشان ،خودشان از طریق
کانال و فضای مجازی مخاطبان دایمی خود را مطلع
می کنند که فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز باید در این
باره بیشتر اطالع رسانی و تبلیغ کند و اطالع رسانی

65درصد
پیشرفت در
احداثکتابخانه
مرکزی قاین

قبل از اجرای طرح باشد در حالی که بسیاری از کتاب
فروشان یک روز قبل از اجرای طرح مطلع شدند .او
تخفیف  20درصدی برای کتاب های عمومی ،ترجمه
و تالیف را اعالم می کند که از دوره های قبل فراگیری
بیشتری دارد اما استقبال مردم کمتر است« .رضایی»
از خریداران کتاب هم در این کتاب فروشی از اجرای
طرح پاییزه کتاب اظهار بی اطالعی می کند می گوید:
کتاب می خرد اما چون زمان خاصی برای خواندن آن
ندارد با این طرح فصلی آشنا نیست.

نیاز به تمدید طرح
در کتاب شهر هم خبری از «پاییزه کتاب» نیست و گویی
به فراموشی سپرده شده است و حتی نشانی از نصب
پوستر و اطالع رسانی دیده نمی شود .درد دل مسئول
کتاب شهر با گالیه باز می شود و اظهار می کند که از
طرح پاییزه ،مطلع نشده و در آن ثبت نام نکرده است
درحالی که در طرح های قبلی ،مجری آن بوده است و
این بار توسط مشتریان و دور روز پس از شروع طرح مطلع
شده است« .بیجاری» می گوید :به کتاب شهر در تهران
معترضشدمکهگفتندفقطدرسایتاطالعرسانیشده
است در حالی که در دوره های قبل با پیامک به کتاب
فروشاناطالعرسانیمیشد.بهگفتهویبعدازثبتنام،
باقطعاینترنتمواجهشدیمکهدسترسیبهسامانهخانه
کتاببرایثبتمشخصاتخریدارامکانپذیرنشد.حاال
برخیمشتریانهرچندکم،بهکتابفروشیمراجعهمی
کنند اما به دلیل قطع بودن اینترنت ،امکان ثبت نام شان
نیست .او می افزاید :در طرح های قبل ،از کتاب فروشی
هایی بود که همه بودجه و سهمیه یارانه اش را جذب می
کرد اما این بار از جزئیات طرح ،سهمیه ،زمان و  ...دیر
مطلع شد و حاال با توجه به قطعی اینترنت ،جا دارد که
طرح تمدید شود .وی تاکید می کند :همیشه پوستر و
بروشورطرحفصلیارسالمیشدامااینبارحتیپیامک
اطالع رسانی برای کتاب فروشان نیامد انگار این طرح،
رفع تکلیف بود.دانشجویی نیز هنگام انتخاب کتاب ،از
طرح های فصلی کتاب ابراز بی اطالعی می کند و می
گوید :در دانشگاه هیچ اطالع رسانی برای این طرح
ها نمی شود .دوستش هم که به گفته خودش از کتاب

پیشرفت احداث کتابخانه مرکزی قاین به 65
درصد رسید .رئیس اداره کتابخانه های عمومی این
شهرستان با اشاره به این که پروژه به مرحله نازک
کاری رسیده است و امسال یک میلیارد تومان اعتبار
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دریچه فرهنگ

مرمت5کاروانسرایتاریخیتوسطبخشخصوصی
مرمتوبازسازیپنجکاروانسرایتاریخیاستانرابخشخصوصیانجاممیدهد.
معاونمیراثفرهنگیادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریگفت:
این بناها در مسیر اصلی مسافر و جاذبه های گردشگری است و بخش خصوصی
برایمرمتوبازسازیآنهاپیشقدمشدهاست«.شریعتیمنش»افزود:درمیان
اینآثار،کاروانسرایکلمردبهطورکاملمرمتواحیاشدوکاروانسراهایجوخواه،
چهارگنبد،خوشابوشوردرحالبازسازیاست.بهگفتهویکاروانسراهایقابل
واگذاریبهبخشخصوصیدرطبس،بشرویهوفردوسواقعاست.

خوان های حرفه ای و مشتری کتاب فروشی است از
اجرای این طرح ها اظهار بی خبری می کند اما می گوید
که گاهی در کتاب فروشی از او کد ملی خواسته شده و
تخفیف گرفته است.

شرط راه اندازی مدرسه حفظ قرآن خواهران

طرح دیر اعالم شد
معاون فرهنگی و رسانه ای مدیر کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،زمان اجرای طرح پاییزه کتاب را از  23تا 30
آبان اعالم می کند که شامل  20درصد تخفیف یارانه به
کتاب فروشان می شود و خانه کتاب برای پرداخت آن
اقدام می کند« .رمضانی» تاخیر در اعالم اجرای طرح
را قبول دارد اما می گوید که طرح پاییزه کتاب ،حتی
به این اداره کل هم دیر اعالم شد و با اعتراض کتاب
فروشان همراه بود .به گفته وی اطالع رسانی در شهر
انجام و برای کتاب فروشی ها هم پوستر ارسال می شود
اما نصب بنر بر عهده فرهنگ و ارشاد اسالمی نیست و
بهتر است کتاب فروشان خودشان برای اطالع رسانی
و تبلیغ طرح ها اقدام کنند .به نظر وی همزمان شدن
اجرای طرح با نمایشگاه کتاب آینده بر استقبال و خرید
مردم بی تاثیر نیست اما برنامه ریزی اجرای طرح پاییزه،
کشوری است و در این دوره محدودیتی برای سهمیه
کتاب فروشی ها وجود ندارد و هر میزان فروش داشته
باشند از یارانه استفاده می کنند .تاکید وی بر این است
که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مقدمات طرح های
فصلی را فراهم می کند اما کتاب فروشان هم باید برای
جذب مخاطب اقدام کنند .به گفته وی درباره برخی
مشکالت طرح مانند ارتباط با سامانه ،موردی به این
اداره کل گزارش نشده است و کتاب فر وشان می توانند
مسائل خود را منعکس کنند.

دارد گفت :این پروژه سال قبل دو میلیارد و 700
میلیون تومان اعتبار داشت که از این مبلغ دو میلیارد
و  500میلیون تومان محقق شد« .مددی» افزود :با
یک میلیارد تومان اعتبار امسال ،پروژه به اتمام نمی

معاونمدیرکل
فرهنگوارشاد
اسالمی:طرح
پاییزهکتابحتی
بهاینادارهکل
همدیراعالمشد
وبااعتراضکتاب
فروشانهمراهبود

رسد و برای بهره برداری آن سه میلیارد تومان دیگر
الزم است که با توجه به محدودیت های اعتباری از
خیران هم برای کمک به این پروژه درخواست شد اما
متاسفانه رغبت برای مشارکت کم است.

راه اندازی مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن خواهران استان نیاز به تامین خوابگاه
دارد .به گفته مسئول اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه در شرایط
موجود ،مراکز مجازی حفظ قرآن به خواهران در استان خدمات می دهد .حجت
االسالم «عباسی» افزود :در صورت تامین اعتبار برای هزینه آموزش استادان،
مراکز مجازی حفظ برادران هم فعال می شود و اگر یک خیر پرداخت سه تا چهار
میلیون تومان به صورت ماهانه را تعهد کند مرکز مجازی راه اندازی می شود.

طرح های گردشگری فردوس  12میلیارد
اعتبار می خواهد
اجرای طرح های گردشگری در فردوس به  12میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فردوس ،گفت :منابع
بانکی برای همه درخواست ها کافی نیست و امسال هر چند  90میلیارد تومان
تسهیالت به طرح های گردشگری پرداخت شد اما  12میلیارد تومان دیگر برای
پاسخبهدرخواستهاالزماست«.صداقت»تاکیدکرد:درصورتتامینتسهیالت
مورد نیاز و تامین تاسیسات الزم ،با توجه به وجود جاذبه های گردشگری مانند
شهر تون ،بناهای تاریخی و  ،...فردوس به شهرستان گردشگری تبدیل می شود.

امثال و حکم

ُخدَ م سر شاخ ُشدَ ن
«خ َدم سر شاخ ُش َدن» در کتاب دستان ها و داستان ها به عنوان عبارتی
مثل ُ
قدیمی آمده است .مولف کتاب می گوید :در زبان معیار عبارت با یکدیگر سرشاخ
شدند یعنی به همدیگر پرخاش و مجادله کردند .دکتر «زنگویی» می افزاید :این
مثل ،زمانی به کار می رود که دو نفر بنا به دالیلی به صورت لفظی و زبانی به پر
و پای همدیگر بپیچند و رو در روی یکدیگر بایستند و با هم دست به یقه شوند.

