
روزهای خاکستری پارچه های رنگی

خراسان جنوبی دومین 

 استان دارای بیمار تنفسی  

] صفحه 2 [  

قصه نانوشته کتابخانه 

] صفحه 4 [ مرکزی بیرجند 

  انتصاب سرپرست
 سازمان صمت  

] صفحه 2 [  

ثبت 1650 تقاضای وام 
آسیب دیدگان حمل و نقل 

بین شهری  
] صفحه 2 [  

اخطار لغو قرارداد به 

 سرمایه گذار بنددره 
] صفحه آخر[  

 تقسیم سهمیه های یارانه ای
] صفحه 4 [ با قاشق بین دامداری ها

] صفحه 2 [

] صفحه 3 [

] صفحه 3 [

گره تامین لوله باز شد

 چراغ سبز ستاد اجرایی به آب رسانی 50 روستا     

2بخشش قاتل پای چوبه دار 

نیمی از واحدهای مسکونی 

روستایی روی خط خطر
3

 ابعاد جدید از سقوط هواپیمای
 طبس – تهران

سقوط هواپیمای آنتونف 140 شرکت هواپیمایی سپاهان در مسیر تهران- طبس 
19 مرداد 93 رخ داد که این حادثه 40 کشته و هشت مصدوم به جا  گذاشت و کمی 
پـس از وقـوع آن پرونده ایـن سـقوط هوایـی در دادسـرای جنایی شـعبه 27 تهـران با 

عنوان »تسـبیب در قتل   ...
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اخبار 2

استاندار: هزینه 
مورد نیاز برای 

اجرای پروژه آب 
رسانی به 50 روستا 
100 میلیارد تومان 

است

 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

تاسیس شرکت تعاونی
روزنامه خراسان در شماره 2918 به تاریخ 11 مرداد 1338در مطلبی در 
صفحه 6 آورده است: آقای گنجی رئیس بانک کشاورزی به اتفاق آقای مقیمی 
مروج کشاورزی شهرستان بیرجند به درمیان مرکز بخش عزیمت کردند و 
پس از بیانات مبسوطی که در مورد تاسیس شرکت تعاونی ایراد گردید اهالی 
ضمن اظهار خوشوقتی و استقبال 169 نفر از اهالی از سهام شرکت خریداری 

و مبلغ 54450 ریال بابت خرید سهام پرداختند.

رویداد

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

                                                
ــر: نماب

056 32448054  
پیامک:

2 0 0 0 9 9 9  
ــن: تلف

056 32448050

زمین های متروکه زیادی در مناطق مختلف  ●
شهر قاین از جمله محله های ابو منصور و شهید 
صدوقی وجود دارد که بیش از 30 سال است به 
حال خود رها و به محل تخلیه زباله و پرسه سگ 
های ولگرد تبدیل شده است. چرا مسئوالن قاین 

برای تعیین تکلیف آن چاره اندیشی نمی کنند؟
آن طور که شنیده می شود متولی تامین زمین  ●

در استان به تعدادی از نیروهای زیرمجموعه خود 
در اراضی خریداری شده از پادگان، زمین واگذار 
کرده است. حال این سوال را دارم که تفاوت این 
نیروها با دیگر شهروندان بیرجند که نه خانه 
دارند و نه زمینی برای ساخت آن چیست و چرا به 
دیگر قشرهای ساکن مرکز استان زمین دولتی 
واگذار نمی شود؟ تعاونی ها هم اگر از این زمین 

ها گرفته اند چندین طبقه ساخته اند.
از مسئوالن آب و فاضالب بشرویه که در بحران  ●

کم آبی همت و تالش خود را برای آب رسانی به 
روستاهای شهرستان از جمله فتح آباد به کار می 

گیرند، متشکرم.
چرا مسئوالن استان اعالم روزانه آمار تعداد  ●

مبتالیان به کرونا در شهرستان ها را قطع کردند 
و به جز چند آمار از تعداد بستری ها و فوت شدگان 
چیزی نمی گویند در حالی که تا پیش از این 
موضوع آمار هر شهرستان باعث می شد مردم 
این مناطق حساس تر شوند و مسائل بهداشتی 

را بیشتر رعایت کنند.
در حالی که این روزها رعایت بهداشت اولویت  ●

زیادی دارد اما در فاز سه فرهنگیان در محدوده 
خیابان رسالت یک برخی  شهروندان بخشی از 
فاضالب خانگی خود را در کوچه رها می کنند 
که این موضوع عوارض غیر بهداشتی دارد. چه 

کسی مسئول رسیدگی به این معضل است؟
چرا  ● است  زیاد  کرونا  شیوع  که  روزها  این 

پویشی برای اهدای هزینه های برگزاری مراسم 
عزاداری درگذشتگان و همچنین کمک زوج های 
جوان به امور خیر در استان به راه نمی افتد؟ با این 
کار قفل بسیاری از مشکالت و کمک به مدارس، 
زندانیان جرایم غیر عمد، بیماران نیازمند و ... 

باز می شود.
در حالی این روزها کار ادارات استان برای  ●

صرفه جویی در مصرف برق یک ساعت زودتر 
شروع می شود که باز هم در مراجعه به برخی 
ادارات دیده می شود که نه تنها برخی المپ ها بی 
دلیل روشن است بلکه سیستم های خنک کننده 
هم با توان حداکثری کار می کند. کاش مسئوالن 

بر این موضوع هم نظارت می کردند.
در شب های تابستان یکی از محل های پر رفت  ●

و آمد پارک هاست که در این شرایط کرونایی 
نیاز به اعمال تدابیر بهداشتی بیشتری چون 
ضد عفونی مستمر وسایل بازی ، سرویس های 
بهداشتی و ... دارد اما در برخی بوستان ها چون 
پارک های توحید، صیاد شیرازی و ... این موارد 

دیده نمی شود.

گره تامین لوله باز شد

چراغ سبز ستاد اجرایی به آب رسانی 50 روستا 
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رد احتکار در بازار خودروی صفر 

زهرا قربانی- طرح فروش فوق العاده و پیش فروش یک ساله خودرو برای 
کنترل قیمت ها و افزایش عرضه در بازار خودرو در حالی با ورود دو شرکت 
بزرگ خودرو ساز کشور اجرا شد که مسئوالن با این طرح به دنبال کاهش قیمت 
ها بودند اما با اتمام زمان ثبت نام و انجام قرعه کشی و اعالم برندگان، اکنون 
وضعیت بازار خودروی صفر، چندان مطلوب نیست به گونه ای که کمتر اثری از 

برخی خودروها یافت می شود. 
رئیس اتحادیه بنگاه های معامالتی خودرو در بیرجند به خبرنگارما گفت: چند 
روز است که به دنبال تهیه یک خودروی صفر برای مشتری هستم اما در بازار 
موجود نیست، البته افزون بر این پراید 111 و 207 هم کمیاب شده است. 
»راعی فرد« دلیل این موضوع را احتکار دانست و از مسئوالن استان خواست 
نظارت بیشتری بر بازار خودرو داشته باشند و با ارائه یک راهکار مناسب و 

کارشناسی بازار پر از تالطم خودرو را سامان دهند.
 او در پاسخ به این سوال که پیش فروش های چند ماه گذشته دو شرکت بزرگ 
خودرو سازی چه تاثیری بر بازار داشته است افزود: هنوز خودروهای پیش فروش 

وارد بازار نشده است و حواله ها در دست شهروندان است.

بخشش قاتل، پای چوبه دار 

زیارتی روز  با  همزمان  و  روزگذشته   سحرگاه 
چوبه  پای  فر  سنایی  مرحوم  قاتل  )ع(  رضا  امام   
دار در زندان بیرجند توسط اولیای دم بخشیده 
شد و حیاتی دیگر یافت. رئیس کل دادگستری 
استان در این باره گفت: به همت و تالش مسئوالن 
ذی ربط در واحد مصالحه اجرای احکام و مددکاران 
زندان، اولیای دم مقتول پای چوبه دار، در روز 
زیارتی هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت 
حضرت امام رضا)ع( و به احترام آن امام همام، قاتل 
را بخشیدند. حجت االسالم »حمیدی«افزود: در همه 

پرونده های مربوط که شواهد و مدارک داللت بر آن 
دارد که قتل انجام شده و منجر به اجرای حکم قصاص 
می شود مسئوالن و پرسنل تشکیالت قضایی تالش 
خود را برای جلب رضایت شاکی به کار می بندند، تا 
یک هموطن مسلمان را نجات دهند و در این خصوص 
هم قاتل مرحوم سنایی فر با تالش کادر دادگستری 
استان مورد عنایت امام رضا)ع( قرار گرفت و حیاتی 
دوباره یافت. به گفته وی اولیای دم مقتول از طرف 
نمایندگی آستان قدس رضوی در استان مفتخر به 

خادمی افتخاری امام رضا )ع( شدند.

فراوری گیاهان دارویی استان، فقط 20 درصد

کمتـر از 20 درصد گیاهـان دارویی اسـتان فراوری 
می شـود. مدیر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویی 
اسـتان، ایـن منطقـه را از نظر تنـوع گیاهـان دارویی 
مطلوب و با وجود خشکسـالی های اخیـر در جایگاه 
پنجم و ششـم کشـوری می داند و می افزایـد: از نظر 
تولید این محصـوالت در اسـتان مشـکلی نداریم اما 
در زنجیره ارزش این گیاهان شـامل فراوری، بسـته 
بنـدی و میکـروب زدایـی مشـکالتی وجـود دارد و 
نیـاز بـه سـامان دهـی اسـت. »پویـان« نبـود مدیریت 
متمرکـز و راهکارهـای قانونـی اسـتفاده درسـت از 
گیاهـان دارویـی در اسـتان را از عمـده چالـش های 
پیـش روی ایـن صنعـت مطـرح و اضافـه مـی کنـد: 
می تـوان بـا تشـکیل یـک کمیتـه راهبردی متشـکل 
از بخـش هـای مختلـف دولتـی، سـرمایه گـذاران 
خصوصـی و شـرکت هـای دانـش بنیـان در اسـتان 

زنجیـره تولیـد تـا فـراوری محصـول را بـا یـک تفکـر 
جمعـی مدیریـت کـرد. وی چیـن و آلمـان را الگـوی 
بسـیار خوبی بـرای این موضـوع می دانـد و با اشـاره 
بـه برگـزاری جلسـه هـای متعـدد توسـط نهادهـای 
مختلـف دولتـی و خصوصی، مـی افزایـد: تاکنون به 
نتیجـه مطلوبـی در ایـن بـاره نرسـیده ایـم چراکـه بـه 
دلیـل خألهـای قانونـی، مدیریـت ها نیـز پراکنـده و 
سـلیقه ای در این باره اعمال می شـود. وی با اشـاره 
بـه تولیـد 10 تـن کینـوا توسـط کشـاورزان اسـتان و 
باقـی مانـدن روی دسـت آنـان و مشـکل فـروش آن، 
از ضـرورت کنتـرل، نظـارت و سـامان دهـی در ایـن 
حوزه سـخن مـی گویـد و ادامه می دهـد: بایـد تولید 
کننده تضمیـن فروش داشـته باشـد اما تاکنـون این 
مشـکل رفـع نشـده اسـت و سـبب سـیر نزولـی تولید 

در اسـتان مـی شـود.

ماسک را معدوم کنید

شهروندان ماسک های استفاده شده را به گونه ای معدوم کنند که قابل استفاده 
نباشد. 

دکتر »آهنی« معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به برخی 
احتمال ها مبنی بر ورود دوباره ماسک های استفاده شده توسط زباله گردها به 
چرخه مصرف، بر معدوم کردن این کاالی یک بار مصرف پس از استفاده توسط 
شهروندان تاکید کرد و به »خراسان جنوبی« گفت: این اقدام، احتمال استفاده 

دوباره آن را به صفر می رساند.

نماینده ولی فقیه:

رهنمودهای رهبر و بصیرت مردم توطئه  دشمن را خنثی می کند
بـا رهنمودهـای رهبـر انقـالب و هوشـیاری و بصیرت 
مـردم، همچنان توطئه هـای دشـمنان خنثی خواهد 
شـد. نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان روز گذشـته در 
جلسه ستاد اسـتانی گام دوم رزمایش کمک مومنانه 
بـا بیـان ایـن کـه امـروز مسـئله اقتصـادی در اولویـت 
طرح های دشـمن قـرار دارد تا به وسـیله آن مـا را از پا 
درآورد، افـزود: بـه هـر میـزان کـه مسـئوالن در رابطه 

بـا فرامیـن مقـام معظـم رهبـری بـرای مسـئله تولیـد، 
اقتصـاد، توزیـع و عدالـت عمـل کردنـد بـه همـان 

میـزان موفـق بـوده ایـم.
 بـه گفتـه حجـت االسـالم والمسـلمین »عبـادی« مـا 
امـروز بـا مجلسـی تـازه نفـس و قـوه قضاییـه بیـدار و 
مسـئوالن پـای کار و مردمـی کـه از همـه جلوترنـد 
همـراه هسـتیم و قراردادهای بیـن المللی کـه منعقد 

مـی کنیـم نیـز تحریـم هـا را خنثـی مـی کنـد. 
سـردار »قاسـمی« فرمانـده سـپاه انصارالرضـا)ع( 
اسـتان هم از اجرای گام دوم رزمایش کمک مومنانه 
در اسـتان خبـر داد و گفـت: مرحلـه نخسـت ایـن 
رزمایـش جمعـه 10 مـرداد و مرحلـه دوم در دهـه 
اول محـرم و مرحلـه سـوم در دهـه آخـر صفـر برگـزار 

. د می شـو

هیچ پرونده قضایی تخلف 
انتخاباتی نداشتیم

انصاری- هیچ گونه پرونده قضایی تخلف انتخاباتی 
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در استان تشکیل نشد. سرپرست دفتر نظارت و 
بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان با بیان 
این که بیش از سه هزار ناظر شورای نگهبان در 
استان سازمان دهی شده اند افزود: با وجود شیوع 
کرونا در ایام انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی، براساس آخرین آمار وزارت کشور، 
خراسان جنوبی به لحاظ میزان مشارکت مردم در 
انتخابات در جایگاه دوم قرار گرفت.به گفته حجت 
االسالم »محمدی« شبکه نظارت برای انتخابات 
ریاست جمهوری آمادگی الزم را دارد و انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 هم مانند گذشته با حضور 

پرشور مردم ایران و استان برگزار خواهد شد.

گروه خبر 

درخواسـت اسـتان بـرای کمـک بـه اجـرای پـروژه آب 
رسـانی 50 روسـتای خراسـان جنوبـی در حالـی روز 
گذشـته بـا موافقـت »مخبـر« رئیـس سـتاد اجرایـی 
فرمـان امـام )ره( همراه شـد کـه پیـش از این نیـز طرح 
آب رسـانی به 35 روسـتای دیگر آغاز شـده است تا در 
دهه فجر آینـده روبان بهره بـرداری از آن برای بیش از 

دو هـزار نفـر سـاکنان ایـن مناطـق بریده شـود. 
اسـتاندار روز گذشـته در مراسـم امضـای تفاهـم نامـه 
سـتاد اجرایـی  فرمـان حضـرت امـام)ره( بـا شـرکت 
مهندسـی آب وفاضـالب کشـور گفـت کـه با مشـارکت 
سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( و وزارت 
نیـرو در سـال هـای 97 و 98، طـرح آب رسـانی بـه 
35 روسـتای اسـتان انجـام شـد و بـا تکمیل ایـن طرح 
و بهره بـرداری از آن در دهـه فجـر امسـال دو هـزار و 
600 نفر سـاکن این روسـتاها از آب بهداشـتی پایدار 

برخـوردار می شـوند.
به گفتـه »معتمدیـان« با توجه به شـرایط خاص اسـتان 
و تجربه دو دهه خشکسـالی، تأمیـن آب از چالش های 
جـدی ایـن منطقـه  و اقدامـات سـتاد اجرایـی فرمـان 

حضـرت امـام )ره( در بحـث محرومیت زدایـی ارزنـده 
اسـت.وی سـفر رهبـر معظـم انقـالب بـه نهبنـدان و 
تأکیـد ایشـان بـر توجـه مسـئوالن بـه محرومیت زدایی 
از ایـن منطقـه را نقطـه عطفـی در ایـن بـاره دانسـت و 
تاکیدکـرد : سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام)ره( 
از نهادهایـی بـود کـه بـه  طـور ویـژه بـه ایـن موضـوع 

ورود کـرد.
او بـا اشـاره بـه سـفر سـال گذشـته »مخبـر« رئیـس این 
سـتاد بـه خراسـان جنوبـی، اظهارکـرد : در این سـفر، 
تفاهم نامـه ای بـه مبلـغ 600 میلیـارد تومـان بـه امضا 
رسـید کـه تأثیـر بسـزایی در محرومیت زدایـی از ایـن 
اسـتان داشـته اسـت و حـاال هـم بـا  توجـه بـه شـرایط 
منطقـه و مشـکل بـی آبـی روسـتاییان، از رئیس سـتاد 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( درخواسـت داریـم 
در ادامـه همکاری های ارزشـمند گذشـته، در تکمیل 

پـروژه آب رسـانی بـه 50 روسـتا همراهـی شـود.
پـروژه  بـرای اجـرای  معتمدیـان هزینـه مـورد نیـاز 
آب رسـانی بـه 50 روسـتا را 100 میلیـارد تومـان 
دانسـت و مشـارکت سـتاد بـرای تهیـه 200 کیلومتـر 
لولـه مـورد نیـاز اجـرای ایـن پـروژه را خواسـتار شـد و 
گفت: درصـورت تأمیـن لوله هـا، پـروژه اتصـال 50 

روسـتای دیگـر اسـتان بـه شـبکه آب تـا پایـان سـال بـه 
نتیجـه خواهـد رسـید.

تالش با حداکثر توان
رئیـس سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( نیـز 
در صحبـت هایش بـا پذیـرش پیشـنهاد مشـارکت در 
اجرای پروژه آب رسانی به 50 روسـتای استان تاکید 
کـرد : خـود را مکلف مـی دانیـم بـا حداکثر تـوان برای 

رفـع ایـن نیـاز کمـک کنیم.
 »مخبـر« ضمـن تشـکر از جدیـت اسـتاندار در رفـع 
نیازهـا و مشـکالت ایـن اسـتان، بـا بیـان ایـن که سـتاد 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام)ره( دسـتگاه معیـن در 
محرومیـت زدایـی نهبندان اسـت، افزود: در راسـتای 
محرومیـت زدایـی از ایـن شهرسـتان اقدامـات خوبـی 

انجـام شـده اسـت.
در ایـن جلسـه، پـروژه مجتمـع آب رسـانی شـاهکوه 
نهبندان بـه بهره برداری رسـید و با هزینه سـه میلیارد 
تومان بـرای احداث ایـن مجتمع، آب مـورد نیاز 120 
خانوار سـاکن در روستاهای آتشکده سـفلی، آتشکده 
علیـا و دهـو تأمین شـد. این مجتمع با مشـارکت سـتاد 

اجرایی فرمـان حضـرت امام )ره( اجرا شـده اسـت.

انتصاب سرپرست سازمان 
صمت

طی حکمی از سوی معاون وزیر صمت، »عباس 
جرجانی« به عنوان سرپرست سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان منصوب شد. وی پیش از 
این به عنوان مدیر کل جذب و سرمایه گذاری 
استانداری و همچنین مدیر عامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان فعالیت کرده است. »شهرکی« 
رئیس سابق سازمان صمت نیز به عنوان رئیس 
و  سیستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 

بلوچستان آغاز  به کار کرد.

تولید 2500 تن گوشت 
توسط عشایر

عشایر استان در سه ماه گذشته دو هزار و500تن 
گوشت قرمز تولید کردند. مدیرکل امور عشایری 
درصدی   20 افزایش   از  مطلب،  این  بیان  با 
تولیدات عشایر نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خبر داد و افزود: افزایش تولیدات عشایر به علت 
بارندگی های مطلوب سال زراعی جاری و گذشته 
است. به گفته »عصمتی پور« عشایر استان در این 
مدت هشت هزار و 500 تن فراورده  لبنی، دو 
هزار و 500 تن گوشت قرمز، 120 تن کرک و 
مو و  480 تن پشم از دام های خود تولید کردند 
که ارزش تولیدات در این مدت 252 میلیارد 

تومان است.

ثبت 1650 تقاضای وام آسیب دیدگان حمل و نقل بین شهری

از آغاز ثبت نام تسهیالت بنگاه های آسیب دیده و شاغالن 
حقیقی بیمه شده در بخش حمل و نقل مسافر عمومی 
بین شهری استان تا 12 تیر هزار و 650 پرونده تقاضای 
وام به 10 بانک عامل استان ارسال شد. معاون حمل و 
نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: بر 

این اساس تسهیالت بانکی به مبلغ 120 میلیون ریال 
برای بنگاه های آسیب دیده به ازای هر نفر شاغل و 60 
میلیون ریال برای شاغالن حقیقی بیمه شده تا پایان تیر 
اعطا می شود. »گرجی« ادامه داد: به منظور بهره مندی از 
تسهیالت یاد شده رانندگان، مالکان وسایل نقلیه عمومی 

بین شهری، شرکت های حمل و نقل و پرسنل آن ها که 
متقاضی دریافت تسهیالت هستند باید به سامانه کارا 
مراجعه کنند. به گفته وی، وام حمایتی مذکور با اقساط 
24 ماهه و کارمزد بانکی 12 درصد و دوره تنفس چهار 

ماهه از اول مهر قابل باز پرداخت خواهد بود.

خراسـان جنوبی دومین اسـتان کشـور از نظر تعداد بیماران تنفسـی بستری 
اسـت. رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد بـا بیـان ایـن مطلـب، افـزود: 
طبـق آخریـن ارزیابی های انجام شـده از نظر شـمار بیماران تنفسـی بسـتری 
در بیمارسـتان بـه نسـبت جمعیـت متاسـفانه بعـد از فـارس، دومیـن اسـتان 

کشـور هسـتیم. 
بـه گفتـه دکتر»دهقانـی فیروزآبـادی« در ایـن راسـتا سـخنگوی وزارت 
بهداشـت، اسـتان خراسـان جنوبـی را جـزو اسـتان های در وضـع هشـدار 
اعالم کرده اسـت اما خوشـبختانه از نظـر درصد مـوارد مثبت کرونا نسـبت به 
جمعیت رتبـه پایینی داریـم. وی افزود: تعداد موارد بسـتری به نسـبت زمانی 
کـه بیمـاری نسـبتا کنتـرل شـده بـود رونـد افزایشـی دارد و در دو هفتـه  اخیـر 
روزانه حدود بیـن 80 تـا 90 مریض حاد تنفسـی داشـتیم که اکنـون این آمار 
بـه 200 نفـر رسـیده اسـت. او بـا اشـاره به ایـن کـه در زمـان کنتـرل بیمـاری، 
آمـار مـوارد مثبت بسـتری بـه  پنج تـا حداکثر هشـت مورد رسـیده بـود، گفت: 
اکنـون آمار بـه طـور متوسـط بـه 60 تـا 70 نفـر رسـیده کـه ایـن افزایـش قابل 

توجـه، نشـان دهنـده  شـرایط خوبـی نیسـت.
 معاون بهداشتی دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجند نیز اظهارکرد : 154 بیمار 
با عالیم حـاد تنفسـی در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری و از این تعـداد 80 
نفر مبتـالی قطعـی بـه بیمـاری کرونـا هسـتند. دکتـر »مهـدی زاده« با اشـاره 
به ایـن کـه  اکنـون 13 بیمـار در بخـش مراقبـت هـای ویژه در اسـتان بسـتری 
هسـتند و حال چهـار نفـر  وخیـم اسـت، افـزود: در 24 سـاعت گذشـته هم دو 
مورد فوت جدیـد در بیمـاران کرونا داشـته ایـم و تعداد جـان باختـگان به 79 

نفر رسـید.

خراسان 
جنوبی 
دومین 
استان 

دارای بیمار 
تنفسی



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

3 شهرستان ها 
پنج شــنبه |  26 تیر  ۱399 |  2۴  ذی القعده  ۱۴۴۱ | شماره 3320

زیرکوه در صدر خانه های مستحکم روستایی استان

 نیمی از واحدهای مسکونی روستایی

روی خط خطر

گروه شهرستان ها - نتایج سرشماری 95 نشان 
روستایی  مسکونی  واحد   835 و  هزار   88 داد 
استان غیر مقاوم بود که از این تعداد حدود 48.6 
همچنان  دیگر  نیمی  و  شد  سازی  مقاوم  درصد 
غیرمقاوم است.آن طور که مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در گفت و گو با »خراسان جنوبی« 
اعالم کرد، از بین شهرستان های استان زیرکوه 
دارد  را  روستایی  مستحکم  واحدهای  بیشترین 
زیرا روستاییان شهرستان هنوز آثار مرگبار زلزله 
76 را به یاد دارند و تا جایی که از دستشان برآید 
برای استحکام سازی بناها اقدام می کنند، البته 
برخی از این واحدهای مسکونی نیز بعد از زلزله 
بازسازی شده است.  »آسمانی مقدم« با بیان این 

زیرکوه  روستایی  مسکونی  واحدهای  رصد  که 
حکایت از مقاوم سازی 84.6 درصد این واحدها را 
دارد، افزود: در مقایسه با میانگین استانی بیش از 
35 درصد واحدهای مسکونی روستایی زیرکوه از 

استحکام الزم برخوردار است.

۴05 واحد مسکونی محرومان
او سهمیه واحدهای مسکونی محرومان روستایی 
زیرکوه را 350 واحد اعالم و اظهارکرد که استقبال 
مردم از ساخت این واحدها سبب شد تا آمار به 405 
واحد افزایش یابد طوری که بیش از 370 واحد 
مسکونی از این سهمیه تکمیل شد و بقیه هم مراحل 

پایانی را می گذراند.

باکمال - نمایندگان تشکل های کشاورزی و دامی فردوس 
در نشستی که با حضور مسئوالن استانی برگزار شد حال 
تشکل های دامداری این شهرستان را بسیار ناخوش اعالم 
کردند   و از این که هیچ کس به داد آن ها نمی رسد گالیه 
کردند.مدیرعامل شرکت تعاونی مجتمع دامداران باغشهر 
اسالمیه در این نشست گفت: دامداران و تولید کنندگان 

رها شده اند و یارانه به دامداران برزیلی پرداخت می شود.

تقسیم سهمیه با قاشق
»هادی مرادی« گرانی نهاده های دامی و کمبود ذرت و 
سویا را متذکر شد و ادامه داد: سهمیه بسیار ناچیز یارانه 
ای نهاده ها کفاف دامداری های این مجتمع را نمی کند 
و چنان چه بخواهیم این سهمیه ناچیز را بین دامداران 
تقسیم کنیم باید با قاشق انجام شود. به گفته او آن چه 
االن شاهد هستیم این است که دامداران دام های مولد 
را می فروشند و روانه کشتارگاه می کنند و چنان چه این 
دلسردی و بی انگیزگی ادامه داشته باشد، بیم آن می رود 
که دامداران این مجتع روزی عطای دامداری را به لقایش 
ببخشند و به کار دیگری مشغول شوند و آن موقع فردوس 
که صادر کننده شیر است به وارد کننده تبدیل خواهد شد. 

شیر نسیه، نهاده های نقدی
او ادامه داد: دست دامداران زیر سنگ شرکت پگاه است و 
چون این شـرکت رقیبی ندارد دامداران به ناچار باید شیر 
تولیدی را به این شرکت بفروشـند و وجه آن را پس از سه تا 
چهارماه دریافت کنند بنابراین دستشان از نقدینگی برای 
خرید نهاده هـای دامی خالی و قدرت خرید، از آنان سـلب 
شـده اسـت.مهندس »محمد شـاهی« مدیرعامل شـرکت 
دامداران فردوس هـم از گرانی نهاده هـای دامی وکمبود 

آن گالیه و اعالم کـرد که کمبود فضای انبـاری، نقدینگی 
دامـداران، پالک هویـت و بیمه دام از مشـکالتی اسـت که 

دامداران با آن دسـت به گریبان هستند.

زیان 2 دوره متوالی مرغداران
 مدیرعامل شرکت مرغداران فردوس نیز از زیان مرغداران 
طی دو دوره متوالی خبرداد و افزود: این که مرغدار دو 
نهاده اصلی مورد نیاز شامل ذرت و سویا را با قیمت آزاد تهیه 
کند و مرغ را با قیمت تنظیم بازار بفروشد منطقی نیست و 
دولت باید از تولید کننده حمایت کند.مهندس »حائری« 
ادامه داد: سهمیه اختصاصی ذرت فقط 20 درصد نیاز 
مرغداران را تأمین می کند و مازاد مصرف را مرغداران باید 
به صورت روباری و با افزایش قیمت 500 تا600 تومان در 
هرکیلو تأمین کنند.»ابوالقاسم محمد زاده« مدیر عامل 
نظام صنفی کشاورزی فردوس هم اعالم کرد که برای 
دریافت کارت شناسایی دامداری و هویت دارکردن دام 
های خود با مشکل مواجه هستند و این قانون هنوز درهیچ 
استانی اجرا نشده است و فقط می خواهند درخراسان 

جنوبی اجرا کنند.

واردات 90 درصد نهاده های دامی 
معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی نیز از 
نمایندگان تشکل ها خواست شرایط سخت کشور و تحریم 

ها را قبول کنند و بپذیرند که 90 درصد نهاده های دامی 
وارداتی است.مهندس» اشرفی گل« درخواست ها را به 
حق دانست و ادامه داد: دولت در شرایط تحریم نمی تواند 
نهاده ها را تأمین کند و در خراسان جنوبی با همه کمبود ها 
باید جواب 17 کارخانه خوراک دام را بدهیم در حالی که 
40 روز پیش خرید کرده ایم و هنوز ارسال نشده است. وی 
درباره پالک هویت دام هم گفت: دولت براساس مصوبه ای 
6 ماه زمان تعیین کرده است تا دام های سنگین هویت دار 
شود و یک سال نیز برای هویت دار شدن دام سبک تعیین 
شده است و این مصوبه باید اجرا شود.به گفته او وظیفه  ما 
حمایت از دامدار است و اگر سوال شود که در فالن خیابان 
می توان دامداری تأسیس کرد پاسخ ما مثبت است اما باید 

قوانین بقیه دستگاه ها هم لحاظ شود.

تشکل ها ورود کنند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز از صادرات 70 درصد 
شیر تولیدی فردوس به خراسان رضوی انتقاد کرد وگفت: 
چرا تشکل ها وارد نمی شوند و 10 کارخانه شیر خراسان 
جنوبی را که برخی نیمه تعطیل و برخی با ظرفیت پایین 
فعال است فعال نمی کنند.مهندس»قوسی« افزود: 
فردوس و سرایان کارخانه شیر دارد و چنان چه دو کارخانه 
فعال شود دیگر نیازی به فروش شیر به بقیه استان ها 

نخواهدبود.

»چشمه خانم«  مجاور پذیر شد 

 طرح اسکان عشایر فردوس در »چشمه خانم« عملیاتی 
می شود و 25 خانوار از عشایر در این منطقه اسکان 
می یابند.رئیس اداره امور عشایر فردوس اجرای این 
طرح را با همکاری بنیاد مسکن و با هدف بهره مندی 
بیشتر عشایر از خدمات بهداشتی، درمانی، فرهنگی، 
راه دسترسی و تأمین آب شرب بهداشتی اعالم کرد و 
گفت: اداره امور عشایر، فرمانداری، بخشداری و بنیاد 
مسکن مصمم هستند پس از اتمام مطالعات، عملیات 
اجرایی اسکان عشایر را در منطقه چشمه خانم آغاز 

کنند.مهندس» عباسعلی ناظران« تنها راه نجات عشایر 
را دامداری با رویکرد اصالح نژاد و پروار بندی به شیوه 
صحیح  دانست و ادامه داد: اجرای طرح های اصالح نژاد 
در دامداری های عشایر به منظور افزایش تولید گوشت و 
شیر مد نظر است و آموزش و ترویج نژاد های اصالح شده 
اصیل با هدف دورگ گیری پیگیری می شود تا از این 
طریق بر میزان درآمد عشایر افزوده شود. همچنین برای 
تأمین برق عشایر در محله های اسکان، درصورت تأمین 
اعتبار درخصوص تهیه پنل های خورشیدی اقدام خواهد 

شد.وی برمطالعه و آغاز عملیات اجرایی سد کوهرود 
تأکید و اظهارکرد که پیامد اجرای این طرح بزرگ، زمینه 
رونق اقتصادی و تأمین معیشت دامداران و عشایر منطقه 
را فراهم می کند.رئیس اداره امور عشایر فردوس با طرح 
مشکل کمبودآب شرب انسان و دام در روستای عشایری 
کجه اعالم کرد که تنها راهکار تأمین آب شرب این عشایر 
جداسازی آب شرب دام از آب شرب انسان است بنابراین 
مقرر شده است آب شرب مورد نیاز دام عشایر با تانکر از 
دشت میان تک تأمین و به روستای کجه حمل شود و در 
دو مخزن 14 هزار لیتری که به سمت آبشخورهای دام 

لوله کشی شده است تخلیه شود.

از گوشه و کنار استان

برترین های قرآنی  2 شهرستان

چهل و سومین دوره رقابت های قرآن کریم مرحله شهرستانی با رعایت دقیق 
پروتکل های بهداشتی در قاین برگزار شد.

به گزارش»خراسان جنوبی« در این دوره از رقابت ها 42 قاری، حافظ و موذن 
از شهرهای خضری دشت بیاض، حاجی آباد و قاین در دو بخش خواهران و 
برادران با هم رقابت کردند که در پایان در قرائت برادران جواد یعقوب پور و اذان 

مجید بهمنش رتبه اول را به دست آوردند و به رقابت های استانی راه یافتند.
در بخش خواهران نیز در رشته قرائت فاطمه فرخی، ترتیل بهنانه سادات 
ترابی و حفظ کل زهرا مروتی، حفظ 20 جزء هدی صادقی، حفظ 10 جزء 
زهرا اسماعیل پور مقدم و حفظ 5 جزء فاطمه گلی از قاین حائز رتبه اول شدند.

آمار شهرستانی کرونا، هشدار به مردم
اعالم آمار به صورت شهرستانی و حتی منطقه ای می تواند به عنوان هشداری 

بزرگ در هوشیاری بیش از پیش مردم موثر واقع شود.
فرماندار درمیان در جلسه ستاد مدیریت کرونای این شهرستان اعالم کرد که 
هرگونه تصمیم گیری در شهرستان برای مقابله با بیماری کرونا تابع مصوبه 

های ستاد استانی است.
»بخشی« در ادامه با توصیه به استفاده مستمر افراد از ماسک به عنوان مهم ترین 
وسیله پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا، گفت: درصد ابتالی بیماران کرونا 
در استان با توجه به نرم جمعیت بیشتر از میانگین کشوری است که مهم ترین 
دالیل ابتالی افراد حضور در تجمعات و رفت و آمدهای خانوادگی غیر ضروری 

در شرایط کنونی است. 
»خزاعی« دادستان عمومی و انقالب درمیان اهتمام مدیران، کارمندان ادارات 
و ارباب رجوع به استفاده از ماسک، رعایت نکات بهداشتی و پرهیز از شرکت در 

هرگونه اجتماع و مراسمی را برای حفظ سالمتی خواستار شد.

6 دستور کار آموزش و پرورش قاینات
چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش قاینات با 6 دستور کار برگزار شد. به 
گزارش»خراسان جنوبی« راه اندازی مجدد کلینیک درمانی فرهنگیان، تعیین 
هزینه خدمات آموزشی، ادامه و استمرار فعالیت دبیرستان شبانه روزی دوره 
اول خضری دشت بیاض، بازگشایی مدارس، توسعه سنواتی کار و دانش، توسعه 
وجذب رشته های فنی و مهارتی، راه اندازی هنرستان های غیر انتفاعی از جمله 

این موارد بود که درباره همه آن ها بحث و بررسی و تصمیم هایی اتخاذ شد.

 ۱33 انشعاب رایگان 
برای مددجویان قاینات

133 مددجوی کمیته امداد امام خمینی )ره( قاینات طی سه ماه امسال از 
مزایای انشعاب رایگان گاز، آب، برق و پروانه ساختمانی بهره مند شدند.

»حسینی« رئیس کمیته امداد امام )ره( قاینات با اعالم این موضوع گفت: در این 
مدت 158 میلیون ریال هزینه شد که  از این افراد دریافت نشد.

 

چند خط خبر

*به مناسبت هفته بهزیستی 10 واحد مسکونی 
مددجویان زیر پوشش این نهاد در سربیشه با هزینه 

کرد 400 میلیون تومان به آن ها واگذار شد.
* دفتر اسناد رسمی درح سربیشه با حضور جمعی از 

مسئوالن استانی و محلی افتتاح شد.
بسیج  البنین)س(  ام  حوزه  فرمانده  *»مددی« 
خواهران خضری دشت بیاض گفت: نمایشگاه 
حجاب و عفاف در این شهر با انواع پوشش های 

اسالمی بازگشایی شد.
*یک باب باغ تاالر طبس که با وجود تاکید مسئوالن 
مبنی بر ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم تجمعی 
اقدام به چندین نوبت برگزاری مراسم عروسی کرده 

بود، با دستور دادستان طبس پلمب شد.
*»شفیعی« فرماندار بشرویه از پروژه های عمرانی در 
حال اجرای امور عشایر در چاه علی و قنات محمد آباد 

و کشتوان بازدید کرد.
*قنات محمد آباد با دو میلیارد و 117 میلیون 
ریال منابع دولتی و خودیاری اهالی سال گذشته 

مرمت شد.
*»شفیعی« فرماندار بشرویه در بازدید از مسیر 
بشرویه به طبس از سمت روستای خداآفرید بر تسریع 

در اجرای پروژه تاکید کرد.
*کانکس اورژانس اجتماعی به منظور آگاه سازی 
مردم از خدمات اورژانس اجتماعی در هفته بهزیستی 

در میدان اصلی شهر بشرویه مستقر شد.
*به مناسبت بزرگداشت هفته عفاف و حجاب به 
همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و همکاری امور 
فرهنگی زندان قاین نمایشگاه پوستر و عکس و کتاب 

دربند نسوان زندان این شهر برپاشد.

 توانمندی بانوان سرایان
 به نمایش درآمد 

موسـوی -همزمـان بـا هفتـه حجـاب و عفـاف 
اولیـن نمایشـگاه  توانمندی هـای بانوان سـرایان 
گشـایش یافت.مهندس»مطلبـی پـور« شـهردار 
بـه  ایـن نمایشـگاه  سـرایان در مراسـم افتتـاح 
وجود 26 غرفه فعـال در این نمایشـگاه با رویکرد 
صنایع دسـتی و فـروش تولیـدات خانگی بـا توجه 

بـه ظرفیـت موجـود در شهرسـتان اشـاره کـرد.

ابعاد جدید از سقوط 
هواپیمای طبس - تهران

سـقوط هواپیمای آنتونف 140 شـرکت هواپیمایی 
سـپاهان در مسـیر تهـران- طبـس 19 مـرداد 93 
رخ داد کـه ایـن حادثـه 40 کشـته و هشـت مصـدوم 
برجـای گذاشـت و کمی پـس از وقـوع آن پرونـده این 
سقوط هوایی در دادسـرای جنایی شعبه 27 تهران 
با عنوان »تسـبیب در قتل شـبه  عمد 40 نفر« بازشـد 
و چهار سال روند رسیدگی به آن زمان برد. سپاهان 
در مسیر تهران- طبس 19 مرداد 93 رخ داد که این 
حادثه 40 کشته و هشـت مصدوم برجای گذاشت و 
کمـی پـس از وقـوع آن پرونـده این سـقوط هوایـی در 
دادسرای جنایی شعبه 27 تهران با عنوان »تسبیب 
در قتل شـبه  عمـد 40 نفر« بازشـد و چهار سـال روند 
رسـیدگی بـه آن زمـان برد.پـس از آن، ایـن پرونـده از 
دادسرا به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد و قاضی 
دانشـور، رسـیدگی به آن را بـر عهده گرفـت و آخرین 
جلسـه رسـیدگی به این پرونـده 18 تیر برگزار شـد.

بنابر گفـت و گویی که »شـرق« با بازپرس ایـن پرونده 
داشـت ابعـاد جدیـدی از آن رو شـد. »حبیـب ا...

صادقی« از دسـت کاری در پرونده از سـوی سـازمان 
هواپیمایـی کشـوری و صـدور قـرار جلـب بـرای یکی 
از مدیـران ارشـد این سـازمان تـا امحای یـک مدرک 
از سـوی ایـن سـازمان بـرای پنهان کـردن نقص فنی 
هواپیما و اصرار تکراری بر »اشتباه خلبان« خبرداد.

ثبت 8 طالق در درمیان
بهار امسال هشت طالق در شهرستان درمیان ثبت 
شد. رئیس اداره ثبت احوال درمیان در شورای وقایع 
حیاتی این شهرستان تعداد ازدواج های ثبت شده را 
در این مدت 86 مورد اعالم کرد و گفت: در مدت یاد 
شده 292 نوزاد متولد شده و 67 نفر هم فوت کرده 
اند. »محمد زاده« از صدور 35 هزار و 180 فقره 

کارت ملی  هوشمند در شهرستان درمیان خبرداد.

اخبار

پرونده خواسته های 
قهستان روی میز  

استاندار در ادامه حضورهای سرزده خود به شهر 
شهر،  فرسوده  بافت  از  و  رفت  درمیان  قهستان 
پروژه های عمرانی شهرداری و طرح های در حال 
احداث بازدید کرد. »معتمدیان« همچنین با جمعی از 
مردم و کسبه شهر قهستان نیز رو در رو گفت و گو کرد 
و خواسته های آن ها را جویا شد. سپس در نشست 
مشورتی این بخش با حضور جمعی از مسئوالن 
استانی و محلی طرح آب رسانی به روستاها، اصالح 
شبکه فرسوده آب شهر و تعدادی از روستاهای بخش 
قهستان و اتمام پروژه فاضالب روستای آویشک را 
مصوب کرد. موضوع تعیین تکلیف اراضی موات 
برای واگذاری به مردم، الحاق اراضی به محدوده 
شهر، تکمیل زیرساخت پنج زمین چمن مصنوعی، 
کمک به احداث مصالی شهر و تزریق منابع مالی به 
شهرداری به منظور توسعه خدمات شهری نیز از دیگر 

مواردی بود که مصوب شد.

اهالی 60 روستای درمیان کوزه به دست
مسـئوالن درمیـان بـرای بررسـی وضعیـت و مدیریـت 
آب رسـانی مجتمـع فخـرود ایـن شهرسـتان نشسـت 
برگـزار کردنـد کـه در ایـن نشسـت اعـالم شـد اهالـی 
60 نقطـه روسـتایی درمیـان بـرای رفع عطش چشـم 
انتظار تانکرهای آب رسان هستند.»بخشی« فرماندار 
درمیـان ضـرورت بازنگـری در طـرح هـا و شـبکه هـای 
موجـود انتقـال آب، رفـع نواقـص فنی شـبکه، تعویض 
کنتورهای معیوب، انجام تعمیر خط انتقال در اسـرع 
وقـت و اجـرای فعالیت هایـی بـرای کاهش هـدر رفت 
آب، برخـورد قانونـی جدی با انشـعاب های غیـر مجاز 
و مصرف کنندگان خارج از عرف آب شـرب بهداشتی 
و پرداخـت مطالبـات معوق بـه منظـور افزایـش انگیزه 

آبـداران در ادامه خدمت رسـانی مطلـوب و مضاعف را 
از مهم ترین برنامه ها و پیشـنهادها برای سامان دهی 

وضعیت مجتمـع آب رسـانی فخـرود اعـالم کرد.
»خزاعـی« دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان 
هم با اشـاره بـه وجـود قوانیـن بازدارنده مناسـب برای 
برخورد با مشـترکانی  که انشـعاب غیر مجاز آب دارند 
و مصرفشـان خـارج از نـرم مشـخص شـده بـه ازای هـر 
خانـوار اسـت، لـزوم پیگیـری مسـتمر امـور مـردم بـه 
ویژه تامین آب شـرب در شـرایط شـیوع بیمـاری کرونا 
و مشـارکت عمومـی بـرای عبـور از شـرایط سـخت کم 
آبی و سهمیه بندی در روسـتاها را بسیار حائز اهمیت 

دانسـت.

تیغ کمبود و گرانی نهاده بر گردن دامدارهای فردوس

تقسیم سهمیه های یارانه ای با قاشق بین دامداری ها

کاشت خاویار گیاهی در سربیشه
ــد.  ــت ش ــه کش ــوا در سربیش ــا کین ــی ی ــار گیاه خاوی
»جــوادی« مدیــر جهــاد کشــاورزی سربیشــه بــا بیــان 
ایــن کــه کینــوا یــک شــبه غــالت بــا ارزش غذایــی 
بــاال، بومــی آمریــکای جنوبــی و بــه خاویارگیاهــی 
معــروف اســت، افــزود: بــا توجــه بــه محدودیــت هــای 

محیطــی و تنــش خشــکی و شــوری در اســتان کینــوا 
گیاهــی اســت کــه مقاومــت خوبــی بــه تنــش شــوری 
ــال  ــوع امس ــن موض ــاس همی ــکی دارد و براس و خش
برنامــه ریــزی شــد در ســطح 5 هکتــار کینــوا در 

ــود. ــت ش ــه کش سربیش

بیشترین آسفالت در »دهشک«

سـدیدی- بیشـترین آسـفالت در روسـتاهای بخش 
اسـت.  دهشـک  روسـتای  بـه  مربـوط  نیمبلـوک 
بخشـدار نیمبلـوک در پاسـخ بـه گالیـه تعـدادی از 
مردم دهشـک مبنی بر آسـفالت نشـدن اصلی ترین 
و بـزرگ ترین خیابـان این روسـتا اعالم کـرد که طی 
دو سـال گذشـته بیشـترین آسـفالت در روسـتاهای 

ایـن بخـش مربـوط بـه دهشـک بـا 120 هـزار متـر 
مربـع  اسـت.

 »خسـروی« ادامـه داد: اولویـت ابتـدا معابـر اصلـی 
دهشـک و خیابان شـهید علی آبادی بود کـه از محل 
منابـع دهیـاری هـا زیرسـاخت ایـن خیابـان انجـام 

شـده اسـت.



قاسمی

وجـود بیـش از شـش هـزار بافنـده در رشـته حولـه و 
نسـاجی سـنتی اسـتان، گسـترش آمـوزش و گرایش به 
تولیـد در این رشـته باعث شـد تـا نام خراشـاد بـه عنوان 
روسـتای ملی و جهانـی توبافی)حولـه و پارچه سـنتی( 
ثبـت شـود امـا شـیوع کرونـا در  چنـد مـاه گذشـته، تـار و 
پود توبافی را سست کرده اسـت البته برخی بافندگان 
وجـود مشـکالت را مربـوط بـه قبـل از کرونـا هـم مـی 
دانند و به تشـدید آن در ماه های اخیر اشـاره می کنند. 
در تعاونـی الزهـرا)س( مـود حـدود 80 نفـر حولـه و 

پارچـه سـنتی مـی بافنـد. 
مسـئول این مجموعـه وضعیت تولیـد و فـروش را خوب 
مـی دانـد و دلیـل آن را هم تامیـن مـواد اولیه در اسـتان 
و فروش مناسـب مـی دانـد البتـه بـازار فـروش را در ماه 
هـای اخیـر با توجـه به کـم شـدن مسـافرت ها کـم رونق 
تر ارزیابی می کند و می گوید: با حضور در نمایشـگاه و 
فروشـگاه های مختلف، تولیـدات تعاونی معرفی شـده 
اسـت و از اسـتان های دیگر هـم سـفارش دارد اما برک 
کـه محصولـی جدیـد و گـران تـر اسـت نیـاز بـه معرفی و 

بازاریابی بیشـتر دارد. 
 »همت پور« بیشـترین دغدغـه بافندگان ایـن تعاونی را 
فروش برک می دانـد و تاکید می کند کـه حوله و پارچه 
روی دسـت آن هـا نمی مانـد چون بـا طراحـی روز و نیاز 
مخاطب پیش رفتـه اند اما قیمـت برک به دلیل سـنتی 
و دسـتی بـودن همـه مراحـل کار ،گران تـر و فـروش آن  

هم سـخت تر اسـت. 

افت فروش
مدیر یک کارگاه دیگر در بیرجند و روستاهای اطراف 
که حدود 500 نفر را در این حرفه آموزش داده است به 
قرارداد و تولید 100 بافنده اشاره می کند و می گوید: 
آن ها در ماه های اخیر با احتیاط کار می کنند و هر 
چند تعداد بیشتری برای تولید اعالم آمادگی کرده اند 
اما باید با دقت و وسواس تولید کرد چرا که خرید کمتر 
شده است به همین دلیل تمرکز کار را متوجه تنوع در 
محصول و ارائه لباس نوزادی کرده ایم و قرار است در 

این حوزه بیشتر کار شود. 
کم شدن فروش حوله و پارچه های سنتی در گفته های 
»حوا دهقان« هم تکرار می شود. بنا به گفته او، قیمت 
ماده اولیه یعنی نخ نوسان دارد و بافندگان هر روز باید 
نگران تولید و فروش محصوالت باشند. در استان نخ 
تولید می شود اما گاهی کیفیت خوبی ندارد و به ناچار 

باید از اصفهان تهیه شود. 
وی تعطیل شدن نمایشگاه ها و فروشگاه ها را مطرح 
می کند و با اشاره به این که در استان تولید زیاد و فروش 
محدود است، اظهار می کند که با حضور در نمایشگاه 
های خارج استان و پیش بینی مکانی در تهران، بازار 
فروش مهیا و خوب می شود بنابراین برای تنوع در 
تولید و طراحی جدید مصمم تر هستیم اما نیاز به فضا 
و تسهیالت داریم به عنوان مثال یک بار وام گرفته ام و 
این بار به دلیل نداشتن ضامن از 450 میلیون تومان 
درخواست با پرداخت 230  میلیون تومان موافقت 

شده است و باید وام قبلی را تسویه کنم. 
کمبود نقدینگی مهم ترین مشکل این بانوی کارآفرین 
است که با افزایش قیمت ها دچار مشکل شده است و 
باید برای بافندگان و تولیداتش چاره اندیشی کند چرا 

که هنوز به سود دهی نرسیده است. 

اختالل در اقتصاد بافندگان
در تعاونی بانوان خراشاد هم بیش از هزار و 600 نفر 
در سال های گذشته در توبافی آموزش دیدند. مسئول 
این تعاونی هر چند فعالیت بیشتر آموزش دیدگان و به 
ویژه زنان سرپرست خانوار یا دارای مشکل اقتصادی 
را مطرح اما اظهار تاسف می کند که با شیوع کرونا و 
کاهش فروش، تولید کم و اقتصاد بافندگان مختل شده 
است و از سویی شرکت تعاونی نقدینگی برای خرید 
تولیدات آن ها ندارد در حالی که به بافندگان قول 
خرید و فروش جنس را داده ولی امسال شرمنده آن ها 
شده است وگرنه هر سال در نمایشگاه های کشوری، 

تولیدات آن ها به فروش می رفت. 
»فاطمه ذاکریان« می گوید: اوضاع قبل از کرونا راضی 
کننده بود چرا که از طرف روستای جهانی توبافی در 
همه نمایشگاه ها حضور داشتیم و تولید بافندگان 

زیادی به فروش می رفت، البته فروش های مجازی 
و اینترنتی برقرار هست اما فروش گسترده نیست. 

او گرانی و نوسان بازار مواد اولیه و افزایش هزینه تولید 
را یادآور می شود و اظهار می کند که اگر قیمت محصول 
باال برود بازار را از دست می دهیم و فروش کمتر می 
شود. البته وجود بازار ثابت در تهران به بهبود فروش 
و در نتیجه پایداری اشتغال ایجاد شده و فروش دست 

بافت های سنتی استان کمک می کند. 
وی زیاد شدن دست و به عبارتی تولید را نمی پذیرد و 
می گوید: به همان نسبت شناخت و فروش و درخواست 
مردم زیاد شده است و در صورت رفع کرونا و برپایی 
بازار هر چه تولید باشد فروش می رود. از طرفی روز 
به روز تولیدات و سفارش متنوع و طبق ذائقه مردم می 
شود با وجود این به دلیل کمبود نقدینگی امکان خرید 
همه تولیدات نیست و افرادی  هم که برای گرفتن وام 
معرفی می شوند به دلیل بوروکراسی اداری، از میانه 

راه منصرف و بی انگیزه می شوند. 
در کارگاه دیگری در بیرجند، از 120 نفری که آموزش 
20 بانو پای بافتن مداوم ایستاده اند. مدیر  دیده 
این کارگاه می گوید: مواد اولیه تامین می شود و آن 
ها دستمزد بافت را می گیرند اما تامین مواد اولیه با 
واسطه و به قیمت گران است و مرتب نوسان دارد در 
حالی که فروش کم شده و تولیدات قبلی در کارگاه 

باقی مانده است. 
»باردل« مشکل فروش را مربوط به قبل از کرونا می داند 
هرچند در چند ماه اخیر اوضاع بدتر شده و نمایشگاه 
ها هم تعطیل است اما صنعت گر در این شرایط حمایت 
نشده است. با توجه به کیفیت محصوالت و شرایط غیر 
قابل پیش بینی باید برای معرفی تولیدات در کشور 

بیشتر کار شود. 

فعالیت 6 هزار بافنده حوله و پارچه
میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون  های  گفته 
هم  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
فعالیت بیشتر هنرمندان در رشته توبافی را تایید می 
کند به گونه ای که از حدود 10 هزار صنعت گر در 
استان، شش هزار نفر در حوله و پارچه بافی سنتی 
مشغول به کارهستند و در هر کارگاه به طور متوسط 3 
هزار متر پارچه و حوله در ابعاد مختلف بافته می شود.    
»عباس زاده« هم افزایش مشکالت توبافی پس از 
شیوع کرونا را تایید و اضافه می کند: قبل از آن تولید و 
فروش مشکلی نداشت اما در ماه های اخیر نوسانات، 

بازار فروش را کم و تقاضا را محدود کرده است.
فرهنگی،  میراث  مجموعه  بودن  دولتی  وی 
گردشگری و صنایع دستی و ناتوانی آن برای تامین 
مواد اولیه را مطرح و تصریح می کند: صنعت گر برای 
از دست ندادن بازار و مشتری به ناچار از دستمزد 
خود کم می کند در حالی که دولت نمی تواند مواد 
ها  اتحادیه  و  ها  تعاونی  البته  کند  فراهم  را  اولیه 
راحت تر می توانند برای تامین مواد اقدام کنند. به 
جز تسهیالت مستقل و کارگاه های پشتیبان، پس 
از  شیوع کرونا پرداخت تسهیالت هم وجود دارد که 
نرخ آن 12 درصد و استقبال هنرمندان از آن کم است 
و باید کارمزد آن کمتر باشد تا برای هنرمند توجیه 

داشته باشد. 
او پایین بودن فروش را می پذیرد و می گوید: بیشتر 
است.  اینترنتی  و  مجازی  فضای  طریق  از  مبادله 
تعاونی و اتحادیه ها در صورت فعالیت اقتصادی برای 
تامین مواد اولیه هم اقدام می کنند اما برخی هنوز 
نوپا و پیگیر تسهیالت هستند و این هفته نشستی با 
فعاالن فضای مجازی و تولید کنندگان برای ارتباط 

بیشتر برگزار می شود. 
وی فروش از طریق غرفه انجمن بیرجندی های مقیم 
تهران و فروشگاهی در پایتخت و پیگیری وزارتخانه 
برای راه اندازی فروشگاه ثابت را هم مطرح و البته 
تصریح می کند: متاسفانه کرونا شرایط را ناهموار 
کرده است. به گفته وی، توبافی اولین صنعت احیا 

شده در استان و در اولویت حمایت است. 

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
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فرهنگستان

معاون صنایع 
دستی اداره کل 

میراث فرهنگی، 
گردشگری و 

صنایع دستی: 
صنعت گر برای 
از دست ندادن 

بازار و مشتری به 
ناچار از دستمزد 

خود کم می کند در 
حالی که دولت نمی 
تواند مواد اولیه را 

فراهم کند

روزهای خاکستری 
پارچه های رنگی 

استعدادیابی هنرمندان زیرکوه  

استعدادیابی هنرمندان زیرکوه در اولویت کار فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان قرار گرفت. رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی زیرکوه گفت: به دلیل 
فراهم نبودن شرایط، تعداد انجمن های فرهنگی و هنری شهرستان یک 
مورد بیشتر نیست اما شناسایی، برنامه ریزی و طراحی برای هنرمندان و 
استعدادهای فرهنگی و هنری آن ها در دستور کار و اولویت است. سید »هاشم 
نبوی« افزود: با توجه به شرایط موجود برای شناسایی استعدادهای هنرمندان، 
شود.                                                                                                                                              می  برگزار  مجازی  فضای  در   ... و  خوشنویسی  نقاشی،  مسابقات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

درمیان، نیازمند 
بیشترین کتابخانه 

عمومی  
احداث  به  نیاز  بیشترین  درمیان  شهرستان 

کتابخانه عمومی را دارد. 
در  مشارکتی  و  نهادی  عمومی  کتابخانه   69
استان وجود دارد که سهم درمیان از آن ها پنج 
کتابخانه در حال بهره برداری است با وجود 
این و به گفته سرپرست اداره کل کتابخانه های 
عمومی، این شهرستان بیشترین نیاز به احداث 
کتابخانه عمومی و مشکل در تامین فضای ملکی 

را دارد.
»وفایی« راه حل مشکل را این طور اعالم کرد که 
تفاهم نامه ای با بنیاد علوی و مدیر کل دفتر امور 
روستایی بسته شده است تا از بین روستاهای 
نوغاب، گزیک، طبس مسینا یا شهر قهستان یک 

فضای کتابخانه ای احداث شود. 
   

معرفی 61 برک باف به بانک  
61 بافنده برک در سربیشه برای گرفتن وام به بانک ها معرفی شدند. این 
افراد از طریق خوشه صنایع دستی انتخاب شدند تا به گفته سرپرست میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 10 میلیون تومان وام برای تولید برک 
دریافت کنند.»حق پناه« افزود: برک به عنوان خوشه صنایع دستی سربیشه 
انتخاب شده است و این هنرمندان در قالب شرکت پشتیبان از حمایت بیمه و 

کمک بالعوض، فروش و بازاریابی برخوردار می شوند.

امثال و حکم      

سنِگ ُسومُوِنه 

مثـل »سـنِگ ُسـومُوِنه « در کتـاب دسـتان هـا و 
داسـتان هـا بـه عنـوان یـک عبـارت قدیمـی آمـده 

 . سـت ا
مولـف کتـاب دربـاره معنـای آن ایـن طـور توضیح 
می دهـد کـه در زبان معیـار ایـن عبارت بـه معنای 
سـنگ سـامان یـا همـان معیـار و وسـیله سـنجش 

اسـت. 
دکتر »زنگویـی« می گوید: اگـر میان دو نفر برسـر 
موضوعـی اختـالف باشـد بـرای رفـع اختـالف بـه 
بزرگ تری کـه او را قبول دارند مراجعـه می کنند 
و مـی گوینـد:  فالنی سـنگ سـومونه یعنـی حرف 
و عملـش میـزان اسـت و اگـر او بگویـد نظـرش را 

قبـول داریـم. 

کلک خیال

 عاطفه را خط خطی کرده اند
 روی آسفالت های دود و دم غرور

 حتی تو را هم
ماشینی می نویسند

****
 به غزل سرایی تو که می آیم

 شعرهایم
 رو سپید می شوند

آمنه رمضانی
****

آالم تو را به جان خریدن چه خوش است
زیبایی تو به عینه دیدن چه خوش است

گر لطف کند خدای رحمان رحیم
سوی نگهت به سر دویدن چه خوش است

نور محمد افتاده 
****

رفت از شهر تو ، وقتش بود بغضت بشکند
بعد از این باید که با هر دود بغضت بشکند
سخت می سوزم، ولی باید تو هم حتی اگر

سنگدل تر هستی از نمرود، بغضت بشکند
کار آسانی است در راه جنون... بگذار اگر

می شود از گریه ات خشنود، بغضت بشکند
فرض کن یک عمر می خواهی بگویی عاشقی

ناگهان در لحظه موعود بغضت بشکند
نه... نمی فهمی، فقط یک آن تصور کن خودت

مرد مغروری و خیلی زود بغضت بشکند
سعید قلی نژاد

20درصد پیشرفت پالتوی نهبندان 

عملیات احداث پالتوی نهبندان در سـال مقرر برای بهره برداری به 20 درصد 
رسـید. عملیات احـداث پالتـوی تئاتـر نهبندان بهمـن 97 کلیـد خـورد و برنامه 
ریزی اولیـه بـرای اتمام این پـروژه تـا پایان امسـال بود امـا پـروژه دو مـاه مانده به 
نیمه سـال، از برنامه ریـزی مقرر عقب مانده اسـت طوری که سرپرسـت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی نهبندان پیشـرفت آن را 20 درصد اعالم و اضافـه کرد: 150 
میلیـون تومـان بـرای این پـروژه هزینـه و ضمـن اجـرای فونداسـیون، آهـن آالت 

خریداری شـده اما بـرای اتمام پـروژه بـه 950 میلیون تومـان دیگر نیاز اسـت.
»هادی محمدی« افـزود: از ایـن مبلغ و بـا تصمیم شـورای برنامه ریـزی نهبندان، 
600 میلیـون تومـان برای امسـال مصوب شـده اسـت و خـوش بین بـه تخصیص 
آن هسـتیم و قرار اسـت تـا پایـان سـال آینـده پرونـده آن بسـته شـود امـا در صورت 
تخصیـص 100 درصدی اعتبـار امسـال، هنـوز 300 میلیـون تومان دیگـر برای 

تکمیل طـرح مـی ماند. 

 اخطار لغو قرارداد
 به سرمایه گذار بنددره

خطر تعویض سرمایه گذار بنددره جدی شد. بیش از یک دهه از تصویب اجرای 
طرح منطقه نمونه گردشگری بنددره می گذرد و هر چند که تصویب این طرح 
در استان، شورای عالی معماری شهرسازی کشور و بوروکراسی های اداری 
مهم ترین علت تعلل در اجرای آن  بیان  شده است اما حقیقت این است که مردم 
از شرکت مجری و سرمایه گذار در طرح توقع بیشتری دارند. در چند ماه اخیر 
استاندار به پرونده بنددره ورود و دستوراتی برای سرعت بخشی به طرح آن صادر 
کرده است. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم تیر خالص 
را به سمت شرکت مجری شلیک کرد و گفت: چنان چه سرمایه گذار طرح منطقه 
نمونه گردشگری بنددره اقدام عملی در اراضی طرح انجام ندهد میراث فرهنگی 

مجوز لغو قرارداد و به کارگیری سرمایه گذار جدید را دارد. 
»رمضانی« افزود: طرح منطقه نمونه گردشگری بنددره و بوذرجمهر قاین در بین 
طرح های گردشگری دیگرشهرستان ها جلوتر و طرح جامع و تفضیلی آن  تهیه 
شده اما برای طرح گردشگری بقیه شهرستان ها این کار انجام نشده است هر 

چندکه طرح منطقه نمونه گردشگری بنددره و بوذرجمهر هم پیشرفتی ندارد. 

 عضویت کتابخانه های درمیان، 30 درصد
 عقب تر از سرانه 

تعـداد اعضـای کتابخانـه هـای عمومـی درمیـان از 
چشـم انـداز 30 درصد عقـب تر اسـت. رئیـس اداره 
کتابخانه هـای عمومی درمیـان این مطلـب را اعالم 
کرد و گفـت: براسـاس چشـم انـداز 1404 باید 35 
درصـد جمعیـت شهرسـتان عضـو کتابخانـه هـای 
عمومـی باشـند اما فقـط 4.3 درصـد سـاکنان یعنی 
دو هـزارو 863 نفـر عضـو کتابخانـه هـای عمومـی 

شهرسـتان هسـتند.
»طاهـره رمضانـی« افـزود: در راهـکار پیشـنهادی 
و  هـا  کتابخانـه  شـدن  روز  بـه  و  سـازی  ،شـاداب 
تجهیـزات مطـرح مـی شـود در حالـی کـه کتابخانـه 
سیسـتم  مشـکل  بـا  شهرسـتان  عمومـی  هـای 
گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات و فضای نامناسب 

مواجـه و اسـتقبال در ایـن شـرایط کـم اسـت.   

سهمیه بیمه صنعت گران اعالم نشد  

به  گران  صنعت  بیمه  سهمیه  امسال 
استان اعالم نشد. روند بیمه هنرمندان 
هر چند با تاخیر در چند سال اخیر رونق 
گرفته بود و تعدادی هر چند کم از این 
امتیاز برخوردار می شدند  ولی  آخرین 
سهمیه بیمه، بهار سال قبل و برای 40 
نفر اعالم شد اما معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی تصریح کرد که امسال 
هیچ سهمیه ای ابالغ نشده است.بنا به 

آمار »عباس زاده« در استان حدود 10 هزار صنعت گر و هنرمند وجود دارند که 
از این تعداد 320 نفر بیمه هستند البته با دستور استاندار برای اجرای طرح 
خوشه صنایع دستی امسال سه هزار نفر به مدت یک سال و به صورت رایگان از 

بیمه روستایی و عشایری برخوردار می شوند. 

آسترکشی بلندترین بادگیر سه قلعه  

بلندترین بادگیر سـه قلعـه در خانه ضیایـی مرمت می 
شـود. با توجه به آسـیب فراوان و احتمال تخریب خانه 
تاریخـی ضیایی بـا پیگیری و مشـارکت مالـک، مرمت 
اضطـراری ایـن بنـا از محـل اعتبـارات ملـی آغـاز شـد. 
بـر اسـاس آمـار مسـئول میـراث فرهنگی گردشـگری 

و صنایع دسـتی سـرایان حـدود 30 میلیون تومـان در 
این مرحلـه هزینه   می شـود .»عرب« قرار داشـتن بلند 
ترین بادگیر سه قلعه در این خانه را یکی از ویژگی های 
معماری آن بیان و اضافه کرد: بنا در بافت تاریخی واقع 

و در فهرسـت ملی ثبت شـده است. 

هنر دست 

نقش گلیم سوزنی بر 
صنایع دستی نهبندان 

گلیم سوزنی رشته خوشه صنایع دستی نهبندان 
شد. استاندار برای هر شهرستان یک رشته هنری 
تعیین کرد تا تعدادی از هنرمندان آن با جدیت 
بیشتری به تولید بپردازند و قرعه کار در نهبندان 
به نام گلیم سوزنی افتاد. به گفته رئیس میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در  این 
شهرستان بعد از فرش دست بافت، گلیم سوزنی 
بیشترین صادرات فرشی را دارد و هنری است که 
پس از 50 سال احیا و در سه سال گذشته نقوش 

آن بررسی و مطالعه شده است.
به گفته »شبانی« در بین400 نقش مختلف گلیم 
سوزنی که در نهبندان شناسایی شده است سه 
طرح به نام های جلک، کد 563 و محرمات از 

نقش های در حال طراحی و انجام است. 

 قصه نانوشته
 کتابخانه مرکزی بیرجند  

قصـه کتابخانه مرکزی بیرجند به قلم و کاغذ نرسـید. داسـتان بی پایان سـاخت 
کتابخانه مرکزی بیرجند سـال 86 در سـفر دولـت نهم مصـوب و کلنگ احداث 
آن بـا حضـور دبیـر کل وقـت نهـاد کتابخانه هـای عمومـی کشـور در شـرایطی به 
زمیـن زده شـد کـه مسـئوالن قـول دادنـد در چهار سـال ایـن پـروژه تحویل شـود 
امـا حـاال کـه سـال هـا از کلنـگ زنـی و تصویـب آن مـی گـذرد هنـوز در پیـچ و خم 
اداری، پرداخـت هزینـه زمیـن، زمزمـه هـای اسـتانی شـدن پـروژه ملـی و ... گم 
اسـت و هیـچ خبـری از آن نیسـت.این هـا در حالـی اسـت کـه آبـان 98 مدیـرکل 
وقـت کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان دربـاره وضعیـت پـروژه کتابخانـه مرکـزی 
بیرجنـد گفت کـه مجـوز شـروع کار، دریافـت و اقدامـات اولیه انجام شـده اسـت 
امـا دولت پـروژه جدیدی شـروع نمی کنـد و در صـورت برنامـه ریزی بـرای پروژه 
جدید، به یقین احـداث کتابخانـه مرکزی بیرجند در اولویت اسـت ولـی با توجه 
به کمبـود کتابخانـه مرکزی، بـرای سـاخت و بازسـازی کتابخانـه هـا در بیرجند 

اقـدام و کارهـای خوبـی انجام شـد. 
»رضایـی« سـال 97 هم دربـاره پـروژه گفتـه بـود مشـکل تامیـن زمیـن کتابخانه 
مرکـزی بیرجنـد و خراسـان جنوبـی برطـرف شـده اسـت و سـال 98 عملیـات 

اجرایـی آن شـروع مـی شـود.
 وی در جمـع خبرنـگاران از کتابخانـه مرکـزی اسـتان بـه عنـوان پـروژه چالشـی 
نام بـرده بـود کـه احـداث آن از حدود هشـت سـال قبل مطـرح شـده اما بـه دلیل 
مشـکالت واگذاری زمین دیـر به نتیجه رسـیده اسـت تا این کـه با پیگیـری های 
انجـام شـده مسـئله زمیـن بـا راه و شهرسـازی اسـتان برطـرف و حـدود 10هزار 

مترمربـع زمیـن تحویل داده شـد. 
قرار بود پرداخت هزینـه آن در قالب کاربـری فرهنگی، همان سـال 97به پایان 
برسـد و فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در موافقـت نامه هایـش 440 میلیـون تومان 
هزینـه آن را پیـش بینـی و پرداخـت کند و سـال بعـد یعنـی 98 عملیـات اجرایی 

کتابخانـه مرکـزی بیرجند آغاز شـود.
 رضایـی گفتـه بـود هزینه هـای سـاخت ایـن پـروژه در 11هـزار متـر مربـع زیربنا 
باید براسـاس فهرست بهای سـال بعد برآورد شـود با این حال سـاخت کتابخانه 
مرکـزی اسـتان حـدود 15 میلیـارد تومـان اعتبـار مـی خواهـد و در سـال هـای 

گذشـته بـه بهانـه فراهم نبـودن زمیـن، هیـچ اعتبـاری بـه آن تخصیـص نیافت.
حـاال کـه یـک سـال دیگـر از گفتـه هـای رضایـی مـی گـذرد سرپرسـت اداره کل 
کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان، در تشـریح آخریـن وضعیـت کتابخانـه مرکـزی 
بیرجنـد، اظهـار مـی کنـد کـه کار جدیـدی انجـام نشـده اسـت امـا بـرای تامیـن 

اعتبـار سـاخت پیگیـری مـی شـود.
»وفایی« هم می گوید: بخشـی از هزینه زمین پرداخت شـده و هنـوز هزینه آماده 
سـازی آن پرداخت نشـده اسـت البته کتابخانـه های عمومـی بهره بردار اسـت و 

هزینه توسـط فرهنگ و ارشـاد اسـالمی تامین می شود.
 پـروژه هنـوز ماهیـت ملـی دارد و بـه اسـتان واگـذار نشـده اسـت و بـرای تامیـن 

اعتبـار آن پیگیـری مـی شـود. 

افالکیان در بشرویه
نخستین جشنواره استانی نمایش خیابانی دفاع مقدس با عنوان افالکیان 
امسال در بشرویه برگزار می شود.معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره استانی را 30 
تیر اعالم کرد که به میزبانی بشرویه طی روزهای دوم تا چهارم مهر و همزمان 
با هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.»زمزم« هدف از برگزاری جشنواره 
افالکیان را تکریم ایثار، یاد و خاطره حماسه آفرینان و مدافعان سرافراز میهن 
اسالمی و به خصوص شهدای واالمقام دفاع مقدس و به پاس رشادت های 
سرداران رشید اسالم و مدافعان حرم و ... بیان کرد.وی گفت: بازبینی آثار 25 
مرداد انجام می شود و با توجه به شیوع ویروس کرونا هر گونه تصمیم گیری 
درخصوص نحوه اجرای گروه ها منوط به تصمیم ستاد استانی مبارزه با کرونا 

خواهد بود.
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