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اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

اضافه حقوق آموزگاران و پاسبانان پرداخت نشده

روزنامه خراسـان در شـماره 2725 به تاریخ 12 آذر 1337در مطلبی در 
صفحـه چهار آورده اسـت: اضافاتی که از اول مهرمـاه 37 برای آموزگاران 
و پاسـبانان طبـس در نظـر گرفتـه شـده بـا توجـه بـه اینکـه سـایر کارمندان 
اضافات خود را از اول سـال دریافت داشـته اند. خوبسـت مقامات مربوطه 
دسـتور پرداخـت اضافـه حقـوق آمـوزگاران و پاسـبانان را بـادارات تابعـه 

صـادر نمایند

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

 بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا و مسـافت  ●
تنهـا  بـا  بیمارسـتان  کیلومتـری  پنـج  حـدود 
داروخانـه شـبانه روزی طبـس؛ ضـرورت دارد 
برای جلوگیـری از ترددهـای بین شـهری افراد و 
جلوگیـری از تجمع اجبـاری در داروخانـه، مجوز 
داروخانه بولوار شـهید مطهری به صـورت موقت 
یـا دایمـی شـبانه روزی شـود. گاهـی هزینـه تردد 
بـرای داروی یـک نسـخه بیشـتر از مبلـغ اقـام 

مـورد نیـاز می شـود.
مسـئوالن بهداشـتی بـر شسـتن دسـت هـا بـا  ●

توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا تاکیـد دارنـد امـا 
آب آشـامیدنی روسـتای هنـدواالن درمیـان در 
این وضعیـت یا کم فشـار اسـت یـا قطع می شـود.

جـاده روسـتای نـوزاد محـل عبـور خـودروی  ●
اهالـی روسـتاهای نـوزاد، چـک و خونیـک بـاز و 
مناطـق همجـوار اسـت و نیـاز بـه ترمیـم و روکـش 
دارد زیرا دسـت اندازهـای زیادی در طول مسـیر 

ایجـاد شـده اسـت.
شـهرداری بیرجند قبل از سـال نو بلوار غدیر را  ●

به سـازی و آسـفالت کرد کـه جـای قدردانی دارد 
امـا کاش در ایـن بیـن آسـفالت میـدان غدیـر هـم 
مـورد توجه قـرار می گرفـت زیـرا دسـت اندازها و 

ناهمواری هـای متعـددی دارد.

پیگیری حرف مردم

شهروندان تخلف نانوایان را با 
شماره 190 اطالع دهند

»مسئوالن ستاد مقابله با ویروس کرونا به ویژه 
شبکه بهداشت و درمان و صنف نانوایان نهبندان 
با توجه به مصوبات این شهرستان مبنی بر رعایت 
نکات بهداشتی در مقابله و پیشگیری از این بیماری 
نظارت کنند که چرا برخی نانوایان بدون رعایت 
نکات بهداشتی اقدام به توزیع نان می کنند؟« این 
پیام 28 اسفند در ستون حرف مردم درج شد. روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پاسخ 
اعام کرد که شهروندان در صورت مشاهده تخلف، 
برای رسیدگی به شکایات باید موضوع را از طریق 
سامانه 190 و با اعام آدرس و مشخصات نانوایی 

مطرح کنند تا با متخلفان بهداشتی برخورد شود.
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یک روحانی: امسال 
شرایط به گونه ای 
دیگر و بهتر است 

نه تنها از حضور در 
آرامستان ها پرهیز 

شود بلکه می توان 
هزینه خریدهای 
چراغ برات را به 

امور خیر اختصاص 
داد واین از نظر دین 

هم اشکالی ندارد

چراغ برات مجازی 
قاسمی  -  چراغ برات رسمی دیرینه و حسنه در بین 
مردم خراسان جنوبی است که در آن مردم شهر و روستا، 
روز چهارده شعبان بر مزار درگذشتگان خود حاضر 
می شوند و با توزیع نذورات و خیرات یاد آنان را گرامی 
می دارند. امسال در آستانه برگزاری این رسم، شیوع 
ویروس کرونا باعث شده است تا توصیه  شود مردم از 
حضور در آرامستان ها خودداری کنند تا خللی در زنجیره 
شکست کرونا ایجاد نشود. به گزارش خبرنگار ما بر این 
اساس، در گروه های تلگرامی خانوادگی و روستایی 
موجی از تقاضا برای اختصاص هزینه نذورات این ایام 
به امور خیر و عام المنفعه و کمک به نیازمندان و ... هدیه 
ثواب آن به روح درگذشتگان به راه افتاده است. در کنار 
این در شهرها نیز نهادهای اجتماعی با توصیه مردم به 
پرهیز از حضور در آرامستان ها و حضور در خانه، اقدام 
به اعام شماره حساب هایی برای دریافت هزینه نذرها 

برای کمک به نیازمندان کرده اند.

 18تشکل آماده جمع آوری نذورات 
 مدیرکل تبلیغات اسامی تاکید کرد: چراغ برات 
امسال باید متفاوت برگزار شود و به همین منظور 
18 تشکل مذهبی آماده جمع آوری نذورات مردم 
هستند. حجت االسام »رضایی« با اشاره به این 
که هر چند در روایات و فرهنگ دینی به یاد کردن 
درگذشتگان و تقدیم خیرات به یاد آنان تأکید شده 

است، اما در سال های اخیر مراسم روز برات گرفتار 
آسیب هایی چون اسراف و چشم و هم چشمی شده 
است، افزود: ولی امسال شرایط به گونه ای دیگر و 
بهتر است نه تنها از حضور در آرامستان ها پرهیز شود 
بلکه می توان هزینه خریدهای چراغ برات را به امور 
خیر اختصاص داد واین از نظر دین هم اشکالی ندارد. 
وی با بیان این که به واسطه شیوع کرونا بسیاری از 
مراسم های دینی، مذهبی و برنامه های سنتی تغییر 
کرده است، افزود: در برات امسال بهترین صدقه برای 

درگذشتگان حضور نیافتن در آرامستان هاست.

 طرح صدقه سالمتی امام زمان)عج(
 ویژه برات

امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
امام خمینی)ره( هم گفت: طرح صدقه سامتی امام 
زمان)عج( ویژه جمع آوری نذروات روز برات پیش بینی 
شده است. »رفیعی« افزود: با توجه به شرایط پیش آمده 
ناشی از شیوع ویروس کرونا امکان حضور در قبرستان ها 
و آرامستان ها نیست لذا توصیه می شود مردم آن چه 
که قصد دارند صدقه برای شادی اموات بدهند برای 
ایتام و نیازمندان اهدا کنند. وی ادامه داد: کمک های 
جمع آوری شده در قالب بسته های معیشت، سبد غذایی 
یا بهداشتی بین نیازمندان و مددجویان زیر پوشش توزیع 
خواهد شد. وی روش های پرداخت الکترونیک را بهترین 

راه جمع آوری کمک های مردمی در شرایط پیش آمده 
اعام کرد و گفت: مردم می توانند در خانه با استفاده از 
تلفن همراه کد # 3 * 05۶*8877*  را شماره گیری 
و کمک های خود را اهدا کنند. به گفته وی ۶0 مرکز 
نیکوکاری محله محور نیز در مناطق مختلف جمع آوری 
کمک های مردمی را انجام می دهند.سرپرست سازمان 
آرامستان شهرداری بیرجند هم گفت: هنوز دستور 
کتبی برای جلوگیری از ورود مردم به آرامستان در روز 
برات اباغ نشده و احتمال این کار در امروز وجود دارد 
اما با این حال توصیه شده که به مردم برای حضور نیافتن 
بر مزار درگذشتگان خود اطاع رسانی شود. »کدخدا« 
از شهروندان خواست توصیه های ستاد کرونا را جدی 
بگیرند و ضمن طلب آمرزش برای اموات از خانه، هزینه 

خرید اجناس خیرات را در امور دیگر صرف کنند. 

خرید توافقی 270 کیلو  زعفران

انصاری- کشـاورزان اسـتان در طرح خریـد توافقی زعفـران، 270 کیلو طای 
سـرخ به تعاون روسـتایی فروختند. مدیر تعـاون روسـتایی به خبرنـگار ما گفت: 
بعـد از پایـان خریـد حمایتـی، از 10 بهمـن  سـال گذشـته طـرح خریـد توافقـی 
زعفران در خراسـان جنوبی آغاز شـد و تا پایان فروردیـن ادامـه دارد. »ضیائیان 
احمـدی« افـزود: بـا پایـان مهلـت خریـد حمایتـی، هنـوز مقـداری از زعفـران 
تولیـدی کشـاورزان اسـتان خریـداری نشـده و در دسـت کشـاورز اسـت و تعاون 
روسـتایی برای کوتـاه کـردن دسـت دالالن و بازگشـت ارزش واقعی زعفـران به 
تولیدکننـدگان آن، اقـدام بـه خریـد توافقی زعفـران از کشـاورزان کرده اسـت. 
به گفتـه وی خریـد توافقی تـا پایـان فروردیـن تمدید شـد و احتمـال ادامـه آن در 

اردیبهشـت وجـود دارد.

9 هزار ماسک  توسط هالل احمر تولید شد
حسـین قربانی – 9 هزار ماسـک توسـط داوطلبان جمعیت هال احمر اسـتان 
تولیـد و بیـن نیازمنـدان توزیـع شـد. رئیـس جمعیـت هـال احمـر به »خراسـان 
جنوبـی« گفـت: از ابتـدای شـیوع ویـروس کرونـا 9 هـزار ماسـک توسـط هـزار و 
5۶3 داوطلـب بـا همـکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد تولیـد و در اختیار 
نیازمندان شهرسـتان ها قـرار گرفت. »محمد رحیـم شـهریاری« از اجرای طرح 
»دسـت یار« توسـط هـال احمـر بـرای جمـع آوری و توزیـع کمـک هـای مردمی 

بیـن نیازمنـدان خبـر داد.پ

 دسترسی ۸۵ درصد دانش آموزان 
به آموزش مجازی

خسـروی - 85 درصـد دانـش آمـوزان اسـتان بـه آمـوزش مجـازی دسترسـی 
دارنـد. معـاون آمـوزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پـرورش تحصیـل 185 
هزار دانش آمـوز در اسـتان را یاد آور شـد و به خبرنـگار ما گفت: 33هـزار دانش 
آمـوز در مقطـع متوسـطه اول و 32 هزار دانـش آمـوز در متوسـطه دوم درس می 
خواننـد. »یکـه خانـی« بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـرای دانـش آموزانـی کـه در مناطق 
محـروم و مـرزی و بـدون دسترسـی بـه خدمـات آمـوزش مجـازی قـرار دارنـد، 
درسـنامه و جزوات درسـی توزیع شـده اسـت افـزود: طـرح جهاد نهضت توسـط 

معلمـان بومـی و راهبـران آموزشـی در نقـاط کـم برخـوردار اجـرا مـی شـود.

دستور استاندار برای تشکیل شورای محرومیت زدایی اجتماعی

با توجه به تاش استان برای ایجاد وحدت رویه و 
انسجام بخشی در موضوع های اجتماعی، شورای 
محرومیت زدایی با هدف ارایه خدمات عدالت محور 
در استان تشکیل  شود. استاندار در نشست مجمع 
خیران سامت با اشاره به تجربه های موفق استان 
درباره انسجام و هم افزایی دستگاه های اجرایی گفت: 
سال گذشته با انسجام بین دستگاه ها و نهادهایی که 
در حوزه محرومیت زدایی فعالیت می کردند، به عنوان 

اولین استان توانستیم به صورت منطقه ای برای رفع 
محرومیت اقدام کنیم.

کمیته  اتفاق  این  پی  در  داد:  ادامه  »معتمدیان« 
مستضعفان،  بنیاد  خمینی)ره(،  امام  امداد 
قرارگاه سازندگی و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
محرومیت  رفع  برای  معین،  نهادهای  عنوان  به 
به  کردند.  ورود  استان  مرزی  شهرستان های  از 
گفته وی برگزاری جشن گلریزان و افزایش قابل 

تامین  برای  نهادها  و  مردمی  کمک های  توجه 
البسه عید دانش آموزان نیازمند نیز از پیامدهای 
و  خیریه  مؤسسات  و  نهادها  رویه  وحدت  مطلوب 
مردم بود. به گفته او این وحدت رویه باید در موضوع 
محرومیت زدایی مسایل اجتماعی نیز اتفاق بیفتد 
تا نتایج مطلوب تری به همراه داشته باشد و تشکیل 
شورای محرومیت زدایی مسایل اجتماعی اولین گام 

تحقق این هدف است.

339 کرونایی

کرونا همچنان در استان شعله می کشد 
گروه خبر- توصیه های مسئوالن به در خانه ماندن 
مردم در حالی ادامه دارد که آمار مبتایان به کرونا 
به گونه ای  قرار دارد  در استان روی نمودار صعود 
که طی دو روز اخیر 19 نفر به تعداد بیماران مبتا 
به این ویروس اضافه  و آتش کرونا تندتر شده است. 

به ویروس کرونا  9 مورد جدید مبتا  این اساس  بر 
و  شد  شناسایی  استان  در  گذشته  ساعت   24 طی 
مجموع مبتایان به 339 نفر افزایش یافت. معاون 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمانی  و  بهداشتی 
آزمایش   ۶3 تعداد  از  گذشته  ساعت   24 در  گفت: 

انجام شده، 54 مورد منفی بود و تست 9 نفر مثبت 
که  این  به  اشاره  با  زاده«  »مهدی  دکتر  شد.  اعام 
و  نداشتیم  شده  یاد  مدت  در  جدیدی  فوتی  مورد 
به  مبتا   339 از  افزود:  است،  نفر   33 همان  آمار 
هستند   بستری  بیمارستان ها  در  35بیمار  کرونا 
شدند.  ترخیص  خوب  عمومی  حال  با  نفر   271 و 
 217 کردکه  اظهار  نیز  غربالگری  طرح  درباره  وی 
 90.8 که  اند  شده  غربالگری  خانوار   927 و  هزار 

خانوارهای استان را شامل می شود.
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اکبری 

واحد احیای کالن پروژه فوالد استان امسال راه اندازی 
می شود. به گزارش» خراسان جنوبی« شیوع ویروس 
کرونا سبب شد تا بسیاری از برنامه ریزی ها برای اجرای 
کالن پروژه اقتصادی استان یعنی فوالد قاینات به تعویق 
بیفتد. بر اساس برنامه ریزی ها وعده به ثمر نشستن 
تالش ها برای این پروژه اقتصادی به بهار امسال داده 
شد و حال با شیوع این ویروس باید منتظر روزهای آینده 
و تصمیم ها برای شکوفایی زودتر پروژه ماند اما با این 
حال راه اندازی واحد احیای فوالد قاینات امسال محقق 
می شود. بنابراین گزارش مجتمع فوالد قاینات متشکل 
از سه واحد احیای فوالدسازی و واحدهای جنبی با کمک 
ایمیدرو و شرکت ملی فوالد ایران در حال اجراست، سال 
گذشته وعده راه اندازی واحد احیای مجتمع در صورت 
تامین نقدینگی برای بهار امسال و وعده راه اندازی واحد 
فوالدسازی برای پایان امسال داده شد اما شرایط پیش 
آمده و شیوع ویروس کرونا سبب شد تا برنامه ریزی ها 

برای فعال سازی این واحد صنعتی به تعویق بیفتد. 

تاثیر کرونا بر اجرای پروژه ها
سرمایه  بینی  پیش  با   86 سال  مجتمع  این  کلنگ 
گذاری 8۰۰ میلیارد تومانی در بخش نیمبلوک به 
زمین زده شد و بنا به گزارش های سلسله وار »خراسان 
جنوبی« وعده راه اندازی واحد احیا به سال ۹6 داده 
شد اما به دلیل محدود بودن منابع اعتباری، تحریم ها 
و... محقق نشد و پس از گذشت ۱۳ سال از کلنگ 
زنی پروژه و ورود بخش دولتی، وعده راه اندازی واحد 
احیا برای امسال داده شد. آن طور که مدیر عامل این 

مجتمع می گوید: امسال بنا بر راه اندازی واحد احیای 
این مجتمع است و همه برنامه ها تابع این هدف تنظیم 
شده است اما شیوع کرونا و شرایط پیش آمده تاثیر 
زمانی بر برنامه ها خواهد داشت و باید منتظر ماند تا 
مشخص شود چه مدت تحت تاثیر این مشکل هستیم 
چرا که اکنون نیز مطابق برنامه های ستاد مبارزه با 
کرونا عمل می کنیم. به گفته » فخرآبادی« با راه اندازی 
واحد احیای مجتمع فوالد قاینات هزار نفر مستقیم و 
پنج هزار نفر به طور غیر مستقیم به کار گرفته می شوند.

حمل 80 درصد تجهیزات به سایت
مدیر عامل مجتمع فوالد قاینات سوم اسفند سال گذشته 
هم به »خراسان جنوبی« گفت: این کارخانه با کمک 
ایمیدرو و شرکت ملی فوالد ایران در حال اجراست. 
به گفته »فخر آبادی« در صورت تامین نقدینگی واحد 
احیای مجتمع فوالد قاینات بهار و واحد فوالد سازی پایان 
سال ۹۹ راه اندازی می شود. بنا بر اظهار وی، ۳5۰ نفر 
در سایت مشغول به کار هستند و با تزریق منابع توسط 
ایمیدرو سرعت کار افزایش یافته است. او از درخواست 
مجوز جذب نیرو از ایمیدرو خبر داد و گفت: منتظر دریافت 
مجوز هستیم افزون بر این برای فوالدسازی هم حدود 
هزار نفر مستقیم و پنج هزار نفر غیر مستقیم مشغول به کار 
می شوند. او با اشاره به این که عمده تجهیزات احیا که در 
گمرگ بود، به سایت حمل شد یا در حال حمل است، ادامه 
داد: بیش از 8۰ درصد تجهیزات فوالدسازی وارد سایت 
شده است. به گفته وی برای تامین تجهیزات این پروژه 
425 میلیارد تومان هزینه شد و تخصیص ۳۰۰ میلیارد 
تومان دیگر برای تکمیل آن از دستاوردهای سفر معاون 

وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان است.

13 سال از شروع احداث پروژه گذشت

راه اندازی واحد 
احیای فوالد قاینات 

درگیر کرونا

از گوشه و کنار استان 

نسخه مقابله با کرونا در خوسف
اقدام ها و فعالیت های مقابله با شیوع کرونا در خوسف تشریح شد. رئیس شبکه 
بهداشت و درمان خوسف، با قدردانی از دستگاه های اجرایی شهرستان برای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا گفت: در این مدت شاهد تشدید بازرسی های بهداشت 
محیط و انجام مستمر گشت های مشترک، نظارت بر گندزدایی مناطق مختلف 
شهر و روستاها به ویژه معابر اصلی و پر تردد، اماکن عمومی و جایگاه های سوخت 
بوده ایم. دکتر »احمدی« از استقرار تیم های کنترل ورود مسافران در چند نقطه 
شهرستان خبر داد و افزود: آموزش های همگانی و اطالع رسانی به مردم با نصب 
بنر، پارچه نوشته، پمفلت و پوستر، فضای مجازی و خودروهای بلندگو دار و... در 
این مدت تداوم داشت. او به انجام غربالگری ها در قالب طرح بسیج ملی مبارزه با 
کرونا ویروس توسط بهورزان، مراقبان سالمت و همکاری بسیج اشاره و اظهارکرد 
که اکیپ کنترل ورودی و خروجی شهرستان با دستور ابالغی استانداری از ابتدای 
هفته دوم فروردین )به صورت 24 ساعته( مستقر شد. همچنین در این مدت کنترل 
دقیق موارد مربوط به بیماران احتمالی و خانواده بر اساس پروتکل ها نیز انجام شد.

خیران پای کار مقابله با کرونا در طبس
خیران بعد از قرمز شدن وضعیت طبس با شیوع ویروس کرونا پا پیش گذاشتند 
تا این شهرستان نیز به وضعیت عادی برگردد. سرپرست شبکه بهداشت و 
درمان طبس در گفت وگو با »خراسان جنوبی« با بیان این که امکانات بهداشتی 
و درمانی مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا از طریق خیران تامین می شود، 
افزود: شبکه بهداشت و درمان استان نیز بیشترین توجه را به این شهرستان 
دارد تا وضعیت طبس به حالت عادی برگردد. دکتر »فروزانفر« آماری از تعداد 
مبتالیان این شهرستان اعالم نکرد و ادامه داد: نمونه گیری ها به صورت ویژه و 
خاص در این شهرستان انجام می شود. او به اقدام های انجام شده برای مقابله با 
ریشه کن کردن این ویروس در طبس توسط دستگاه های اجرایی مرتبط اشاره و 
اظهار کرد که علت مبتال شدن بیشتر بیماران این شهرستان به دلیل رفت و آمد 

با خانواده های مبتال و اعالم نکردن رفت و آمد با آن ها ست.

پلمب یک حلقه چاه غیر مجاز در قاینات
یک حلقه چاه غیر مجاز به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی، در محدوده 
مطالعاتی اسفدن واقع در اراضی روستای کالته باال قاینات پلمب شد. مدیر 
امور منابع آب قاینات و زیرکوه با بیان این که یکی از اهداف و وظایف شرکت آب 
منطقه ای، حفاظت از منابع آب با اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
است، افزود: یک حلقه چاه غیرمجاز در محدوده مطالعاتی اسفدن واقع در 
اراضی روستای کالته باال پر و مسدود شد. »محمد علی شهابی« ادامه داد: این 
چاه با حضور نمایندگان فنی امور منابع آب قاینات و زیرکوه و نیروی انتظامی و 

به صورت داوطلبانه مسدود شد.

آغاز فراوری طال در دو معدن خوسف 
فراوری طال در دو معدن خوسف آغاز شد. »شفیعی« فرماندار خوسف با اشاره به 
آغاز عملیات فراوری طال در معدن کودکان این شهرستان، از نصب سنگ شکن 

کارخانه فراوری طال در معدن شادان از امروز خبر داد.

با خبرنگاران

زلزله درح بدون خسارت 
زمین لرزه روز گذشته درح سربیشه خسارت 
نداشت. فرماندار سربیشه با اشاره به وقوع زمین 
لرزه ای به بزرگی ۳.7 در مقیاس امواج درونی 
زمین »ریشتر«  که ساعت 5۰ دقیقه  بامداد روز 
یک شنبه حوالی درح این شهرستان را لرزاند، 
گفت: پایش های تیم کارشناسی حاکی از آن 
است که این زمین لرزه خسارتی نداشته است. 
مهندس »محمدی« افزود: بنابر گزارش شبکه 
لرزه  نگاری بیرجند وابسته به مرکز لرزه  نگاری 
تهران،  ژئوفیزیک دانشگاه  موسسه  کشوری 
نهبندان  کیلومتری   ۱۹ در  زلزله  این  مرکز 

اعالم شد.

جریمه 88 میلیون ریالی 
 حامل اقالم بهداشتی 

در فردوس

فردوس  در  بهداشتی  اقالم  حمل  به  متهم 
محکوم  جریمه  ریال  میلیون   88 پرداخت  به 
فردوس  حکومتی  تعزیرات  اداره  رئیس  شد. 
گفت: مأموران یگان امداد نیروی انتظامی این 
شهرستان، هنگام کنترل خودرو های عبوری 
از یک دستگاه وانت 82۰ عدد ماسک و هزار 
کشف  سی  25۰سی  الکل  بطری  عدد   4۱6
کردند و پرونده متهم برای رسیدگی به اداره 
تعزیرات حکومتی فردوس ارسال شد. »حسین 
حسینی« افزود: متهم عالوه بر ضبط کاال های 
88 میلیون ریال جریمه  به پرداخت  مکشوفه 

نقدی محکوم شد.

توزیع 2 هزار بطری 
ضدعفونی کننده در خضری 

محلول  بطری  هزار  دو  حدود  سدیدی- 
بیاض  دشت  خضری  در  کننده  ضدعفونی 
توزیع شد. به گزارش» خراسان جنوبی« این 
محلول های ضدعفونی کننده با کمک و خیران و 
مردم و تامین هزینه ۱۰ میلیون تومانی خریداری 
و توسط انجمن جوانان و آشنایان گمنام خضری 
دشت بیاض بین دو هزار خانوار از مردم این شهر 

توزیع شد.

شارژمالی 3 واحد تولید 
ماسک در 3 شهرستان 

سه واحد تولید کننده ماسک در بیرجند، قاینات و 
زیرکوه از صندوق کارآفرینی امید تسهیالت دریافت 
کرد. مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی 
گفت: چهار واحد دیگر نیز برای دریافت تسهیالت 
به این صندوق معرفی شدند که منتظر تایید آن ها 
از سوی بخش بهداشت و درمان و فرمانداری ها 
هستیم. »زنگه« ادامه داد:  این صندوق آمادگی دارد 
به واحد های تولید کننده ملزومات پزشکی مورد 
تأیید استانداری، ستاد مدیریت کرونا و دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند تسهیالت قرض الحسنه با 
سود چهار درصد پرداخت کند. او میزان تسهیالت 
پرداختی را  ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان اعالم و 
اظهار کرد: در شهرستان ها نیز واحد های تولید 
کننده ملزومات پزشکی باید تأییدیه فرمانداری 
و مرکز بهداشت شهرستان خود را برای دریافت 

تسهیالت به شعب صندوق کارآفرینی ارائه دهند.

مقابله با کرونا در زیرکوه 
ادامه دارد

مقابله با ویروس کرونا به طور جدی تا حذف کامل آن 
در زیرکوه ادامه دارد. فرماندار زیرکوه در جلسه کمیته 
بهداشت محیط ستاد مبارزه با کرونا شهرستان ضمن 
قدردانی از زحمات پزشکان و پرستاران که در خط 
مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند، گفت: رصد و 
بازرسی از همه اصناف و اماکن عمومی توسط اعضای 
ستاد شهرستانی مقابله با ویروس کرونا، بازرسان 
شبکه بهداشت درمان و اداره صمت به صورت مکرر 
در حال انجام است و با متخلفان به صورت جدی 
برخورد می شود. »عربشاهی« از برگزاری رزمایش 
شهدای سالمت که به منظور گندزدایی اماکن به 
صورت همزمان در استان و در شهرستان در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه این هفته خبر داد و خواستار 
استمراِر و در دستور کار قرار گرفتن ضدعفونی 
خیابان ها و معابر عمومی شهرها و روستاها توسط 

شهرداری ها و بخشداری ها شد.

آسمانی شدن مادر شهید خاوند

مادر شهید علی اکبر خاوند در فردوس به فرزند شهیدش پیوست. خانم 
جانی آماره، مادر شهید علی اکبر خاوند در سن ۹۰ سالگی در گذشت. به 
گزارش»خراسان جنوبی« پیکر مادر شهید روز گذشته در گلزار شهدای بهشت 
اکبر شهرستان فردوس به خاک سپرده شد. شهید علی اکبر خاوند اسفند سال 

۱۳6۳ در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

 آبگیری 3.5 میلیون متر مکعبی 
سازه های آبی قاینات

سازه های آبخیزداری قاینات بر اثر بارندگی های نیمه اول فروردین، ۳.5 
میلیون متر مکعب آبگیری شد. »گلی« رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
قاینات گفت: حجم آبگیری سازه های ملی از مجموع بارندگی های فروردین دو 
میلیون و 5۰۰ هزار متر مکعب و حجم آبگیری استحصالی سازه های مشاركتی 
حدود یک میلیون متر مكعب برآورد می شود و می توان گفت که بیش از یک سوم 

سازه های آبخیزداری آبگیری شده است. 
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غالمرضا بنی اسدی

مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی: 

چند بار بحث شده 
که اعتبارات این دو 
پروژه استانی شود 

اما هنوز اتفاقی 
نیفتاده و وزارتخانه 
هم به مرحله نهایی 

نرسیده است اما 
تا پایان سال مالی 

)تیر( وضعیت این 
دو پروژه مشخص 

می شود

 مدیر کل کتابخانه 
های عمومی: مجوز 

شروع کار پروژه 
کتابخانه مرکزی 

دریافت و اقدامات 
اولیه انجام شده 

است اما دولت 
پروژه جدیدی 
شروع نمی کند

قاسمی

سـال ها اسـت اسـم دو پروژه فرهنگی بزرگ به لیست 
دارایـی هـای نداشـته خراسـان جنوبـی اضافـه شـده 
اسـت و هـر سـال بـه مناسـبتی از آن هـا یـاد و سـراغی 
گرفتـه مـی شـود، پـروژه هایی کـه اگر بـا عـزم و جدیت 
راسـخ در همـان زمـان تصویـب و اختصـاص اعتبـار بـه 
جایـی مـی رسـید، بـی شـک زیرسـاخت هـای بخـش 
فرهنـگ و هنـر را توانمنـد و قوی مـی کرد امـا دریغ که 
هـر کـدام بـه بهانـه ای در راه ماند و بـا پرونـده ای بیش 
از ده سـال، هنوز هم سرنوشـتی مبهم و تاریک دارند. 
کتابخانـه مرکـزی بیرجنـد و تـاالر بـزرگ فرهنگـی که 
خـود مجموعـه ای را یـدک مـی کشـید نـه تنهـا در یـک 
دهـه گذشـته حتـی بـه 50 درصـد پیشـرفت نرسـیده 
اسـت بلکـه زمزمـه اسـتانی شـدن آن هـا سرنوشـت 
ناخوشایندشـان را مبهـم تـر کـرده اسـت در حالـی 
کـه بـه اذعـان برخـی مسـوالن کشـوری پـروژه هـای 
مشـابه در سـایر اسـتان هـا پیشـرفت خـوب و در حـد 

اتمـام دارد.
بـه گـزارش »خراسـان جنوبـی« سـاخت کتابخانـه 
مرکـزی بیرجنـد سـال 86 در سـفر دولـت نهـم بـه 
اسـتان مصـوب و کلنگ احـداث آن بـا حضـور دبیر کل 
نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور در شـرایطی بـه 
زمیـن زده شـد کـه مسـئوالن قـول دادنـد طـی چهـار 
سـال ایـن پـروژه تحویـل شـود امـا حـاال 13 سـال از 
تصویـب و 9سـال از کلنـگ زنـی شـروع آن مـی گـذرد 
ولی هنـوز کتابخانـه مرکـزی بیرجند ماهیـت فیزیکی 

نـدارد.
»محمـد قریـب« مدیـر وقـت کتابخانـه هـای عمومـی 
اسـتان آذر 92 گفت کـه 50 درصـد اعتبـار الزم برای 
احـداث ایـن بنـا از منابـع اسـتانی و بقیـه از اعتبـارات 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی تامیـن مـی شـود. 
در بررسـی هـای اولیـه مسـئوالن وقـت، سـهم اسـتان 
برای سـاخت ایـن کتابخانه بیـش از 40 میلیـارد ریال 
برآورد شـد و بـا توجه به رقـم اعتبـارات اسـتانی، آن ها 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـا بودجـه هـای خراسـان 
جنوبـی نمـی تـوان سـاخت ایـن کتابخانـه را پیـش برد 
بنابرایـن در سـفر دوبـاره دولت به اسـتان سـاخت این 
کتابخانـه و مشـکات پیـش رو مطـرح و مصـوب شـد 
پروژه از محل بودجه ملی به سـرانجام برسـد اما با این 
وجـود در سـال هـای گذشـته پـروژه بـا مشـکل زمین و 
همچنیـن موافقـت با متـراژ مـورد نظـر، مواجـه و حتی 
مـی تـوان گفـت در دسـت اندازهـای اداری گـم شـد تا 
ایـن که حـدود پنج سـال قبـل راه و شهرسـازی اسـتان 
بـا متـراژ زمیـن پـروژه و پیـش بینـی محـل آن در بولوار 
صیـاد شـیرازی موافقـت کـرد حتی بـه منظـور کاهش 
قیمـت، کاربـری فرهنگی برایـش تعریف شـد اما هنوز 

از خشـت چینـی آن خبـری نیسـت.
 دو سـال قبـل هـم زمزمـه پرداخـت بخشـی از هزینـه 
زمیـن در قالـب اوارق مشـارکت مطـرح شـد کـه پاسـخ 

هـای مسـوالن از پرداخـت هزینـه متفـاوت بـود. 

وعده 98
مدیـر کل کتابخانـه هـای عمومـی سـال 97 در خبری 
به خبرنـگار ما گفـت که مشـکل تامین زمیـن کتابخانه 
98 عملیـات  مرکـزی بیرجنـد، برطـرف شـد و سـال

اجرایـی آن شـروع می شـود.
 این پـروژه که احـداث آن از حدود 9 سـال قبـل مطرح 
شـده اسـت امـا بـه دلیـل مشـکات واگـذاری زمیـن 
دیـر بـه نتیجه رسـید تـا این کـه بـا پیگیـری هـای انجام 
شـده، مسـئله زمین با راه و شهرسازی اسـتان برطرف 
و حـدود 10 هـزار متـر زمیـن تحویـل داده شـد هـر 
چنـد پرداخـت هزینـه آن در قالـب کاربـری فرهنگـی، 
امسـال)97( بـه پایـان مـی رسـد و فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی در موافقـت نامـه هـای امسـال)97( 440 
میلیون تومـان هزینـه آن را پیـش بینـی و پرداخت می 
کنـد و سـال آینـده)98( عملیـات اجرایـی کتابخانـه 

مرکـزی بیرجنـد آغـاز مـی شـود.
 »رضایـی« تاکیـد کـرده بـود: هزینـه هـای سـاخت این 
پـروژه در 11هـزار متـر مربـع زیربنـا بایـد براسـاس 
فهرسـت بهـای سـال آینـده )98( بـرآورد شـود بـا ایـن 
وجـود سـاخت کتابخانـه مرکـزی اسـتان حـدود 15 
میلیـارد تومـان اعتبـار مـی خواهـد و در سـال هـای 
گذشـته بـه بهانـه فراهـم نبـودن زمیـن، هیـچ اعتباری 
بـه آن تخصیـص نیافـت، حـاال ایـن پـروژه ملـی بایـد از 

ایـن طریـق تامیـن اعتبـار شـود.
سـال 98 درحالی بـه پایان رسـید کـه »رضایـی« مدیر 
کل کتابخانـه هـای عمومـی دربـاره پـروژه کتابخانـه 
مرکـزی گفـت: مجـوز شـروع کار دریافـت و اقدامـات 
اولیـه انجـام شـده اسـت امـا دولـت پـروژه جدیـدی 
شـروع نمی کنـد و در صـورت برنامه ریزی بـرای پروژه 
جدید، بـه یقین احـداث کتابخانـه مرکـزی بیرجند در 
اولویت اسـت اما با توجه بـه کمبود کتابخانـه مرکزی، 
بـرای سـاخت و بازسـازی کتابخانـه هـا در بیرجنـد 

اقـدام و کارهـای خوبـی انجـام شـد. 

پیشرفت 13 درصدی
پـروژه دوم تـاالر بـزرگ شـهر اسـت کـه بازدیدهـای 
مسـئوالن اسـتانی و کشـوری هـم دردی از آن دوا 
نکـرد. احـداث تـاالر بـزرگ بیرجنـد سـال 1390 
كلنـگ زنـي شـد و از دو سـال قبـل کـه نماینـده مـردم 
بیرجنـد و درمیـان و خوسـف از آن بازدیـد کـرد در 

مانـد.  باقـی  فیزیكـي  پیشـرفت  درصـد   13 همـان 
در ایـن بازدیـد مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
اظهارکـرد کـه کـه اعتبار احـداث تـاالر بـزرگ بیرجند 
از منابـع ملـي اسـت و هفـت میلیـارد تومـان بـراي آن 

هزینـه شـده اسـت.
 »ناصـر نبـي زاده« گفـت کـه تـاالر بـزرگ بیرجنـد در 
زمینـي بـه مسـاحت هفـت هـزار متـر مربـع بـا زیربناي 
10 هـزار متـر مربـع سـاخته مـي شـود كـه شـامل دو 
سـالن 500 نفـره شـامل یـك سـالن موسـیقي و یـك 
سـالن آمفـي تئاتـر و اجتماعـات اسـت. امـا موضـوع به 
ایـن جـا ختـم نشـد و زمزمـه هـا از تبدیل ایـن دو پـروژه 

ملـی بـا پیشـرفت هـای ناخوشـایند مطـرح شـد. 

 زمزمه استانی شدن دو پروژه
در آخریـن پیگیـری خبرنـگار مـا، مدیـركل فرهنـگ 
و ارشـاد اسـامي گفـت: کتابخانـه مرکـزی و تـاالر 
بـزرگ شـهر هـر دو از پـروژه هـای ملـی اسـت اما سـال 
قبـل تخصیص اعتبار نداشـت. پـروژه تـاالر 13درصد 
پیشـرفت دارد و در همـان حـد باقـی مانـده و اعتبـار 

دیگـری نداشـته اسـت. 
»ناصـر نبـی زاده« افـزود: کتابخانـه مرکـزی در مرحله 
تحویـل زمیـن گرفتـار اسـت هـر چنـد محـل زمیـن 
مشـخص شـده اسـت اما هنوز تملک نشـده و هزینه آن 
پرداخت نشـده اسـت و موضوع در حوزه ملـی در حال 
پیگیـری اسـت و هزینـه زمیـن چنـد سـال پیـش و در 
زمـان طـرح موضـوع حـدود 400میلیـون تومـان بود. 
زمزمه اسـتانی شـدن این دو پـروژه چند بار در اسـتان 
مطرح شـد و او هم با تائیـد این موضوع افـزود: چند بار 
بحث شـده که اعتبارات این دو پروژه اسـتانی شود اما 
هنوز اتفاقـی نیفتـاده و وزارتخانه هم به مرحلـه نهایی 
نرسـیده اسـت امـا تـا پایـان سـال مالـی )تیـر( وضعیت 

ایـن دو پـروژه مشـخص می شـود.
 بـه نظـر وی اگـر پـروژه ملـی باشـد اعتبـار بیشـتری 
خواهـد داشـت امـا چنانچـه اسـتانی باشـد از توجـه 
اسـتانی برخـوردار و تامیـن اعتبـار می شـود و مسـایل 
آن در منطقـه قابـل پیگیـری اسـت امـا چنـان چـه ملی 
باشـد بودجـه ملـی وارد اسـتان مـی شـود و در حـوزه 
عمرانی، به زیرسـاخت های فرهنگـی کمک می کند. 
وی گفـت: مشـکل ایـن پـروژه هـا تامیـن اعتبـار اسـت 
امـا در وضعیـت موجـود کشـور تامین آن سـخت اسـت 
و اجـرای آن هـا بودجـه زیـادی مـی خواهـد درحالـی 
که پیشـرفت چندانـی نـدارد و اولویـت اتمام، بـا پروژه 
هایـی اسـت کـه پیشـرفت بـاالی 60درصـد داشـته 
باشـد. در هـر صـورت تعییـن تکلیـف پـروژه هـا مهـم 
اسـت و منتظـر روشـن شـدن وضعیـت آن هـا هسـتیم.

بهار 99؛ بهره برداری از حمام کاروانسرای سرایان  
حمام کاروانسرای سرایان امسال با اتمام مرمت به بهره برداری می رسد. 
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرایان با اشاره به 
انجام بازسازی حمام تاریخی کاروانسرا گفت: به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار 
این پروژه سال گذشته به پایان نرسید و از بودجه سفر وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی هم 100 میلیون تومان محقق شد که برای تجهیز 
حمام هزینه می شود. »عرب« اعتبار باقی مانده از سفر وزیر را 100 میلیون 

تومان دیگر اعام کرد که برای مرمت بنا صرف و بهار به بهره برداری می رسد. 

  3.3 میلیاد تومان، مطالبه کتابخانه ها
از شهرداری ها  

کتابخانه های عمومی استان، سه میلیارد و 360 میلیون تومان از شهرداری 
های استان مطالبه دارد. معاون مدیر کل کتابخانه های عمومی، گفت: این 
میزان مطالبه از محل سهم کتابخانه های عمومی از نیم درصد سهم درآمد 
شهرداری ها محاسبه شده است و360 میلیون تومان از مطالبات مربوط به سال 
97 است و 30 شهرداری استان سه میلیارد تومان از سال های قبل به کتابخانه 
ها بدهی دارند. »وفایی« سهم کتابخانه های عمومی استان از نیم درصد درآمد 
شهرداری ها در سال 98 را حدود یک میلیارد تومان بر اساس گزارش تفریغ 
بودجه اعام کرد که از این رقم 640 میلیون تومان پرداخت شد و 360 میلیون 
تومان باقی مانده است. وی با اشاره به پرداخت های خوب شهرداری بیرجند 
در سال های اخیر، بیشترین بدهی و پرداخت را هم مربوط به همین مجموعه 
خواند و افزود: یک سوم از سه میلیارد تومان بدهی سال های قبل مربوط به 

شهرداری بیرجند است. 

27درصد اعتبار کتابخانه های عمومی سرایان  
تخصیص یافت

27درصد اعتبارات کتابخانه های عمومی سرایان تخصیص یافت. رئیس 
اداره کتابخانه های عمومی سرایان میزان اعتبارات سال گذشته این مجموعه 
را 300 مییلیون تومان اعام کرد و گفت: از این مبلغ 79 میلیون تومان محقق 
شد و به پنج کتابخانه شهرستان تعلق گرفت. »فوالدی« افزود: 31میلیون تومان 
از این اعتبار برای کتابخانه عمومی در حال ساخت آیسک و 48 میلیون تومان 
برای چهار کتابخانه عمومی شهید انصاری، قلم چی سه قلعه، امام خمینی )ره( 

سرایان و دوست آباد هزینه شد.

امثال�و�حکم

ُبز َاخَفِش َیه     

 مثل »ُبز َاخَفِش َیه« به عنوان یک عبارت قدیمی در کتاب دستان ها و داستان ها 
قید شده است. مولف کتاب درباره آن این طور توضیح می دهد که در زبان معیار 
عبارت بز اخفش به این معناست که یعنی چیزی نمی فهمد اما مثل بز سرش را 
به قصد تصدیق تکان می دهد. دکتر »زنگویی« می گوید: گاهی فردی با کسی 
صحبت می کند ولی مخاطب چیزی درک نمی کند اما به قصد نشان دادن درک 
مطلب و تایید سخنان  گوینده، سرش را تکان می دهد و گوینده که موضوع را می 

فهمد این عبارت را در توصیف سفاهت شنونده به کار می برد. 

225 میلیون تومان تسهیالت صنایع دستی 
پرداخت شد

225 میلیون تومان تسهیات صنایع دستی در قالب مشاغل خانگی مستقل و 
پشتیبان در قاین به متقاضیان پرداخت شد. به گفته سرپرست میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی قاینات، این مبلغ برای اجرای 16 طرح اعطا شد که 
از این تعداد 15 طرح مستقل و فقط یک مورد پشتیبان و در زمینه سفال است. 
»عباس زاده« طرح های پشتیبان را در رشته های جاجیم، پارچه بافی سنتی، 
پاس و چرم دوزی بیان و اظهار کرد: برای دریافت نشان ملی توسط هنرمندان 
منطقه پیگیری می شود و سال قبل هشت اثر از شهرستان برای گرفتن نشان 
ملی معرفی شد که چهار مورد موفق به دریافت این امتیاز شدند. به گفته وی از 
35 اثر دارای نشان ملی در استان، 12 مورد مربوط به قاینات و در رشته های 

سفره آردی، پخل بافی، پارچه و نساجی سنتی است. 

میراث�ماندگار�

کاروانسرای نیگنان
قدمت بنای تاریخی کاروانسرای نیگنان بشرویه طبق کتیبه سردر شورودی آن 
به دوره قاجاریه برمی گردد. این کاروانسرا به صورت مستطیل بنا شده و دارای 
تختگاه ها و ایوان هایی در دو طرف در ورودی در نمای بیرونی کاروانسرا ست. 
در وردوی که در وسط ضلع شرقی قرار دارد بزرگ، چوبی و دو لته است که 
با میخ های زیبای قدیمی تزیین شده است و کتیبه سنگی در باالی درب 
خودنمایی می کند و بر روی آن تاریخ ساخت بنا ) 1314 ه.ق ( و نام معمار آن 

حک شده است.
آن چه که بر شکوه این بنای زیبا می افزاید، آجر چینی های سقف گنبدی شکل 
است که در نوع خود شاهکاری بی نظیر به حساب می آید. زیباترین بخش 
کاروانسرا، آجرچینی زیرگنبد موجود بر باالی هشتی ورودی آن است که با 
رنگ های قرمز و خاگستری تزیین شده است و زیبایی های معماری این بنا چشم 
هر بیننده ای را خیره می کند. ناودان های سنگی از دیگر قسمت های زیبا در 
کاروانسرا و برای هدایت آب باران به خارج بام است. باره بند یا به زبان امروزی 
اصطبل، در چهار گوشه کاروانسرا به صورت فضای سرپوشیده ای تعبیه شده که 
محل بستن اسب  ها بوده است. از نکات جالب این باره بند نوع آجرچینی گنبد 
کروی شکل آن است که با اشکال مربع و لوزی پوشیده شده و در انتها به یک 
نور گیر مربع شکل خاتمه می یابد . در این باره بندها یا همان اصطبل، تختگاهی 

با چهار ستون مجزا در وسط و هشت تختگاه دیگر در طرفین است.
این اثر با شماره 20563 به عنوان یکی از آثار ملی ایران، به ثبت رسیده است.

2 پروژه کالن فرهنگی
با آجر ابهام

کلک�خیال

میاد پر شکوه امام زمان)عج( رسید 
میاد پر شکوه امام زمان)عج( رسید 

پیمانه نشاط دل، از آسمان رسید 
هر دم فرشته ای به زمین پر کشان رسید 

جانان عالمی چو به اقلیم جان رسید 
میاد پر شکوه امام زمان)عج( رسید 

فرخنده دور هستی و سیر زمانه شد 
گردونه زمین و زمان شادمانه شد 
باغ بهشت بزم و نشاط و ترانه شد 

چون موقع والدت جان جهان رسید 
میاد پر شکوه امام زمان)عج( رسید 

فوج  فرشتگان مقرب ز آسمان 
برگرد کعبه طوف نمایند پرکشان 

مولود عشق زاد چو از مادر زمان 
خوش مژده ای به جان و دل عاشقان رسید 

میاد پر شکوه امام زمان)عج( رسید 
تنها نه حال عالم و اهل زمین خوش است 

موالی ما علی چو محمد به یقین خوش است
ختم رسل به روضه خلد برین خوش است

از حجتی که از سوی حق ارمغان رسید 
میاد پر شکوه امام زمان)عج( رسید

 برگرفته از دیوان ناقوس
 اثر استادغالمحسین یوسفی 

 چراغ برات
 و این فضای کرونایی

ما قومی قدرشناسیم. مرگ هم نمی تواند ما را از 
فکِر و اندیشیدن به هم دور کند حتی اگر میان مان 
فاصله ای به اندازه دو دنیا انداخته باشد. حتی بعد 
از این فاصله بزرگ، درگذشتگان در باور ما، حرمتی 
مضاعف می یابند خیلی بیشتر از آن چه در زندگی 
داشتند. خاِک پدر و مزاِر مادر برای ما حرمت بسیار 
می یابد. این درس را هم در آموزه های دینی می 
خوانیم و همین راه نمودن آموزه هاست که ما را به 
زیارت اهل قبور می کشاند. می رویم به ادب و فاتحه 
می خوانیم و دعا می کنیم و آیاتی از قرآن تاوت می 
کنیم و همین رفتن و جمع شدن دور مزار اموات، 
برای آنان هدیه ای است مغفرت آور و برای زندگان 
هم فرصتی است برای دیدن یکدیگر و افزایش 
همبستگی خویشاوندی و حتی افزایش محبت و 
همدلی چه خانواده هایی که میت مشترک دارند، 
یعنی پیشینه زیستن مشترک هم دارند و حیف 
خواهد بود اگر امروزشان خالی از آن اشتراکات 
خویشاوندی باشد. حیف است سعادت هم نفسی 
و کرامت هم خونی را از یاد ببریم لذا می توان از این 
منظر مراسم چراغ برات را فرصتی برای اهالی دو 
دنیا دانست. درگذشتگان، به آیات و دعا و خیرات، 
تکریم می شوند و اهالی این دنیا به صله رحم، به 
مهربانی تراوش یافته از دیده ها به آرامش می رسند 
و این هر دو بسیار خوب است. این سنت نیک را هم 
باید ارج نهاد اما مراقبت هم باید کرد تا سفره های 
پهن شده در مزار اموات به سفره چشم و هم چشمی 
تبدیل نشود. خدا نیاورد که کسی به خاطر دست 
خالی و بالطبع، سفره خالی تر، خجالت بکشد. خدا 
نیاورد کسی به غرور در سفره خالی تر بنگرد و خدا 
نیاورد که مردم در فاتحه خوانی میان فقیر و غنی 
تفاوت قائل شوند. حرمتی اگر ریخته شود. دلی اگر 
بشکند، حساب کار با خدایی است که بر دل های 
شکسته به شدت غیور است. باری، توجه داشته 
باشیم و نگذاریم این سنت نیک این صدقه صداقت 
آفرین به ناهنجاری های رفتاری، غبارآلود شود. 
امسال را اما یک مسئله دیگر هم داریم و باید حواس 
مان به کرونا و ضرورت فاصله گذاری اجتماعی هم 
باشد. حتی به وسایل پذیرایی که سال های پیش در 
روی هر قبر بود. امسال را پرهیز کنیم از این ماجرا و 
آنچه می خواهیم برای شادی امواتمان توزیع کنیم، 
هزینه اش را به امور خیر و ماندگار اختصاص دهیم 
تا نه سامت کسی به خطر افتد و نه کسی دست 
رد ببیند به تعارف و بفرما زدن خویش. از سوی 
دیگر هزینه کردن نذریات در جایگاه های مورد نیاز 
اجتماعی ماندگار تر و آثارش هم طوالنی مدت تر 
است و تا ادامه دارد آن آثار، ثوابش هم نثار روح اموات 

می شود و این خیلی بهتر است.

فروردین، پایان مهلت شرکت در جشنواره »دور از هم« 
جشنواره  در  شرکت  مهلت  آخرین  فروردین  پایان 
با  از هم« است که  فرهنگی و هنری مجازی »دور 
های  انجمن  و  رباب  فرهنگی  موسسه  مشارکت 
فرهنگی و هنری و فرهنگ و ارشاد استان برگزار می 
شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: با هدف 
ایجاد نشاط و فضای همدلی و همگرایی در خانواده 
ها، باال بردن روحیه افراد با حضور مداوم در خانه به 

ویژه ایام عید نوروز جشنواره فرهنگی و هنری مجازی 
»دور از هم« برگزار می شود. »نبی زاده« افزود: این 
جشنواره مبتنی بر خلق بخش هایی از یک اثر هنری 
نقاشی  موسیقی،  نمایش،  مختلف  های  رشته  در 
و عکس و ... به صورت مجزا توسط افراد در مکان 
های مجزا و با فاصله از هم است که در نهایت به تولید 
اثری واحد و یکپارچه منجر می شود و به واسطه خلق 

یک اثر هنری واحد، فاصله ها رنگ می بازند و افراد 
گرچه دور از هم هستند ولی خود را در کنار و نزدیک 
هم احساس می کنند. وی اهداف جشنواره را تشویق 
خانواده ها به ماندن در خانه، توجه بیشتر افراد به 
کارکردهای سازنده فضای مجازی به جای روش های 
مرسوم کاری و روش های نوین برای ایجاد ارتباط و 

تولید آثار هنری و ... بیان کرد. 

آذین بندی بقاع در نیمه شعبان 
بقاع و امامزداده های استان برای جشن نیمه 
شعبان آذین بندی می شود. معاون فرهنگی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه گفت: با توجه به 
شیوع بیماری کرونا امسال برگزاری جشن های 
بندی  آذین  و  است  شده  محدود  شعبان  نیمه 
بیشتر بقاع و امامزاده ها و مسیرهای منتهی 
به آن ها، پخش سرود و مناجات و دعای عهد، 
زیارت آل یاسین و ادعیه از برنامه های امسال به 
مناسبت میاد حضرت مهدی)عج( است. حجت 
االسام »مختاری« پخش سرود و ادعیه از بلندگو 
در شهرستان ها، توزیع بسته غذایی بین ایتام و 
مستمندان و... را از دیگر برنامه های ویژه نیمه 
شعبان برشمرد و افزود: با توجه به شیوع کرونا و 
بسته بودن بقاع و امامزاده ها پخش اذان و ادعیه و 

ضدعفونی آن از برنامه های متداول است. 

مهـم تریـن مشـکات و موانـع صنایـع دسـتی در قاینات نبـود بـازار فروش مناسـب و 
بازارچـه دایمی عرضـه و فروش اسـت. این مطلـب را »عبـاس زاده« سرپرسـت اداره 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی قاینات در جلسـه هم اندیشی حمایت 
از مشـاغل خانگی با نـگاه ویژه به صنایع دسـتی مطـرح و تاکید کـرد: با توجـه به این 
که صنایع دسـتی از تنوع رنگ، طـرح، کیفیت و شـکل برخوردار و مـواد اولیه و ابزار 
آن در کشـور به وفـور موجود اسـت، از لحـاظ اقتصـادی، اشـتغال و فرهنـگ نقش به 
سـزایی دارد. فرمانـدار قاینات هـم در این جلسـه بر لـزوم اتخـاذ راهکارهـای جدید 
اشـتغال در سـال جهش تولید تاکید کرد و گفت: نامگذاری امسـال به جهش تولید 
و تاکیـد اسـتاندار مبنـی بـر تمرکـز هـر شهرسـتان بر روی رشـته هـای خـاص صنایع 
دسـتی بومـی و دارای مزیـت تولیـد بایـد مـورد توجـه برنامـه ریـزان و فعـاالن صنایع 
دسـتی شهرسـتان قرار گیرد. »کریمـی« افزود: در این راسـتا تشـکیل شـرکت های 
تعاونـی برای یافتـن بازارهـای جدید فـروش محصوالت، تامیـن مواد اولیه بـا قیمت 
مناسـب تر، کیفیـت بهتـر و البتـه بـه کارگیـری خاقیـت، نـوآوری و اسـتفاده از ایده 
هـای جدیـد مـی توانـد راهگشـا باشـد. بـه گفتـه وی بایـد بـا راهکارهـای جدیـد، بـه 
ایجـاد اشـتغال، افزایـش توانمنـدی هـای شهرسـتان و درآمدزایـی بـرای خانـواده 

هـای هنرمنـدان صنعتگـر دسـت یابیم.

چالش های تولید صنایع 
دستی قاینات 
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