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خروجی جلسه

لبخند رنگ ها برای چشم ها

مستند یاوران انقالب تدوین می شود

نمایشگاه نقاشی خط «لبخند رنگ ها» این هفته
میزبانعالقهمنداناستوامروزدرنگارخانهاستاد
اسماعیلی مود افتتاح می شود .آن طور که معاون
امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :در این نمایشگاه  25اثر از حمیرا
زارعی به نمایش گذاشته می شود«.زمزم» برپایی
نمایشگاهرایکهفتهوتا 19مرداداعالمواظهارکرد
که عالقه مندان می توانند صبح و بعد از ظهر از آثار
بازدیدکنند.طراحیهاییازذکرمبارک«بسما...
الرحمن الرحیم» و همچنین در قالب فرم و رنگ
هاییازنامخداونددرایننمایشگاهارائهمیشود.

برنامه ریزی برای تدوین مستند فاخری از یاوران انقالب در استان در دوران قبل
انقالب اسالمی و بعد از آن آغاز شده است که نیاز به حمایت دیگردستگاه های
متولی دارد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در نشست با خبرنگاران ،سیاست
گذاری ،برنامه ریزی ،نظارت و راهبری برگزاری مراسم و مناسبت های ملی،
مذهبی و سیاسی را از اهداف تشکیل این شورا دانست و گفت :در کنار این برنامه
ها ،وظایف حساس و ویژه دیگری هم تعریف شده است که مراسم و حوادث غیر
مترقبه مانند پرداختن به شهادت سردار دل ها از آن جمله است .بخش مهمی از
ماموریتشورا،مراسمغیرمترقبهازنظرسیاسیوانقالبیاستکهبهعنوانکمیته
مردمی در آن ها شرکت دارد.
حجت االسالم «مالیی» مراسم و مناسبت ها را برای انقالب مهم خواند چرا که
گاهی دشمن از ماه ها و سال ها قبل توطئه ای را برنامه ریزی می کند و در این
مواقع شورای هماهنگی با لحظه شناسی به سرعت فراخوان می دهد و با حضور
مردم توطئه های آن ها را خنثی می کند.
به نظر وی کار این شورا در کنار دیگر دستگاه های فرهنگی و تبلیغی تفاوت و
نقش هماهنگی دارد چرا که کار جمعی و کالن تبلیغی با هماهنگی انجام می
شود و بیش از  30دستگاه و نهاد مردمی و اداری با یک هدف واحد پیش می روند
و شورای هماهنگی ماهیتی غیر از تصمیم گیری جمعی و اجرا ندارد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به گفته وی فراجناحی است و نگاهی به
جناح ها ندارد چرا که مردمی که پای کار می آیند و حماسه خلق می کنند از همه
گرایش ها و سلیقه ها هستند و دلبستگی واحد آن ها گرایش به رهبری ،نظام و
آرمان شهداست .وی درباره مراسم و برنامه های شورا در ایام کرونا هم گفت :هیچ
مراسمیتعطیلنشدهبلکهبافکرواندیشهدیگرومتناسببامقتضیاتروزبرگزار
شده است البته نظر ستاد مقابله با کرونا اصل حاکم بر برنامه هاست و در همان
قالب و با تصمیم کارشناسی ستاد مراسم و برنامه ها برگزار می شود.

دریچه فرهنگ

فصل سوم مرمت خانه
رمضانی
انجام فصل سوم مرمت خانه تاریخی رمضانی
شهرستان سرایان نیاز به 60میلیون تومان اعتبار
دارد .تاکنون دو فصل از کار احیا و بازسازی این
خانه تاریخی در سه قلعه انجام شده است اما 60
میلیون تومان دیگر الزم دارد تا به گفته مسئول
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
سرایان کار مرمت کامل این بنای تاریخی با انجام
فصل سوم به پایان برسد.
«عرب» اعتبار هزینه شده برای مرمت در دو فصل
قبل را  90میلیون تومان بیان و اضافه کرد :این
خانه تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شده و
امسال هم منتظر تخصیص اعتبار ملی برای اتمام
مرمت است.

حمایت از شرکت های
حامی طرح خوشههای
صنایع دستی
شرکت های حامی طرح خوشه های صنایع
دستی از حمایت و تسهیالت برخوردار می
شوند .مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان گفت :با هدف اجرای طرح
خوشه های صنایع دستی یک شرکت خصوصی
با چهار میلیارد تومان آورده برای حمایت از
این طرح تفاهم نامه امضا کرده است اما دیگر
شرکت ها و اتحادیه های صنایع دستی هم می
توانند برای انعقاد تفاهم نامه اقدام و به میزان
سهم آورده و تصویب در کمیسیون های مربوط
از تسهیالت استفاده کنند« .رمضانی» افزود:
شرکت ها و تعاونی هایی که توانایی ارائه طرح
های بدیع و نو ،تهیه مواد اولیه ،خرید تضمینی
و فروش صنایع دستی در بازارهای داخلی و
خارجی ،حضور در نمایشگاه های بین المللی
و ...را دارند می توانند برای این کار اقدام کنند و
از حمایت دولتی برخوردار شوند.

تحقق  66درصد اعتبار
کتابخانه های طبس
66درصد اعتبار سال مالی  98کتابخانه های
عمومی طبس محقق شد .بنا به گفته رئیس اداره
کتابخانه های عمومی طبس سال گذشته فقط
 150میلیون تومان برای کتابخانه های عمومی
شهرستان اختصاص یافت که قبل از پایان سال
مالی ،تخصیص این رقم به  66رسید« .مرادیان
عشقی» افزود :از این مبلغ 30میلیون تومان برای
تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و  20میلیون تومان
برای کتابخانه در حال ساخت اسفندیار محقق
شده و از  100میلیون تومان اعتبار کتابخانه
ناتمام روستای هودر نیز  50میلیون تومان
تخصیص یافته است .وی افزایش اعتبار کتابخانه
های عمومی طبس به  220میلیون تومان برای
امسال را مطرح و اضافه کرد 20:میلیون تومان
برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی است
و مبلغ باقی مانده به اتمام کتابخانه های در حال
ساخت اختصاص می یابد.

اختصاصی روزنامه

غالمحرمله مهمان صفحه
قاسمی
او را بیشتر در نقش های تاریخی مانند روز واقعه
 ،والیت عشق دیده ایم و بازی زیبای وی در فیلم
اخراجی ها در نقش کریم سوسکه را به یاد داریم.
یکی از شاخص ترین بازی های او در سریال یوسف
پیامبر (ع) در نقش «میمی سابو» دوست صمیمی
حضرت یوسف(ع) و در مختارنامه در نقش غالم
حرمله بود« .سیروس کهوری نژاد»  57ساله است
و کارشناسی ارشد کارگردانی دارد.
سینما و تلویزیون را قبل از دیپلم و با بازی در تئاتر
شروع کرد پیش از آن که به صورت تخصصی در این
رشته درس بیاموزد اما بازیگری در تئاتر عالقه او به
این حرفه را رقم زد و باعث شد در انجمن سینمای
جوان بندرعباس ،عکاسی ،کارگردانی و فیلم سازی
را بیاموزد و راه تحصیل در دانشگاه را هم در این
رشته ها بپیماید و در کنار تدریس در دانشگاه های
مختلف از بازیگری ،کارگردانی و فیلم نامه نویسی
غفلت نکند .چند روز قبل مهمان بیرجندی ها بود و
این بهانه ای برای گپ و گفتی با وی شد.

کدام بخش ازکارتان را بیشتر
دوست دارید؟
بازیگـری را خیلـی دوسـت دارم ،امـا نویسـندگی و
کارگردانـی را بیشـتر مـی پسـندم و بیشـتر اوقـات و
زمان هایی که کاری ندارم در حال نوشـتن هستم به
ویژه این چنـد ماه که بـه دلیـل کرونا ،اجراهـا تعطیل
شـده اسـت .چند فیلم نامـه و نمایش نامه آمـاده اجرا
دارم .نمایش «دن کیشـوت» و «آپارتمان  » 2020را
نوشـتم و بـا اجـرای خانوادگـی همسـر و پسـرم بـرای
پخش در فضای مجازی به سـازمان سـینمایی سـوره
تحویل دادم ،ایـن نمایش درباره یـک بازمانده جنگ
اسـت کـه بعـد از  15سـال حافظـه خـود را بـه دسـت
مـی آورد و. ...

وقایع جنگ را درک کرده اید ،آیا
در آثار ساخته شده به خوبی به این
موضوع پرداخته شده است؟
هنرمنـد در حـد تـوان خـود و تـا آن جـا کـه ممیـزی
اجازه می دهـد تالش مـی کند امـا هیچ فیلمـی نمی
توانـد واقعیـت جنـگ را نشـان دهـد چـرا کـه بازنمود
اسـت و عوامـل مختلفـی باعـث مـی شـود کـه اثـر
ازکیفیـت الزم برخوردار نباشـد .اما همیـن که وقایع
جنگ بـه تصویـر کشـیده و بازگـو می شـود ارزشـمند
اسـت .گریزی از بازگویـی واقعیت ها نیسـت و آن چه
در جنـگ اتفـاق افتـاد بـی نظیـر بـود.
برداشـتم این اسـت که به صنعت سـینما آن قـدر اجر
و قـرب نمی دهنـد و از نظـر مالـی تقویت نمی شـود تا
حـق جنـگ را ادا کنـد .تفکـر و توانمنـدی هنرمندان
خیلـی باالسـت امـا در مرحلـه عمـل بسـیاری از
مسـائل ،باعـث افـت کیفیـت کار مـی شـود بـه عنوان
مثـال یـک سـری مسـائل سـازمانی باعـث ورود آدم
هایی می شـود که کاربلـد و قابـل این کار نیسـتند در
حالی کـه در رقابت هـای جهانی هسـتیم و تماشـاگر
امروز ،فیلم های هالیوودی را از رسـانه های مختلف
مـی بینـد بنابرایـن بایـد بـه فکـر تکنیـک هـای بـاال و
تبـادل محتـوا و  ...باشـیم.

نقش هایتان در فیلم های دفاع
مقدس چطور بوده است؟

در آثار مختلفی مانند آسمانی ها ،اخراجی ها ،قفس
آبی و سریال هایی بازی کردم .زمان جنگ مدتی
در کردستان بودم و با بخشی از جنگ آشنا هستم.
قصه هایی خوانده و در این زمینه کار و آن لحظات را
خوب درک کرده ام طوری که مخاطبانم حس خوبی
داشتند و احساس کردند که واقعا آن آدم هستم و این
اثر پذیری را به فال نیک می گیرم اما در واقع حاصل
کار و زحمات و مشقات رزمندگانی است که رنج و
ایثار آن ها را وام گرفتیم.
این نقش هایم را دوست داشتم ،وقتی بازیگری را
به عنوان یک شغل قبول کردم وظیفه ای اجتماعی
برایم تعریف شد و همان طور برای بهتر انجام دادن
مسئولیت خود تالش و سعی می کنم تا وظیفه ام را
به درستی انجام دهم و آن آدم ها را از جوانب مختلف
ببینم و با تمام توان آن نقش را اجرا کنم.

از نقش تان در مختار هم بگویید؟
هـر انسـانی در هـر وضعیتـی در یـک نقـش قـرار مـی
گیـرد و در نتیجـه بـا چالـش هـای مختلـف در زندگی
مواجه اسـت .در نقـش غلام حرمله ،احسـاس کردم
هر آدمـی در یـک چالـش اسـت .این جـا هم بـرده ای
بـود که حـس مـی کـرد بایـد خـودش را از آن موقعیت
بیـرون بکشـد و در نتیجـه کارهایـی انجـام مـی داد
و التمـاس مـی کـرد تـا چالـش آن نقـش را بـه اجـرا
بکشـد .
بـه ایـن فکـر مـی کنـم بایـد آن چالـش را بـه گونـه ای
اجـرا کنـم کـه تماشـاگر از دیـدن آن راضـی باشـد.
نقـش منفـی یـا مثبـت هـر چـه باشـد در چالـش هـای
مختلـف کـه قـرار مـی گیـرد بایـد درسـت اجـرا شـود.

نقش بازیگر چـه تاثیری بر مخاطب
دارد و چطور باید بازی کند که تاثیر
مثبت داشته باشد؟
بـزرگان هنـر ایـن طور بـرای مـا رقـم زدند کـه زندگی
اجتماعـی یـک هنرمنـد از کار و هنـرش جـدا نیسـت
امـا زندگـی امـروزه پیچیـده شـده اسـت و مسـائل
مختلفـی از اجتمـاع بـر هنرمنـد تحمیل می شـود که
باید آن ها را حالجی کند و گلیـم خود را از آب بیرون
بکشـد ،در نتیجـه زندگـی او دو جنبـه خصوصـی و
هنـری مـی یابـد .زندگـی هنرمنـد تبعـات زیـادی
دارد کـه یـک بخـش هنـر اوسـت و وقتـی در محتـوای
فرهنگـی قرار مـی گیرد بایـد کارش را درسـت انجام
دهـد که ایـن موضوع بـه جایـگاه علمـی و خواسـته ها
و انگیـزه هـای او در هنـر بـر مـی گـردد.
برخی هنرمندان از نظر هنری ،فکـری و جهان بینی
آن قـدر قـوی نیسـتند کـه محتـوای غنـی تولیـد کنند
و در جایـگاه امتیـاز بنـدی در رسـانه هـا ،متاسـفانه
در موقعیتـی غیـر واقعـی قـرار مـی گیرنـد در نتیجـه
محتـوای غیـر واقعـی و بـرای مثـال اثـری تولیـد مـی
شـود کـه محتـوا نـدارد و بـرای جـذب مخاطـب حرف
هـا و صحنـه هـای غیـر قابـل قبـول تولیـد می شـود.

دوست دارید چه نقش هایی بازی
کنید؟
در شرایط فعلی بازی ها به دلیل کرونا تعطیل است

اما هر نقشی که به بازیگر محول شود کوچک یا
بزرگ ،فرق ندارد و یک چالش برای او به حساب
می آید .من همه نقش هایم را دوست دارم اما در
زندگی هنری ام ،برخی نقش ها را نمی پذیرم با این
حال با بیشتر کارگردان های مطرح از جمله مهدی
فخیم زاده ،شهرام اسدی ،میرباقری ،مخملباف،
ده نمکی و  ...کار کرده ام،کنار افرادی که در سینما
و تلویزیون ،اصالت دارند و می دانند از فیلم سازی
چه می خواهند.
بهترین کاری را که دوست داشتم فیلم سینمایی «بیا
من» است .در فیلم مروارید هم کنار سیروس حسن
پور نقش اول را داشتم و از آن لذت بردم که متاسفانه
فیلم مهمان جشنواره شد اما در صورت اکران در
بخش مسابقه ،جایزه می گرفتم.

آیا حسرت بازی به جای یک هنرمند
در نقشی را داشته اید؟
در فیلـم شـرجی نقـش اول را داشـتم و بـا مرحـوم
سـیروس گرجسـتانی ،شـریفی نیـا ،مصطفـی زمانی
و ...بـازی کـردم و هیـچ وقـت ایـن تصـور و حسـرت را
نداشـتم که به جای کسـی در نقشـی بـازی کنم چون
در کنـار بهتریـن بازیگـران نقش داشـته ام و حسـرت
گرفتـن نقـش دیگـر دوسـتان بـر دلـم نمانـده اسـت.

نقش گرفتن و بازی کردن در 57
سالگی چطور است؟
بـازی کـردن نـه ایـن کـه بگویـم راحـت اسـت بلکـه
همـان سـختی هـای اول را دارد زیـرا هـر نقشـی کـه
بـه هنرمنـد واگـذار می شـود یـک موضـوع تازه اسـت
و بایـد همـان طـراوت و تازگـی را داشـته باشـد و این،
اتفاقـی سـخت تـر اسـت زیـرا وقتـی فیلـم و سـریال
های زیادی بـازی مـی کنی تماشـاگر قـادر به حدس
زدن حالـت هـای بعـدی اسـت بنابرایـن باید بـه گونه
ای بـازی کـرد کـه همیشـه طـراوت و تازگـی در بازی
حس شـود پس هـر چـه جلوتر مـی روی کار سـخت تر
مـی شـود و نیـاز بـه ظرافـت بیشـتری دارد.
ایـن جاسـت کـه تحقیـق و داشـتن دانـش روز ،بـه کار
مـی آیـد و بازیگـر بایـد نقدهـای مختلـف را بشـنود تـا
از ایـن فرصـت کـه به دسـت مـی آورد خـوب اسـتفاده
کنـد و بدرخشـد و در ایـن بحبوحـه تولیـد محتواهای
غیـر اخالقـی و غیـر فرهنگـی ،بتوانـد اثـری خـوب
تولیـد کنـد.

پیشنهاد جدید هم دارید؟
بـه دلیـل شـیوع کرونـا پیشـنهاد بازیگـری نـدارم و
در حـال نوشـتن فیلـم نامـه هسـتم و در ایـن زمینـه
پیشـنهادهایی شـده اسـت.
شـیوع کرونـا شـرایط را بـرای همـه قشـرها و از جمله
بازیگـران سـخت کـرده اسـت چـرا کـه هنرمنـد نمـی
توانـد کار دیگـری انجـام دهـد چـون جامعـه اجـازه
نمـی دهـد و او را بـه عنـوان یـک الگـو مـی شناسـد
پـس اگـر حتـی مکانیکـی بدانـد نمـی توانـد ایـن کار
را انجـام دهـد.
دو پیشـنهاد فیلـم نامـه در حـال نوشـتن دارم و
امیـدوارم در ایـن وضعیـت سـرمایه گـذاران بتواننـد
پـای حرفشـان بماننـد و یـک کار کلیـد بخـورد و
دوسـتان و هنرمندانـی را پـای کار بکشـانم.

کلک خیال
بوده آن کس که فکر می کردم می شود در کنار
آوردش
مثل سیاره ای که جامانده باز روی مدار آوردش
می شود با نگاه سرسری اش لحظه ای هم نشست
و صحبت کرد
از مالقات اتفاقی تا پای قول و قرار آوردش
می شود خلق دست هایش را مثل رفتار پیچکی
نو کرد
رو به هرسو که دوست می دارم روی هر شاخه،
بار آوردش
گرچه یخ می زند نگاهش تا با نگاه کسی نگیرد
گرم
در زمستان که منجمد شده است می شود ،در
بهار آوردش
روز دیدار رفته آخر صف پشت روز قیامت ایستاده
کاش می شد گرفت دستش را به همین روزگار
آوردش

وحیده احمدی
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روزهای خوب مجتمع فرهنگی ،هنری بشرویه
فـاز اول مجتمـع فرهنگـی ،هنـری بشـرویه هفتـه
دولـت بهـره بـرداری مـی شـود .کلنـگ احـداث
مجتمـع فرهنگـی ،هنـری بشـرویه سـال  86در
زمینـی به وسـعت  10هـزار مترمربع بـه زمین خورد
و سـال  ،87حـدود  4هـزار متـر از آن واگـذار شـد و
سـال  88بـا گذشـت چنـد سـال از واگـذاری زمیـن
در حالـی کـه فـاز اول آن اجـرا مـی شـد و پیشـرفت
خوبـی هـم داشـت ،از مسـاحت زمیـن آن کاسـته
شـد .عملیـات احـداث مجتمـع فرهنگی ،هنـری در
دو مرحله شـامل بخش اداری و نگارخانـه در مرحله
اول و آمفـی تئاتـر بـرای مرحلـه دوم طراحـی شـد.
به گزارش خبرنگار ما ،تا دو سال قبل فاز اول پروژه
مجتمع فرهنگی ،هنری روی  60درصد پیشرفت
متوقف بود و در رکود و کمبود شدید اعتبار به سر
می برد اما گالیه هنرمندان و پیگیری مسئوالن
شهرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بشرویه

در این مدت به پیش بینی اعتبار بیشتر منجر شد.
سفر سال قبل استاندار به بشرویه هم حاصل نبود و
دو میلیارد تومان تحفه سفر او به مدیر کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان شد تا چند پروژه برزمین
مانده جمع شود.
از اواخر سال گذشته تکمیل فار اول پروژه شدت
گرفت و حاال مسئول جدید اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان خبرهای خوبی از این طرح
پیر دارد
 .به گفته «صافی» پروژه به مرحله نماکاری رسیده
است هرچند به علت نبود مصالح مدتی در کار وقفه
پیش آمد اما دوباره ،عملیات اجرایی شروع شده و
کار زیادی از نما باقی نمانده است و تالش می شود
تا برای هفته دولت به اتمام برسد البته منظور همان
مرحله اول یعنی بخش اداری و نگارخانه است.
وی افزود :برای این کار  655میلیون و  200هزار

هیچ وقت این
تصور و حسرت را
نداشتم که به جای
کسی در نقشی
بازی کنم چون
در کنار بهترین
بازیگران نقش
داشته ام

باید به گونه
ای بازی کرد که
همیشه طراوت
و تازگی در بازی
حس شود پس
هر چه جلوتر می
روی کار سخت تر
می شود و نیاز به
ظرافت بیشتری
دارد

میراث ماندگار

آب انبار کمال آیسک
آبانبارکمالشهرآیسکشاملسردرورودی،پلکان،پاشیر،مخزن،گنبدمخزنو
استخراست.دروروديبناسردريباطاقجناغيوپسازسردر،پلکانبناقراردارد
کهمستقيمبهپاشيرمنتهيميشود.پوششپلكانباقوسجناغيبهشيوهآهنگ
است .فضاي پاشير فضايي است چهارضلعي منظم كه به وسيله پوشش چهار ترك
مسقفشدهاست.پسازپاشيرمخزنآبانبارقراردارد.مخزنبهصورتاستوانهای
وپوششآنآجريگنبدیوبهشيوهعرقچيناجراشدهاست .كنارمخزناستخري
قراردارد.كاربرداستخرايناستكهآبقبلازورودبهمخزنمدتيدرآنباقیمي
ماندتاامالحشتهنشينشود.اينبنافاقدسنگلوحياهرگونهنوشتهديگرياست
كهبيانكنندهتاريخساختآنباشد،اماسبكمعماریوشباهتكاملآنباآبانبار
محمدباقرانكهسال ۱۰۸۸درزمانسلطنتشاهسليمانصفويبناشدهاست،
نشانمیدهدکهبهدورهصفويتعلقدارد.آبانبارکمالآیسکباشماره۱۷۰۵۳
درفهرستآثارمليكشوربهثبترسيدهاست.

امثال و حکم

ِب َپز ِب َپز که ُخومیُ ،بر ُصب نییُ ،بر شومی
مثل « ب َِپز ب َِپز که ُخومیُ ،بر ُصب نییُ ،بر شومی » در کتاب دستان ها و داستان ها
به عنوان یک عبارت قدیمی قید شده است .مولف کتاب درباره آن توضیح می
دهد :در زبان معیار این عبارت بپز که خام هستی ،برای صبح نیستی و برای شام
هستی خوانده می شود یعنی هنوز وقت استفاده از فالن چیز فرا نرسیده است و
باید صبرکنیم.
دکتر «زنگویی» میگوید :این مثل زمانی به کار می رود که بخواهیم به کسی
بفهمانیم شرایط یا زمان انجام خواسته اش فراهم نشده است.

تابستانه کتاب از  18مرداد
طرح تابستانه کتاب از  18مرداد آغاز می شود .طرح های فصلی کتاب با هدف
کمک به کتاب فروشی ها و ترویج فرهنگ کتاب خوانی و با پرداخت یارانه به
کتاب فروشان اجرا می شود و در دوره های قبل  11کتاب فروشی استان در این
برنامه شرکت کردند .این دوره هم براساس توضیح معاون فرهنگی و رسانه اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از  18تا  30مرداد آغاز می شود و کتاب فروشان
متقاضی تا  16مرداد برای ثبت نام مهلت دارند .به گفته «رمضانی» در این دوره
هم  20درصد یارانه برای خرید کتاب در نظر گرفته شده و سقف مجاز برای هر
خریدار حداکثر150هزار تومان است و کتاب های عمومی ،دانشگاهی و کودک
و نوجوان مشمول طرح می شود اما بخش های آموزشی ،کمک آموزشی ،افست،
بدون شماره شابک ،دارای شابک غلط و کتاب هایی که در بانک اطالعاتی خانه
کتاب و ادبیات ایران ثبت نشده اند ،مشمول طرح نیست.
وی گفت :یکی از مزایای این دوره طرح با توجه به شرایط موجود و شیوع بیماری
کرونا ،خریدهای غیر حضوری با ثبت اطالعات مربوط در پنل تابستانه است.

 912سند ملی استان درمیراث کشور
تومان از اعتبارات استانی و 170میلیون تومان
هم از منابع ملی هزینه شده است و  300میلیون
تومان هم از سفر استاندار برای تکمیل ساختمان
و نما تخصیص یافته است.
مرحله بعدی پروژه که شامل آمفی تئاتر است بعد
از اتمام مرحله اول شروع می شود و البته برای این
مرحله هم بخشی از آهن آالت خریداری شده است
و کار حدود  5درصد پیشرفت دارد.

تعداد آثار ثبت ملی استان به  912مورد رسید .در چند روز گذشته وزیر میراث
فرهنگی،گردشگریوصنایعدستیمراتبثبت 27اثرتاریخیدیگردرخراسان
جنوبی را اعالم کرد که این آثار در شهرستان های خوسف ،درمیان ،سرایان،
طبس ،قاینات ،سربیشه و نهبندان واقع شده است که با این کار و به گفته معاون
میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی تعداد آثار
ثبت شده در فهرست ملی به  912مورد افزایش یافت« .شریعتی منش» در بین
این آثار خانه شهدادی ،آسباد دستگرد ،آسباد شورکاب ،آسبادهای اسدیه ،خانه
رضایی و خانه سلیمی ،خانه علی بیک جهانی ،خانه معتمدنژاد ،روستای تاریخی
نای بند و قلعه پیرحاجات ،اداره پست قدیم ،خانه عطایی و ...را نام برد.

