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 چت نیمه شب استاندار
با یک جوان روستایی
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ماجرای چت نیمه شب استاندار با یک جوان هم استانی از روستاهای قاین به روایت 
»معتمدیان« شنیدنی بود.ساعت 12 پیام او را دیدم، همان ساعت شب با جوان 
روستایی تماس گرفتم و چند روز بعد هم بدون اطالع قبلی و به طور ناشناس طلوع 
آفتاب به آن روستا رفتم تا اول صبح هم خداقوتی گفته باشم و هم ببینم پیام داده 
شده چقدر صحت دارد ... مردم من را نمی شناختند و خیلی راحت همان طور که 
بیل و کلنگ کشاورزی را به دست داشتند سفره دل خود را می گشودند به ویژه وقتی 
فهمیدند استاندارم ابر نیازهایشان به شدت بارانی و »هرچه دل تنگت می خواهد 
بگو« واقعی شد.برای من جالب بود، بی واسطه در جریان خواسته های آن ها قرار 
گرفتم و برای آن ها جالب بود که بی زحمت و راحت به بیان واقعیت و پیشنهادهای 
خود می پرداختند و استانداری در یک روستا خالصه شده بود و... . این بخشی بود از 

صحبت های دیدار چند ساعته استاندار با اهالی روزنامه خراسان جنوبی.
 ظاهرا جلسه دید و بازدید بود ولی در همان دقایق اولیه به یک کارگاه تبدیل شد. 
معتمدیان کلید سنت شکنی را برداشت و گاهی ما را به تاریکخانه های خبری برد 
البته شرطش، ضبط خاموش بود و گاهی خیلی راحت خبرهای اعالم نشده را می 
داد البته خبرهای سوخته هم در البه الی خبرهای وی زیاد بود ولی چون جلسه سقف 

نداشت خبرهای چالشی و داغ بیشترین میزان کاغذهای خبر را پر کرد.
دغدغه معتمدیان تنها محرومیت استان نیست بلکه معتقد است خراسان جنوبی 

الی 2 لبه قیچی گرفتار شده و این توان استان را گرفته است. 
به اعتقاد او یک لبه قیچی، بد معرفی شدن استان است و لبه دیگر کمبودها و نبود 
زیرساخت ها.از نگاه او استان از محرومیت کمتر ضربه می خورد تا ناشناخته بودن. 

به گفته معتمدیان برخی داشته های استان بین المللی...



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
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نهبندان  ● درمان  و  بهداشت  شبکه  مسئوالن   
محل انجام تست بیماران مشکوک به کرونا را 
در صورت امکان به دانشکده معدن منتقل کنند 
چون محل کنونی، مکان مناسبی برای این کار 
نیست و احتمال افزایش آمار مبتالیان وجود دارد.

با این که نهبندان از گاز شهری بهره مند شده  ●
علمک   12 شرقی  قائم  تا  شهدا  میدان  از  اما 
گاز نصب نشده و با وجود مطالبه مکرر ساکنان 
از شرکت گاز، هنوز اقدام موثری انجام نشده 
است. از طرفی فشار کم آب ساکنان این منطقه 
را با مشکل مواجه کرده و سبب شده است تا در 
معابری از این نقطه شهر با وجود آغاز فصل گرما و 
لزوم راه اندازی کولر، انتقال آب به طبقه های باال 

با مشکل مواجه شود.
با توجه به شیوع بیماری کرونا در نهبندان و  ●

روند افزایش آمار مبتالیان طی روزهای اخیر 
در این شهرستان، اعضای شورا و دهیاری ها از 
پذیرش افرادی که از شهرهای آلوده به روستاها 
می آیند خودداری کنند تا از انتقال این ویروس 

جلوگیری شود.
 در شهر کوچکی مانند طبس مسینای درمیان  ●

گاه دیده می شود در برخی نقاط افرادی به پخش 
مواد مخدر صنعتی بین نوجوانان و جوانان اقدام 
برای  شهرستان  انتظامی  مسئوالن  کنند.  می 
مخدر  مواد  فروشندگان  فعالیت  از  جلوگیری 
برنامه ریزی و تدابیر انتظامی و گشت را بیشتر 

کنند.
گاه شاهد توقف وسایل نقلیه در بعضی پیاده  ●

روهای شهر طبس هستیم که این موضوع مانع 
عبور افراد سالم و معلول از این نقاط می شود، 
را  متخلفان  با  برخورد  رانندگی  و  راهنمایی 

تشدید کند.
چند سال قبل و بر حسب ضرورت منطقه اسکان  ●

خود را ترک کردیم و در مهمان شهر زیرکوه ساکن 
شدیم. تا روزی که مراتع خشک بود اهالی این 
نقطه بحثی بر سر مراتع نداشتند اما امسال با 
توجه به شرایط خوب بارندگی و سبز شدن مراتع، 
اهالی اجازه نمی دهند از مراتع این منطقه برای 
چرای دام استفاده کنیم و به ناچار دام ها را به 
یکی از روستاهای همجوار انتقال داده ایم اما 
در آن جا آب وجود ندارد و مجبور به تامین آب با 
تانکر هستیم. مسئوالن منابع طبیعی استان و 
شهرستان برای رفع مشکل کمک کنند تا ناچار 

به فروش دام ها نشویم.

 پرداخت پول گندم کشاورزان
 یک هفته بعد از خرید

انصاری- گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به قیمت هر کیلو دو هزار و 500 تومان 
در 16 مرکز خرید 11 شهرستان خریداری و یک هفته بعد پول آن واریز می شود. 
مدیر سازمان تعاون روستایی از پیش بینی خرید 15هزار تن گندم از کشاورزان 
خبر داد و به خبرنگار ما گفت: هیچ نگرانی برای پرداخت بهای گندم تحویلی 
کشاورزان به مراکز خرید وجود ندارد، زیرا اسامی کشاورزان در پایان هر روز به 
بانک عامل ارسال و بهای گندم خریداری شده حداکثر طی یک هفته به حساب 
آن ها واریز می شود. به گفته منهدس »ضیائیان احمدی« با توجه به ورود بیش از 
حد دالالن برای خرید گندم و جلوگیری از این مشکل، از کشاورزان انتظار است 
برای تحویل محصول خود به مراکز خرید و جمع آوری گندم مراجعه کنند. وی 
خرید گندم از کشاورزان را تا پایان شهریور دانست وتاکید کرد تاکنون بیشترین 
گندم تحویل شده به مراکز خرید از سربیشه بود و در مجموع نیز هزار و 200 تن 

گندم خریداری شده است.

16 کرونایی جدید ثبت شد

بیرجند و نهبندان در نقطه قرمز
روز گذشته با شناسایی 16 مورد جدید ابتال به کرونا در حالی آمار مبتالیان 
استان به 754 نفر رسید که طی دو روز گذشته بیرجند و نهبندان بیشترین تعداد 
ابتال را داشته اند و در نقاط قرمز با خطر زیاد قرار گرفته اند. معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به این که روز گذشته به فهرست تعداد 
مبتالیان بیرجند، نهبندان و درمیان به ترتیب 8، 5 و 3 بیمار افزوده شد، گفت: 
از مجموع مبتالیان، 696 بیمار با حال عمومی خوب ترخیص شدند و 12 نفر 
هم با وضعیت مطلوب در بیمارستان ها بستری هستند و آمار فوتی ها هم 46 
نفر است. به گفته دکتر »مهدی زاده« بر این اساس، بیرجند، طبس، درمیان، 
قاینات، سرایان، زیرکوه، نهبندان، فردوس، بشرویه، سربیشه و خوسف به 
ترتیب با 239، 154، 94، 76، 48، 46، 37، 28، 19، 8 و 4 بیمار در رده 
های اول تا یازدهم جدول مبتالیان قرار دارند. به گفته وی بر اساس اعالم 
وزارت بهداشت، شهرستان های بیرجند و نهبندان در نقاط قرمز )خطر زیاد(، 
شهرستان های فردوس، قاینات، سربیشه، درمیان و زیرکوه در نقاط زرد )خطر 
متوسط( و طبس،بشرویه سرایان و خوسف در نقاط سفید) خطرکم( قرار دارند.

سبد قیمت میوه در شورا باز شد
حسین قربانی- گرانی قیمت میوه، عرضه میوه و تره 
بار در 36 نقطه شهر، نحوه قیمت گذاری و نارضایتی 
کسبه از فعالیت دست فروشان از جمله مهم ترین 
مباحث مطرح شده در جلسه شورای شهر بیرجند بود.

به گزارش »خراسان جنوبی« رئیس اتحادیه میوه و تره 
بار بیرجند روز گذشته در جلسه شورای اسالمی شهر 
بیرجند که به بررسی مشکالت عرضه میوه اختصاص 
داشت، گفت:53 بار فروش در میدان میوه وتره بار 
بیرجند فعالیت می کنند که در مجموع برای 700 
نفر شغل ایجاد شده است. به گفته »حیدری« 170 

واحد صنفی سطح دو در شهر وجود دارد که 70 تا 80 
درصد مجوز ندارند و بسیاری از آن ها عمده فروش 
هستند.وی درباره چگونگی نرخ گذاری میوه و تره بار 
اظهارکرد که قیمت گذاری بر اساس صورت حساب 
 خرید انجام و در آن سود 20 تا 30 درصد لحاظ

 می شود و نوسانات قیمت هم در آن تاثیر گذار است.
شهردار بیرجند نیز با اشاره به این که برای سامان 
دهی فروش میوه، پنج جایگاه فروش در بولوار شهدای 
عبادی، میدان مصلی،1500 واحدی ارتش و کنار 
میدان مجیدیه ایجاد می شود،گفت: جایگاه میدان 

مصلی ایجاد شده است.
و تعطیلی  با شیوع ویروس کرونا  به گفته»جاوید« 
بازار به طور محدود به وانت ها اجازه  چهارشنبه 
داده شد در بعضی از نقاط شهر با توجه به مشکالت 
به وجود آمده ، اقدام به فروش میوه کنند و با ایجاد 
جایگاه های فروش ، این وانت بارها از شهر جمع آوری 
می شود. دکتر» تقی زاده« رئیس شورای اسالمی 
شهر بیرجند هم نبود هماهنگی بین سازمان مذکور 
و اتحادیه میدان میوه و تره بار را مشکل اصلی در این 

باره اعالم کرد.
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هواشناسـی خراسـان جنوبـی در خصـوص وزش بـاد 
شـدید و کاهـش دیـد افقـی در اسـتان هشـدار داد. 
کارشـناس هواشناسـی گفـت: بـا توجـه بـه  الگـوی 
نقشـه های پیـش یابـی هواشناسـی، تـا دوشـنبه هفته 

جاری بـرای اغلـب مناطـق اسـتان ایجـاد گـرد و خاک 
و در برخـی نقـاط کاهـش دیـد افقـی پیـش بینـی مـی 
شـود. »لطفـی« افـزود: احتمـال بـروز خسـارت بـه 
دلیـل وزش بـاد شـدید و کاهـش دیـد ناشـی از گـرد و 
خـاک و همچنیـن احتمـال اختـالل در آمـد و شـد بـه 
ویـژه در نـوار شـرقی اسـتان دور از انتظـار نیسـت. وی 

پرهیـز از سـفر های غیـر ضـروری، رانندگـی با سـرعت 
از قـرار گرفتـن در مجـاورت  مطمئنـه، خـودداری 
درختـان و محیـط بیـرون و توجه به اسـتحکام پوشـش 
گلخانه هـا، سـقف های موقـت و تابلو هـای تبلیغاتی را 
توصیه کرد. بـه گفته وی دمـای هوا امـروز تغییر عمده 

نخواهـد داشـت.

ماجرای چت نیمه شب استاندار با یک جوان هم استانی 
از روستاهای قاین به روایت »معتمدیان« شنیدنی بود.
ساعت 12 پیام او را دیدم، همان ساعت شب با جوان 
روستایی تماس گرفتم و چند روز بعد هم بدون اطالع 
قبلی و به طور ناشناس طلوع آفتاب به آن روستا رفتم تا 
اول صبح هم خداقوتی گفته باشم و هم ببینم پیام داده 
شده چقدر صحت دارد ... مردم من را نمی شناختند 
و خیلی راحت همان طور که بیل و کلنگ کشاورزی را 
به دست داشتند سفره دل خود را می گشودند به ویژه 
وقتی فهمیدند استاندارم ابر نیازهایشان به شدت بارانی 
و »هرچه دل تنگت می خواهد بگو« واقعی شد.برای من 
جالب بود، بی واسطه در جریان خواسته های آن ها قرار 
گرفتم و برای آن ها جالب بود که بی زحمت و راحت 
به بیان واقعیت و پیشنهادهای خود می پرداختند و 
استانداری در یک روستا خالصه شده بود و... . این 
بخشی بود از صحبت های دیدار چند ساعته استاندار 
با اهالی روزنامه خراسان جنوبی. ظاهرا جلسه دید و 
بازدید بود ولی در همان دقایق اولیه به یک کارگاه تبدیل 
شد. معتمدیان کلید سنت شکنی را برداشت و گاهی 

ما را به تاریکخانه های خبری برد البته شرطش، ضبط 
خاموش بود و گاهی خیلی راحت خبرهای اعالم نشده 
را می داد  و  خبرهای سوخته هم در البه الی خبرهای 
وی زیاد بود ولی چون جلسه سقف نداشت خبرهای 
چالشی و داغ بیشترین میزان کاغذهای خبر را پر کرد.

دغدغه معتمدیان تنها محرومیت استان نیست بلکه 
معتقد است خراسان جنوبی الی 2 لبه قیچی گرفتار 
شده و این توان استان را گرفته است. به اعتقاد او یک لبه 
قیچی، بد معرفی شدن استان است و لبه دیگر کمبودها 
و نبود زیرساخت ها.از نگاه او استان از محرومیت کمتر 
ضربه می خورد تا ناشناخته بودن. به گفته معتمدیان 
برخی داشته های استان بین المللی است و کافی است 
دیگر استان ها و حتی خارجی ها آن ها را بشناسند. 
اگر خراسان جنوبی بتواند داشته های خود را معرفی 

 کند، محرومیت قیچی می شود و موتور توسعه، سرعت
 می گیرد.بگذریم که او گاهی سنت شکنی می کند و تا  به 
حال چندین نوبت در خبرها، عکس وی با پیراهن خاکی 
در کنار روستاییان، عشایر، مرزنشینان و ... منتشر شده 
است و حرف هایش گویای این بود که موتور تشریفاتش 
پنچر و المپ چراغ تشریفات را شکسته است به ویژه 
وقتی از یکی از حاضران پرسید مگر ساعت 4 بعدازظهر 
مدیران به خانه های شان می روند؟ بعد گفت به مدیران 
دستور دادم حداقل 12 ساعت کار کنند. وقتی ساعت 
11 شب سردبیر از وی به دلیل این نشست رسانه ای 
تشکر کرد گفت که این شروع شیفت جدید کاری است! 
استاندار 5 فایل خبری را نیز گشود که شما در شماره 
های آینده ریز و درشتش را خواهید خواند البته خبرهای 

داغ داغ هم داشت آن هم از نوع لب سوزش.

باد شدید در راه است

 چت نیمه شب
  استاندار با یک 
جوان روستایی



گروه شهرستان ها 

گستره هجوم ملخ ها در استان به 50 هزار هکتار رسید و 
ملخ های صحرایی روز به روز دسترنج کشاورزان را به یغما 
می برند اما همچنان خبری از توجه مسئوالن  به این موضوع 
در فضای کشور نیست، انگار گوش آن ها با فریادهای 
کشاورزان غریبه است. سوال این جاست که آیا آلوده شدن 
50 هزار هکتار از اراضی استان محرومی چون خراسان 
جنوبی  را نمی شود یک فاجعه دانست؟ آیا این تجربه 
تلخ کشاورزان خراسان جنوبی را نمی توان در نوع خود 
یک بحران دانست و برای آن چاره ای اساسی اندیشید؟ 
اگر این موضوع در  دیگر  استان ها بود باز هم مدیران بی 
تفاوت بودند. این استان به واسطه قهر 20 ساله طبیعت 
درشدیدترین فقر آبی به سر می برد و ممر درآمد نزدیک به 
نیمی از مردمان آن کشاورزی است نه صنعت. پس آیا نمی 
شود از قرار گرفتن 50 هزار هکتار از عرصه های استان در 
قرق ملخ ها به عنوان یک فاجعه یاد کرد؟ این روزها ملخ 
ها دامنه پرواز خود را در چهار شهرستان گسترده اند و 

نهبندان شاهد بیشترین عرصه جوالن آن هاست.
سلسله گزارش ها و پیگیری های »خراسان جنوبی« درباره 
وضعیت مقابله با ملخ صحرایی که از اردیبهشت کانون 
هایی از نهبندان را مورد تهاجم قرار داد و سپس در زیرکوه، 
درمیان و سربیشه پراکنده شد، سبب شد تا روز گذشته مدیر 

حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی در نشست خبری 
آنالین از نیازها، اقدامات و برنامه های مقابله با این آفت 
سخن بگوید. آن طور که مهندس »یوسفی« گفت: پرواز 
دسته ای ملخ ها، این حشره را از دیگر انواع آن متمایز کرده 
و همین موضوع سبب شده است  تا سازمان بین المللی 
فائو برای مقابله با ملخ صحرایی پا پیش بگذارد زیرا ایران 

نیز یکی از 57 کشور زیر ذره بین فائو است.

آن چه باید بدانیم
او سرعت وزش باد، پوشش گیاهی و شرایط اقلیمی را 
در نوع حرکت ملخ ها به سمت کانون های هدف حمله 
تاثیرگذار دانست و یادآور شد که ملخ صحرایی در هر 
هفته هزار کیلومتر پیمایش دارد و هر ملخ به اندازه وزنش 
می تواند تغذیه و تخم ریزی کند یعنی در هر تخم ریزی 
200 تخم می گذارد. او مناسب ترین روش مقابله با ملخ 
صحرایی را سم پاشی مراتع با وسیله دستی و خودرو اعالم 
و اظهارکرد که با این روش به زیست بوم خسارتی وارد نمی 
شود.به گفته وی از روش های دیگر مانند هواپیمای سم 
پاش هم غفلت نشده و در چهار شهرستان مرزی درگیر 

ملخ، باند فرود و زیرساخت آن ها تعبیه شده است.

هشدارهای فائو
او حضور ملخ های صحرایی در استان را مربوط به سال 

گذشته دانست و به هشدارهای فائو درباره هجوم این ملخ 
ها از کشور عربستان به استان های جنوبی کشور اشاره کرد 
و گفت: اولین حضور ملخ ها در نهبندان هفتم اردیبهشت 
گزارش شد که به وسیله باد از جازموریان به سمت نهبندان 
پرواز کردند . او با بیان این که سال گذشته در هزار و 400 
هکتار از نقاط آلوده به آفت مبارزه انجام شد، افزود: نیمه 
دوم سال گذشته سازمان جهانی فائو مبالغی را برای مبارزه 
با این آفت به استان اختصاص داد که با منابع تخصیصی،  
تجهیزات و ماشین آالت الزم خریداری شد. او ضمن اشاره 
به این که خراسان جنوبی کمترین میزان آلودگی را در بین 
استان های کشور داشت، ادامه داد: امسال ریزش ملخ 
ها خیلی بیشتر از سال گذشته است طوری که 20 هزار و 
533 هکتار از نقاط آلوده به آفت در استان پاک سازی شده 
است. به گفته او سازمان حفظ نباتات کشور نیز از همان 
روزهای آغازین ریزش ملخ ها کارشناسان خود را برای 

ارزیابی به استان فرستاد.

جوالن ملخ ها در 50 هزار هکتار
این کارشناس پیش بینی کرد امسال از هواپیمای 
سم پاش در استان برای مقابله با ملخ ها استفاده 
نشود. یوسفی آخرین نقاط آلوده در استان را 50 هزار 
هکتار اعالم و اظهارکرد که نیمی از این نقاط آلوده 
پاک سازی می شود. او با بیان این که ستاد مدیریت 
بحران برای مقابله با ملخ صحرایی 20 میلیارد تومان 
در اختیار سازمان حفظ نباتات کشور قرار داد، افزود: 
سهم خراسان جنوبی از این میزان اعتبار هنوز مشخص 
نیست.او اعتبار مورد نیاز برای مقابله و تامین تجهیزات 
و امکانات با این آفت را بیش از 30 میلیارد تومان اعالم 
کرد و گفت: اگر سال آینده ریزش ملخ های صحرایی را 
نداشته باشیم و بتوانیم ملخ های موجود را کنترل کنیم 
سه سال درگیر این آفت هستیم. به گفته وی اکنون با 
کمبود نیروی انسانی، کارشناس و خودروی سم پاش 

مواجه هستیم.
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مدیر حفظ نباتات 
سازمان جهاد 

کشاورزی: پیش 
بینی می شود امسال 

از هواپیمای سم 
پاش در استان 

برای مقابله با ملخ ها 
استفاده نشود

از گوشه و کنار استان

 قاینات و طبس
 در صدر جدول کمک به عتبات 

طبس و قاینات در بخش جمع آوری کمک های مردمی برای بازسازی عتبات عالیات 
و ایجاد ساختار سازمانی رتبه های اول استان را دارند. رئیس ستاد بازسازی عتبات 
عالیات استان در همایش مسئوالن ستادهای بازسازی عتبات عالیات در قاینات، 
گفت: مردم خراسان جنوبی سال گذشته 30 میلیارد و 200 میلیون ریال وجه 
نقد به بازسازی عتبات کمک کردند.  »جوینده« افزود: در سه ماه اول امسال نیز 
 حدود 10 میلیارد ریال کمک نقدی جمع آوری شد که در نوع خود بی نظیر است. 

آژیر قرمز کرونا در نهبندان

افزایش ناگهانی مبتالیان به کرونا وضعیت نهبندان را قرمز کرد. بنا به گفته دکتر 
»مهدی زاده« معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، وضعیت نهبندان 
از نظرشیوع ویروس کرونا از سفید )کم خطر( به قرمز )پرخطر( تغییر یافت.به 
گزارش»خراسان جنوبی« سیر صعودی تعداد مبتالیان به کرونا که جمعه 12 و روز 
گذشته پنج مورد بود سبب شد تا نشست اضطراری ستاد شهرستانی مدیریت کرونا 
در نهبندان تشکیل شود و در این ستاد آخرین تصمیم های مقابله ای با همه گیری 

کرونا ویروس گرفته شد.

 چاره جویی برای 2 تولیدی
 در رهن بانک های قاین

وضعیت واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل که در رهن بانک های قاینات 
هستند، در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان بررسی شد. به گزارش »خراسان 
جنوبی« در این جلسه درباره پیگیری تملک سوله شرکت گرانیت مهشید توسط 
بانک سپه و اداره ثبت اسناد برای واگذاری به سرمایه گذار جدید و همچنین حل 

مشکل پرداخت دیون بانک شرکت آرین تصمیم هایی گرفته شد.

خط و نشان نماینده 
برای نوبت دهی های بیمارستان قاین

نماینـده مردم قاینـات و زیرکوه از مسـئوالن شهرسـتان خواسـت برای سـامان دهی 
نوبت دهی پزشکان متخصص بیمارسـتان شـهدای قاین ظرف یک ماه اقدام کنند. 
دکتر»اسـحاقی« در جمع مردم قاینات از رئیس شـبکه بهداشـت و درمان و فرماندار 
شهرسـتان خواسـت کـه هرچـه سـریع تـر بـرای رفـاه حـال شـهروندان و موکالنـش 
تمهیـدات و برنامـه ریـزی الزم را بـه عمـل آورنـد. او گفـت: در دیـداری که بـه تازگی با 
اسـتاندار و رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجند داشـته اسـت هر دو قول تامین ام. 
آر. آی  و ماموگرافـی بیمارسـتان شـهدای قایـن را داده اند.وی بـه دیداری کـه با وزیر 
جهاد کشاورزی داشته است اشاره کرد و گفت که »خاوازی« قول داد تا مشکل زمین 
هایی که مسـتندات الزم را داشـته باشـد رفـع و از تصـرف منابع طبیعی خارج شـود.

آمادگی بنیاد برکت برای مشارکت در محرومیت زدایی نهبندان 

بهره برداری از 1470 طرح اشتغال زا

60 طـرح عمرانـی و هـزار و 470 طـرح اشـتغال زا در 
سـفر روز گذشـته مدیرعامـل بنیـاد برکـت بـه اسـتان 
مورد بهره برداری قـرار گرفت. »محمدحسـین مدنی« 
در بازدیـد از طرح هـای آسـمان و سـحاب ایـن نهـاد در 
نهبنـدان گفـت: بنیـاد امسـال بـا اجـرای طرح هـای 
توانمندسـازی اقتصـادی، بـرای 10 هـزار و 500 
نفـر در خراسـان جنوبـی شـغل ایجـاد می کنـد کـه ایـن 
فرصت هـای شـغلی بـا اجـرای سـه هـزار و 500 طـرح 
اشـتغال زایی اجتمـاع  محور در 424 روسـتای اسـتان 
فراهم خواهد شـد. وی افزود: بنیاد برکت در خراسان 
جنوبی با هزینـه 143 میلیارد و 700 میلیـون تومان ، 
هزار و 470 طـرح در مناطـق محروم اجـرا و چهار هزار 
و 410نفـر را صاحـب شـغل کـرده اسـت. بـه گفتـه او 
بنیاد برکت در نهبندان با اجرای طـرح های اقتصادی 

سـحاب و آسـمان برای هزار و 200  متقاضـی، فرصت  
کسـب و کار ایجـاد کـرده و قرار اسـت امسـال هم بـا راه 
انـدازی 5۸0 طـرح دیگر بـرای هـزار و 750 نفر شـغل 
ایجـاد شـود. بنیـاد برکـت همچنیـن در نهبنـدان 60 
طـرح عمرانـی را بـا اعتبـار 14 میلیـارد و 600 میلیون 
تومان به بهره برداری رسـانده اسـت یا در حال سـاخت 

دارد.
وی در دیدار بـا اسـتاندار هم آمادگـی این نهـاد را برای 
شـراکت در اجـرای پـروژه هـای محرومیـت زدایـی 

نهبنـدان اعـالم کـرد.
»معتمدیـان« هـم در ایـن دیـدار بـه سـفر مقـام معظـم 
رهبـری بـه نهبنـدان اشـاره و اظهارکـرد کـه پیـام سـفر 
معظـم لـه این بـود کـه توجـه همـگان بـه نهبنـدان جلب 
شـود و با این کـه در این سـال هـا اقدامات خوبـی انجام 

شـده امـا هنـوز کارهـای زیـادی باقـی مانـده اسـت کـه 
اگر سـتاد اجرایی فرمان امام )ره( و بنیـاد برکت بر این 
منطقه متمرکـز شـوند، آمادگی داریـم با سـرعت پروژه 
هـا را جلـو ببریـم تـا غبـار محرومیـت از منطقـه زدوده 
شـود. وی توجـه بـه روسـتاها را از برنامه هـای کالن 
اسـتان برشـمرد و افـزود: مدیریـت مهاجـرت معکـوس 
از برنامه هـای اساسـِی تدویـن شـده در منطقـه و یکـی 
از بخـش هـای آن، تکمیـل زیرسـاخت هـای روسـتایی 
اسـت. در ابتـدای جلسـه نیـز »میرجعفریـان«، معـاون 
هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری، گفت: متوسـط 
پیشـرفت فیزیکِی پروژه های مشـارکتی بـا بنیاد برکت 
50 درصـد اسـت و بـا تخصیـص کامـل تعهـدات ایـن 

نهـاد، پـروژه هـای ناتمـام تکمیـل مـی شـود.

تامین اعتبار 3 طرح
بـا خبرنـگار  و گـو  نیـز در گفـت  نهبنـدان  فرمانـدار 
مـا، بـه بازدیـد مدیرعامـل بنیـاد برکـت از سـاختمان 
تصویربرداری و اورژانس بیمارسـتان شـهید آتشدست 

ایـن شهرسـتان اشـاره کـرد و گفـت: مدنـی متقبل شـد 
250 میلیـون تومـان بـرای ادامـه عملیـات اجرایـی 
سـاختمان تصویربـرداری بیمارسـتان اعتبـار در نظـر 
مشـارکت  صـورت  در  شـد  مقـرر  بگیرد.همچنیـن 
اسـتانداری و دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد، بنیـاد 
برکت هـم بـرای سـاختمان اورژانس اعتبـار اختصاص 
دهد.مهنـدس »بیکی« با اشـاره بـه بازدید این مسـئول 
از پـروژه هـای آب رسـانی روسـتاهای چهـار فرسـخ و 
اسـتند، افـزود: وی بـرای تامیـن اعتبـار یـک میلیـارد و 
700 میلیـون تومـان اتمـام پروژه آب رسـانی روسـتای 
اسـتند هـم قـول داد.او بـا اعـالم اجـرای 401 طـرح 
اشـتغال زا در نهبنـدان بـا مشـارکت 19 میلیـاردی 
بنیاد برکت، ادامه داد: 300 طرح اشـتغال زایی دیگر 
هـم آمـاده اسـت و تـا پایـان سـال 1400 تعـداد طـرح 
هـای اشـتغال زا در نهبنـدان به هـزار و 500 طـرح می 
رسـد.به گفته او مدیرعامـل بنیاد برکت بـرای پرداخت 
تسـهیالت  ادامه اجـرای کارخانـه شـیر نهبنـدان را نیز 

وعـده داد.

هواپیمای دولتی ها زمین گیر؛ ملخ  ها جرار، کشاورزان ناتوان

خونسردی مدیران در استان دیدنی است! 
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معاون هنری اداره 
کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی: به سینماها 

10  میلیون تومان 
وام با کارمزد پایین 

اختصاص می یابد 
و بخش های دیگر 

براساس میزان ضرر 
و زیان وارد شده 

تسهیالت دریافت 
می کنند

 ساز ناکوک حمایت
در روزهای کرونایی هنرمندان

قاسمی

کرونا که شیوع یافت، کار خیلی ها را کساد کرد. 
فعالیت  چرخه  به  دوباره  زمان  گذشت  با  برخی 
بازگشتند اما بعضی مانند سینماها، گروه های تئاتر، 
موسیقی و هنرهای جمعی همچنان فعالیتی ندارند 
و روزهای خوبی را تجربه نمی کنند. سرگردانی، 
بالتکلیفی و سختی معیشت یقه هنرمندانی را می 
فشارد که فقط از محل هنر کسب و کار می کنند اما 
هنوز از مرهمی برای درد آن ها خبری نیست و به جز 
پرداخت حق بیمه برای سه ماه، مسکنی برای آن ها 

توصیه نشده است.
سرپرست گروه نمایشی مهراب تعطیل بودن تئاتر و 
لغو اجراها از اسفند را در حالی مطرح می کند که دیگر 
گروه ها هم در حال تولید و اجرا بودند اما از آخر سال 
گذشته، آموزش و اجرا تعطیل شده است و به تازگی 
چند هنرمند سراغ آموزش در فضای مجازی رفته اند 
و فراخوان تئاتر در خانه و فضای مجازی منتشر شده  
البته آموزش برای مسائل تئوری امکان پذیر است. 
»عباس زاده« لغو پنج اجرا و برخی فعالیت های هنری 
دیگر را بیان و اضافه می کند: بعضی گروه ها به فروش 
بلیت وابسته و برخی هم در حال تولید اثر برای اجرا 
بودند که با لغو برنامه ها دچار ضرر و زیان شدند و 
منتظر حمایت مخاطب و دستگاه های اجرایی هستند. 
تاسف وی از محدود بودن بودجه تئاتر است و این که 
فروش بلیت در بیرجند چندان خوب نیست و هر چند 
به تازگی روند بهتری پیدا کرده بود اما با شیوع کرونا 
متوقف شد. متاسفانه اقدام خاصی برای هنرمندان 
انجام نشده است و فقط اسامی نمایش هایی که قرار 

بر اجرا بود به تهران اعالم شد. 

تعطیلی 7 اجرا
بنـا بـه آمـاری کـه رئیـس انجمـن نمایـش اسـتان هـم 
دارد 14 گـروه نمایـش اطالعـات خـود را در سـامانه 
ثبـت کـرده انـد امـا تعـداد گـروه هـای فعـال بیشـتر از 
ایـن هاسـت بـا وجـود ایـن فعالیـت گـروه هـای نمایش 
و از جملـه هفـت اجـرا از چنـد مـاه قبـل تعطیـل اسـت 
و اجـازه تمریـن و اجـرا ندارنـد. بـه نظـر »حسـین زاده« 
ضـرر و زیـان هنرمنـدان تئاتر مشـخص نیسـت چـرا که 
در اسـتان همه وابسـته بـه فروش بلیـت نیسـتند و قبل 
از شـیوع کرونـا هـم تئاتـر در اسـتان خیلـی مخاطـب 
نداشـت اما با شـیوع این بیمـاری دوبـاره تئاتر بـه خانه 

اول برگشـت. وی مـی گویـد: اطالعـات هنرمندانـی 
کـه زندگی شـان فقـط بـا تئاتر مـی گـذرد، سـالن های 
اجاره شـده برای تئاتر و... به تهران ارسـال اما در چند 
ماه گذشته فقط مطرح شده اسـت که بیمه هنرمندان 
پرداخـت می شـود در حالی کـه اداره بیمـه تاکید دارد 
که هنرمنـدان بیمه شـان را بپردازنـد و هنرمندان بین 

بیمـه و ارشـاد سـرگردان هسـتند.
پرداخت تسـهیالت وعده دیگری به هنرمندان آسـیب 
دیـده از کروناسـت کـه بـه آن هـا اشـاره مـی کنـد و مـی 
گویـد: تسـهیالت بـه صـورت فـردی نخواهـد بـود و بـه 
موسسـات فرهنگـی و هنـری پرداخت می شـود، البته 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـرای برخـی هنرمنـدان 
بسـته هـای معیشـتی در نظـر گرفتـه اسـت امـا اهالـی 

تئاتـر منتظـر دسـتور تهـران هسـتند.

 موسیقی مصیبت نامه
یـک اسـتاد موسـیقی نیـز معتقـد اسـت بـرای وضعیـت 
نامـه  مصیبـت  بایـد  کرونـا  شـرایط  در  هنرمنـدان 
خوانـد چـرا کـه بـا تعطیلـی کالس هـای آموزشـی 
درآمدشـان صفـر و بـه ویـژه بـرای آن هـا کـه هنـر تنهـا 

منبـع درآمدشـان اسـت، شـرایط سـخت تـر شـد.
»مالکی« بـا اشـاره بـه این کـه اگـر دولـت پرداخت حق 
بیمـه را تعهد نمـی کـرد برخـی هنرمنـدان بـرای واریز 
آن درمانـده مـی شـدند، مـی گویـد: بـا مخـارج موجود 
و اجـاره هـا و ... نیز وضعیـت خوب نیسـت و نمـی توان 
به راهـکاری ماننـد فضای مجـازی برای همه رشـته ها 
و آمـوزش هـا امیـدوار بـود و موسـیقی را باید نـت به نت 

شـنید و آموخـت.
 بـه نظـر ایـن هنرمنـد قبـل از کرونـا اوضـاع هنرمنـدان 
بهتـر بـود امـا بـا وجـود ایـن فعالیـت هنـری، اقتصـادی 
و درآمـدزا نیسـت و در  حـد امـرار معـاش روزانـه اسـت 
ولـی در شـرایط پیـش آمده بـه جـز پرداخت حـق بیمه، 
حمایـت دیگـری از هنرمنـدان نشـده اسـت در حالـی 
کـه دولت مـی تواند بـا پرداخـت تسـهیالت کم بهـره به 

آن هـا کمـک کنـد. 

استادان و هنرمندان بدون درآمد
رئیـس انجمـن موسـیقی اسـتان هـم شـروع فعالیـت 
هنرمندان موسیقی از چند روز گذشته را بیان و اظهار 
تاسـف می کند کـه اسـتقبال مـردم ماننـد قبل نیسـت 
و درآمـد هنرمنـدان پـس از چنـد مـاه تعطیلـی، مختـل 
شـده اسـت. اسـتادان و هنرمندانی کـه در جشـن ها و 

برنامه ها فعالیت داشـتند منبع درآمد ندارند و وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد هم فقـط پرداخت حـق بیمـه را  تقبل 
کرده اسـت. »عادل قاسـمی« بـه تعطیلی فعالیـت ها و 
رو آوردن محـدود به فضای مجـازی اشـاره و اظهار می 
کند کـه نمـی تـوان آمـار دقیقـی از برنامـه هـا و آموزش 
هـای لغو شـده اعـالم کـرد. بـه جـز کنسـرت، خیلـی از 
برنامه ها و از جمله چند کارگاه و کنسرت در این مدت 
قابـل انجـام بـود امـا حـذف شـد و حـاال هـم آمـوزش و 
برنامه های گروهی تعطیل اسـت و از آموزش انفرادی 
هم زیاد اسـتقبال نمی شـود، از سـویی هم  درآمد مثل 
گذشـته نیسـت و حتـی در صـورت اسـتقبال عمـوم، 

خسـارت چند مـاه گذشـته جبـران نمی شـود. 

آموزش هنر با رعایت پروتکل ها
براساس توضیح معاون هنری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت 
های زنده موسیقی هنوز امکان فعالیت ندارند و برای 
شروع به کار سینماها و سالن های تئاتر تا پایان خرداد 
تصمیم گیری می شود. گروه های موسیقی مجوز 
کنسرت ندارند اما آموزش در موسسه های فرهنگی 

و هنری با رعایت پروتکل های بهداشتی برقرار است.
تاکید »زمزم« بر این است که همه رشته های هنری 
امکان آموزش به شرط رعایت ضوابط بهداشتی را 
دارند و بر این اصل نظارت می شود. او شناسایی و رصد 
هنرمندان آسیب دیده از کرونا و اعالم خسارت وارد 
شده به حوزه اقتصاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را مطرح و اضافه می کند: افراد دارای بیمه تامین 
اجتماعی، افزون بر سامانه وزارت، به سامانه کارا 

معرفی شدند تا از تسهیالت دولت برخوردار شوند. 
وی قطعی شدن پرداخت حق بیمه هنرمندان برای سه 
ماه اول امسال را مورد اشاره قرار می دهد و می افزاید: 
در استان حدود 200 نفر تحت پوشش صندوق بیمه 
هنرمندان هستند و می توانند از این موقعیت استفاده 
کنند البته این تعداد، همه هنرمندان نیستند و عده ای 
از محل دیگر بیمه دارند و ممکن است که تعدادی هم 

بیمه ای نداشته باشند. 
وی افزون بر پرداخت حق بیمه، اعطای تسهیالت 
با هدف حمایت از هنرمندان را مطرح می کند که 
البته در بخش های مختلف ، متفاوت است برای مثال 
به سینماها 10  میلیون تومان وام با کارمزد پایین 
اختصاص می یابد و بخش های دیگر براساس میزان 

ضرر و زیان وارد شده تسهیالت دریافت می کنند. 

خانه کارآفرینی 
خانه »کدخدا« در محله خیرآباد بیرجند به خانه 
کارآفرینی صنایع دستی تبدیل می شود. این 
کار به توصیه استاندار و پس از بازدید از محله 
خیرآباد مطرح  شد و به این منظور خانه کدخدا 
که بنایی قدیمی در بیرجند است انتخاب شد. 
به گفته رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی بیرجند خانه کارآفرینی صنایع 
دستی برای همه رشته ها و با محوریت سمن 
های مردم نهاد راه اندازی می شود و ایده پردازی 
بازاریابی، فروش و... صنایع دستی را در دستور 

کار قرار می دهد. 
صنایع  کارآفرینی  خانه  در  افزود:  »فوالدی« 
دستی ایده های جدید با همکاری سمن های 
مردم نهاد مطرح و بررسی می شود و به مرحله 
عمل می رسد تا مشکالت بخش صنایع دستی 

کمتر شود. 

نجات قلعه فورگ نیازمند 
20 میلیارد اعتبار     

اسـتحکام بخشـی، مرمـت و باسـتان شناسـی 
قلعـه تاریخـی فـورگ حداقـل 20 میلیـارد تومان 
اعتبـار نیـاز دارد. ایـن بنـای بـزرگ کـه مـی تـوان 
از آن بـه عنوان شـاهکار یـک معمـاری تاریخی یاد 
کرد بـا همه زخـم هایـی کـه در گـذر زمان خـورده 
اسـت، همچنـان بـر فـراز کـوه نفـس مـی کشـد 
امـا هـر نفسـش پـر از درد اسـت. ایـن اثـر باشـکوه 
بـه خصـوص در نـوروز مـورد بازدیـد گردشـگران 
زیـادی قـرار مـی گیـرد و در صـورت مرمـت و 
بازسـازی جاذبـه ای پرطرفـدار باقـی خواهـد 
مانـد. قدمـت ایـن اثـر بـه دوران افشـاری بـر مـی 
گردد و سـال 79 در فهرسـت آثار ملی کشور ثبت 
شـده اسـت. بـه گفتـه مسـئول میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی درمیان، قلعه فورگ 
از زمـان ثبـت در فهرسـت آثـار ملـی، بـرای مرمـت 
اعتبـار دارد امـا رقـم آن نسـبت بـه حجـم کار کـم 

اسـت. 
»شهسـواری« بـه تخصیـص سـال قبـل اسـتناد 
می کند کـه از 400 میلیـون تومان بودجه سـال 
گذشـته ایـن اداره، فقـط 130 میلیـون تومـان 
تخصیـص یافـت و از ایـن رقـم 30 میلیـون تومان 
بـه قلعـه فـورگ تعلـق گرفـت کـه بـه جایـی نمـی 
رسـد. او بـا اشـاره بـه ایـن کـه مرمـت و اسـتحکام 
بخشـی بـرج شـمال غربـی و حصـار شـمالی آن 
انجـام شـده امـا مرمـت و بازسـازی آن ادامـه دار 
اسـت، اظهار می کنـد که حفاظـت اضطراری در 
دسـتور کار میراث قرار دارد و مرمت بـه گونه ای 
اسـت که بنا در برابـر تخریـب حفاظت می شـود. 
بـه گفتـه وی 90 درصـد کار در قلعـه فـورگ، 
باسـتان  و  و در زمینـه مرمـت  بـوده  حفاظتـی 

شناسـی 10درصـد کار انجـام شـده اسـت. 

تخصیص 1.3 میلیاردی

 برای گردشگری فردوس  

13 میلیارد ریال اعتبارات بخش گردشگری فردوس در سال گذشته محقق 
شد. رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فردوس گفت: سال 
قبل 15 میلیارد ریال به بخش گردشگری شهرستان اختصاص یافت که از این 

رقم 13 میلیارد ریال تخصیص یافت و بین هفت پروژه توزیع شد. 
»صداقت« اجرای فاز دوم فاضالب آبگرم با چهار میلیارد و 500 میلیون ریال و 
تامین زیرساخت های منطقه گردشگری باغستان با دو میلیارد ریال را از پروژه 
های بخش گردشگری بیان و اضافه کرد: گردشگری پارک تون، گردشگری 
باغشهر اسالمیه و تکمیل زیرساخت های آبگرم هر کدام یک میلیارد و 500 

میلیون ریال اعتبار دارد. 

میراث ماندگار   

مسجد جامع قاین

مسجد جامع در مركز شهر قاین واقع و به صورت دو ایوانی در زمینی به مساحت حدود 2 
هزار و  470 مترمربع و زیربنای هزار و 50 متر مربع بنا شده  است. عرصه داخلی مسجد 
حدود هزار و 200 مترمربع و بقیه زیربنا به انبار و راهروهای ارتباطی اختصاص یافته  
است.از شاهكارهای معماری این مسجد جامع، ایوان اصلی جبهه غربی بناست كه 
با 18 متر ارتفاع و 11 متر عرض با پوشش چهار طاق و سه فضای گنبدی ایجاد شده 
است. گنبد میانی با جذابیت خاص مزین به مقرنس كاری های بسیار ظریف و زیبا به 
رنگ های متفاوت است.در دو طرف این ایوان دو شبستان قرار دارد كه در بخش خلفی 
هر كدام از آن ها چهار فضا به عنوان اتاق ایجاد شده است. كهن ترین نوشته تاریخی بنا 
كتیبه ای سنگی است كه در بخش فوقانی محراب ضلع جنوب غربی قرار گرفته و نام 
جمشید بن قارن، سنه 796ه.ق روی آن نقش  بسته  كه به احتمال زیاد تاریخ مزبور 
نشان دهنده زمان تجدید بنا و مرمت های انجام شده در این نقطه است. کاوش های 
انجام شده در الیه های زیرین مسجد، بقایای معماری از دوره سلجوقی را تأیید می کند.
مسجد جامع قاین به عنوان اثر ویژه مذهبی با خصوصیات معماری به شماره 295 در 

فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

وعده برزمین مانده یادبود دکتر شکوهی

 خانه
بی صاحبخانه 

چهـار سـال قبـل و پـس از درگذشـت دکتـر شـکوهی، 
پدر علـم نویـن تربیتی ایـران در اردیبهشـت، در جلسـه 
طـرح ضیافـت اندیشـه، نشسـت نخبـگان و سـرآمدان 
اسـتان در بیرجنـد، تفاهـم نامـه همـکاری دانشـگاه 
فرهنگیـان و بنیـاد ملـی نخبگان اسـتان برای تاسـیس 
خانـه تعلیـم و تربیـت دکتـر شـکوهی در اسـتان امضـا 
شـد. 25 اردیبهشـت 95 رئیـس دانشـگاه فرهنگیـان 
اسـتان گفـت کـه موضـوع راه انـدازی بنیـاد علمـی 
دکتـر شـکوهی بـا توجـه بـه تجربـه هـای زیـاد او، قبـل 
از درگذشـت اسـتاد مطـرح شـد و افتتـاح ایـن بنیـاد 
پیگیـری مـی شـود. بعـد از برگـزاری همایـش ابتدایـی 
بـرای بزرگداشـت مقـام دکتـر شـکوهی، راه انـدازی 
ایـن بنیاد توسـط بنیـاد علمی نخبـگان اسـتان مطرح و 
قرار شـد تفاهـم نامـه ای در این زمینـه با بنیـاد نخبگان 

منعقـد شـود.

گفته های گذشته
تیـر 95 رئیـس دانشـگاه فرهنگیـان خراسـان جنوبـی 
ایجـاد خانـه تعلیـم و تربیـت دکتـر شـکوهی در پردیـس 
شـهید باهنـر دانشـگاه فرهنگیـان بیرجنـد را مطـرح 
و اظهارکـرد کـه اساسـنامه آن تنظیـم شـده امـا امـور 
حقوقـی و اداری خانـه تمـام نشـده اسـت، البتـه بنیـاد 
ملـی نخبگان اسـتان قـول هایی داده بـود ولی بـا تغییر 

مدیریـت، عملـی نشـد. 
اردیبهشـت سـال قبـل نیـز دکتـر »مهـدی زاده« گفـت 
کـه درخصـوص راه انـدازی خانه تعلیـم و تربیـت، وعده 
هـای بنیـاد نخبگان اسـتان بـرای تجهیـز به دلیـل نبود 
اعتبـار محقـق نشـد و امـور اداری خانـه نیـز همـان طور 
بـر زمیـن مانـده و بـه جایـی نرسـیده اسـت. وی مهـم 
تریـن دلیـل ایـن موضـوع را کمبـود نیـروی انسـانی 
مطـرح و اظهارکرد کـه راه انـدازی خانه تعلیـم و تربیت 
بایـد در قالـب سـمن هـای مـردم نهـاد باشـد کـه آن هـم  
دارای  قواعـد خـاص خـود اسـت  و نیـاز بـه پیگیـری و 

نیـرو دارد. اساسـنامه در گذشـته بـا تصـور پیگیـری از 
طـرف دانشـگاه فرهنگیـان نوشـته شـده اسـت امـا بـه 
نظـر می رسـد ایـن کار بایـد از طریـق وزارت کشـور و 
ثبـت سـمن بـه نتیجـه برسـد کـه وقـت و نیـرو بـرای ایـن 
کار نبوده اسـت. البتـه وی به انجـام یک دوره آموزشـی 
توسـط خانـه تعلیـم و تربیـت اشـاره کـرد امـا ایـن را هـم 
گفت که به دلیل نداشـتن مجـوز، موضوع اعالم نشـده 
اسـت. بـا وجـود ایـن خانـه، فعالیـت الزم را نـدارد زیـرا 
بـه دلیـل محدودیـت فضـا، بخشـی از قسـمت فنـاوری 
نیـز بـه ایـن اتـاق منتقـل شـده اسـت تـا دانشـجویان در 
کنـار انجـام کار فنـاوری اطالعـات، بـه ایـن فضـا هـم 

مراجعـه کننـد.

آخرین اقدامات
حاال یک سـال دیگـر از طـرح ایـن صحبت ها مـی گذرد 
و رئیـس دانشـگاه فرهنگیـان در چهارمیـن سـالگرد 
درگذشـت پـدر علـم نویـن تعلیـم و تربیـت ایـران درباره 
آخریـن وضعیـت خانـه تعلیـم و تربیـت دکتـر شـکوهی 
می گوید: بیشـتر، کارهـای آموزشـی در خانـه پیگیری 
می شود و چند جلسـه به این منظور با اسـتادان برگزار 
شـده و بنیاد نخبگان اسـتان هـم اعتباری بـرای تجهیز 

خانـه تامیـن و پرداخـت کرده اسـت. 
دکتر»مهـدی زاده« تجهیـز خانـه تعلیـم و تربیـت بـه 

چنـد دسـتگاه رایانـه بـرای ارتبـاط دانشـجویان بـا تیـم 
هـای اطالعاتـی و انجـام کار پژوهشـی را مطـرح مـی 
کنـد و مـی افزاید: یـک سـری کتـاب هـم در خانـه برای 
اسـتفاده آن هـا فراهـم شـده اسـت، البتـه بیشـتر کار 
خانـه تعلیـم و تربیت بـر ترویـج فرهنـگ تعلیـم و تربیت، 
برگزاری نشسـت های علمی، سـخنرانی هـا و پژوهش 
مـی چرخـد زیـرا تـا زمانی کـه مجـوز به عنـوان سـازمان 
مـردم نهـاد گرفتـه نشـود کاری نمـی تـوان انجـام داد.

بـه گفتـه وی، اساسـنامه خانـه تعلیـم و تربیت گسـترده 
اسـت و مجوز برگزاری همایش هـا، کارگاه های علمی 
و ... را دارد اما هنوز در قالب سمن تعریف نشده است. 
وی تاخیـر در دریافـت مجـوز را قبـول دارد و مـی گوید: 
خـودش بایـد پیگیـر کار باشـد چـرا کـه نیـروی انسـانی 
مـورد نیـاز بـرای ایـن کار نیسـت امـا چـون اساسـنامه 
تنظیـم شـده اسـت و ایـن اقـدام زیـاد طـول نمـی کشـد 
وکار از دو سـال قبـل کلیـد خـورده امـا هنـوز خانـه ثبت 
نشـده اسـت و چـون رسـمیت سـازمانی نـدارد نمـی 
توان از آن توقـع زیادی داشـت اما در حد شـروع و پیش 
بردن فعالیت هـای جانبی، بد نبوده اسـت.خانه تعلیم 
و تربیـت، قـرار بود بـرای یـاد بود پـدر علـم نویـن تعلیم و 
تربیـت ایـران راه انـدازی شـود و هنـوز در کـش و قـوس  
نداشتن متولی سـرگردان اسـت. این سـهم یکی دیگر 
از مفاخر اسـتان اسـت تـا از خاطره هـا فراموش نشـود. 

کلک خیال 

 گرم یاد آوری یا نه
 من از یادت نمی کاهم

تو را من چشم در راهم . . . 
نیما یوشیج

******
 روزش مهم نیست،

 همه چیز به خنده اول صبحت بستگی دارد. . . 
 کافیست بخندی،

 تا تمام روز را در آسمان قدم بزنم
امتحان کن

علی  قاضی  نظام 
******

 من با تو می نویسم و می خوانم
من با تو راه می روم و حرف می زنم

 وز شوق این محال:
که دستم به دست توست!

 من،جای راه رفتن،
پرواز می کنم!

فریدون مشیری
******

 مگذار دیگران نام تو را بدانند . . .
 همین زالل بی کران چشمانت ؛

برای پچ پچ هزار ساله آنان کافی  ست !
احمد شاملو

******
 آغاز و ختم ماجرا

لمس تماشای تو بود. . . 
افشین یداللهی

******
 دوست داشتنت

 همه چیز را
 زیباتر کرده است

 همه چیز را. . . 
 باور کن

 من هم زیباتر شده ام
از وقتی که به تو فکر می کنم

بهنام محبی فر

 8 پرونده میراث ناملموس
در دست تهیه 

هشت پرونده برای ثبت در میراث ناملموس معنوی کشور در استان مرحله تکمیل 
اطالعات را سپری می کند. بنا به گفته مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خراسان جنوبی بیش از  50 اثر در 
فهرست میراث ناملموس معنوی ثبت شده است واحتمال افزایش آن وجود دارد 
چرا که حدود هشت پرونده دیگر در حال تهیه و تکمیل است که در بین آن ها رشته 
های صنایع دستی و مردم شناسی دیده می شود. »برآبادی« چکن دوزی، بافت 
قالی خودرنگ آیسک، سیاه چادربافی سیدال و کاله پولی چنشت را از رشته های 
صنایع دستی برشمرد که پرونده ثبت آن ها در حال تهیه است و افزون بر این ها 
یک بازی بومی محلی، هلوکه خوانی، جشن کاکل و... نیز مرحله پژوهش را می 
گذراند. به گفته وی ثبت اثر در فهرست میراث ناملموس به راحتی انجام نمی شود 
و نیاز به پژوهش، مستند سازی، تهیه فیلم، عکس و... دارد که کاری زمان بر است. 

  برگزاری 7 دوره آموزش صنایع دستی
 در طبس           

هفت دوره آموزش صنایع دستی سال قبل در طبس برگزار شد. سرپرست 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این شهرستان گفت: حدود 80 نفر 
در رشته های قلم زنی روی مس، برک بافی و گلیم بافی آموزش دیدند. »کاظم 
نجاتیان« افزود: سال قبل سه پرونده مشاغل پشتیبان به مبلغ 190 میلیون 
تومان و 15 نفر در قالب اشتغال خانگی در رشته های قلم زنی مس، برک و گلیم 

بافی به بانک ها معرفی شدند .

فعالیت مدرسه حفظ قرآن تا پایان تیر 
مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن استان تا پایان تیر فعالیت می کند. به گفته 
رئیس مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن استان این مدرسه از نیمه اسفند تا پس 
از عید فطر تعطیل بود و بعد از آن مانند دیگر مدارس بازگشایی شد و 20 قرآن 
آموز با رعایت پروتکل ها و ضوابط بهداشتی تا پایان تیر در مدرسه خواهند بود. 
»قیصری« گفت: از نیمه اسفند آموزش حفظ قرآن تعطیل نبوده است و قرآن 
آموزان در این مدت تا جزء 27 را به صورت حضوری حفظ کرده اند و تا یک ماه 

دیگر حافظ کل قرآن می شوند. 

اخبار 

فرهنگستان 
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