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اخبار 2

معاون استاندار: 
بالفاصله بعد از 

دستور استاندار 
جلسه های 

کارشناسی و 
مدیریت در مرکز 

استان و سپس در 
شهرستان ها برگزار 

شد و فرمانداران 
و مدیران آب و 

فاضالب نیازها برای 
تامین 120 لیتر آب 

روزانه هر خانوار 
روستایی را اعالم 

کردند

مدیر عامل آبفا: 
گستردگی استان، 

طول زیاد شبکه 
ها و پرت زیاد آن 

و همچنین مصرف 
باالی آب در برخی 

روستاها برای باغ ها 
و فضای سبز، تامین 
آب در روستاها را با 
چالش مواجه کرده 

است

 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

آسفالت خیابان ها عملی نمی شود

روزنامه خراسان در شماره 2888 به تاریخ 6 تیر 1338در مطلبی در صفحه 6 
آورده است: آسفالت خیابان های طبس که قسمتی از آن جزو راه یزد محسوب 
می شود و میدان عمومی است عملی نشده - مدت چهارسال مبلغ یک میلیون 
ریال جهت هزینه آسفالت در اختیار دارایی بود آخراالمر به بهانه این که این مبلغ 

کفاف هزینه آسفالت را نمی کرد برگشت داده اند.
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استان غرق شادی میالد امام رضا)ع(

در شب فرخنده میالد امام رضا)ع( خراسان جنوبی غرق شادی و شور بود و پنج زوج 
جوان بیرجندی با برگزاری مراسمی ساده پیوند آسمانی خود را با حضور خدام وپرچم 
سبز رضوی برگزار کردند.در شب فرخنده میالد امام رضا)ع( خراسان جنوبی غرق 
نور و سرور بود. در این شب هر چند به دلیل شرایط کرونایی، مراسم خاصی در مساجد 
برگزار نشد اما چراغانی این مکان ها جلوه ای دیگر به معابر بخشیده بود.در این بین 
کاروان های شادی در قالب حرکت خودرویی در برخی شهرها به حرکت درآمد و با 
پخش مولودی حال و هوای شهرها را امام رضایی کرد. در شب میالد هشتمین امام 
همچنین برخی از زوج ها آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند و برای برخی هم 
خطبه عقد جاری شد. پنج زوج بیرجندی هم با حضور در مسجد محمد امین مراسم 
پیوند آسمانی خود را با حضور خدام رضوی آغاز کردند. این زوج های جوان مراسم 
عقد خود را زیر سایه پرچم منور رضوی جشن گرفتند تا برکت نام امام به زندگی شان 
رونق بخشد. گزارش خبرنگاران ما از شهرستان های استان هم حاکی است مراسم 

جشن میالد امام رضا )ع( با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

اولویت های عمرانی در مدارس
انصاری- حذف مدارس کانکسی برای کالس های باالی 10نفر، حذف سیستم 
گرمایشی غیر استاندارد و تامین زیر ساخت آموزشی از اولویت های امسال در بخش 
آموزش و پرورش است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به برنامه های 
مهم عمرانی امسال به خبرنگار ما گفت: دهه فجر 98 بیش از هزار و614 طرح با سه 
هزار و600میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید و امسال هم اولویت با پروژه 
های دارای پیشرفت باالی 50 و70درصد است. به گفته »میرجعفریان« امسال 
هم پروژه های آب، آب رسانی، آبخیزداری، مهار روان آب ها، توسعه آبیاری نوین و 
احیای قنوات هدف گذاری شده است. وی با اشاره به وضعیت راه ها افزود: احداث 
420کیلومتر از سال 97 هدف گذاری شد و120 کیلومتر به بهره برداری رسید و 
امید است امسال 250 کیلومتر راه های اصلی و  بزرگراه به بهره برداری برسد که 

توسعه باندهای دوم و ارتقای راه های اصلی از اولویت های بخش راه است.

ته سیگار
 آتش به راه انداخت

پنج شنبه شب گذشته حدود 65 اصله درخت در 
آرامستان بیرجند طعمه حریق شد. رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند به 
خبرنگار ما گفت: با اعالم خبر آتش سوزی چهار تیم 
عملیاتی به محل اعزام شد و آتش نشانان توانستند 
بعد از حدود 40 دقیقه حریق را مهار و از گسترش 
شعله های آتش به سمت دیگر درختان جلوگیری 
کنند. به گفته »حسینی« دراین حادثه 35 درخت به 
طور کامل سوخت و30درخت هم درگیر آتش شد. 
وی افزود: طبق بررسی های اولیه برخی شواهد 
حاکی از آن است که رها کردن ته سیگار سبب رخ 

دادن این آتش سوزی شده است.

کاهش 48 درصدی جابه جایی مسافر 

در 3 ماهـه اول سـال  بیـش از 322 هزار و 344 نفر مسـافر توسـط نـاوگان حمل و 
نقـل عمومی بـرون شـهری اسـتان جابه جـا شـدند که نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشـته 48 درصـد کاهش داشـت. 
رئیس اداره حمل و نقل مسـافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با 
بیان این که بهار امسـال 538  هزار و 92مسـافر به اسـتان وارد و 629 هزار و 39 
مسـافر از اسـتان خارج شـدند، گفت: بـا هدف طـرح فاصله گـذاری اجتماعـی  و به 

منظور پیشـگیری از کرونـا، محدودیت های سـرویس دهی اجرا شـد که مسـافران 
ورودی بـه اسـتان 67 درصـد، مسـافران خروجـی 68 درصـد و جابه جایـی داخل 

اسـتان 20درصد کاهش داشـت. 
»حسینی«  بیشترین سهم جابه جایی مسافر از مبدأ شهرهای استان را مربوط به 
بیرجند با  743 هزار و 71نفر و کمترین سهم را مربوط به خوسف با هزار و 571 

نفر دانست.  

قاچاق ادامه دار هوبره

بانان  محیط  دغدغه های  ترین  مهم  از  یکی 
استان قاچاق گونه های جانوری کمیاب از جمله 
هوبره است و همکاری برخی از مردم محلی با 
قاچاقچیان از مهم ترین عوامل استمرار قاچاق 

این پرنده نادر در استان به حساب می آید. 
این  بیان  با  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
مجموعه  در  بان  محیط   70 فعالیت  از  مطلب 
از  برخی  که  داد  خبر  استان  زیست  محیط 
آن ها سال ابتدایی خدمت خود را در محیط 
جمله  از  گفت:  »اکبری«  می گذرانند.  زیست 
دغدغه های محیط بانان استان این است که با 
وجود تالش هایشان برای حفظ و حراست از 
تنوع گونه های جانوری اما باز هم شاهد قاچاق 
گونه های کمیاب چون هوبره در خراسان جنوبی 

هستیم.

اولین گام تحقق ضرب االجل ۴8 ساعته استاندار برای روستاهای تشنه

25 تانکر جدید در مدار آب رسانی روستایی

 21 معدن برای شهرداری ها 

براساس هدف گذاری سازمان صمت امسال 21 
معدن در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: به منظور 
تقویت بنیه اقتصادی شهرداری ها، برخی معادن 
محدوده شهرها با هدف تامین نیازهای عمرانی به 

شهرداری ها واگذار می شود.
 به گفته دکتر »عابدی« در همه شهرها این قابلیت 
به  سرزمینی  محدوده  معادن  که  دارد  وجود 
شهرداری ها واگذار شود. وی تاکید کرد که تکلیف 
انجام  فعالیتی  آن  در  که  معدنی  محدوده های 
نمی شود و مالکان برای اکتشاف و بهره برداری 
اقدامی نمی کنند، باید مشخص شود چرا که استان 

نمی تواند معطل بماند. رئیس سازمان صمت استان 
هم  واگذاری 10معدن و محدوده اکتشافی به 
شرکت های دارای صالحیت فنی و مالی را یادآور 
شد وتاکید کرد: قرار شد طی 6 ماه، این شرکت 
ها، محدوده اکتشافی را آماده سازی کنند و به بهره 
برداری برسانند و امسال شرایط برای سرمایه گذاران 
واقعی فراهم می  شود تا با واگذاری این محدوده ها، 
زمینه برای ایجاد اشتغال و اقتصاد پویا فراهم شود. 
»شهرکی« از سامان دهی محدوده های معدنی 
بالتکلیف استان خبر داد و افزود: مجوز محدوده های 
بالتکلیفی که هم اکنون در اختیار افراد غیر واجد 

شرایط است ابطال می شود.

گروه خبر

 استان 20 سال خشکسالی را درحالی سپری کرده است 
که آمارها همچنان بیانگر کم آبی در روستاهاست، برخی 
نقاط یا به طور کامل آب ندارند و به ناچار در این هوای گرم 
باید ساعت ها منتظر تانکرهای آب رسان بمانند و بعضی 
از روستاها نیز در ساعات محدودی از روز امکان برداشت 
آب برایشان فراهم می شود تا با آن کمی از عطش خود را 
فروکش کنند. با شروع فصل گرما و شدت گرفتن کم آبی 
در برخی نقاط استان هفته گذشته استاندار ضرب االجل 
48 ساعته ای به فرمانداران و مسئوالن حوزه آب استان 
داد تا برنامه ای برای تامین آب مناطق روستایی و عشایری 
به صورت 24 ساعته ارائه دهند و در طول شبانه روز هم آن را 
رصد کنند، برنامه ای که اولین گام های تحقق آن برداشته 
شد و برای شدت گرفتن جریان آب رسانی به روستاها، 
تعدادی تانکر جدید در خط آب رسانی به روستاهای تشنه 
قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ما، استاندار هفته گذشته 
در سومین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاسخ به بحران استان که با دستور کار آب رسانی به 
روستاها برگزار شد به مسئوالن تذکر داد که به هیچ عنوان 
پذیرفته نمی شود که در روستایی، مردم با مشکل کمبود 
آب مواجه باشند.»محمد صادق معتمدیان« با تعیین ضرب 
االجلی 48 ساعته از فرمانداران و شرکت آبفا خواست 
برای تأمین آب مناطق روستایی و عشایری به صورت 24 
ساعته برنامه ریزی و اقدام کنند و با تشکیل ستادی در 
فرمانداری ها، این موضوع 24 ساعته رصد شود.»خراسان 
جنوبی« روز گذشته در گفت و گو با معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری پیگیر تحقق این موضوع شد و آن طور 

که مهندس»میر جعفریان« گفت: بالفاصله بعد از دستور 
استاندار جلسه های کارشناسی و مدیریت در مرکز استان 
و سپس در شهرستان ها برگزار شد و فرمانداران و مدیران 
آب و فاضالب نیازها برای تامین 120 لیتر آب روزانه هر 
خانوار روستایی را اعالم کردند.  او با اشاره به عملی شدن 
دستور استاندار یادآور شد که عشایر نیز در این برنامه آب 

رسانی سیار قرار دارند. 
به گفته او براساس نیاز روزانه ای که هر کدام از شهرستان 
ها اعالم کردند آب مورد نیاز روستاها به صورت سیار 
تامین می شود و برای عملی شدن این موضوع 11دستگاه 
تانکر آب رسان به 38 دستگاه قبلی اضافه شد.همچنین، 
14دستگاه دیگر هم توسط استانداری و دیگر دستگاه های 

اجرایی به این تعداد افزوده شد.

11 تانکر جدید در مدار آب رسانی روستایی
مدیـر عامـل آبفـای اسـتان هـم بـه خبرنـگار مـا گفـت: 
طبـق برنامـه تهیـه شـده از ایـن هفتـه سـه تانکـر از طریـق 

اسـتانداری در اختیار پیمانکاران قرار گرفت که ظرفیت 
آن 18هـزار لیتـر اسـت. همچنیـن دو تانکـر از تانکرهای 
سـتاد نیـز تجهیـز شـد تـا کمـی از دغدغـه تامیـن آب 
روسـتاییان برطـرف شـود. او تاکیدکـرد که بـه تانکرهای 
آب رسـان شهرسـتان هـای بیرجنـد، قاینـات، زیرکـوه، 
سربیشـه، طبس و نهبندان هر کـدام یک خـودروی دیگر 
هم اضافه شـد و به دنبال چند تانکر اجاره ای نیز هسـتیم 
تا کمبودی برای آب رسـانی وجود نداشته باشد. به گفته 
»امامی« گسـتردگی اسـتان، طـول زیاد شـبکه هـا و پرت 
زیـاد آن و همچنین مصـرف بـاالی آب در برخی روسـتاها 
بـرای بـاغ هـا و فضـای سـبز، تامیـن آب در روسـتاها را بـا 
چالـش مواجـه کـرده اسـت. او پیش بینـی کـرد آب پایدار 
برای تمامی روسـتاهای باالی 20 خانوار اسـتان تا سال 
1400 محقـق شـود. امامی مـرداد را همراه با بیشـترین 
چالـش بـرای آب رسـانی در اسـتان دانسـت و گفـت: در 
حـوزه تامیـن آب روسـتایی چالـش جـدی داریـم و شـاهد 

دغدغـه هـای مـردم در این حـوزه هسـتیم.

حضور ارزشمند طالب در جهاد سالمت 
امروز در جهاد سالمت حضور طالب و روحانیون در زوایای مختلف از 
کارهای بهداشتی تا سم پاشی خیابان ها بسیار قابل ارزش است. نماینده 
ولی فقیه در استان در دیدار با معاون اداری و مالی و منابع انسانی مرکز 
خدمات حوزه های علمیه کشور، گفت: اهل انصاف می دانند که حوزه 
های علمیه ستون فقرات دین هستند و تنها جایگاهی که در این هدف 
مولد است، حوزه های علمیه هستند. به گفته حجت االسالم »عبادی« 
طلبه ها هم محروم و هم مظلوم هستند و اکثر افراد جایگاه شان را تشخیص 
نمی دهند چرا که جایگاه طلبگی از ابتدا تا انتها یک جایگاه رفیع است و 
هرچه در پیچ و خم تاریخ گذشته این طلبه ها و روحانیون بوده اند که  دین را 
حفظ کرده اند. وی ایجاد تشکیالت خدمات حوزه را کاری بسیار حکیمانه 
دانست و تاکید کرد که حوزه ها باید کمبودهای دوران  گذشته را با تمام 

محدودیت هایی که دارند، جبران کنند.

 آقای استاندار 
شما وارد شوید

آقـای اسـتاندار دود آتـش ملـخ هـای مهاجـم بـه 
فردوس رسـید و عالوه بـر زخم کرم گلـوگاه که هر 
سـاله انار منطقـه را که شـهرت جهانـی دارد مورد 
تهدید قـرار مـی دهـد، متاسـفانه مـزارع نیـز مورد 
تهدید ملـخ ها قـرار گرفتـه و شـرایط سـختی را که 
بـر اثـر کرونـا و گرانـی هـای  اخیـر  بـه وجـود آمده، 

صد چنـدان کـرده اسـت .
آقـای اسـتاندار چندیـن مـاه اسـت کـه آتـش ملـخ 
هـای مهاجـم در نهبنـدان بلنـد شـده و سـپس بـه 
سربیشه و درمیان و زیرکوه رسـیده و اکنون شعله 
آن فردوس را گرفته اسـت و اگر روند همین باشـد 
چه بسا دیگر شهرسـتان ها را نیز فراگیرد. اکنون 
ایـن نکتـه حائـز اهمیت اسـت کـه آیـا شـیوه مقابله 
بـا ملـخ هـا ناکارآمد بـوده یـا این کـه دسـتگاه های 
متولـی دیـر وارد کار شـدند؟ البتـه همـان گونـه 
کـه مطلـع هسـتید در آمـدن اعتبـارات هـم خیلی 

دسـت به دسـت شـد!!
اگرچـه در اخبار داشـتیم که از سـوی اسـتانداری 
اعتباراتـی بـه ایـن امـر اختصـاص یافتـه و ایـن 
نشـان می دهد کـه از سـوی اسـتان اقـدام صورت 
گرفتـه ولـی نتیجـه ایـن شـده اسـت. باالخـره در 
افـکار عمومـی ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه آیـا 
دولـت در مقابلـه با ملـخ هـا ناتوان اسـت یـا این که 
دسـتگاه هـای متولـی کوتاهی کردنـد؟ یـا این که 
مرکزنشینان در اختصاص اعتبار، مدیران محلی 

را خیلـی معطـل گذاشـته انـد؟
اکنـون افـکار عمومـی منتظـر اسـت کـه اقدامـی 
از قبیـل اقدامـات جهـادی کـه از سـوی اسـتاندار 
صـورت مـی گیـرد در ایـن قضیـه نیـز رقـم بخـورد 
زیرا شـیوه فعلـی مقابله بـا ملخ هـا بیشـتر از آن چه 
اتفـاق افتـاده نتیجـه ای نخواهـد داشـت و اگـر بـا 
همین شـیب حرکـت کنیم همـه اسـتان در تهدید 

ملـخ هـا قـرار خواهـد گرفـت.
جان سـخن این کـه شـیوه مقابله بـا ملخ هـا ناتوان 
بـوده و افـکار عمومـی منتظـر اقدامـی کارسـاز 
اسـت و ایـن مسـئله ورود اسـتاندار بـه ایـن میـدان 

را مـی طلبـد. 

یادداشت سردبیر 

 علی ولیزاده
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به دستگاه های مقابله کننده نمره بدهید 

فردوس هم در اشغال لشکر ملخ ها 
دار،  کوهان  مهاجم  های  ملخ  مقصد  پنجمین 
سربیشه،  نهبندان،  از  بعد  صحرایی  و  مراکشی 

درمیان و زیرکوه، فردوس اعالم شد.
آن طور که مدیرجهاد کشاورزی فردوس اعالم کرد؛ 
با تهاجم این آفت به عرصه های طبیعی و کشاورزی 
شهرستان مبارزه ضربتی با ملخ های مراکشی با سم 
پاشی 120 هکتار در منطقه بندسارکیای باغستان 
 280 طی دو روز گذشته آغاز شد.همچنین در 
هکتار نیز طعمه مسموم ،پخش و 100 هکتار نیز 
برای مقابله با آفت ملخ های صحرایی و کوهان دار 

طاق در منطقه میان تگ سم پاشی شد.
مهندس »سلیمانی« به پایش روزانه مراتع، ارسال پیام 

های آموزشی در فضای مجازی، برگزاری کالس های 
آموزشی برای قرقبانان و محیط بانان برای مقابله با این 
آفت در کانون های آلوده اشاره کرد.مدیر حفظ نباتات 
سازمان جهاد کشاورزی هم به افزایش عرصه های 
تهاجم ملخ ها به 68 هزار هکتار عرصه های طبیعی و 
کشاورزی استان اشاره و اظهارکرد که از این وسعت 
کانون های آلوده 60 هزار هکتار مربوط به نهبندان 
و بقیه متعلق به سربیشه، زیرکوه، درمیان و فردوس 
است.مهندس»یوسفی« سطح مبارزه با ملخ صحرایی 
در استان را 25 هزار هکتار دانست و ادامه داد: برای 
اجرای این سطح مبارزه، یک میلیارد و 500میلیون 

تومان هزینه شد.

برپایی نماز جمعه در 22 نقطه
نماز عبادی سیاسی جمعه روز گذشته در 22 نقطه خراسان جنوبی با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.
حجت االسالم »رحیم آبادی« مسئول نمایندگی شورای سیاست گذاری 
امامان جمعه استان گفت: نماز جمعه در همه شهر های استان به جز بیرجند، 

طبس، عشق آباد و دیهوک با رعایت پروتکل های بهداشتی اقامه شد.

با خبرنگاران

پایان سال ؛ پایان  
 دوبانده سازی

سربیشه – بیرجند 
نماینـده مـردم نهبنـدان و سربیشـه در مجلـس 
شـورای اسـالمی بـه همـراه مسـئوالن اسـتانی و 
شهرسـتانی از محورهای مواصالتی شهرسـتان 
هـای مـرزی حـوزه انتخابیـه اش بازدیـد کـرد و 
جلسـه جمع بنـدی نیز در یـک کارگاه راه سـازی 

برگـزار شـد.
 »محمـدی« فرمانـدار سربیشـه در ایـن نشسـت 
بـه انعقـاد قـرارداد بـا پیمانـکاران محورهـای 
و  بیرجنـد- سربیشـه - نهبنـدان اشـاره کـرد 
گفـت: شهرسـتان بـه کارگاه راه سـازی تبدیـل 
شـده اسـت. دکتر»نخعـی« نماینـده نهبنـدان و 
سربیشـه در مجلس شـورای اسـالمی  هم گفت: 
اولویت همه دسـتگاه هـای اجرایی بایـد موضوع 

راه و تامیـن زیرسـاخت باشـد.
 مهندس»داعـی« مدیـرکل راه و شهرسـازی نیـز 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه مناقصـه تنهـا قطعـه باقـی 
مانـده از مسـیر سربیشـه تـا نهبنـدان بـه زودی 
برگـزار مـی شـود گفـت: بـا انتخـاب پیمانـکار 
ایـن قطعـه کل محـور نهبنـدان تـا مشـهد تعییـن 
در  پیمانـکار  بـدون  قطعـه  شـودو  مـی  تکلیـف 
ایـن محـور نخواهیـم داشـت. بنابـر ایـن گـزارش 
پیمانـکاران هـم بـرای تسـریع در رونـد احـداث 
پـروژه هـای محولـه در ایـن محورهـا قـول همـت 

مضاعـف دادنـد.
دیگـر خروجـی جلسـه هـم دوبانـده شـدن باقـی 
مانـده جـاده بیرجنـد- سربیشـه تـا پایـان سـال و 
فعالیت مسـتمر و جهادی در تحقق بهـره برداری 
چندیـن کیلومتـر از جـاده سربیشـه بـه نهبنـدان 

و نهبنـدان بـه زابـل و سربیشـه بـه ماهیـرود بـود.

واویالی کرونا در سربیشه
شنیده ها حکایت از افزایش آمار موارد مثبت 
ابتال به بیماری کرونا در سربیشه دارد. به گزارش 
خبرنگار ما، آن طور که از گوشه و کنار به گوش می 
رسد موارد ابتال به کووید 19 در سربیشه روز به 
روز رو به افزایش است که همه موارد هم مربوط 

به شهر سربیشه است. 
همچنین براساس اعالم منابع غیر رسمی موارد 
نفر   79 حدود  به  سربیشه  در  کرونا  به  مثبت 

رسیده است.

زلزله سربیشه، بدون خسارت

3.9 ریشتری در سربیشه هیچ خسارتی به همراه نداشت. به  زمین لرزه 
گزارش»خراسان جنوبی« زمین لرزه ای به قدرت 3.9 درجه در امواج درونی 
زمین ساعت 11:43 پنج شنبه در سربیشه رخ داد که بعد از ارزیابی چهار تیم 

مشخص شد این زمین لرزه خسارتی در پی نداشته است.

محور نهبندان بازهم خونین شد
حادثه رانندگی در محور نهبندان - بیرجند یک کشته و سه زخمی برجا گذاشت. 
سرهنگ »رضایی« رئیس پلیس راه استان گفت: این حادثه بر اثر برخورد یک 
دستگاه سواری پژو با سمند در کیلومتر 50 محور نهبندان- بیرجند رخ داد و 

علت حادثه انحراف به چپ سواری پژو بود.

برپایی چادر مشکالت عشایر 
دروگر- چالش های پیش روی عشایر زیرکوه با حضور جمعی از مسئوالن استانی 

و محلی مورد بررسی قرار گرفت.
»عصمتی پور« مدیر کل امور عشایری در این نشست یکی از اولویت های ویژه 
این امور را آب رسانی به محالت عشایری شهرستان دانست که سال گذشته این 
اقدام به 39 محله عشایری بمرود انجام شد و اکنون هم طرح آب رسانی به دو محله 

گزخت و چاه پایاب در مرحله مطالعه است. 

مصوبه های کارگروه مخاطرات 
زیست محیطی زیرکوه

سامان دهی محل دفن زباله شهرها و روستاهای پرجمعیت زیرکوه یکی از مصوبه 
های کارگروه مخاطرات زیست محیطی این شهرستان بود. به گزارش»خراسان 
جنوبی« در این جلسه مقرر شد زباله ها در چند مکان تجمیع و سپس در یک محل 

در هر بخش دفن شود.
توزیع تنور گازی در روستاهایی که متقاضی باشند برای جلوگیری از بوته کنی و 
تخریب مراتع،  جلوگیری از ورود دام های مازاد بر پروانه بدون کارت واکسیناسیون 

دام پزشکی به منطقه حفاظت شده شاسکوه و... از دیگر مصوبه ها بود.

ترمیم شبکه فخرود
خط انتقال آب مجتمع فخرود که به دلیل ترکیدگی قطع شده بود، مرمت شد. 
به گزارش »خراسان جنوبی« روز پنج شنبه خط انتقال مجتمع آب رسانی فخرود 
درمیان دچار ترکیدگی شد که با این اتفاق، آب 18 نقطه روستایی شهرستان نیز 
قطع شد اما با تالش و پیگیری یک تیم فنی از شهرستان و دو تیم از مرکز استان این 

مشکل رفع شد.

6 شهرستان  زیر آتش مرگبار کرونا 
بستری 200 بیمار تنفسی در بیمارستان ها

گروه  شهرستان ها

 این روزها گرمای هوا از یک طرف و وجود مهمان 
ناخوانده ای که چند ماه است وارد استان شده و گویا 
به این زودی هم قصد رفتن ندارد از طرف دیگر سبب 
شده است تا مسئوالن بارها برای حفظ سالمتی و جان 
شهروندان بر اجرای طرح فاصله  گذاری اجتماعی 
تاکید کنند اما با گذری در نقاط مختلف شهر و مشاهده 
جمعیت زیادی از افرادی که بدون رعایت نکات و 
دستورالعمل های بهداشتی تردد می کنند به نظر می 
 آید یا مردم گمان می کنند که دوران یکه تازی کرونا به 
پایان رسیده است یا بی  خیال این ویروس شده  اند؛ در 
حالی که آمار بستری و فوتی های استان بر اثر ابتال به 
کرونا در مقایسه با 20 روز گذشته و براساس آخرین 
اخبار اعالمی توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

که 22 خرداد امسال اعالم شد؛ به ترتیب از افزایش 
60 و 24 درصدی حکایت دارد. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند از بستری شدن 200 بیمار به دلیل 
مشکالت تنفسی تا روز گذشته خبر داد و به »خراسان 
جنوبی« گفت: از این تعداد حدود 58 بیمار کرونا 

مثبت و 14 نفر هم در آی. سی. یو بستری هستند.
دکتر »دهقانی فیروزآبادی« تعداد فوتی ها تا روز 
گذشته را هم 60 نفر اعالم و اضافه کرد: بیشتر فوتی 
ها را افراد مسن و باالی 60 سال و بیماران زمینه ای 
تشکیل می دهند. وی از تامین کیت مورد نیاز استان 
خبر داد و افزود: با توجه به شرایطی که در استان شاهد 
هستیم و افزایش موارد بیماران تنفسی و بستری های 
مثبت مبتال به کرونا که نشان دهنده افزایش انتقال 
و ابتالی مردم استان به این بیماری است، در  زمینه  
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از 15 تیر استفاده از 

ماسک در محل های تجمع و جاهایی که افراد حضور 
دارند، الزامی خواهد بود و برای کاهش موارد ابتال 
و بستری کرونا توصیه موکد بر استفاده از ماسک در 
خارج از منزل به ویژه مکان هایی است که افراد کنار 

هم قرار می گیرند.
براساس آخرین گزارش مورد تایید وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی؛ شش شهرستان بیرجند، 
در  خوسف  و  سربیشه  نهبندان،  طبس،  فردوس، 
وضعیت قرمز یعنی خیلی پرخطر قرار دارند. همچنین 
قاین، بشرویه و درمیان در وضعیت نارنجی و پر خطر 
و زیرکوه و سرایان از نقاط زرد با خطر متوسط است 
وجود  استان  در  کمی  خطر  با  سفید  نقطه  هیچ  و 
ندارد. احتمال تغییر وضعیت روزانه با توجه به میزان 
بیماران با نشانه های حاد تنفسی در شهرستان ها 

ممکن است.

رئیس  دانشگاه 
علوم پزشکی 

 بیرجند:
 فوتی های کرونا در 

استان به 60 نفر 
رسید

میثم سرایان منتظر)) علیک((

موسوی - ادامه اجرای عملیات مرمت و محوطه سازی بازار میثم سرایان 
نیازمند تخصیص اعتبار از سوی ستاد بازآفرینی شهری است. 

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرایان به شروع 
عملیات مرمت و محوطه سازی بازار میثم سرایان سال 97 از محل منابع 
ستاد بازآفرینی شهری اشاره و اظهارکرد: با ابراز تاسف به دلیل مشکالت 
اعتباری قسمتی از پروژه هنوز به اتمام نرسیده است و با پیگیری های انجام 
شده امیدواریم عملیات اجرایی قسمت های باقی مانده از طرح نیز به زودی 

آغاز شود.
 »محمد عرب« با بیان این که محدوده تاریخی شهر سرایان شامل 12 اثر ثبتی 
است، افزود: طرح محوطه سازی اطراف حمام با توجه به اتمام مرمت حمام 

نیز تهیه شده و اجرای آن نیازمند دو میلیارد تومان اعتبار در مرحله اول است.
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میلیون تومان 
برای یک کتاب 
هزینه شود اما 
بعد از ماه ها 2 
میلیون تومان 
کمک شود که 

نوشدارو پس 
از مرگ سهراب 

است و ارزش 
اقتصادی خود را 
از دست می دهد

معاون اداره کل 
فرهنگ و ارشاد 

اسالمی: خرید 
کتاب شرایطی 

دارد برای  
مثال چنان  چه 

نویسنده، ناشر و 
چاپخانه در استان 

باشد حمایت 
بیشتر خواهد بود 

و البته استانی 
بودن موضوع 

کتاب هم موثر 
است 

قلم با جوهر اشک
قاسمی

 دستگاه های فرهنگی با شیوه های مختلف در سال 
های اخیر برای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 
تالش می کنند. فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان 
تاثیرگذارترین وزارت و اداره استانی آن اقداماتی 
مانند خرید، طرح های فصلی و... را در دستورکار 
دارد اما به نظر می رسد این حمایت ها کافی نیست  و 
برخی از نویسندگان به ویژه افراد بومی قصه مشکالت 
توزیع، فروش و بازاریابی کتاب را در هر چاپ بارها و 

بارها می خوانند. 
نویسنده و مدرس دانشگاه بیرجند که20 جلدکتاب 
به چاپ رسانده است، می گوید: اگرچه برخی آثارش 
مانند شاعران قهستان، دستان ها و داستان ها و... 
جزو منابع دست اول در استان است که نیاز به تجدید 
چاپ دارد اما هیچ کدام در بازار نیست و از آن جا که 
درآمدی بیش از معلمی ندارد نمی تواند برای تجدید 

چاپ آن ها اقدام کند. 
دکتر »زنگویی« که بیشتر آثارش در تاریخ و ادبیات 
منطقه و تعدادی هم درباره شهدای دفاع مقدس است، 
اظهار می کند که جمع آوری مطلب، تایپ و تنظیم و ... 
هزینه و وقت زیادی الزم دارد و باید مسئوالن فرهنگی 
استان برای توسعه کارهای فرهنگی چاره ای اندیشه 
کنند چون با گرانی کاغذ، امکان تولید و انتشار سخت 

شده است. 

کمک ناچیز در برابر هزینه باال
این نویسنده اگر چه دو اثر آماده چاپ دارد که درباره 
ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ مردم و شبیه خوانی 
در خراسان جنوبی و جزو اولین کارها در کشور است 
اما این کار را نیازمند پشتوانه مالی می داند و تاکید می 
کند: به دنبال کار اقتصادی و اضافه تدریس نیستم و 
با زحمت، مطالب مورد نیاز را با پژوهش، گردآوری و 
صرف وقت زیاد جمع آوری می کنم اما برای نشر نیاز 

به حمایت است. 
پس از این دغدغه مشکل توزیع کتاب در کشور را 
مطرح و تاکید می کند که ناشر باید پیگیر توزیع اثر در 
کشور یا دست کم در استان های مجاور باشد تا صدای 
فریاد یک منطقه به دیگر مناطق هم برسد و با فرهنگ 
آن آشنا شوند. دستگاه های فرهنگی، رسانه های 
مجازی، مکتوب و ... هم باید برای معرفی فرهنگ، آثار 

و صاحبان آن بیشتر تالش و برنامه ریزی کنند.
وی که جایزه جشنواره ملی کتاب را در کارنامه نوشته 
مورد  را  نویسندگان  مالی  مشکالت  دارد،  هایش 
اشاره قرار می دهد و می گوید: حمایت های فرهنگ 
و ارشاد اسالمی محدود است و خرید کتاب مشکل 
نویسنده را حل نمی کند، به عنوان مثال شاید 15تا 
20  میلیون تومان برای یک کتاب هزینه شود اما بعد 
از ماه ها دو میلیون تومان کمک می شود که نوشدارو 
پس از مرگ سهراب است و ارزش اقتصادی خود را از 

دست می دهد. 

حمایت های محدود
یک نویسنده فردوسی نیز که هشت اثر در کارنامه 
نویسندگی اش دارد و بیشتر آثارش در حوزه زبان و 
ادبیات فارسی است از حمایت نشدن گالیه می کند 
و می گوید: باید با هزینه شخصی کتاب ها را چاپ کنم 
چون آثار برای حمایت شدن توسط فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، باید در استان منتشر شود یا موضوع استانی 
داشته باشد اما در زمینه های عمومی از چاپ اثر 

حمایت نمی شود. 
ادبیات مردمی، عامه، فرهنگ، افسانه ها و قصه های 
استانی و... به گفته » حاجتی« اقبال بیشتری برای 
برخوردار شدن از حمایت دارد با وجود این حامی شدن 
محدودیت دارد و بین 30 تا 40 درصد هزینه های 
نویسنده را تامین می کند اما کتاب های دانشگاهی 
توسط فرهنگ و ارشاد اسالمی حمایت نمی شود و 
طوالنی بودن روند این کار در دانشگاه هم انگیزه ای 

نمی گذارد.
او نوشتن و نویسندگی را کار دل و عشق می داند و 
می گوید: بیشتر کتاب هایش دانشگاهی است و در 
دانشگاه های استان استفاده می شود اما چاپ کتاب 
توسط دانشگاه دست کم سه سال زمان می برد در 
حالی که مشکالت مالی از دغدغه های نوشتن است. 

به گفته وی، این مشکالت باعث می شود به ناچار با 
هزینه شخصی و با شمارگان کمتر کتاب چاپ کند در 
حالی که در تهران 10 یا 20 هزار جلد کتاب چاپ می 
شود اما در استان مجبور است هزار یا دو هزار نسخه 
منتشر کند و ماه ها بعد از انتشار درصدی از هزینه 

هایش جبران شود. 
او دغدغه بعد از چاپ کتاب را توزیع و فروش بیان می 
کند که به یک اصل تبدیل شده است و به ناچار گاهی 

تعدادی از کتاب ها هدیه می شود. 

گرانی کاغذ و افزایش هزینه چاپ
نویسنده و مدرس دانشگاه از قاین که 20 اثر را به 
 قلم تحریر درآورده است وضعیت بازار کتاب را خراب 
می  داند  و توضیح می دهد: کاغذ گران شده و هزینه 
چاپ افزایش یافته و متاسفانه حمایت از نویسنده 
هم کم است به همین دلیل به تعداد درخواست ها و 

سفارش ها کتاب چاپ می کند. 
»نجیب ا... رجبی« هم اظهار می کند که فرهنگ و 
ارشاد آن قدر کمک هزینه را دیر پرداخت می کند که 
نویسنده دچار ضرر می شود برای مثال کتابی را سه ماه 
قبل از عید تحویل داده است اما با گذشت حدود هفت 
ماه خبری از حمایت مالی آن نیست و این روند امروز 
و دیروز نیست و همیشگی است در حالی که از ارزش 
پول کم می شود. او که آثار مختلفی مربوط به استان، 
فرهنگ، تاریخ و جغرافیا دارد و کارهای سفارشی هم 
برای اداره ها انجام داده است تنها حامی نویسندگان 
را همان فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی و تصریح می 
کند: نهاد کتابخانه های عمومی به ندرت درخواست 
کتاب دارد. وی که10 سال از عمر خود را برای تحریر 
جامع و کامل تاریخ 30 هزار ساله استان صرف کرده 
است از این گالیه می کند که کتاب فروش زیادی ندارد 
و استقبال نمی شود و به ناچار به میزان درخواست اثر، 
زیر چاپ می رود چرا که انتشار آن ریسک بزرگی است 
که هزینه سنگینی در بر دارد. با وجود این تا چندی 
پیش کتاب هایم را با هزینه شخصی چاپ می کردم و 
به این نتیجه رسیده ام که دیگر خودم کتاب چاپ نکنم 
چرا که باید دنبال خریدار و فروش اثر هم باشم و از 
سویی در شرایطی که حمایت نیست چاپ کتاب صرفه 

اقتصادی ندارد.
او ادامه می دهد که کتاب هایی به سفارش برخی 

دستگاه ها آماده کرده و تحویل داده است اما اثری 
از چاپ آن ها ندیده و شنیده که علت آن مشکالت 
اعتباری و بودجه ای است در حالی که در آثارش برخی 
کتاب ها، مرجع دانشگاهی و جامع ترین اثر در آن رشته 

است  اما جز خرید پنج جلد، دیگر حمایت نشده است.
استان  در  نویسندگان  انجمن  تشکیل  نظرش  به 
نویسندگان  شورای  در  کم  دست  تا  دارد  ضرروت 
راهکار  و  بحث  کتاب  حوزه  مختلف  مسائل  درباره 

اندیشیده شود. 

 نویسندگان در قالب اتحادیه ناشران
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نیز هر چند با راه اندازی تشکل و انجمن ویژه 
نویسندگان موافق است اما این کار را طرحی می داند 
که هر چند به تازگی جلسه هایی برای فعال شدن آن 
برگزار اما به دلیل شیوع کرونا جلسه های اتحادیه 
ناشران متوقف شده چرا که قرار است نویسندگان هم 
در قالب اتحادیه ناشران دیده شوند با وجود این انجمن 

های داستان نویسی و شعر راه اندازی شده است. 
»رمضانی« می گوید: بانک اطالعاتی از نویسندگان 
استان وجود دارد و انجمن داستان نویسی به تازگی 
راه اندازی شده و مجوز گرفته است اما فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برای حمایت از نویسندگان از قبل اقدام 
کرده است که کارهایی مانند تامین کاغذ و زینک برای 

ناشران فعال و به منظور چاپ کتاب از آن جمله است. 
وی اقدام دیگر را خرید 30 درصد تیراژ کتاب های 
چاپ شده بیان می کند که البته این کار سقف و بستگی 
به اعتبار موجود هم دارد. البته گاهی قیمت کتاب 
گران است یا تعداد کمتری از تیراژ مطرح شده، چاپ 
می شود بنابراین در شورای خرید کتاب این مسائل 

بررسی و هزینه ها پس از آن بررسی می شود. 
خرید کتاب هم به گفته وی شرایطی دارد برای  مثال 
چنان چه نویسنده، ناشر و چاپخانه در استان باشد 
حمایت بیشتر خواهد بود و البته استانی بودن موضوع 
کتاب هم موثر است به ویژه این که فرهنگ، تمدن، هنر 
استان در اولویت حمایت است و مطالب دانشگاهی در 

فهرست کمک نیست. 
رمضانی پرداخت هزینه خرید کتاب را پس از تایید در 
شورای خرید بیان می کند شورایی که به طور معمول 
اواخر دی تشکیل می شود و متاسفانه نویسندگان هم 
برای ارسال مدارک و مستندات خود تعلل می کنند و با 
ارسال آن ها به تهران، هزینه ها تا تیر و خرداد پرداخت 
می شود. وی فروش و توزیع را بر عهده نویسنده می 
داند که خود باید برای این کار اقدام کند البته فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گاهی کتاب های خریداری شده را 
در کتابخانه ها توزیع  یا به مناطقی در خارج استان 
هدیه می کند. طرح های فصلی خرید کتاب هم با 
هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی وکمک به نویسنده و 
ناشر انجام می شود.او گرانی کاغذ و تاثیر آن بر هزینه 
های چاپ را قبول دارد اما توزیع کاغذ با ارز دولتی به 
ناشران فعال را مطرح می کند و می گوید: بهار امسال 
39 جلد کتاب چاپ شد که تا پایان سال خرید آن ها 
انجام می شود و سال 98 هم 74میلیون تومان برای 

خرید کتاب در استان هزینه شد. 

6 اقامتگاه بوم گردی 
برای قاین  

تعداد اقامتگاه های بوم گردی قاین تا پایان سال 
گذشته  سال  تا  رسد.  می  واحد  شش  به  آینده 
ایجاد اقامتگاه های بوم گردی در قاین با استقبال 
مردم  تمایل  امسال  ولی  نبود  مواجه  چندانی 
برای فعالیت در این حوزه گردشگری افزایش 
یافته است و براساس توضیح رئیس اداره میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قاین هم 
اکنون یک اقامتگاه بوم گردی در مرکز شهرستان 
در حال بهره برداری است و مجوز پنج واحد دیگر 
نیز صادر شده که سه مورد مربوط به روستای کره 
است و بخش خصوصی برای دریافت تسهیالت 
به بانک معرفی شده است. »عباس زاده« گفت: 
مجوز راه اندازی دو اقامتگاه در بیهود و بیناباج 
نیز صادر شده و بخش خصوصی پیگیر مرمت یک 
خانه تاریخی و اجرای نقشه ساخت اقامتگاه جدید 
ساز است و در صورت اعطای تسهیالت و انجام کار 

تاپایان سال آینده این واحدها به اتمام می رسد. 

ارگ بهارستان در تدارک سفره  

ارگ بهارستان بیرجند برای تبدیل شدن به موزه آب در حال طراحی است. 
این بنای تاریخی متعلق به دوران افشاریه و ثبت ملی شده است که سال ها در 
اختیار بنیاد مستضعفان بود و پس از کش و قوس های فراوان برای واگذاری به 
بخش خصوصی، باالخره از بالتکلیفی و تخریب بیشتر نجات یافت و آب منطقه 
ای استان آن را تملک کرد تا موزه آب در این بنا شکل بگیرد.مدیر پایگاه بافت 
تاریخی بیرجند گفت: آب منطقه ای، ارگ بهارستان را تملک کرده و مشاور در 
حال طراحی موزه آب است البته قبل از آن باید آسیب شناسی، مرمت و طرح 
احیای ارگ تهیه و براساس قرارداد تا چند ماه دیگر تحویل شود و آب منطقه ای 

پس از آن برای احیا و مرمت براساس طراحی مشاور، کار می کند.
»نصرآبادی« افزود: میراث فرهنگی در چند فصل برای مرمت اقدام و حدود 
200 میلیون تومان هزینه کرده است و در صورت تامین اعتبار باز هم برای 

مرمت کمک می کند. 
به گفته وی، مشاور اعتبار مورد نیاز برای مرمت را بعد از طراحی برآورد خواهد 

کرد البته شاید مجبور به تغییر در طراحی بنا برای موزه شود. 

 امثال و حکم  

َور َسُرم ریز، َور َبُرم ریز ، 
که مجال ُخورَدُنم نیس  

مثل » َور َسُرم ریز، َور َبُرم ریز ، که مجال ُخورَدُنم 
نیس« در کتاب دستان ها و داستان ها به عنوان 
یک عبارت قدیمی قید شده است. مولف کتاب 
درباره آن می گوید که در زبان معیار عبارت 
خوردن  فرصت  زیرا  ریز،  تنم  بر  ریز،  »برسرم 
ندارم« این طور معنی می شود که یعنی به شدت 

گرفتار هستم.
به گفته دکتر »زنگویی« وقتی انسانی به دلیل 
کارها و گرفتاری های متعدد، فرصت خوردن و 
خوابیدن را از دست می دهد برای شرح احوالش 
این عبارت را به کار می برند و نقل دیگران درباره 

او »َور سُرم ریز، َور بُرم ریز«  است. 

مرداد اتفاق می افتد

اولین سکانس برای طبس   
عملیات احداث سینما پردیس طبس از اول مرداد شروع می شود. به گزارش 
خبرنگار ما، سال گذشته امضای تفاهم نامه ای، تخریب سینمای قدیمی طبس و 
احداث بنای جدید را بر زبان مردم این شهرستان و عالقه مندان به سینما جاری 
کرد اما نزدیک شدن به نوروز و شیوع کرونا و قرار داشتن سینمای قدیمی در 
مرکز شهر عملیات تخریب را چند ماه به تاخیر انداخت تا این که شهردار طبس 
از شروع عملیات تخریب و خاک برداری سینمای قدیمی در روزهای گذشته 
خبر داد و گفت که تالش می شود تا پس از اتمام  این کار و جمع آوری آهن آالت، 

عملیات احداث فضای جدید از اول مرداد شروع شود. 
»بهارستانی« ساخت اولین سینما پردیس طبس را براساس تفاهم نامه بین 
شهرداری، فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان همیاری شهرداری و دهیاری 
های کشور بیان و اضافه کرد: براساس برآورد قبلی برای ساخت سینما پردیس 
به چهار میلیارد و 200 میلیون تومان نیاز است که سهم فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تامین 700، سازمان همیاری شهرداری و دهیاری 500 میلیون تومان است و 

برای شهرداری هم سه میلیارد تومان تعریف شده است. 
به گفته وی تا مرحله سفت کاری یک میلیارد تومان نیاز است و از منابع 

شهرداری و فرهنگ و ارشاد اسالمی پروژه شروع می شود.
مرمت کاروانسرای امینی 

صبر ایوب می خواهد
عملیات بازسازی کاروانسرای امینی بیرجند و 
استفاده به عنوان بازارچه صنایع دستی، با 800  
میلیون تومان تمام می شود. مرمت و بازسازی 
کاروانسرای امینی بیرجند برای تبدیل شدن به 
بازارچه صنایع دستی از سه سال قبل شروع شد 
که در این مدت سه فصل از مرمت پایان یافت و 
آن طور که مدیر پایگاه بافت تاریخی بیرجند می 
گوید: حدود 220 میلیون تومان برای مرمت 
آن هزینه شده و اقدامات اساسی مانند اجرای 
سقف جدید و استحکام بخشی دیوارها انجام 
است.  شده  انجام  مرمت  درصد   35 حدود  و 
تاسیسات  اجرای  کاری،  نازک  »نصرآبادی« 
گرمایشی و سرمایشی، سنگفرش اتاق ها و... را 
از اقدامات باقی مانده بیان و اظهار می کند که با 
وضعیت فعلی قیمت ها نمی توان رقم مورد نیاز 
برای اتمام عملیات مرمت و بازسازی را برآورد 
کرد اما با نرخ های روز حدود 800 میلیون تومان 
دیگر باید تامین شود. به گفته وی عملیات مرمت 
کاروانسرای امینی سال 98  اعتبار نداشت و 
کاری انجام نشد و حاال منتظر تخصیص های 

سال 99 است. 

گزارش خبری

خطاب استاندار به سرمایه گذار 

مهلت 3  ماهه به بند دره
استاندار مهلت سه ماهه ای برای عرض اندام 
شرکت پویش در بند دره داد. قصه طوالنی طرح 
گردشگری بند دره که به گوش استاندار رسید 
برای سرعت بخشی به اجرا و رفاه مردم در این 

مکان تفریحی دستوراتی صادر کرد. 
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پویش و مجری 
طرح منطقه نمونه گردشگری بند دره دیدار و 
گفت وگو با استاندار برای حل مشکالت این طرح 
را یادآور شد و اظهار کرد که در این جلسه استاندار 
مهلتی سه ماهه به شرکت پویش داد تا توان خود 
را برای اجرای طرح نشان دهد و بر همین اساس 
شرکت مجری در حال طراحی مجموعه تفریحی 
روی بند است و قرار شد کار رستوران شروع شود 
در قسمت زیر بند هم آسیاب آبی مرمت و راه 

اندازی و نان سنتی در آن پخت شود. 
مهندس »ناصح« گفت وگو با سرمایه گذار باغ 
پرندگان قزوین برای بازدید از منطقه گردشگری 
بند دره را بیان کرد که البته به دلیل کرونا به تاخیر 
افتاده است. استاندار هم برای انتقال زیرساخت 
ها، تامین روشنایی، گازرسانی، تعریض جاده 
دسترسی منطقه دستوراتی صادر کرده که در 

حال انجام است.
وی زمان مد نظر برای انجام بخشی از کار را تا 
پایان تابستان عنوان و یادآوری کرد که با توجه به 
شیوع کرونا، سرعت کار کم است اما امیدواریم 
در زمانی کوتاه تر کار به نتیجه برسد و اقدامات 

زیرساختی عملی شود. 

کلک خیال 

تو...
در سوگ عصا نشست دستم بی تو

وقتی که غریبانه شکستم بی تو
دیروز یک آسمان غزل بودم و عشق...

امروز بیا ببین چه هستم بی تو !
 زهراپردل

****
دلتنگي 

گفتي تا دلتنگم شدي
 تار گیسویم را بسوز

آن قدر دست دست كردم
 تار گیسویت را باد برد

حال سال هاست
 باد آتش مي زنم! 

 غالمحسین چهكندي نژاد 
****

انگار به سردی قدیمش باقی است
بدخلقی و حالت وخیمش باقی است

در عشق به او نمانده چیزی از من
پیوسته ولی دو قورت و نیمش باقی است

سیدروح ا... فریدونی
****

حس می کنم روی تنم پروانه هایت را
وقتی که می خوانم دو خط از نامه هایت را

ای جدول بودن به امید رسیدن ها
پر می کنم طبق سلیقه خانه هایت را...

باید بمیرم یا بمانم تا ابد با تو
وقتش رسیده پس بگو برنامه هایت را

آرش آهمند

69 کتابخانه عمومی بازگشایی شد 

69 کتابخانه عمومی استان با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی شد. 
با شیوع کرونا همه کتابخانه های عمومی استان تعطیل و امانت دادن کتاب 
متوقف شد اما در چند هفته اخیر ابتدا کتابخانه های عمومی در شهرستان 
هایی که وضعیت قرمز  نداشتند بازگشایی و سرانجام همه شهرستان ها را 
شامل شد و بنا به آمار سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان، 69 
کتابخانه عمومی، نهادی و مشارکتی با کاهش ساعت کاری، رعایت فاصله 
اجتماعی یک تا یک و نیم متری در چیدن صندلی ها، ضدعفونی سطوح، 
جداسازی کارکنان و اعضا و... فعالیت خود را از سرگرفت. »وفایی« تاکید 
کرد: کتاب هایی که به امانت داده می شود وارد قفسه مخزن نمی شود و هفت 

تا 10 روز قرنطینه می شود.
 از سوی دیگر اعضا حق ورود به مخزن را ندارند و با اعالم مشخصات کتاب، 
آن را از کتابدار امانت می گیرند و امانت کتاب کودک هم فقط با حضور 

والدین است. 

طراحی گذر فرهنگ و هنر در طبس 
گذر فرهنگ و هنر طبس از مرحله طراحی گذشت. 
طرح اجرای این گذر با هدف احیای معماری سنتی 
و هویت اصلی شهرسازی طبس تهیه شده است چرا 
که منطقه به گفته رئیس شورای اسالمی شهرستان 
طبس در مسیر گردشگری است و جذب و ماندگاری 
بیشتر گردشگر با توجه به وجود جاذبه های مختلف 
از دیگر علت های ایجاد گذر فرهنگ و هنر محسوب 
می شود.»امینی« افزود: طرح برای زمینی به وسعت 

3 هکتار و در زیربنای 2 هزار و 700 مترمربع تهیه 
شده که در آن کاربری های مختلف فرهنگی، بومی، 
 ... و  منطقه  بومی  هنرهای  و  دستی  صنایع  ارائه 
دیده شده است. بنا به گفته وی، تامین سرمایه مورد 
و  خصوصی  بخش  گذار  سرمایه  مشارکت  با  نیاز 
شهرداری خواهد بود و سرمایه گذار هم شناسایی 
و گفت وگوهای اولیه انجام شده است. وی گفت: 
زمین از کاربری فضای سبز به گردشگری تغییر کرده 

است و قرارداد پس از انتقال قطعی مالکیت زمین به 
شهرداری امضا می شود. براساس برآوردهای اولیه 
احداث گذر فرهنگ و هنر طبس حدود 95 میلیارد 
تومان نیاز دارد که با توجه به اختالفات پیش آمده 
در قیمت ارز، به طور قطع هزینه ها افزایش دارد اما 
با توجه به این که پروژه توجیه اقتصادی دارد پس از 
سه سال ارزش اولیه و بعد از پنج سال درآمدزایی 

حاصل می شود. 

امروز 3 فردا 5 

میزبانی اهالی سربیشه 
در 5 اقامتگاه

3 اقامتگاه بوم گردی سربیشه مراحل ساخت را 
پشت سر می گذارد. مسئول نمایندگی میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سربیشه 
با اشاره به این که به جز دو اقامتگاه بوم گردی 
در حال بهره برداری، سه واحد دیگر هم در 
حال ساخت است، گفت: اقامتگاه بوم گردی 
عشایری 40درصد پیشرفت دارد و برای گرفتن 
190میلیون تومان تسهیالت معرفی شده است 
این اقامتگاه در سه فاز طراحی شده است و به 

احتمال زیاد تا پایان امسال به اتمام می رسد.
»حق پناه« دومین اقامتگاه بوم گردی در حال 
ساخت را در دق اکبر آباد معرفی کرد که در حال 
ساخت و گرفتن موافقت اصولی است و سومین 
پروژه هم در روستای گورید حدود 40 درصد 
پیشرفت دارد و منتظر اعالم آمادگی پیمانکار 

برای ادامه کار است. 

چادرشب بافی چرمه به عنوان طرح خوشه صنایع 
دستی سرایان انتخاب شد. با دستور استاندار در هر 
شهرستان، یک رشته  هنری به عنوان طرح خوشه 
صنایع دستی انتخاب شد که در سرایان و به گفته 
مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
این شهرستان، قرعه به نام چادرشب بافی درآمد تا 
آن جا که 300  نفر براساس دستور استاندار برای 
تولید در این رشته انتخاب شدند البته تعداد تقاضاها 
حدود 100نفر بیشتر است و امیدواریم برای آن ها هم 
تسهیالت باقی بماند. »محمد عرب« میزان تسهیالت 
را بین 10 تا 15 میلیون تومان برای هر نفر اعالم 
و اظهارکرد: به دستور استاندار،  سه تا پنج  میلیون 
تومان به هنرمندان این طرح تسهیالت بالعوض 
پرداخت می شود و با راه اندازی شرکت، در فروش و 
بازاریابی و خرید تضمینی به آن ها کمک خواهد شد 
هرچند که در قالب طرح های پشتیبان برای بازاریابی 
و فروش تولیدات آن ها نیز مساعدت انجام می شود. 

گل سرسبد سرایان 

عریضه نویسندگان به بهانه روز پاسداشت
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