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پای صحبت بازیگر بیرجندی 

سریال رمضانی شبکه 2

 قاسم بچه 
مهندس



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

باز هم پست مشهد به طبس نرسید

1338در  فروردیـن   12 تاریـخ  بـه   2817 شـماره  در  خراسـان  روزنامـه 
مطلبـی در صفحـه 6 آورده اسـت: تصـور مـی رفـت کـه با تجدید سـال وضع 
پسـت هـم عـوض شـود و بـه طور مرتـب و منظـم وارد خواهد شـد. متاسـفانه 
با ورود پسـت سـه شـنبه سـوم فروردیـن ماه 38 نامـه  و روزنامه های مشـهد 
بـه طبـس نرسـید. همـان طوری که پسـت و تلگـراف اسـتان نهم بـه روزنامه  
پاسـخ داده انـد در ایـن مـورد قصـوری متوجـه مشـهد نیسـت بلکـه نامرتبـی 

پسـت نتیجـه عـدم توجـه پسـت و تلگـراف تربـت حیدریـه و گناباد اسـت.

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

هر روز آمار کرونایی ها و تعداد بیماران ترخیص شده از بیمارستان های استان  ●
اعالم می شود اما مسئوالن نمی گویند چگونه از افرادی که به این بیماری مبتال 
شده اند، مراقبت می شود و آیا نظارتی بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

توسط آنان و خانواده هایشان برای جلوگیری از ابتالی دیگران وجود دارد؟
هر روز شاهد تغییراتی در میدان های جنوب شهر و به سازی و زیبا سازی آن  ●

هستیم اما انگار مهرشهر طفل ناتنی مرکز استان است که قدمی برای زیباسازی 
بولوارها و میدان های آن برداشته نمی شود. ادعاهای مسئوالن مبنی بر توجه به 

این نقطه جز وعده چیزی نبوده است.
آسفالت حد فاصل میدان ابن حسام تا چهار راه بولوار پیامبر اعظم)ص( پس از  ●

حفاری سال های قبل برای شبکه فاضالب و نشست محدوده حفاری ها به دلیل 
زیرسازی نامناسب دارای موج های زیادی است. چرا برای بهبود این وضعیت 

تالشی از سوی شهرداری دیده نمی شود؟

نیایش

دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان
بسم ا... الرحمن الرحیم

اللهّم اْرُزْقنی فیِه َفْضَل َلْیَلِة الَقْدِر وَصّیْر أموری فیِه من الُعْسِر الی الُیْسِر واْقَبْل 
َمعاذیری و ُحّط عّنی الّذنب والِوْزِر یا رؤوفًا ِبعباِدِه الّصاِلحین.

خدایا روزی كن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن كارهای مرا از 
سختی به آسانی و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را ای مهربان به 

بندگان شایسته خویش.

در محضر رمضان

هاشمی: با اتصال 
400 روستای 

جدید به شبکه 
گاز، از جمعیت 

130 هزار خانواری 
روستایی استان  

92 درصد به تعداد 
116 هزار خانوار از 
نعمت گاز برخوردار 

می شوند

  350 میلیارد
 اعتبار مصوب گازرسانی 400 روستا

ریشه گرفتاری های انسان

»اللهّم اْرُزْقنی فیِه َفْضَل َلْیَلِة الَقْدِر وَصّیْر أموری فیِه من 
الُعْسِر الی الُیْسِر«. شاید شنیده باشید که شب قدر به 
لحاظ عظمت اش در میان چند شب پنهان است؛ شب 
های 19 ،21 و23 که توجه و احتمال بیشتر به یکی 
از این سه شب داده شده است و همچنین در سیره و 
روایات، شب 27 ماه رمضان هم ذکر شده و اهل سنت 
هم آن را قوی تر می دانند، شاید دلیلش تالش بیشتر 
برای رسیدن به آن شبی است که بهتر از هزار ماه است، 
بنابراین با ظرافتی در دعای امروز یادآوری می شود 
که از شب بیست و هفتم هم غفلت نکنید. در فراز دوم 
هم یک خواسته به جا و شامل حال همه در این دوره 
و زمانه که گرفتاری ها بشریت را احاطه کرده است 
از خداوند داریم که خدایا مشکالت و سختی های 
زندگی ما را از سختی به آسانی بگردان. باید دعا کنیم 
خدا سختی ها را آسان کند و البته به عوامل دخیل در 
به وجود آمدن مشکالت هم باید توجه کنیم. قرآن در 
سوره سجده آیه 14، ریشه تمام گرفتاری ها را در دنیا 
و آخرت فراموشی قیامت ذکر می کند. هر گناهی که 
انجام می شود آثاری روی زندگی ما در دنیا و عقوبت 
بیچاره کننده ای هم در آخرت دارد. در جایی دیگر 
در سوره روم آیه 36، منشأ گرفتاری ها را خود انسان 
معرفی می کند. از این آیه به خوبی استفاده می شود 
که حداقل، بخشی از مصائب و گرفتاری هایی که دامن 

گیر انسان می شود، نتیجه اعمال و گناهان اوست.

 191 هزار سرپرست خانوار 
وام یک میلیونی گرفتند

انصاری - 191 هزار سرپرست خانوار استان تسهیالت یک میلیون تومانی حمایتی 
دولت در شرایط کرونا را دریافت کردند. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
خبرنگار ما گفت: 240 هزار خانوار استان یارانه دریافت می کنند و تسهیالت یک 
میلیون تومانی به حساب حدود 80 درصد سرپرستان خانوار واریز شده است. به 
گفته »اشرفی« 10 خرداد آخرین فرصت برای ثبت نام دریافت تسهیالت یک میلیون 
تومانی است. وی درباره تسهیالت کارفرمایی کرونا گفت: بر اساس برنامه زمان 
بندی پیش بینی شده، پرداخت تسهیالت در دو ماه آینده به تدریج انجام می شود که 
تسهیالت 12 میلیونی با ارائه سفته، مبالغ باالتر تا 180 میلیون تومان با ارائه سفته و 
معرفی ضامن و بیش از آن با وثیقه مورد قبول بانک پرداخت خواهد شد و بازپرداخت 

آن پس از تنفس تا پایان شهریور سال 99، به مدت دو سال است.

درصد مشمول خصوصی سازی 10 شرکت استان

انصاری- میزان خصوصی سازی مصوب برای 10 
شرکت و  صندوق حمایتی استان اعالم شد. مدیر کل 
امور اقتصادی و دارایی استان گفت: مطابق فهرست 
بنگاه های مشمول واگذاری 100 درصد سهام 
آبفای روستایی، 48 درصد سهام آبفای شهری، 
100 درصد سهام آب منطقه ای، 5 درصد دارایی 
شرکت غله و بازرگانی و 100 درصد سهام نیروی 
برق )نیروگاه ها( است.به گفته »جعفری«  48 درصد 
سهام صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش 
کشاورزی، 49 درصد سهام صندوق حمایت از توسعه 
فعالیت های کشاورزی زنان روستایی درمیان، 49 

درصد سهام صندوق حمایت از توسعه فعالیت های 
کشاورزی زنان روستایی سرایان، 49 درصد سهام 
صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان 
خوسف و 49 درصد سهام صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی سرایان، سربیشه، فردوس، قاین، 
خوسف، درمیان، بشرویه، زیرکوه، نهبندان، طبس 
و بیرجند مشمول واگذاری به بخش خصوصی است. 
وی در پاسخ به آخرین آمار از وضعیت خصوصی سازی 
این شرکت ها اظهارکرد که آمار خصوصی سازی در 
حیطه سازمان خصوصی سازی است و این سازمان به 

استان آمار و اطالعاتی ارائه نداده است.

 آخرین رده شهرستان ها
 در ابتال به کرونا

روز گذشته با مثبت شدن یک مورد جدید ابتال به 
کرونا در بیرجند، آمار مبتالیان در استان به 633 
نفر افزایش یافت.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند گفت: 587 بیمار با حال عمومی 
خوب ترخیص شدند و یک نفر هم در بیمارستان 
بستری و آمار جان باختگان هم بدون تغییر، 45 
نفر است. دکتر »مهدی زاده« افزود: بر این اساس، 
بیرجند با 209 نفر بیشترین مبتال را دارد و طبس، 
درمیان، قاین، زیرکوه، سرایان، فردوس، بشرویه 
و سربیشه هم بدون تغییر به ترتیب با 150، 71، 
63، 44، 36، 26، 19 و 7 بیمار در رده بعدی 
نمودار مبتالیان قرار دارند. همچنین خوسف و 
نهبندان هم با چهار مبتال، همچنان روزهای بدون 

تغییری را سپری می کنند.
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اکبری

 امسال گازرسانی به 400 روستای باالی 20 خانوار 
350 میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد در  استان 
حالی که برای اتصال نقاط هدف گذاری شده به شبکه 
سراسری گاز، 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 
مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به این 
که سال گذشته نیز چنین چالشی وجود داشت که برای 
تامین اعتبار تکمیلی، اصالحیه ارسال و اعتبار مورد 
نیاز محقق شد، گفت: امسال نیز برای تصویب و تحقق 
500 میلیارد تومان اعتبار، اصالحیه دادیم. »هاشمی« 
با یادآوری این که هدف، گازرسانی به روستاهای 

باالی20 خانوار است اما روستای با خانوار کمتر در 
مسیر نیز به شبکه متصل می شود، افزود: در همه 
روستاها و شهرستان های استان به جز نهبندان و طبس 
که دیرتر به شبکه گاز متصل شدند، توازن گازرسانی 
برقرار است و امسال نیز روستاهای باالی 20 خانوار 
این شهرستان ها در اولویت است. وی با بیان این که هیچ 
پروژه نیمه تمامی از سال های قبل نداریم و 75 درصد 
روستاهای باالی 20 خانوار به شبکه گاز متصل است، 
افزود: از هزار و 800 روستا با میانگین جمعیتی بین 
صفر تا هشت خانوار، هزار و 600 روستا بدون خانوار یا 
تک خانواری است و 200 روستا بین دو تا هشت خانوار 
دارد که چنین روستاهایی گازدار نمی شوند. به گفته 

هاشمی ، با اتصال 400 روستای جدید به شبکه گاز، 
از جمعیت 130 هزار خانواری روستایی استان  92 
درصد به تعداد 116 هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار 
می شوند. وی هفته دولت سال آینده را زمان  جشن پایان 
گازرسانی به روستاهای با نرم جمعیتی هدف گذاری 
اعالم و اظهار کرد: برای گازرسانی به 10 هزار واحد 
مسکن محرومان نیز پس از اعالم تکمیل واحدها اقدام 
می شود. هاشمی  افزود: برای امسال با اعتبار حدود 
20 میلیارد تومان، گازرسانی به 200 واحد تولیدی 
و صنعتی نیز هدف گذاری شده است که در صورت 
موافقت با اصالحیه اعتبار، حدود 300 تا 400 واحد 

صنعتی گازدار می شود.

قرارگاه خاتم االنبیا )ص( تفاهم نامه همکاری برای توسعه استان را امضا کرد

تعهد سازندگی 
تفاهم نامه همکاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در 
توسعه استان، به امضای فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و 
استاندار خراسان جنوبی رسید و قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 
متعهد شد در زمینه مطالعات، اکتشاف و فراوری محصوالت 
معدنی استان همکاری کند. فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 

در این مراسم، خراسان جنوبی را از مستعدترین استان ها به 
لحاظ ظرفیت های مختلف دانست. سردار »سعید محمد« با 
اشاره به ظرفیت های حمل و نقل، کشاورزی، زیرساخت های 
شهری، صنعت و معدن استان، از استقبال قرارگاه از پیشنهاد 
همکاری در حوزه های معدنی این منطقه خبر داد. استاندار هم 

با اشاره به وضعیت ذخایر معدنی غنی استان، از تمرکز دولت 
در سال های اخیر بر مطالعات و اکتشافات پهنه های معدنی 
گفت. »معتمدیان« افزود: در پی مطالعات و شناسایی پهنه های 
بسیار مطلوب، سرمایه گذاری های خوبی برای بهره برداری 
از این ظرفیت ها توسط سازمان های وابسته به دولت و بخش 

خصوصی در استان انجام شده است. 
وی با تأکید بر تجربه و توانمندی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
)ص( خاطرنشان کرد: با امضای این تفاهم نامه، زمینه حضور و 

فعالیت هر چه بیشتر قرارگاه در استان فراهم می شود.



          شهرستان ها  3 
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رئیس اداره 
صنعت، معدن 

و تجارت طبس: 
ضعف زیرساخت 

در نواحی صنعتی 
شهرستان از جمله 

نبود مسیر ارتباطی 
و دسترسی 

مناسب، برق و 
... وجود دارد که 

برای تقویت شبکه 
برق رسانی طی 

چند سال گذشته 
پیگیری ها با شدت 

بیشتری همراه 
بود اما هنوز شاهد 

تحقق آن نیستیم

مدیرعامل شرکت 
شهرک های 

صنعتی: رفع 
مشکالت و ضعف 

های زیرساختی 
شهرک بر عهده 

این شرکت است 
و معایب بیرون 

شهرک باید توسط 
دیگر دستگاه های 
خدمات رسان رفع 

شود

7 میلیارد؛ نیاز تقویت شبکه برق

سیاهه ضعف های زیرساختی 
در شهرک صنعتی طبس

اکبری

 با توجه به آن چه در سند توسعه چشم انداز طبس 
آمده، افق 1404 برای توسعه بخش صنعتی و معدنی 
شهرستان تعیین شده است اما تزریق قطره چکانی منابع 
اعتباری و در برخی شرایط تخصیص نیافتن اعتبار در 
کنار فعالیت با حرکت الک پشتی برای اجرای پروژه های 
زیرساختی سبب شده است تا رسیدن به افق توسعه در 
زمان مشخص شده دور از انتظار به نظر آید. قطب زغال 
سنگ کشور با بیش از 150 پروانه بهره برداری و 30 نوع 

ماده معدنی شناخته شده و برخورداری از 100 درصد 
معادن زغال سنگ که سبب رقابت و افزایش سرمایه 
گذاری می شود مدت هاست با وجود سه ناحیه و شهرک 
صنعتی از ضعف زیرساخت هایی چون برق، آب، مسیر 
دسترسی، مخابرات، اینترنت، ایمنی و ... در رنج است 
و با آن که وعده ها برای رفع این نیازها بسیار است اما 
تحقق نیافته و باری از مشکالت کم نشده است. به گفته 
فعاالن شهرک صنعتی هر چند آب و گاز مورد نیاز این 
محدوده 40 هکتاری تامین شده است اما کمبود آب 
شرب بهداشتی برای افراد مشغول در این شهرک، مسیر 

حادثه ساز منتهی به شهرک، نبود ایمنی و ... از جمله 
مشکالتی است که گریبان گیر فعاالن حوزه صنعت 
است و با آن دست و پنجه نرم می کنند و با این که تقویت 
شبکه برق رسانی در اولویت است اما عملیاتی شدن این 

زیرساخت بیش از هفت میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

۴0 درصد واحدهای تولیدی فعال
به گفته رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس، 
بیش از 70 پروانه بهره برداری در شهرستان صادر 
شده است که از این تعداد بیش از 40 درصدآن ها 
فعال است اما ضعف زیرساخت در نواحی صنعتی 
شهرستان از جمله نبود مسیر ارتباطی و دسترسی 
مناسب، برق و ... وجود دارد که برای تقویت شبکه 
برق رسانی طی چند سال گذشته پیگیری ها با شدت 
بیشتری همراه بود اما هنوز شاهد تحقق آن نیستیم. 
»زارع نیا« اولویت اول شهرستان را با توجه به قابلیت 
معدنی  صنایع  توسعه  طبس،  معدن  حوزه  های 
می داند و اضافه می کند: میزان توجه به سرمایه 
گذاری ها در سال گذشته نشان دهنده جذابیت و 
ظرفیت باالی شهرستان است بنابراین نیاز به تامین 
زیرساخت ها و شرایط مورد نیاز شهرک های صنعتی 
دیده می شود. وی با اشاره به تامین نشدن اعتبار 
مورد نیاز برای زیرساخت برق و احداث پست 132 
کیلو ولت شهرک صنعتی، کمبود آب شرب، ضعف 
زیرساخت مخابراتی و دوبانده شدن مسیر منتهی به 
شهرک را از جمله مشکالت شهرک اعالم و اظهارکرد 
که اعتبار مورد نیاز برای تامین برق شهرک صنعتی 
طبس و احداث پست 132 کیلو ولتی ناحیه شهرک 
صنعتی طبس محقق نشده است و تامین آب شرب 

باید مدیریت و برطرف شود.

جلسه رفع مشکالت، اوایل خرداد
 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان نیز با 
بیان این که مشکالت در طبس بسیار و برق رسانی به 
شهرک اولویت اول در شهرستان است، افزود: رفع 
مشکالت و ضعف های زیرساختی شهرک بر عهده این 
شرکت است و معایب بیرون شهرک باید توسط دیگر 
دستگاه های خدمات رسان رفع شود. به گفته »پارسا« 
جلسه ای برای حل مشکالت شهرک صنعتی طبس 
و برق رسانی در اوایل خرداد برگزار و نتیجه تصمیم 
گیری ها در نیمه های ماه اعالم می شود. وی از نیاز 
هفت میلیاردی برای برق رسانی به شهرک صنعتی 

طبس خبر داد. 

14 مطالبه مردمی نیمبلوک پیش روی نماینده منتخب
سدیدی - امام جمعه خضری دشت بیاض در دیدار 
با نماینده منتخب مردم قاینات و زیرکوه 14 مطالبه 
مردم بخش نیمبلوک را با او درمیان گذاشت و خواستار 
پیگیری آن شد. حجت االسالم والمسلمین »یعقوبی« 

قول همراهی را به »اسحاقی« داد تا هر چه زودتر این 
خواسته ها تحقق یابد. به گفته وی، مردم این منطقه 
به آن چه حق آن هاست نرسیده اند به همین دلیل از 
برخی مسئوالن ناامید و دلگیر هستند و تا کار مثبتی 

انجام نشود به آن ها اعتماد نمی کنند. او برای در اختیار 
اعالم  منتخب  نماینده  دفتر  برای  مکانی  گذاشتن 
آمادگی کرد.  »اسحاقی« نماینده منتخب هم گزارشی 
از دیدارهای خود با مقامات کشور و مدیران استانی 
ارائه داد و گفت: به زودی نتایج مثبت این دیدارها را به 

مردم حوزه انتخابیه اعالم می کنم.

از گوشه و کنار استان 

2  کیلومتر محور بیرجند 
سربیشه یک طرفه شد

2 کیلومتر دیگر از باند دوم بیرجند سربیشه در 
محدوده شهر مود زیربار ترافیک رفت. مدیرکل 
راه وشهرسازی گفت: این مسیر 2 کیلومتری در 
محدوده مسجد صاحب الزمان )عج( مود قرار 
دارد که برای  استفاده کاربران جاده ای آماده 
شد.»داعی« افزود: احداث این قطعه از مصوبه 
های سفر استاندار به بخش مود سربیشه بود که 

با اعتبار هفت میلیارد تومان تکمیل شد.

 بشرویه پیشرو
در پرداخت زکات

مردم متدین بشرویه در باره  پرداخت زکات بیشترین 
همکاری را دارند. فرماندار بشرویه در شورای 
از گذشته  این شهرستان گفت: بشرویه  زکات 
یکی از شهرستان های پیشرو در جمع آوری زکات 
است اما همچنان نیازمند فرهنگ سازی بیشتر 
پرداخت زکات  به سنت حسنه  به منظور عمل 
مستحبی و واجب هستیم. »علی شفیعی« افزود: 
سال گذشته مردم این شهرستان 2۹3 میلیون 
تومان زکات واجب و مستحبی، فطریه عام و سادات 
و کفاره پرداخت کردند. به گفته او کار جمع آوری 
زکات و فطریه توسط سه موسسه دارای مجوز زیر 
نظر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( در 

شهرستان انجام می شود.

پیگیری مصوبه های سفر 
استاندار به سربیشه 

مصوبه های سفراستاندار به سربیشه با حضور 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به صورت 
ویدئو کنفرانس بررسی شد.به گزارش»خراسان 
جنوبی« در این جلسه مصوبه های حوزه راه، 
آب و فاضالب و میراث فرهنگی مورد بررسی 
قرار گرفت و دستگاه های مرتبط مکلف شدند 
در اسرع وقت برای تکمیل پروژه های مصوب 
اقدام  کنند. دو سفر استاندار به سربیشه 74 
مصوبه داشت که از این تعداد 27 مصوبه 100 
درصد اجرایی شد و بقیه در دست پیگیری است و 

پیشرفت حدود 70 درصدی دارد.

باخبرنگاران

نهبندان 2بار لرزید
بامداد روزگذشته نهبندان دو بار لرزید. به گزارش شبکه لرزه نگاری بیرجند 
وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین 
لرزه ای به بزرگی 3.۹ در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( درنهبندان ثبت 
شد. زمان وقوع این زمین لرزه 1:56 روز گذشته در عمق 10 کیلومتری زمین 
و مرکز آن ۹1 کیلومتری نهبندان بود. همچنین ساعت 2:42 بامداد نیز زمین 

لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در اطراف نهبندان ثبت شد.

کاروان نیکوکاری در چدان 
کاروان نیکوکاری به روستای چدان قاینات اعزام شد. رئیس جمعیت هالل 
احمر قاینات گفت: این کاروان به 30 نفر از اهالی چدان خدمات رایگان ارائه 
داد. »یوسفی« ادامه داد: معاینه رایگان مراجعه کنندگان توسط پزشک داوطلب 
هالل احمر، توزیع داروی رایگان بین بیماران و سنجش فشار خون از جمله 
خدمات این تیم بود. او برگزاری کالس های آموزشی امدادی و بهداشتی، 
اجرای برنامه های مفرح و آموزشی برای کودکان و نحوه پیشگیری از ابتال به 

انواع بیماری ها را از دیگر فعالیت های این تیم اعالم کرد.

سفره مهربانی برای ۱000 محروم سربیشه 
سفره های مهربانی هالل احمر میزبان هزار نفر از محرومان سربیشه بود. 
»توسلی نیا« رئیس جمعیت هالل احمر سربیشه گفت: در قالب این طرح با 
همکاری جمعیت هالل احمر، خیران و مرکز نیکوکاری سربیشه، هزار پرس 

غذای گرم بین نیازمندان این شهرستان توزیع شد.

بررسی چالش های والیبالی بشرویه
مشکالت هیئت والیبال بشرویه با حضور جمعی از مسئوالن بررسی شد. 
فرماندار بشرویه در نشست با رئیس هیئت والیبال استان و جمعی از فعاالن این 
رشته، بر همدلی و همفکری همه عوامل ورزش بشرویه تاکید کرد. »شفیعی« 
از رئیس هیئت والیبال استان خواست تا این رشته ورزشی برای خواهران و 
برادران در بشرویه ویژه دیده شود. به گزارش»خراسان جنوبی« در پایان این 
نشست از زحمات »یوسف پور« رئیس سابق هیئت والیبال بشرویه قدردانی و 

»حمید عبدی« به عنوان رئیس جدید این هیئت معرفی شد.

ساخت و ساز در حریم 3 رودخانه بشرویه
جاری نشدن آب در سه رودخانه بشرویه سبب شده است برخی از مردم در حریم آن 
ساخت و ساز انجام دهند. به گزارش»خراسان جنوبی« در جلسه تعیین وضعیت 
رودخانه های بشرویه اعالم شد که سه رودخانه بشرویه بیش از 30 سال خشک است 
و چند سال از ساخت و ساز مردم در حریم این رودخانه ها می گذرد و برای زیرسازی 
و آسفالت معابر این نقاط اقدامی انجام نشده است.  در این جلسه مقرر شد تیم 
کارشناسی باهمراهی کارشناسان آب منطقه ای استان، اعضای کمیسیون ماده 3 
)قانون حریم و بستر رودخانه ها( طی دو هفته آینده از رودخانه های شهر بشرویه بازدید 

کند و پیگیری الزم برای رفع مغایرت ها و محدودیت ها برای شهروندان انجام شود.
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 خسرومنش: 
به یقین نقش و 

اجراهای زیاد در 
بروز توانمندی 

بازیگر تاثیر د راد 
اما تولید فیلم و 

سریال در استان 
کم است و کیفیت 

زیادی هم ندارد

یال رمضانی شبکه 2 پای صحبت بازیگر بیرجندی سر

قاسم بچه مهندس
قاسمی- این شب ها شبکه 2 فصل سوم از سریال بچه 
مهندس را روی آنتن می برد. این سریال ماه رمضان شاهد 
ایفای نقش دو بازیگر بیرجندی است. قاسم و دایی در حالی 
مقابل دوربین این سریال رفته اند که بسیاری از تماشاگران 
استانی این سریال، ریز به ریز حرکات، دیالوگ ها و... آنان 
را زیر نظر دارند و از دید خود به آنان نمره می دهند. محمود 
خسرومنش )قاسم( بازیگر جوانی است که در اولین قسمت 
های سریال با لباس محلی دیده و در قسمت های اخیر هم 
عباس علی نورایی )دایی( با لباس محلی در سریال حاضر 
شده است. صرف نظر از دیدگاه های متفاوت و نقدهای 
وارد شده بر اجراها، حضور دو بازیگر بیرجندی در سریالی 
را که از شبکه ملی روی آنتن است و کمتر اتفاق می افتد ، 
می توان اتفاقی خوشایند دانست و با لحاظ مشکالتی که 
جوانی بیرجندی برای 9 ماه بازی در این سریال تحمل 
کرده است می توان برای راه یابی هنرمندان استان به عرصه 
سینما و تلویزیون بهتر و بیشتر برنامه ریزی کرد. خسرومنش 
در گفت و گو با »خراسان جنوبی« از روزهای حضور در این 

سریال می گوید.
از سوابق هنری خود بگویید.

از محضر استادانی چــون حسین عباس زاده، مهدی 
حسینی و محمد براتی بهره بردم و در حدود 10تئاتر جدی 
روی صحنه رفتم. سال 88 به دلیل سربازی در کارم وقفه 
افتاد اما پس از آن و به ویژه از سال 95 به بعد با نقش اصلی 
عروسک گردانی و تئاتر صحنه به طور جدی فعالیت را شروع 
کردم. البته در جشنواره ای شرکت نکردم و زمانی که می 

خواستم این کار را انجام دهم گروه تئاتر آماده نبود.
چطور سر از بازی در این سریال درآوردید؟

ــالم شد که بازیگر  از طریق یک فــراخــوان در تهران اع
شهرستانی با لهجه و لباس محلی می خواهند که من هم 
یک اجرا با لباس و لهجه محلی فرستادم که مورد پذیرش 
قرار گرفت و پس از تست دادن، 

برای بازی انتخاب شدم. 
دربـــــاره پــوشــش شــمــا در 
قسمت های اول سریال 
انــتــقــادهــایــی مــطــرح شد 

نظرتان چیست؟
ــا لــبــاس محلی  ب
بــــرای تست 
دادن نرفتم 
بـــلـــکـــه 

کارگردان تحقیق کرده بود که لباس محلی عشایر بهلولی 
ثبت شده است و برای پوشیدن آن برنامه ریزی کرد. البته 
خیلی کم آن را پوشیدم ولی آقای نورایی در سریال تمام 
نقش های خود را با لباس محلی اجرا می کند. سوالم از 
مردم این است که وقتی در تعطیالت نوروزی هر روز، رقص 
محلی را با همان لباس در باغ اکبریه می بینند چرا از آن گله 
نمی کنند؟ به نظرم این حرف هدایت شده است در حالی 
که من نوعی از لباس محلی استان را پوشیدم که ثبت شده 
است. لباس محلی برای رفت و آمد مسیر و در قسمت اول 
با هدف معرفی نماد فرهنگی بود که براساس تحقیقات 
انتخاب شد و نویسنده می خواست جوانی شهرستانی با 
لباس و لهجه محلی، سختی کشیده، غیرتی و تعصبی این 

نقش را بازی کند. 
چرا لباس محلی دیگر استان ها پذیرفته اما از لباس شما 

انتقاد می شود؟
چون در استان های دیگر نقش اجرا شده بیشتر با لباس 
محلی بوده است اما لباس محلی این جا با این که ثبت شده 
کمتر پذیرفته شده است در حالی که آقای نورایی تمام 
نقش هایش با لباس محلی است. به نظرم پوشش یک نماد 

و نویسنده درباره آن تحقیق کرده است.
چرا صحبت کردن شما با لهجه محلی خیلی کوتاه بود؟

لهجه محلی فقط در قسمت های اول بود و کارگردان نظر 
داد که سریال برای همه مردم کشور است و آن ها با لهجه 
بیرجندی آشنایی ندارند و همه واژه ها را متوجه نمی شوند 
بنابراین بعد از آن باید به گونه ای صحبت می کردم که همه 
مردم متوجه شوند و چون چهار سال از زمان دانشجویی ام 

می گذشت لهجه ام به فارسی تغییر کرد.
آیا فی البداهه هم صحبت می کردید یا دیالوگ های متن را به 

کار می بردید؟
 بیشتر صحبت ها بر اساس نظر کارگردان و فیلم نامه بود 
البته برخی واژه ها مانند )) َاِتش گیری یا به ِدر ری« را خودم 

به کار بردم.  
درباره نقش تان توضیح دهید.

نقش را کارگردان تعیین کرده بود. جوانی شهرستانی، 
اولین اجرا چون به  از  کمی عصبی و غیرتی که پس 
شخصیت مورد نظر کارگردان نزیک بود انتخاب شدم. 
فیلم برداری 9 ماه و تا آخر اسفند طول کشید. کارگردان 
می خواست جوانی سختی کشیده و شهرستانی را نمایش 
دهد. نویسنده چند ماه قبل از اجرای فیلم نامه آن را تنظیم 
و ویراستاری و درباره اش تحقیق می کند تا به مرحله اجرا 
برسد. برخی حساسیت ها درخصوص لهجه و لباس 
محلی قابل قبول نیست و گرنه سریال هایی مانند نون خ 
یا پایتخت که با لهجه محلی است هم باید با انتقاد مواجه 
می شد. قرار نبود سریال در ماه رمضان پخش شود اما به 

دلیل شرایط پیش آمده پخش آن جلو افتاد وگرنه قرار بود 
دی روی آنتن برود. 

چرا حضور بازیگران استان در سینما و تلویزیون کم است؟
چند علت دارد، یکی نداشتن مکان اسکان در تهران 
است. چند بار برای اجرا در نقش هایی پذیرفته شدم اما 
به دلیل نداشتن اسکان موفق به بازی نشدم. از طرف 
دیگر به علت شهرستانی بودن باید کالس و دوره گروهی 
معتبر را بگذرانیم که آن هم هزینه زیادی می خواهد و یک 
علت دیگر هم نداشتن رابط و واسطه برای نقش گرفتن 
است. این دالیل باعث می شود هنرمندان شهرستانی 
کمتر دیده شوند و وقتی جوانی با لباس محلی نقشی 

بازی می کند برخوردهای خوبی نمی بیند. 
محدودیت در اجرا در دور ماندن هنرمندان از ایفای نقش 

چقدر موثر است؟
به یقین نقش و اجراهای زیاد در بروز توانمندی بازیگر موثر 
اما تولید فیلم و سریال در استان کم است و کیفیت زیادی 
هم ندارد و هنرمندی که فقط در بیرجند دیده می شود 
به دلیل دوری از مرکز، از پیشرفت و اجراهای کشوری 

محروم می ماند. 
از تجربه بازی در کنار برخی بزرگان تئاتر و سینما بگویید.

بازی کنار بزرگان تئاتر را دوست دارم اما بازی در کنار 
هنرمندی مانند ثریا قاسمی، عشق و صفای دیگری برای 
من داشت بانوی مهربانی که حتی برای تئاتر زال سپید مو 

در بیرجند هم تبلیغ کرد. 
بـازی کنـار او تجربـه خوبـی بود کـه حتـی اندیشـه پیگیری 
برای دوره آموزشـی را هم به ذهنـم آورد. دوسـت دارم کنار 
بزرگانـی مثل پرویز پرسـتویی، علـی نصیریـان، گوهر خیر 
اندیش و ... شـاگردی کنـم و از تجربه های ارزشـمند آن ها 
بهره مند شـوم چـرا کـه هـر کـدام توانایـی، مهـارت و تجربه 

خـاص خـود را دارند.

 تخصیص 170 میلیونی
 برای بافت تاریخی بیرجند       

170 میلیون تومان از اعتبارات سال 98 برای بافت تاریخی بیرجند تخصیص 
یافت. مدیر پایگاه بافت تاریخی شهر بیرجند با اشاره به این که این مبلغ از 
منابع ملی و استانی تامین شده است و نسبت به وسعت عرصه کار مبلغ زیادی 
نیست، گفت: 30 میلیون تومان از اعتبارات ملی تخصیص یافت که برای مرمت 
حسینیه گود هزینه شد. »نصرآبادی« 140 میلیون تومان را از محل اعتبارات 
استانی بیان کرد که در قالب اوراق است و کار زیادی نمی توان با آن انجام داد. 
با وجود این برای باغ های تاریخی، مرمت بناهای اضطراری و به صورت موردی 

هزینه می شود. 

ماییم و روِز ُپرشکوِه قدس
ما هستیم. تکلیف مسلمانی هست. رسالت اخالقی 
انسان به جای خود باقی است و ندای رسول خدا 
)ص( که تا همیشه مثل اذان در گوش می پیچد 
که هرکس بانگ کسی را بشنود که از مسلمانان 
مددخواهی می کند و پاسخش ندهد و به یاری اش 
نشتابد مسلمان نیست. اما ما مسلمانیم، انسانیم. به 
حق و عدل و اخالق پایبندیم و این را هم می دانیم که 
اگر دسِت تجاوز به تیغ عدالت و قاطعیت قطع نشود، 
به همه سوی عالم دراز می شود. می دانیم اگر سر 
افعی را در همان النه اشغالی نکوبیم به دوردست 
ها هم تنوره خواهد کشید. همین دانستن تکلیف 
آور است که ما را در میدان نگه می دارد حتی اگر 
کرونا خیابان ها را از راهپیمایان خلوت کرده باشد. 
خیابان خالی است اما میدان که خالی نیست، نباید 
هم باشد. ما امسال میدان را به رسانه ها می آوریم. 
به فضای مجازی که گستره ای عالم گیر دارد. اگر 
سال های پیش صدای حق طلبی ما و فریاد دفاع 
مان از مظلومان عالم در خیابان ها طنین انداز می 
شد، امسال، کلمه می شود، تصویر می شود، توئیت 
می شود، هشتگ می سازد و به همه جهان می رسد. 
خام است خیالی که همه چیز را تمام شده بپندارد و 
خالی خیابان، چشم هایش را پر کند. ما به هر کلمه، 
نه به هر حرف، سرمه می کشیم به چشم دنیا تا ببیند 
که میدان مبارزه همچنان ُپر است از سربازانی که به 
زبان روز و به اسباب روز میان داری می کنند برای 
َتکرار آن پیام بعثت انگیز خمینی)ره( که روز قدس 
روز اسالم است و چون اسالم هرگز به حاشیه نمی 
رود و از یادها پاک نمی شود، قدس و روز قدس هم 
همچنان پر رونق در یادها و زبان هاست حتی اگر به 
خیابان نیاییم. در میدان که هستیم و جان مان را می 
گذاریم پای اعتقادمان و جان می بخشیم به کلمات 
تا هرکدام به نیابت از یک انسان فریاد کنند. همه ما، 
همه ما و شما و ایشان، همه ما که قلم داریم، رسانه 
داریم، کانال داریم، گروه داریم، پیج داریم ، حساب 
کاربری در توئیتر و هر ظرفیت دیگر که در اختیار 
داریم باید خالی خیابان را با ُپر کردن میدان جبران 
کنیم تا بداند دنیا که فلسطین هرگز تنها و غریب و 
همه مظلومان جهان و قربانیان فزون خواهی باطل 
کرداران در هیچ کجای عالم بی پناه نخواهند ماند. 
پس این بار کلماتی از جنس حقیقت را روانه میدانی 
به عظمت و فراگیری فضای رسانه ای و مجازی می 
کنیم تا جهانگیر شود اندیشه آزادی و حرمت انسان. تا 
جهان گشا شود مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا....

یادداشت�

غالمرضا بنی اسدی

بسترسازی بازدید مجازی موزه ها در دستور کار  
فراهم کردن شرایط برای بازدید مجازی از موزه های استان در دستور کار قرار 
گرفت. مسئول موزه های استان گفت: تعطیلی موزه ها تا ابالغ دستور العمل 
ستاد ملی کرونا ادامه دارد اما به تازگی بخشنامه ای برای بازدید مجازی موزه ها 
ابالغ شد که البته نیاز به تامین شرایط و زیرساخت دارد. »غالمحسین شعیبی« 
افزود: هم اکنون هیچ کدام از موزه ها شرایط بازدید مجازی را ندارد اما مشکل 
چندانی هم در این خصوص نیست زیرا در گذشته موزه مجازی در استان ایجاد 
شده است و باید دوباره تجهیزات آن بارگذاری شود. به گفته وی در استان 17 

موزه خصوصی و دولتی وجود دارد که تا اطالع ثانوی تعطیل است. 

تمرکز بر هدایت مردم به کتاب خوانی 
 هدایت مردم به کتاب خوانی در شرایط کرونایی و تعطیلی انجمن ها و موسسه 
های فرهنگی هنری قاین در اولویت است. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قاینات گفت: با توجه به تعطیلی موسسه ها و مراکز فرهنگی هنری در قاین 
بیشترین تالش و تمرکز بر هدایت مردم به طرف کتاب خوانی و مطالعه است و 
به این منظور و با توجه به نزدیک شدن به سوم خرداد و سالروز آزادی خرمشهر، 
مسابقه کتاب خوانی درباره دفاع مقدس و این واقعه در دستور کاراست. 
»میرزنگویی« تاکید کرد: کرونا فعالیت های غیر مجازی انجمن ها و مراکز را 
تعطیل کرده و آموزش، جشن، تئاتر و... تعطیل است چرا که خانواده ها هم 

اکنون رغبت و استقبالی ندارند.

امثال�و�حکم

َاو ُخورَده َره از خر یاد گیر، َمرُدنگی َره از خروس     

مثل » َاو ُخورَده َره از خر یاد گیر، َمرُدنگی َره از خروس« در کتاب دستان ها و 
داستان ها به عنوان یک عبارت قدیمی قید شده است. مولف کتاب می گوید: 
در زبان معیار این عبارت یعنی آب خوردن را از خر یاد بگیر مردانگی را از خروس، 
یعنی آداب و رفتار برخی موجودات از بعضی آدم ها بهتر است باید از بعضی 

حیوانات چیز یاد گرفت.
دکتر »زنگویی« می گوید: این مثل برای سرزنش و ارشاد به فردی گفته می 
شود که از آداب آب خوردن، بی اطالع است و به مسائل ناموسی اش توجه 

چندانی ندارد.
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