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●●کامیون های زیادی در کوچه مطهری جنوبی 7
قاین پارک می کنند و هنگام سحر یکی یکی به راه
میافتندکهضمنآلودگیهوا،سببسلبآسایش
ساکناناینمحلنیزمیشوند.چرامسئوالنهیچ
فکریبرایرفعاینمشکلنمیکنند؟
●●از دهیاری دستگرد بیرجند برای به سازی و
جدول کشی بولوار حافظ متشکرم .کاش هر چه
زودترهموارسازیوآسفالتبخشهایجدیدانجام
شودتاترددراحتترباشد.
●●مگربرگزاریمراسمعزاداریوعروسیدراستان
ممنوعنشدهاست؟پنجشنبهگذشتهدرآرامستان
فرخ آباد قاین جای سوزن انداختن نبود در حالی
که عده ای ماسک نداشتند .از سوی دیگر شب
هم صدای عروس کشان در شهرک ولیعصر(عج)
بلند بود .آیا نباید نظارتی بر این گونه اقدام های
شهروندانانجامشود.
●●چند روز است که آب روستاهای مهنج و معواج
با مشکل مواجه است .با آب و فاضالب هم تماس
گرفتیماماپاسخیدریافتنکردیم.

پیگیری حرف مردم

هزینه  12هزار میلیون ریال در
طرح هادی شوکت آباد
«سال هاست تابلوی اجرای طرح هادی در
ورودی روستای شوکت آباد نصب شده است اما
دریغ از اتمام طرح .بخشی از سنگفرش فضا در
کنار حسینیه روستا انجام شده و بقیه آن نیمه
کاره مانده است .از سویی بخش عمده ای از
معابر روستا همچنان خاکی است و از سنگفرش
آن خبری نیست .کی قرار است این طرح به
سرانجام برسد؟» این پیام  15تیر در ستون حرف
مردم درج شد .نوفرستی مسئول روابط عمومی
بنیاد مسکن استان در پاسخ اعالم کرد که طرح
هادی روستای شوکت آباد به لحاظ موقعیت
خاص و جمعیت آن در سال  84شروع و طی چند
سال گذشته به رغم کمبود اعتبارات اجرای طرح
هادی روستایی ،اعتباری حدود  12هزار و 419
میلیون ریال هزینه شده است که شامل  31هزار
و  297متر مربع آسفالت معابر 17 ،هزار و 64
متر مربع زیرسازی معابر ،پنج هزار و  600متر
جوی و جدول 530 ،مترمربع سنگفرش ،هزار
و  980متر مربع تسطیح معابر و  6هزار و 170
مترمربع عملیات خاکی است.

افتتاح نمایشگاه حجاب
حافظ  -نمایشگاه عفاف و حجاب در بیرجند
گشایش یافت .مدیر مجموعه فرهنگی زندگی
بهشتی از راه اندازی خط تولید چادر صنعتی در
استان و ارائه لباس و پوشاک با قیمت مناسب و با
رعایت ضوابط ایرانی و شرعی در این نمایشگاه
خبر داد« .صالحی» توجه به سند پوشش ایرانیان
و نشست تخصصی برای عمل به این سند
کاربردی ،مشاوره و کارگروه مد و لباس با رعایت
شئونات را مطرح کرد .در این مراسم خانم نیل
چی کارشناس مذهبی صدا و سیما هم سخنانی
را در خصوص حجاب و عفاف مطرح کرد.

روز خونین جاده طبس

برخورد پراید با تریلی در محور طبس -یزد چهار
کشته و دو مجروح به جا گذاشت .رئیس پلیس راه
استان با بیان این مطلب گفت :این حادثه ساعت
هفت صبح روز گذشته در کیلومتر  ۱۰۰محور
طبس به یزد رخ داد که پس از برخورد دو خودرو بر
اثر آتشسوزی خودروی پراید ،چهار سرنشین آن
جان باختند .به گفته سرهنگ «رضایی» انحراف
به چپ خودروی پراید به علت خستگی دلیل
اصلی این حادثه بوده است.

نماینده ولی فقیه:

حادثه مسجد گوهرشاد یک جریان استعماری است
ترویج آن ،تبدیل شدن چادر که پرچم اسالم و انقالب
است ،به لباسهای دیگر و همچنین بی حیایی ها و
بدحجابی ها ،گوشه ای از حادثه مسجد گوهرشاد
است .حجت االسالم والمسلمین «عبادی» افزود:
متاسفانه هنوز بسیاری از مسئوالن متأثر از مکتب

حادثه مسجد گوهرشاد یک اتفاق نبود بلکه یک
جریان استعماری بود .نماینده ولی فقیه در استان روز
گذشته در دیدار جمعی از خواهران بسیج دانشجویی
و فعال فرهنگی بیرجند ،حادثه مسجد گوهرشاد را
یک جریان دانست و گفت :موادمخدر ،شرب خمر و

 

در انتظار نصب مولد برق
روزنامه خراسان در شماره  2907به تاریخ  29تیر 1338در مطلبی در
صفحه  6آورده است :خبرنگار ما می نویسد مردم بیرجند بی صبرانه و بی
قرارانه انتظار دارند که کار نصب موتور برق تمام شود تا از روشنائی کامل
به حداکثر استفاده کنند زیرا برق فعلی خیلی ضعیف و کم نور می باشد.

 2ماه تا آغاز انتقال آب از دریای عمان
انصاری
خشکسالیهای  ۲۰ساله حاکم بر استان سبب چالش
افت تراز آب های زیرزمینی در گذر زمان شده و این
موضوع لزوم تأمین آب برای منطقه و تسریع در اجرای
طرح انتقال آب از دیگر حوزه ها برای خراسان جنوبی
را دوچندان کرده است.
شاید در روزهایی که موضوع انتقال آب از دریای عمان
مطرح شد برخی این کار را غیر ممکن می دانستند و
امیدی به تحقق آن نداشتند اما این روزها خبرهای
خوبی برای قرار گرفتن این طرح عظیم در مسیر اجرا
شنیده می شود و تابستان خوبی را پشت سر خواهد
گذاشت .طرح انتقال آب دریای عمان به استان های
شرقی كشور شامل سیستان و بلوچستان ،خراسان
جنوبی و خراسان رضوی با هدف تامین آب مورد نیاز
شرب و صنعت مطرح است .مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای استان در گفت و گو با «خراسان جنوبی»
با اشاره به این که برخی از مردم اجرای این پروژه را
باور ندارند و مانند یک توهم می دانند ،گفت۶۳۰ :
کیلومتر خط انتقال آب از دشت مختاران ،درمیان،
طبس و آهنگران در حال اجراست بنابراین اجرای
 ۸۰۰کیلومتر خط انتقال آب از دریای عمان تا ورودی
استان خارج از تصور نیست.

پیگیری افزایش سهمیه استان
دکتر«قندهاری»بااعالماینکهپروژهانتقالآبازدریای
عمان می توانست زودتر اجرایی شود افزود :خط انتقال
طبق برنامه باید تا  1404به خراسان جنوبی برسد و
عدد قابل توجهی از سهم آب برای خراسان جنوبی در
نظر گرفته شده است اما همچنان پیگیر افزایش این رقم
هستیم.
بهگفتهویاگراینآبوارداستانشودباتوجهبهنیازآبی
بخش صنعت پیش بینی می کنیم وضعیت بهتر و نیاز
آبی منطقه در افق بلند مدت در بخش آب شرب و صنعت
تامینشود.
ویازتخصیصاعتبار اخذشدهبرایاینپروژهخبردادو
ادامه داد :یکی از وقت گیرترین قسمت ها در این پروژه ،
تخصیص اعتبار بود که اکنون انجام شده است و سرمایه
گذارآنبخشخصوصیاستووزارتنیروهمبراجرایی
شدنپروژهتاکیددارد،همچنیندرجلسهایکهنهمتیر
بهمیزبانیمشهدبرگزارشداصالحسازوکارهامدنظربود
تاکارطبقبرنامهپیشبرود.

خراسان جنوبی میزبان جلسه بعد
او از برگزاری جلسه ای در استان خبر داد وگفت :قرار
است جلسه بعدی به زودی در خراسان جنوبی برگزار
شود که امیدواریم این جلسه منجر به شروع عملیات

اجرایی طرح شود و بعد از آن پیش بینی می شود طی
یک یا دوماه آینده کلنگ اجرای طرح در کنار دریای
عمان به زمین بخورد.
قندهاری این طرح را پروژه ای پیچیده دانست اما تاکید
کرد که اگر همه پای کار باشند و طبق برنامه پیش برویم
می توان آن را عملیاتی کرد چرا که فناوری برای شیرین
کردن آب پیشرفت کرده است.به گفته وی تالش می
شود سهم تعیین شده استان از دریای عمان افزایش
یابد زیرا نیاز منطقه بیشتر از سهمیه خراسان جنوبی
در حال توسعه است.این مسئول با بیان این که انتقال
آب بدون مدیریت تقاضا مفهوم ندارد ،افزود  :مدیریت
تقاضا به این معناست که باید درست مصرف کنیم در
غیر این صورت اگر آب از هرجای دیگری منتقل شود
باز هم دچار کمبود آب خواهیم بود.او گریزی به تدوین
سند سازگاری با کم آبی توسط استان زد و اظهارکرد
 :اولین استانی هستیم که این سند در کشور برای آن
تدوین شد و از سوی دیگر انتقال آب از دریای عمان
پروژه ای عظیم است که همه ارکان کشور بر اجرایی
شدن آن اصرار دارند و به نوعی همه موافق با اجرای
این پروژه هستند که عالوه بر موافقت سه استان طرح
اولیه آن تهیه شده است اما به نظر می رسد در اصالح
ساز وکارها مقداری مشکل داریم که نیاز به بهبود دارد.

مربیان شنا بخوانند
زهرا قربانی-كالس بازآموزی مجازی ویژه مربیان شنا
درجه  ٣آقایان و بانوان و ارتقای مدرسی ویژه مربیان
یک و دو برگزار می شود .رئیس هیئت شنای استان
به خبرنگار ما گفت :به دلیل این که کالس بازآموزی

مجازی مربیان درجه  3در طول سال برگزار نمی شود،
همه مربیان متقاضی فعالیت ساالنه و ارتقای مربیگری
می توانند در این كالس شركت كنند .به گفته «اکبری»
متقاضیان تا  23تیر فرصت دارند در سامانه فدراسیون

در خصوص ارتباط مردمی اتفاق افتاد

جهاد استان روی سکوی اول کشوری
جهاد کشاورزی استان رتبه نخست کشوری را
کسب کرد و دیگر هم قطاران خود را جا گذاشت و
روی سکوی اول کشور پرچم استان را بلند کرد .در
ارزیابی نهاد ریاست جمهوری ،رئیس سازمان جهاد
کشاورزی خراسان جنوبی مقام اول را در خصوص
پاسخگوییوارتباطمردمیبهدستآورد.دیدارهای

چهره به چهره مدیران جهاد باعث نگاه متفاوت
داوران نهاد شد و آنان مدال اول را در پاسخ گویی به
خراسان جنوبی دادند .به گفته «عارفی نیا» رئیس
اداره روابط عمومی این سازمان ،مهندس «قوسی»
حائز رتبه اول در باالترین عملکرد اقدام مثبت در
ارتباطات مردمی بین استان های کشور شد.

رای شورا به بازپیرایی فضای سبز بیرجند
حسین قربانی -شورای اسالمی شهر بیرجند روز
گذشته در جلسه خود به برگزاری مناقصه بازپیرایی
برخی از پارک ها و فضای سبز شهر و واگذاری به
بخش خصوصی و برگزاری مزایده جمع آوری
درخت های خشک شهر رای داد.
شهردار بیرجند در این جلسه با بیان این که عالوه بر
نظارت شورای شهر بر پروژه های شهرداری ،بهره
برداری از پروژهها در زمان وعده داده شده به مردم
همواره مورد تاکید اعضای شورای شهر است افزود:
دغدغه نظارت بر انجام امور مربوط به پروژه های
شهرداری وجود دارد و برای این که طرح ها در زمان
مشخص شده به بهره برداری برسد ،کارشناسان
حسابرسی و بازرسی از پروژه های مد نظر انتخاب

شدند که گزارش خود را بدون هیچ محدودیتی تهیه
کردند.به گفته «جاوید» با توجه به این که تعداد پروژه
های شهرداری زیاد است ،مدیریت اجرای آن ها بین
مدیران شهرداری تقسیم شد که در بعضی از پروژه ها
مانند فرهنگ سرا به خوبی کار در حال انجام است و
در برخی دیگر مشکالتی وجود دارد.
در ادامه این جلسه برگزاری مناقصه باز پیرایی
برخی از پارک ها و فضاهای سبز شهر و مزایده جمع
آوری درخت های خشک شهر به طور مستمر بر
اساس قیمت کارشناسی مصوب و مقرر شد برای
صدور پروانه ساخت از مددجویان امداد و بهزیستی
که خواهان تقسیط آن باشند هزینه نگهداری چک
گرفته نشود.

 88درصد مساحت استان درگیر خشکسالی
زهرا خسروی–  88درصد مساحت استان درگیر
خشکسالی و همچنان در شرایط بحرانی است.
مدیرکل هواشناسی با اشاره به شدت یافتن
خشکسالی در استان طی سال های گذشته ،به
«خراسان جنوبی» گفت :در این مدت  48درصد
مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی متوسط19 ،
درصد تحت تاثیر خشکسالی خفیف 17 ،درصد
تحت تاثیر خشکسالی شدید 12 ،درصد در وضعیت
نرمال و  4درصد نیز تحت تاثیر خشکسالی بسیار
شدیداست«.خندانرو»بیشترینشدتخشکسالی

خراسان جنوبی 61سال پیش
در روزنامه

رویداد

فرار یک قاچاقچی هنگام حمل  483کیلو و 700
گرم تریاک ،ناکام ماند .فرمانده انتظامی استان
گفت  :ماموران هنگام کنترل محورهای عبوری
به راننده یک پراید که با سرعت باال در حرکت بود
دستور ایست دادند اما وی متواری شد و با اجرای
طرح مهار از حرکت ایستاد.
به گفته سردار «شجاع»در این عملیات یک
خودروی راه پاک کن دیگر و دو متهم دستگیر
شدند.

تالش بر این است هیچ خیر یا سرمایه گذاری به
دلیل مشکل تامین زمین و مسائل مرتبط با راه و
شهرسازی از استان خارج نشود.
«داعی» مدیر کل راه و شهرسازی در دیدار با
اعضای مجمع خیران سالمت ضمن آمادگی
برای تامین زمین در قالب تفاهم نامه در استان،
گفت :چند مورد از مشکالت خیران در قهستان
و خضری دشت بیاض برطرف و تاکید شده است
در حوزه خیران مشکلی برای تامین زمین نباشد.

بیگانگان هستند در حالی که امروز مبارزه با طرح
های استعمارگران مبارزه جهادی می خواهد در
حدی که امام زمان(عج) بپسندد.
به گفته وی امروز بدون طرح ،برنامه ریزی ،زمان
بندی و نتیجه گیری به جایی نمی رسیم ،ما در مقطع
کنونی به آرمان های انقالب و اسالم بسیار نزدیک
هستیم اما برای رسیدن به آن نیازمند کار و تالش
مضاعف هستیم.

ابر پروژه آبی شرق درچند قدمی اجرا

 480کیلو تریاک در پراید

تامینزمین
سرمایه گذاری خیران
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ها را مربوط به طبس و بشرویه به ترتیب با  38و
 35درصد مناطق درگیر این شهرستان ها دانست
و اضافه کرد :هرچند وضعیت استان با توجه به
بارندگیهادرمقایسهبادوسالگذشتهبهتراستاما
همچنان در وضعیت بحرانی قرار داریم .به گفته وی،
بارندگی های استان از ابتدای امسال  153میلی
متر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته11
درصد افزایش داشت .همچنین میانگین بارندگی
های استان در بلند مدت  40درصد افزایش نشان
می دهد.

شنا ثبت نام کنند و برگزاری كالس از  31تیر به صورت
آنالین خواهد بود .همچنین مربیان شنای درجه دو و
یک متقاضی فعالیت ساالنه ،ارتقا و مدرسی تا  23تیر
برای ثبت نام بازآموزی مهلت دارند.

 5.2میلیارد
مطالبات گندم کاران
قندهاری:اجرای
 ۸۰۰کیلومترخط
انتقالآبازدریای
عمانتاورودی
استانخارجازتصور
نیست

انصاری  -از ابتدای فصل برداشت 13 ،هزار و 281تن گندم به صورت
تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده و 52میلیارد و  642میلیون ریال
از مطالبات گندم کاران در مرحله پرداخت است.
مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان با بیان این که  267میلیارد
و 724میلیون ریال از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است به خبرنگار ما
گفت :از ابتدای فصل خرید تا کنون 13هزار و 281تن گندم به ارزش 332
میلیارد و 662میلیون ریال به صورت تضمینی از بهره برداران استان خریداری
شد که آخرین پرداختی به کشاورزان  11تیرماه بود.
به گفته «اسداللهی» میزان رشد خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل
 57درصد است.

گزارشی از وضعیت کرونا دراستان

خراسان جنوبی در ردیف خطر
بیش از چهار ماه از شیوع کرونا می گذرد و آسیب های این بیماری خود را در
جامعه نشان داده  ،اما به نظر می رسد مردم مانند ماه های اول در برابر بی
رحمی این ویروس جدی نیستند و ماندگاری و ادامه دار بودن آن را باور نکرده
اند .طی روزهای گذشته خبرها حاکی از افزایش تعداد شهرهای با وضعیت
قرمز بود اما روز گذشته دکتر «الری» سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی از وضعیت قرمز پنج استان خبر داد و گفت :استان های تهران،
البرز ،لرستان ،خراسان جنوبی ،کهگیلویه و بویر احمد ،زنجان ،اصفهان،
مازندران ،گلستان و ایالم نیز در وضعیت هشدار هستند.معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم آخرین تعداد فوتی های استان را 72نفر
دانست و از بستری بودن  196بیمار با عالیم بیماری حاد تنفسی در بیمارستان
های استان خبر داد وگفت :از این تعداد  95نفر مبتالی قطعی به بیماری کرونا
هستند .به گفته دکتر «مهدی زاده» هم اکنون  16بیمار در بخش مراقبت های
ویژه استان بستری هستند که حال هفت نفر وخیم است.
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گزارش 3

نقص های متعدد روی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

پایان مهارت ورزی دانش آموختگان؛
آش همان آش و کاسه همان کاسه
اکبری
داشـتن مهارت یکـی از شـروط راه اندازی کسـب وکار
چه بـرای افـراد بـا مـدرک تحصیلـی و چه بـدون مدرک
تحصیلی است و دستگاه های بسیاری متولی آموزش
مهارت هـا هسـتند .طـی دو سـال گذشـته به منظـور پر
کردن شـکاف بیـن حـوزه صنعت و دانشـگاه هـا اجرای
طـرح کارورزی دانش آموختگان دانشـگاهی به عنوان
تسـکین دهنـده معضـل بیـکاری ،ایجـاد فضـای کار،
کسـب مهـارت و هدایـت دانـش آموختـگان بـه سـمت
بـازار کار در واحدهـای تولیـدی ،صنعتـی و خدماتـی
در دسـتورکار قـرار گرفـت امـا هـر روز بـر فهرسـت بلند
باالی جوانـان ماهر و مـدرک به دسـت که سـوار بر موج
بیکاری در پـی یافتن کار از این سـو به آن سـو می روند،
افـزوده مـی شـود .طـرح کارورزی کـه از همـان ابتدای
اجـرا هـر سـال بـا یـک دسـتورالعمل و قانـون جدیـد
برای اشـتغال جوانـان روی کاغذ می رود ،در خراسـان
جنوبی از سوی دانش آموختگان و کارفرمایان چندان
بـا اسـتقبال مواجـه نشـده اسـت تـا جایـی کـه امسـال
متولیان اجرای آن ،خواسـتار کم شدن سـهمیه در نظر
گرفتـه شـده بـرای اسـتان هسـتند .امـا آن چه از سـوی
دانش آموختـگان در علل بـی میلی به این طـرح مطرح
مـی شـود تبلیغـات کـم ،آشـنا نبـودن بسـیاری بـا ایـن
طرح ،آموزش ضعیف مهارت در کارگاه ها و واحدهای
تولیـدی ،بـه کارگرفتـه نشـدن دانـش آموختـه پـس از
اتمـام دوره توسـط کارفرمـا ،تسـهیالت گـران قیمـت و
قانـون هـای هزارگانـه بـر سـر راه پرداخـت تسـهیالت
بـرای راه انـدازی کسـب و کار پـس از پایـان دوره و ...
اسـت و بـه نوعـی ایـن مـوارد طـرح کارورزی را در بـن
بسـت قـرار داده اسـت.

بی توجهی به دانش آموختگان بعد از
مهارت آموزی
یک دانش آموخته کارورز کـه در یک کارگاه چوب بری
و کابینت سـازی آموزش دیده  ،معتقد اسـت ،این طرح
مرهـم موقت بـرای درمان درد بیـکاری اسـت و همانند
مدارک دانشـگاهی که بایـد کنار طاقچـه بماند و خاک
بخورد ،در طـرح کارورزی هم مهارت کسـب شـده پس

راه پر پیچ وخم دریافت
تسهیالتگران کرونایی
بسیاری از اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا
برای ثبت نام و دریافت تسهیالت کرونایی با
مشکل مواجه شدند .به گزارش «خراسان
جنوبی» در حالی خبرها حکایت از ابالغ بیش از
 280میلیارد تومان اعتبار به استان برای حمایت
از اصناف آسیب دیده از کرونا در  14رسته طی
مرحله اول دارد که نزدیک به  70درصد این
اصناف و صاحبان حرف فاقد بیمه هستندو خارج
از گود حمایت قرار دارند .اما طی هفته گذشته
این امکان فراهم شد تا اصناف آسیب دیده از
کرونا که بیمه ندارند نیز بتوانند از این تسهیالت
استفاده کنند .آن طور که آمار و گفته ها حکایت
دارد این تسهیالت گران قیمت در بین اصناف
آسیب دیده چندان مشتری ندارد و برخی اصناف
آسیب دیده فاقد بیمه هم که طی هفته گذشته
خواستار استفاده از تسهیالت کرونایی شدند به
سبب نقص در سامانه به در بسته خوردند و امکان
ثبت نام برایشان فراهم نبود.
آمار ارائه شده از سوی اداره کار نیز نشان می
دهد که از حدود  11هزار نفر مشمول دریافت
تسهیالت حدود سه هزار نفر متقاضی هستند که
برای دریافت حدود  27میلیارد تومان تسهیالت
به بانک ها معرفی شده اند و حدود  9هزار نفر هم
راننده هستند و برخی از رانندگان نیز با توجه
به شرایط کاری نرخ تسهیالت را باال می دانند
و چندان تمایلی به استفاده از این تسهیالت
ندارند .برخی از رانندگان از مشکالت پیش
آمده در سامانه برای ثبت نام گالیه می کنند
و می گویند :هنوز نتوانسته اند برای ثبت نام
اقدام کنند.
به گفته رئیس اتاق اصناف استان برای حمایت
از اصناف آسیب دیده وعده هایی داده شد و
درمرحله اول شرایط آن قدر سخت گیرانه بود که
حدود  70درصد اصناف مشمول استفاده از این
تسهیالت نشدند .در مرحله دوم که شرایط برای
اصناف فاقد بیمه فراهم شد و افراد برای ثبت
درخواست خود باید به سامانه اعالم شده مراجعه
می کردند ،به در بسته خوردند و با مشکل کد بیمه
مواجه شدند و امکان ثبت نام برایشان فراهم نشد.
به گفته «علیزاده» برخی از اصناف مشمول در
مرحله دوم تا پایان هفته گذشته امکان ثبت نام
برایشان فراهم نبود.
آن طور که رئیس انجمن صنفی رانندگان هم
اظهار می کند :از  9هزار راننده در مرحله اول
فقط هزار نفر تایید شدند و از زمان شروع ثبت
نام ها در هر مرحله برای بسیاری از رانندگان
مشکالت زیادی پیش آمد و بسیاری نتوانسته اند
برای برخورداری از این تسهیالت ثبت نام کنند.
به گفته «شیر» راننده های مسافربری بیشتر از
رانندگان باری متضرر شدند و برخی رانندگان
بیمه روستایی دارند که برای ثبت نام با مشکل
مواجه هستند و سایت خطاهای زیادی برای
رانندگان متقاضی می دهد.

با خبرنگاران

کوره تابستان داغ تر از گذشته

هشدار به کشاورزان برای وزش بادهای
 120روزه

از اتمـام دوره کوتـاه آموزشـی در صندوقچـه هنرهـای
دانش آموختـگان قرار مـی گیرد .بنـا به گفتـه او دانش
آموختـگان بعـد از کسـب مهـارت به حـال خـود رها می
شـوند و واحدهای تولیدی و دیگرمکان هایـی که دوره
آموزشـی را در آن گذرانده اند هم چندان تمایلی برای
به کارگیـری نیـروی مهارت دیده نشـان نمـی دهند.

آموزش ناکافی ،تسهیالت گران قیمت
دیگر دانش آموخته هم روی سخنانش را به کارفرمایانی
می داند که با مزد و مواجب کم ،مقرری ساده و بدون
بیمه ،دانش آموختگان را به کارگیری می کنند و پس
از مدتی عذرشان را می خواهند .وی گالیه اش به این
است که در برخی کارگاه ها آموزش به نیروهای دانش
آموخته کافی نیست و مهارت ها و فوت و فن کار به طور
کامل آموزش داده نمی شود و وقتی طرح به پایان می
رسد  ،فرد چندان مهارتی کسب نمی کند تا بتواند خود
به تنهایی کسب و کاری راه اندازی کند .وی ادامه می
دهد :پس از اتمام دوره طرح اگر کارفرما بخواهد ،دو
سال نیرو را نگه می دارد چرا که تسهیالت مشوق می
گیرد و بعد از آن عذر نیرو را می خواهد .همچنین اگر
فرد بخواهد کسب و کاری راه اندازی کند تسهیالت
ارزان قیمت در اختیارش قرار نمی گیرد و برای گرفتن
آن هم به قدری سنگ اندازی می شود که عطای آن را
به لقایش می بخشد و دوباره مدرک به دست دنبال
کار می رود.

طرح استقبال ندارد
به گفتـه معـاون کارآفرینـی و اشـتغال اداره کل تعاون،
کار و رفـاه اجتماعـی طـول دوره کارورزی بیـن سـه تـا
شـش ماه بـرای هـر کارورز و متناسـب بـا ظرفیـت بنگاه
و اسـتانداردهای آموزشـی مهـارت تعییـن مـی شـود و
واحدهـای پذیرنـده بـا بـه کارگیـری و جـذب کارورزان
مقطع کارشناسـی و باالتـر بعـد از طـی دوره کارورزی،
از مزایـای پرداخـت حق بیمـه سـهم کارفرما بـه صورت
کامـل توسـط دولـت بـه مـدت دو سـال بهـره منـد مـی
شـوند« .غالمـی» بـا اشـاره بـه ایـن کـه سـال گذشـته از
سـهمیه  500نفری حـدود  100کارورز بـه کارگیری
شـد و امسـال سـهمیه بـه بیـش از ایـن میـزان افزایـش

یافـت ،اظهارمـی کنـد که بـه علـت تغییـر شـرط مدرک
تحصیلـی اسـتقبال از سـال گذشـته هـم کمتـر اسـت
بـه همیـن دلیـل خواسـتار کاهـش سـهمیه هسـتیم.
وی مـی گویـد :سـال  97مـدرک تحصیلـی بـرای دوره
شـش ماهه کارورزی فـوق دیپلم بود و سـال گذشـته به
کارشناسـی ارتقـا یافـت و دوره سـه ماهـه بـرای اجرای
طرح کارورزی با شـرایط سنی  35سـال در نظر گرفته
بنابرایـن اسـتقبال کـم شـد.
او حق الزحمه پرداختی به کارورز دارای مدرک
کارشناسی را ماهانه  500هزار تومان و کارشناسی
ارشد و دکترا را به ترتیب  600و  700هزار تومان بدون
تغییر بیان می کند و می افزاید :این میزان حق الزحمه
بعد از پایان دوره به کارورزان از طرف دولت پرداخت
می شود .او از بی میلی کارفرما نیز به دلیل ذهنیتی که
از گذشته درباره طرح دارند  ،می گوید و ادامه می دهد:
داشتن کد بیمه برای کارگاه و داشتن نیروی بیمه شده
درکارگاه از جمله شرایطی است که برای کارفرما تعیین
می شود و این موضوع بی رغبتی کارفرما برای استفاده
از نیروهای این طرح را در پی دارد.

نبود اعتبار برای راه اندازی کسب
و کار
به گفته غالمی ،توقع بسیاری از دانش آموختگان
باالست و هر شغلی را نمی پذیرند و از سویی بسیاری
از کارگاه ها هم نیروی با مدرک باال مورد نیازشان
نیست و نمی توان پس از اتمام دوره کارفرما را مجبور
کرد که فرد را به کارگیری کند .وی با بیان این که هر
طرحی با ضعف هایی همراه است و این طرح فقط

استقبال از طرح کارورزی ،فقط  20درصد
سـال گذشـته درصـد مشـارکت دانـش آموختـگان
دانشـگاهی اسـتان در طـرح کارورزی  20درصـد
بـود .بـه گفتـه معـاون کارآفرینـی اداره کل تعـاون،
کار و رفـاه اجتماعـی ،سـال گذشـته بـرای طـرح
کارورزی سـهمیه  570نفـری گرفتـه شـد امـا بـه
دالیـل مختلـف از جملـه شـرط مـدرک ،از سـوی

کارورز و کارفرمـا چنـدان اسـتقبال نشـد و فقـط
 20درصد ایـن سـهمیه و حـدود  115نفـر در طرح
مشـارکت کردنـد .بـه گفتـه «اشـرفی» امسـال نیـز
از محـل ایـن طـرح سـهم اسـتان آمـوزش مهـارت به
 700دانش آموخته اسـت هرچند فقـط  16نفر در
ایـن طـرح مشـارکت داشـته انـد.

 6.3میلیارد ،سهم استان از اعتبار مشاغل خانگی
امسال شش میلیارد و  300میلیون تومان اعتبار
برای پرداخت تسهیالت به مشاغل خانگی در
استان اختصاص یافت .مدیر کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با بیان این مطلب ،اعتبارات سال گذشته
این طرح را نیز همین میزان اعالم کرد که به طور
کامل جذب شده است .به گفته «اشرفی» استقبال
از طرح مشاغل خانگی نسبت به دیگر طرح های
اشتغال باالست اما تسهیالت آن بسیار کم است
و سال گذشته شاهد کاهش چشمگیر آن بودیم و
امسال نیز برابر سال گذشته در این حوزه اختصاص
اعتبار داشتیم که هنوز به بانک های مد نظر ابالغ
نشده است .وی از اجرای مرحله سوم طرح مشاغل

خانگی در استان نیز خبر داد و هدف آن را اتصال
مشاغل خانگی به بازار دانست و ادامه داد :الگوی
توسعه مشاغل خانگی در سال  96برای  ۹استان از
جمله خراسان جنوبی ،به صورت پایلوت (آزمایشی)
اجرا و در سال  ۹۸به دیگر استا نها ابالغ شد .به
گفته وی مرحله سوم الگوی توسعه مشاغل خانگی
شامل برندسازی و استانداردسازی ،کمک به تنظیم
برنامههای تولید و فروش ،اتصال به بازار و بنگاههای
باالدستی و  ...است که در آن رشتههای فرش دست
باف ،سوزن دوزی ،قلم زنی ،مله بافی ،برک بافی،
برک شمشیری ،بسته بندی زرشک و زعفران و ...
شناسایی شده است.

کاهش  65درصدی سهمیه طرح یارانه دستمزد
سهمیه استان برای استفاده از طرح یارانه دستمزد
با کاهش  65درصدی به  240نفر رسید .مدیر
روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
با اشاره به ویژگی های طرح و این که حداقل مدرک
الزم برای برخورداری از مزایای آن دیپلم است،
سهم استان در سال گذشته را  720نفر اعالم
کرد که  730نفر در این طرح پذیرفته شدند و
امسال برخالف استقبال خوب به سبب شرایط
اقتصادی سهمیه به  240نفر کاهش یافت .به گفته
«حجازیان» در این طرح کارفرمایان با به کارگیری
شغل اولی های  20تا  35ساله با حداقل مدرک

دیپلم تا یک سال از مزایای طرح برخوردارمی شوند
و دولت یک سوم حداقل دستمزد نیروها را در بازه
زمانی یک ماهه پرداخت می کند .به گفته وی سال
گذشته این طرح فقط در هشت استان اجرایی و
امسال چند استان دیگر نیز به آن افزوده شد بنابراین
شاهد کاهش سهمیه ها هستیم .وی افزود :این طرح
در شهرستان هایی که نرخ بیکاری باالتر از میانگین
کشوری دارد اجرایی می شود و چون در خراسان
جنوبی فقط چهار شهرستان نرخ بیکاری باالتر از
میانگین کشوری دارد با پیگیری های انجام شده
در همه شهرستان ها به اجرا در آمد.

برای ایجاد فضای کسب و کار و مهارت آموزی دانش
آموختگان است ،گالیه های مطرح شده از سوی
کارورزان را به حق می داند و می گوید :سرفصل خاص
تسهیالتی برای این افراد تعریف نشده و اعتبار مشاغل
خانگی هم که برای راه اندازی شغل تعریف شده است
جوابگوی نیازها نیست .به گفته وی برای امسال با
وجود جذب سهمیه به کارگیری دانش آموخته ها با
مدرک کارشناسی ارشد برای همه شهرستان ها ،اما
باز هم استقبال کم است.

نبود پیوست مهارتی
مدیرکل فنی و حرفه ای هم با اشاره به معایب و مزایای
طرح ،بیشترین بهره مندی طرح را برای کارفرمایان
می داند و می گوید :در این طرح پیوست مهارتی
خوبی دیده نشده است و افراد وارد بنگاه هایی می
شوند که در آن موقعیت آموزش چندان فراهم نیست
و این اداره درخواست کرده است تا بعد از اتمام این
دوره ،افراد در مراکز فنی و حرفه ای نیز مهارت ببینند
تا آموزش تکمیل شود« .خوشایند» مزیت طرح را فراهم
شدن امکان ماندگاری و اشتغال فرد ماهر در بنگاه
اقتصادی و واحد تولیدی بیان می کند و می افزاید:
در گذشته پرداخت تسهیالت برای راه اندازی کسب
و کار در اختیار این اداره بود و اکنون چنین امکانی
فراهم نیست .این اداره کل درخواست افراد را برای
بررسی در کارگروه اشتغال اداره کار ارسال می کند و
اگر تسهیالتی باشد از محل اداره کار پیگیری می شود.
وی از آمادگی برای آموزش رایگان به این افراد پس از
اتمام دوره آموزشی طرح خبر داد.

معاونکارآفرینی
واشتغالاداره
کلتعاون،کارو
رفاهاجتماعی:
سرفصلخاص
تسهیالتیبرای
دانشآموختگان
مهارتدیدهدرطرح
کارورزیتعریف
نشدهواعتبارات
مشاغلخانگیهم
کهبرایراهاندازی
شغلتعریفشده
است،جوابگوی
نیازهانیست

اکبری – در روزهای پیش رو هوا گرم تر از حد نرمال خواهد بود و برای پیشگیری از
مخاطراتوخساراتاحتمالیوزشبادهای 120روزهسیستانکهعمرآنازچهار
ماه به واسطه خشکسالی ها به شش ماه رسیده  ،بهتر است کشاورزان برای مراقبت
از محصوالت خود تدابیر ویژه بیندیشند .کارشناس هواشناسی استان بر اساس
نقشه های پیشیابی هواشناسی تابستانی گرم تر از حد طبیعی را پیش بینی کرد و
گفت :میانگین دمای هوای استان در تابستان امسال نسبت به نرمال افزایش دارد
و هوا گرم تر می شود .به گفته «لطفی» میانگین دمای هوا برای تیر در اغلب نقاط
استان بیشتر از نرمال بود که برای حاجی آباد ،نهبندان ،سربیشه ،بشرویه ،طبس
و خوسف میانگین دما یک تا  2درجه سانتی گراد و دیگرنقاط استان حدود نیم تا
یک درجه سانتی گراد بیشتر از نرمال گزارش شد .وی از افزایش  2تا  3درجهای
میانگین دمای هوا نسبت به نرمال در مرداد و شهریور امسال در بیشتر نقاط استان
خبرداد« .میرجلیلی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری هم به کشاورزان هشدار
داد اقدامات الزم را برای حراست از محصوالت خود و پیشگیری از خسارات
احتمالی در برابر بادهای  ۱۲۰روزه انجام دهند.

 31میلیارد تسهیالت اشتغال بهزیستی
زهرا خسروی -اعتبار امسال تسهیالت اشتغال بهزیستی  31میلیارد و 300
میلیون تومان است .مدیر کل بهزیستی در نشست با خبرنگاران ،تعهد اشتغال
سال گذشته این نهاد را  800مورد اعالم کرد و گفت :از این تعداد 830 ،شغل
با  22میلیارد و  400میلیون تومان تسهیالت تکلیفی ایجاد شد«.عرب نژاد» با
اشارهبهبهرهمندی 100نفرازسهمبیمهخویشفرماو 70نفرازبیمهکارفرمایی،
افزود :به این منظور چهار میلیارد و  578میلیون ریال اعتبار هزینه شد .معاون
مشارکت های مردمی ،اشتغال و مسکن بهزیستی هم اعتبار تسهیالت اشتغال
سال گذشته را  22میلیارد تومان اعالم کرد و با تاکید بر افزایش این رقم به
 31میلیارد و  300میلیون تومان در امسال  ،اظهارکرد :از  830اشتغال سال
گذشته 85 ،نفر مربوط به معتادان بهبود یافته بود« .رحیمی» از افزایش 10
میلیون تومانی تسهیالت به سازی مسکن مددجویان خبر و ادامه داد :این مبلغ از
 40میلیون تومان در سال گذشته به 50میلیون تومان افزایش یافت .وی با اشاره
به افزایش  21درصدی مشارکت های مردمی در سال  ،98افزود :سال گذشته
 128میلیارد و 638میلیون تومان از محل کمک های مردمی جمع آوری شد.

 3200فرصت شغلی بدون متقاضی
سالگذشتهبیشازسههزارو 150فرصتشغلیثبتشدهدردفاترکاریابیبدون
متقاضیماند.بنابهآمارارائهشدهازسویادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیسال
گذشتهبیشازچهارهزارو 851فرصتشغلیدردفاترکاریابیبهثبترسیدودو
هزار و 864نفر برای استفاده از این فرصت ها در دفاتر کاریابی ثبت نام کردند که
ازاینتعدادحدودهزارو 676نفربهکارگرفتهشدند.دلیلبدونمتقاضیماندن
بیشتراینفرصتهاحقوقپایینوبیمهنشدنمتقاضیانکاراعالمشد.
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نویسندگی در استان نیستند و چند فعال حوزه کودک و
نوجوان به صورت تجربی و ارتباط با تهران کاری آموخته
اند.ویتاکیدمیکند:زمانیکهصنفوتشکلویژهفعاالن
ادبیات کودک و نوجوان در استان وجود ندارد نمی توان
درباره آموزش حرف زد چه رسد به حمایت ،در حالی که
چند مجموعه شعر و اثر آماده چاپ دارد اما ناشری برای
چاپ و حمایت نیست و نویسنده هم نمی تواند به تنهایی
دنبالتولیداثر،چاپوانتشارباشدوهمهاینمسائلانگیزه
اوراکممیکند.

میراث ماندگار

چنار دوشنگان
درخـــت زیــبــا و قــدیــمــی چــنــار «دوشــنــگــان»
در روســتــای محمد آبـــاد درمــیــان بــا 750
ســــال زنـــدگـــی یــكــی از كــهــن تـــریـــن آثـــار
طــبــیــعــی ایــــن شــهــرســتــان مـــــرزی اســـت.
قطر این اثر طبیعی حدود  4متر و داخل تنه آن
براثر درون پوسیدگی حفره بزرگی ایجاد شده
اســت .از سمت غــرب آب قنات به سمت این
درخت كه در شیب دره قرار دارد جاری شده و
این آب در یك گودال كم عمق بركه ای را ایجاد
كرده كه تصویر این درخت عظیم در آن افتاده
و موجب خلق منظره ای بسیار زیبا شده است.
ایــن چــنــار كهنسال طبق نظر كارشناسان
حــدود  750سال سن دارد و جزو درختان با
ارزش چنار كشور اســت .تاج این چنار بسیار
بزرگ ،فضایی حدود  512متر مربع را پوشش
مــی دهــد ،معرفی ایــن اثــر طبیعی ارزشمند
می تواند در جذب گردشگر تاثیرگذار باشد.
ایــن اثــر طبیعی بسیار زیبا با شماره 106در
فهرست آثار طبیعی كشور ثبت شده است.

نبود بانک اطالعاتی از نویسندگان

کتاب بیخط ادبیاتکودک
و نوجواناستان
نویسندهکودک:
اینحوزهازادبیات
حامینداردو
حمایتبرخی
دستگاههامانند
فرهنگوارشاد
اسالمی،مشروط
وبعدازچاپاثر
استکهباایننگاه،
اتفاقیبرایادبیات
کودکونوجوان
نمیافتد

کلک خیال
دست تو که نباشد نمی دانم با دستانم چه کنم
ترکت که می کنم
دستم در موهایت...
و ریه هایم در نفس های تو
منی که بی تو به خانه بر می گردد موجودی است
که عضوهای زیادی برای زنده ماندن
کم دارد

احسان نوکندی
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معاونادارهکل
فرهنگوارشاد
اسالمی:برخیکتاب
هاازنظرمحتوایی
ضعیفاستاما
فرهنگوارشاد
اسالمیبرایحمایت
ازاینشاخهادبیات،
خریدکتاببعداز
انتشارراانجاممی
دهد

قاسمی -قصه چالش های ادبیات کودک و نوجوان در
استانطوالنیاستوهرچندسابقهفرهنگیبودنمنطقه
ورد زبان هاست اما به نظر می رسد برای رشد ادبیات
کودک و نوجوان گام های زیادی برداشته نشده است.
دراینبحثهمدالیلمختلفیچوننبودناشرتخصصی
کودک و نوجوان ،سختی تولید برای کودک و نوجوان،
نبود نویسنده و شاعر و تشکلی برای شناسایی افراد
موجود ،حمایت های قبل و بعد از انتشار اثر و  ...مطرح
استوآنچههمبااینعنوانتولیدمیشودبهدالیلگفته
شده کیفیت الزم را ندارد.یک شاعر و نویسنده کودک
معتقداستادبیاتکودکونوجواندرکشورمظلومودر
استان مظلوم تر است و به آن پرداخته نمی شود .نوشتن
برای کودک و نوجوان سخت تر از بزرگ سال است و
محدودیتهایبیشتریدارد«.امانا...احراری»بخشی
ازبیتوجهیبهادبیاتکودکونوجوانرازاییدهبرخورد
در خانواده ها می داند که درگیر مسائل اقتصادی شده و
ازنکاتپرورشیغفلتکردهانددرحالیکهنقشعمدهرا
خانوادهدارد.تعدادفعاالنادبیاتکودکونوجوانبهنظر
ویمعدوداستوخیلیازآثارویژگیهایالزمراندارد.

فعالیت معدود در کار کودک
به گفته این نویسنده ،تعداد افرادی که کار کودک و
نوجوان انجام می دهند معدود است و حتی تصویرگر
کودک به طور لزوم نقاش نیست بلکه باید روان شناسی
کودک هم بداند.وی مشکالت پس از نشر اثر برای
کودک و نوجوان را مطرح می کند و توضیح می دهد:

فروش و توزیع از دغدغه های نویسنده است چون طالب
ندارد در حالی که برای چاپ آن زیاد هزینه می شود ،به
عنوان مثال پنج کتاب چاپ کرده ام و در حالی که 10
اثردیگرآمادهچاپدارمامابهدلیلهزینهچاپوسختی
های جذب مخاطب ،قید آن را زده ام.

فاصله تا شرایط مطلوب
یک نویسنده و شاعر دیگر در حوزه کودک و نوجوان،
وضعیتاینشاخهازادبیاترادراستانمطلوبنمیداند
ومیگوید:درچندسالاخیرتغییرچشمگیریازنظرکمی
و کیفی در تولیدات این حوزه دیده نمی شود و فقط چند
کار به عنوان اثر در خور ارائه شده است و تا شرایط مطلوب
فاصله دارد چرا که خیلی از آثار به کار کودک و نوجوان
شباهتدارداماازنظرمحتوادوراستوازنظرتصویرگری
وطراحیکارکودکهمتولیداتاستانمطلوبنیستکه
علت آن می تواند نبود ناشر و تولید خوب باشد«.صمدی»
نبود ناشر عالقه مند به ادبیات کودک و نوجوان را مهم
می داند ،ناشری که از تولید ادبی حمایت کند .از طرف
دیگر این حوزه از ادبیات حامی ندارد و حمایت برخی
دستگاه ها مانند فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مشروط و بعد
ازچاپاثراستکهباایننگاه،اتفاقیبرایادبیاتکودک
و نوجوان نمی افتد چرا که نویسنده توان مالی باال ندارد و
باید درصدد توزیع پس از نشر باشد اما در صورت حمایت
دستگاههایفرهنگی،تولیدبیشترمیشود.نبودآموزش
منسجممشکلدیگریاستکهبهگفتهویوضعیتقابل
قبول و منسجمی ندارد چرا که افراد متخصص در حوزه

سرپرست مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری
کودکانونوجوانانهمدربحثحمایتازادبیاتکودک
و نوجوان تامین زیرساخت های فیزیکی را مهم می
داند و فعالیت مراکز کانون و کتابخانه های عمومی را
در زمینه نشر این آثار می داند که باعث می شود ادبیات
منتشرشدهبهدستکودکانونوجوانانبرسدامادرباره
تولیدات استانی نظرش مثبت نیست چرا که انتشارات
استانی چندان قوی نیست و زمانی که نشر موفق نباشد
ادبیاتکودکونوجوانهمرونقنخواهدداشت«.عاطفه
اکبری» کمبود نویسنده کودک و نوجوان در استان را
مطرح و اظهار می کند که در بین افراد حاضر ،فقط یک
نفر فعال و آثارش در کشور شناخته شده است و صدای
بقیه به دیگرنقاط نمی رسد .وی فعالیت بعدی کانون را
برگزاریکارگاههاینوشتنخالق،شعروداستانبیانو
اضافهمیکند:اینجلسههابرایاعضابرگزارمیشودتا
ازبچگیبراینوشتنآمادهشوند.فعالیتکانونپرورش
فکری هم کتاب محور است و ادبیات را از طریق آن ها در
خانوادهجاریمیکندوباعثمیشودتفاوتهایادبیات
کودک و نوجوان با بزرگ سال توجیه شود .با وجود این
قبول می کند که جلسه های نقد و بررسی آثار تولیدی
برای کودکان و نوجوانان در استان برگزار نمی شود و
نشستهایکارگاهیهمدرحدطرحماندهاست.معاون
فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
نیز هر چند افزایش آمار انتشارات کودک و نوجوان در
امسال و مقایسه با سال قبل را مطرح می کند که از یک
اثر به  10مورد رسیده است اما این را هم قبول دارد که
برخی کتاب ها از نظر محتوایی ضعیف است اما فرهنگ
وارشاداسالمیبرایحمایتازاینشاخهادبیات،خرید
کتاببعدازانتشارراانجاممیدهدومجوزیکانتشارات
برایچاپاینآثاروانجمنراصادرکردهاست«.رمضانی»
تشکیلانجمنداستاننویسیرامطرحمیکندواینکه
برگزارییککارگاهنویسندگیدرهمهحوزههاپیگیری
می شود و در صورت بهبود شرایط کرونایی به صورت
حضوریوگرنهغیرحضوریخواهدبود.انجمنیکهمی
تواندکارهایاطالعرسانیراانجامدهدوالبتهپیگیرامور
مدنظرنویسندگانوازجملهحوزهکودکونوجوانباشد.
اطالعرسانیبهروزبانکاطالعاتیکاردیگردرفرهنگ
و ارشاد اسالمی است و حدود  30نویسنده کودک
و نوجوان شناسایی شده و در دیگر زمینه ها تعداد
نویسندگان بیشتر است.
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فرهنگ و ارشاد اسالمی زیرکوه،
فقط  2نیرو
فقط دو نیروی انسانی در فرهنگ و ارشاد اسالمی زیرکوه کار می کنند .امور
فرهنگی ،هنری ،سینمایی ،قرآن و عترت ،کانون های فرهنگی و هنری،
جشنواره  ،نمایشگاه و ...زیر مجموعه اهداف و عملکرد فرهنگ و ارشاد اسالمی
تعریف شده اما سال هاست که ساختار اداری برخی شهرستان ها تغییر نکرده
است .مسئول فرهنگ و ارشاد اسالمی زیرکوه گفت :امور جاری و برنامه های
اداری با همکاری یک نفر از کارکنان و مسئول اداره انجام می شود و با وجود
وعده ها برای تامین نیروی انسانی ،هنوز از آن خبری نیست« .نبوی» تصریح
کرد :در صورت حضور در جلسه ،در اداره بسته می شود.

 110متقاضی تسهیالت
گوهر تراشی در سرایان
 110نفر در سرایان متقاضی دریافت تسهیالت گوهرتراشی هستند .به گفته
رئیس میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی سرایان ،وجود معادن سنگ
شجر در سرایان ،موجب راه اندازی شش کارگاه گوهر تراشی در این شهرستان
شد اما با وجود این هنوز  110نفر متقاضی دریافت وام و ارتقای دستگاه ها و
خرید لوازم اولیه هستند« .عرب» با اشاره به سرمایه گذاری  700میلیون تومانی
در این رشته از ابتدای امسال ،بیشترین هنر در این شهرستان را گوهرتراشی و
بافت چادر شب بیان کرد.

بافت تاریخی درح در انتظار ثبت ملی
بافتتاریخیدرحمنتظرثبتدرفهرستآثارملیاست.درشهرستانسربیشههیچ
بافت تاریخی به ثبت ملی نرسیده اما به تازگی پرونده بافت تاریخی درح تکمیل و به
تهرانارسالشدهاست.مسئولمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیسربیشه
گفت:بافتتاریخیدرحپشتنوبتدریافتشمارهثبتاستوبهدلیلشیوعکرونا،
جلسههایتصمیمگیریدراینخصوصباتاخیرهمراهاست«.حقپناه»همچنین
کارشناسیبرایسهاثرتاریخیدرفنودومودرامطرحواضافهکرد:معایباینبناها
بایدرفعوپروندهثبتاینآثاردرفهرستملیتهیهشود.بهگفتهویشهرستان240
اثرشناساییشدهداردکهازمیانآنها 41مورددرفهرستملیثبتشدهاست.

امثال و حکم

بی ُچو ُچو َب ِازه ،بی دُ هُ ل رقاص
وبا ِزه ،بی ُد ُهل رقاص» در کتاب دستان ها و داستان ها به عنوان
مثل «بی ُچو ُچ َ
یک عبارت قدیمی قید شده است .مولف کتاب درباره آن می گوید :در زبان معیار
بی چوب ،چوب باز است ،بی دهل رقاص یعنی نیازی به تحریک و تشویق ندارد
و بدون دلیل و علت ،هر کاری را انجام می دهد.به گفته دکتر «زنگویی» این مثل
درباره کسی گفته می شود که با کمترین اشاره ای ،دست به هر کاری می زند.
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