
عکس:علیزاده

تایر، در بولوار گرانی
 مدیر فروش کویر تایر :ایران توان تولید تایر خودرو های سواری را دارد 

] صفحه 3 [

] صفحه 2 [

] صفحه 3 [

] صفحه 2 [

میزگردی در حاشیه بحران

حال زرشکی زرشک
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دیوار پرترک  بازسازی  
10072 هکتار بافت فرسوده

عصرانه کاری استاندار

جمعه تعطیل نبود
ماژان با مبلمان جدید شهری محل ماموریتی بود 

که عصر جمعه برای بنیاد مسکن، توزیع برق و 
راهداری از سوی استاندار  انتخاب شد.استاندار 
عصر جمعه مسافر شهر تازه تاسیس ماژان شد 
و ضمن بازدید از شهر و دیدار با مردم به جراحی 

پیشانی شهر . . . 

اما و اگر یک اشتغال 
 300 نفری در طبس

] صفحه3[  

افزایش 13 درصدی مصرف آب
کم آبی تراژدی تکراری در استان کویری خراسان جنوبی است و در شرایطی که 
بسیاری از روستاهایش در شرایط شیوع کرونا و گرمای طاقت فرسای تابستان با 
قطعی و کمبود آب مواجه هستند اما باز هم آخرین آمارها از مصرف آب در استان 
نشان می دهد که امسال مصرف آب 13 درصد افزایش دارد. مسئوالن می گویند 

هم اکنون...
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خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

مبارزه با اماکن فساد
روزنامـه خراسـان در شـماره 2959 بـه تاریـخ چهـارم مهـر 1338در 
مطلبـی در صفحـه 6 آورده اسـت: براثـر اقدامـات آقـای سـروان منصـور 
زاده رئیـس شـهربانی و آقـای کمـال کاظمـی رئیـس آگاهـی شـهربانی 
بیرجنـد اماکـن فسـاد مـورد بازرسـی واقـع و از کار آن هـا جلوگیـری 
بعمـل آمـده اسـت و مجرمیـن تحویـل دادسـرا شـده انـد در مـورد مبـارزه 
بـا قاچـاق و تریـاک و شـیره  نیـز چـون آقـای کاظمـی سـمت نمایندگـی 
دادسـتانی را دارنـد شـب و روز در قلـع و قمع شـیره گـی ها و شـیره کش 

خانـه مـی نماینـد.

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

 رئیس اتحادیه 
الستیک بیرجند: 

از اول مرداد 
مصوبه افزایش 

قیمت 30درصدی 
الستیک اعمال شد

مدیر فروش و 
بازاریابی شرکت 

کویرتایر: برخی 
افراد از شفاف 
سازی قیمت ها 

که در سایت درج 
می شود ناراضی 

هستند

علیزاده: سال گذشته و امسال فقط 60 متقاضی 
برای دریافت تسهیالت از این شهرستان ها به بانک 

معرفی شدند که 35 متقاضی تسهیالت را دریافت 
کرده اند

گرانی تایر، در بولوار 
 مدیر فروش کویر تایر :ایران توان تولید تایر خودرو های سواری را دارد

 خروج استان
 از وضعیت هشدار و قرمز

خراسـان جنوبی بر اسـاس اعالم روز گذشـته سـخنگوی وزارت بهداشت 
در فهرسـت اسـتان های در وضعیت قرمز و هشـدار قرار ندارد امـا در کنار 
حدود160 بیمار حاد تنفسـی بستری در بیمارسـتان ها، تعداد قربانیان 

کرونـا در این اسـتان هم رو به افزایش اسـت.
 رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد بـا اشـاره بـه ثبت سـه مـورد فوتی 
جدیـد ناشـی از کرونـا ،آمـار قربانیـان ایـن ویـروس کشـنده را 105 نفـر 
اعـالم کـرد و گفـت: هـم اکنـون156 بیمـار حـاد تنفسـی در بیمارسـتان 
هـای اسـتان بسـتری هسـتند کـه آزمایـش کرونـای 66 نفـر مثبت اسـت.
 بـه گفتـه دکتر»دهقانـی« ،از ایـن تعـداد 23 نفـر در بخـش مراقبت هـای 

ویـژه بسـتری هسـتند و حـال چهـار نفـر آن هـا وخیـم اسـت.

کاالی بدون قیمت نخرید
انصـاری- درج نشـدن قیمـت و نداشـتن نرخ نامـه در اصنـاف تخلف اسـت و هم 

اسـتانی هـا کاالهای بـدون قیمـت خریـداری نکنند. 
سرپرسـت سـازمان صمـت با اشـاره بـه ایـن کـه در ذخیـره کاالهـای اساسـی در 
اسـتان هیچ مشـکلی وجود ندارد و عمده فروشـان و تجـار اجازه دارنـد به میزان 
تقاضـای بـازار کاالهـای مـورد نیـاز را وارد اسـتان کننـد گفـت: تذکـرات الزم به 
منظـور درج قیمـت و نصـب نـرخ نامـه از سـوی بازرسـان اتحادیـه ارائـه می شـود 
و مصـرف کننـدگان می تواننـد در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلـف اقتصـادی و 
سـوء اسـتفاده احتمالی توسـط برخی افـراد سـودجو مراتـب را به سـامانه 124 

اعـالم کنند.
 بـه گفتـه »جرجانـی« ،شـهروندان از خریـد کاالی بـدون درج قیمـت و دریافـت 
خدمات بدون مشـاهده نـرخ نامه نصب شـده در واحـد صنفی خـودداری کنند.

پویش سراسری آماده باش 
زهرایی- پویش سراسری آماده باش همزمان با سراسر کشور از فردا در استان 

برگزار می شود.  
رئیس هیئت ورزش های همگانی استان روز گذشته در جمع مسئوالن کمیته 
های هیئت همگانی از پویش سراسری آماده باش خبر داد و گفت: این طرح 
در راستای مقابله با ویروس کرونا برای افزایش نشاط و شادابی مردم به ویژه 
خانواده ها، تحرک و پویایی در جامعه به صورت مجازی از 13 مرداد تا 30 
شهریور به صورت سراسری با ابالغ فدراسیون ورزش های همگانی در همه 

استان ها برگزار می شود.
به گفته »چراغ بیرجندی«، ماموریت ویژه برای برگزاری این طرح، ارتقای نقش 
مسئوالنه ورزش همگانی در کاهش کم تحرکی و پیشگیری از کرونا با هدف 
آگاهی بخشی، تحریک و ترغیب و رفع موانع پیش پای افرادی است که ورزش 

می کنند و کانون اصلی این پویش خانواده ها هستند.  

نذر قربانی 3 میلیاردی برای 
نیازمندان

نذورات  تومان  میلیارد  سه  حدود  خسروی- 
قربانی توسط پایگاه های امداد و بهزیستی جمع 

آوری شد.
معاون توسعه مشارکت  های مردمی اداره کل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( از جمع آوری دو 
میلیارد و 225 میلیون تومان نذر  قربانی مردم 
استان برای کمک به نیازمندان در پایگاه های این 
نهاد حمایتی خبر داد و گفت: مردم روز عید قربان 
هزار و 514 رأس گوسفند، 15 رأس گاو و 9 نفر 
شتر به ارزش یک میلیارد و 1۷5 میلیون تومان به 
عنوان نذورات قربانی به نیازمندان هدیه کردند.
»رفیعی« کمک نقدی مردم به پایگاه  های کمیته 
امداد و مراکز نیکوکاری زیرپوشش این نهاد 
را یک میلیارد و 50 میلیون تومان اعالم  کرد و 
گفت: نذورات قربانی به دلیل این که باید 24 
ساعت در پیش سرد بماند از روز گذشته با اولویت 
بین بیماران صعب العالج، سالمندان، ایتام، زنان 
سرپرست خانوار و فرزندان طرح محسنین توزیع 
می  شود.مدیر کل بهزیستی هم از جمع آوری 
بیش از 6.5 تن گوشت قربانی توسط موسسه 
ها و مراکز زیر پوشش این نهاد حمایتی خبر داد 
و گفت: 150 میلیون ریال کمک نقدی هم به 
این مراکز تحویل شد. »عرب نژاد« ارزش ریالی 
کمک های مردم در روز عید قربان را شش میلیارد 
300 میلیون ریال اعالم کرد و با اشاره به  و 
افزایش 10درصدی کمک ها در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته افزود: نذورات بین قشرهای 
نیازمند، ایتام، معلوالن و مراکز و موسسه های زیر 
پوشش بهزیستی توزیع خواهد شد. به گفته وی، 
12 هزار نفر جامعه هدف برخوردار از این نذورات 

را تشکیل می دهند.

مسـئوالن شـرکت نفت طرحـی را بـرای تامین  ●
سـیلندرگاز مصرفی روسـتاییان به اجرا گذاشته 
انـد کـه در ایـن روزهـا بـرای تهیـه آن بـا مشـکل 
مواجـه شـده انـد زیـرا نـه تنهـا اطـالع رسـانی 
مناسـبی در این مناطـق انجام نشـده اسـت بلکه 
ایـن قشـر بـرای ثبـت نـام بایـد بـه شـهر مراجعـه 

. کننـد
مـردم روسـتای روبیـات پنـج مـاه اسـت کـه بـا  ●

وجـود شـبکه لولـه کشـی ،آب ندارنـد و آب حمل 
شـده بـا تانکـر نیـز کفـاف مصـرف را نمـی دهـد. 
در این شـرایط شـیوع کرونـا کـه توصیه جـدی به 
رعایـت بهداشـت اسـت اهالـی بـه علـت نبـود آب 
بـرای امـور بهداشـتی و نظافـت خـود مجبـور بـه 
مراجعـه بـه شـهر و اسـتفاده از حمـام اقـوام شـان 
شـده اند. چرا مسـئوالن آب و فاضـالب چاره  ای 

نمـی اندیشـند؟
شـهید  ● بولـوار  در  همـراه  تلفـن  دهـی  آنتـن 

ناصـری و شـهرک امـام علـی)ع( بسـیار خـراب 
اسـت. چرا شـرکت مخابـرات  در این بـاره فکری 

نمـی کنـد؟
روزهـای  ● در  ایـران  شـهرهای  بیشـتر  در 

تعطیـل رسـمی اتوبـوس هـای شـهری خدمـات 
رسـانی مـی کننـد بـه جـز اتوبوس هـای سـازمان 
ایـن  دلیـل  بیرجنـد.  شـهرداری  اتوبوسـرانی 

موضـوع هـم اعـالم نمـی شـود.
شـبکه هـای تلویزیونـی در روسـتای روشـک  ●

قایـن قابـل دریافـت نیسـت. بـا توجـه بـه ایـن 
کـه دکل هـای زیـادی در اسـتان بـرای کیفیـت 
بخشـی بـه دریافـت تصاویـر تلویزیونـی نصـب 
شـده اسـت، چرا برای ایـن روسـتا چـاره ای نمی 

. یشـند ند ا
از اسـتاندار خراسـان جنوبـی مـی خواهیـم بـا  ●

پیگیـری و بررسـی، شـرایط واگـذاری زمیـن در 
بشـرویه فراهـم شـود. بسـیاری از افـراد هسـتند 
دولتـی  امکانـات  از  انـد  نتوانسـته  هنـوز  کـه 

کننـد. اسـتفاده 
 خانـه ام در یکـی از روسـتاهای بشـرویه  واقـع  ●

اسـت و احتیـاج بـه بـاز سـازی دارد در شـرایطی 
کـه هزینـه تعمیـر خانـه در روسـتا بیشـتر از شـهر 
اسـت. بـا وجـود  ایـن وام تعمیـر پرداخـت نمـی 
شـود و مـن و امثـال مـن کـه تـوان مالـی بـرای 

نوسـازی نداریـم نمـی دانیـم بایـد چـه کنیـم.

دیوار پرترک  بازسازی  1007 هکتار بافت فرسوده 

زهرا قربانی – استان تجربه های تلخ متعددی از 
زلزله های مهیب در ذهن دارد، تکان هایی که در 
چشم به هم زدنی سقف های زیادی را بر سر ساکنان 
خانه ها آوار کرده است اما باز هم دلهره زندگی زیر 
سقف های سست و فرسوده ادامه  دارد  و در بیش از 
هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در حالی 
زندگی جریان دارد که تسهیالت نوسازی در این بافت 
ها به دالیل متعددی چون ناتوانی مالی ساکنان، 
کارمزدهای باالی تسهیالت، نبود برنامه جامع برای 
حذف این بافت ها و ... با استقبال مواجه نشده است. 
3۷ درصد جمعیت شهری هفت شهرستان در حالی 
در بافت فرسوده ساکن هستند که تعداد تسهیالت 
پرداختی به 50 نفر هم نمی رسد.معاون بازآفرینی 
شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی با گالیه از 
وضعیت موجود گفت: در هفت شهرستان بیرجند، 
خوسف، نهبندان، قاینات، بشرویه، سرایان و فردوس 
در مجموع هزار و هفت هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد 
شهری وجود دارد که 3۷ درصد جمعیت این شهرها 
در نقاط یادشده ساکن هستند در حالی که با توجه 
به سکونت افراد  نوسازی منازل مسکونی ضروری 

امسال  و  گذشته  ،سال  »علیزاده«  گفته  است.به 
فقط 60 متقاضی برای دریافت تسهیالت از این 
شهرستان ها به بانک معرفی شدند که 35 متقاضی 
تسهیالت را دریافت کرده اند.او پرداخت تسهیالت 
نوسازی و بافت فرسوده شهری را به ازای هر واحد 
در شهر بیرجند 80 میلیون تومان و در دیگر شهرها 
60 میلیون تومان دانست و تاکید کرد که اگر ساخت 
و ساز از طریق سازندگان حرفه ای دارای پروانه انبوه 
سازی انجام شود این مبلغ در شهر بیرجند به 1۷0 
میلیون تومان و در دیگر شهرها به 140 میلیون تومان 
افزایش می یابد و در صورتی که سازندگان حرفه ای 
از فناوری کاهش مصرف انرژی استفاده کنند مبلغ 
وام در شهر بیرجند به 220 میلیون تومان و در دیگر 
شهرها به 180 میلیون تومان افزایش می یابد.بنا به 
گفته وی، پرداخت تسهیالت فقط در هفت شهر اعالم 
شده که دارای بافت فرسوده مصوب شهری هستند 
انجام می شود و در همه شهرها مبلغ های اعالم شده 
40 میلیون تومان با کارمزد 9 درصد و بازپرداخت 
10 ساله و بقیه کارمزد 16 درصد و 18 درصد و  با 

بازپرداخت 10 و 15 ساله است.
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زنگ خطر مصرف در استان به صدا در آمد 

افزایش 13 درصدی مصرف آب 
زهرا قربانی- کم آبی تراژدی تکراری در استان کویری 
خراسان جنوبی است و در شرایطی که بسیاری از 
روستاهایش در شرایط شیوع کرونا و گرمای طاقت 
فرسای تابستان با قطعی و کمبود آب مواجه هستند 
اما باز هم آخرین آمارها از مصرف آب در استان نشان 
می دهد که امسال مصرف آب 13 درصد افزایش 
دارد. مسئوالن می گویند هم اکنون 450 تا 500 
روستای استان با تانکر آب رسانی می شوند و بیش 
از 19 درصد روستاهای استان با تنش آبی مواجه  
هستند و آن طور که مدیر عامل شرکت آبفا به خبرنگار 
ما می گوید 80 درصد آب استحصالی از منابع در 
بخش خانگی و 20 درصد در سایر کاربری ها مصرف 
می شود.به گفته»امامی« جمع مشترکان آب کاربری 
های شهری و روستایی استان 323 هزار و 249 
فقره است که با آغاز شیوع کرونا مصرف آب در استان 
افزایش 13 درصدی دارد. وی می افزاید: در روستاها 

به دلیل مصارف باال به ویژه در فصل گرما و محدودیت 
منابع آبی بعضی مشترکان آب، با مشکل مواجه 
هستیم هرچند که با پیگیری های انجام شده بخشی از 
مشکالت موجود رفع شده و وضعیت بهبود یافته است 
اما پیگیری ها برای رفع مشکالت روستاهای باقی 
مانده با جدیت و تمام توان ادامه دارد.او سرانه تولید 
آب در استان به ازای هر نفر در بخش شهری را 2۷۷ 
لیتر در شبانه روز و در بخش روستا 313 لیتر اعالم و 
اظهارمی کند که متوسط سرانه تولید آب در کشور در 
بخش شهری 258 لیتر به ازای هر نفر در روز است. 
به گفته وی بر اساس مصوبه هیئت وزیران، امسال 
الگوی مصرف آب در بخش خانگی توسط وزارت نیرو 
15 مترمکعب اعالم شده است این در حالی است که 
متوسط مصرف مشترکان خانگی استان طی سال 
گذشته در بخش شهری 12 مترمکعب و در بخش 

روستایی 10 مترمکعب است.

انصاری

 این روزها در هر محفلی که حاضر می شوی، صحبت 
از قیمت اجناس است ؛ یک روز بحث از قیمت سیب 
زمینی، گوجه فرنگی و میوه و یک روز گوشت، حبوبات، 
نان و روز دیگر  لوازم خانگی و ... . حاال بحث از گرانی 
بی حد الستیک خودرو است، همان که رشته افکار 
خودرو سواران را در کنار افزایش قیمت لوازم یدکی، 
از هم گسسته است. در این بین نه تنها تولیدات ایرانی 
که وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه تایر دارند، 
بلکه انواع وارداتی آن هم از رشد نرخ ارز تاثیر پذیرفته 
و مشتریان باید برای تهیه چند حلقه از آن، صفرهای 
زیادی روی دستگاه کارت خوان مراکز فروش این کاال 

ثبت کنند.

افزایش 30 درصدی قیمت الستیک از 
مرداد

به گفته رئیس اتحادیه الستیک فروشان بیرجند یکی 
از دالیل کمبود برخی الستیک ها و بازار سیاهی که 
این روزها به چشم می خورد ثبت نام فروش الستیک 
توسط برخی از تولیدکنندگان است زیرا با خریدی که به 
صورت اینترنتی انجام می شود گاهی الستیک به دست 

مصرف کننده واقعی نمی رسد.
به گفته »علیزاده« از اول مرداد مصوبه افزایش قیمت 
30درصدی الستیک اعمال شد، هر چند بازار الستیک 

براساس عرضه و تقاضاست اما در این اوضاع گاهی دچار 
کمبود الستیک می شویم.

او با گالیه از ثبت نام اینترنتی برخی  تولیدکنندگان 
برای فروش الستیک گفت: فردی را در نظر بگیرید 
که برای خودرو ثبت نام کرده اما هنوز خودرو را تحویل 
نگرفته است و حال برای الستیک ثبت نام می کند و پس 
از دریافت آن را در بازار آزاد با قیمت بیشتری به فروش 

می رساند که این اقدام بازار سیاه به راه می اندازد.
به عقیده او باید الستیک به اتحادیه مربوط تحویل شود 
و اتحادیه براساس سهمیه ای که در نظر می گیرد آن را 
در اختیار فروشندگان قرار دهد تا از آن طریق صاحبان 
خودروهایی که نیاز واقعی دارند برای دریافت الستیک 

اقدام کنند.
او که ثبت نام و توزیع الستیک توسط تولیدکنند گان 
را قبول ندارد بر شایعات گرانی بیش از 30درصدی 
الستیک خط باطل کشید و تاکید کرد که افزایش قیمت 

همان 30درصد اعالمی اول مرداد است. 

مخالفت برخی با شفاف سازی قیمت 
الستیک 

مدیر فروش و بازاریابی شرکت کویرتایر هم که در 
تهران مستقر است به خبرنگار ما گفت: کشور توان 
تولید تایر خودروهای سواری را دارد و دولت تایر 
رادیال سواری وارداتی را قیمت گذاری نمی کند 
طوری که هرکسی می تواند با هر قیمتی آن را به 

فروش برساند اما تایر رادیال داخل با قیمت تعزیرات 
به فروش می رسد و تولید داخل با وارداتی تفاوت 
قیمت زیادی دارد که در این صورت می تواند بازار 

سیاه ایجاد کند.
»قربانی« بر این باور است که برخی افراد از شفاف 
سازی قیمت ها که در سایت درج می شود ناراضی  و از 
سوی دیگر با شیوع کرونا همه به دنبال کسب وکارهای 
اینترنتی هستند و سازمان صمت هم  برنامه ریزی اش 
به سمت وسوی خرید و فروش اینترنتی است تا مردم 
بیشتر درخانه بمانند. عالوه بر این خرید اینترنتی 

سبب شفاف سازی قیمت می شود.
وی گفت: وقتی بازار سیاه است فقط منحصر به نقطه 
ای خاص نیست و کل کشور را شامل می شود اما 
استداللی که بگوییم خرید و فروش اینترنتی الستیک 
سبب به راه افتادن بازار سیاه می شود را قبول ندارم 
هرچند دراین بین ممکن است افراد محدودی که 
وضعیت قیمت ها را مشاهده می کنند با وجود بی 
نیازی به الستیک برای خرید اقدام کنند اما با این 
حال، استدالل به راه افتادن بازار سیاه با ثبت نام 

اینترنتی درست نیست.
او تاکیدکرد که با فروش اینترنتی و به قیمت دولتی، 
عده زیادی مراجعه می کنند یا تماس می گیرند و از این 
اقدام خوب تشکر می کنند زیرا بسیاری از روستاییان 
هم از این طریق توانسته اند الستیک مورد نیاز خود 

را تامین کنند.

نماینده ولی فقیه:

امامت و والیت طرح اسالم عملی است

مســئله امامــت و والیــت یــک مســئله عقلــی، 
تصریــح وحــی، محصــول تجربــه و طــرح اســالم 

عملــی اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان روز گذشــته در 
دیــدار بــا جمعــی از دســت انــدرکاران بنیــاد 
بیــن المللــی غدیــر بــا تاکیــد بــر ایــن کــه عملکــرد 
برخــی افــراد نــه تنهــا هیــچ ربطــی بــه اســالم و 
انقــالب نــدارد بلکــه دشــمنان پشــت مــرز توســط 
همیــن انســان هــای واداده جرئــت جســارت پیــدا 
مــی کنند،گفــت: اگــر همــه مطیــع باشــیم یقیــن 

بدانیــد کــه دشــمن در هــر جایــی کــه باشــد عقــب 
مــی نشــیند و جرئــت حرکــت بــه جلــو نخواهــد 

داشــت.
حجـت االسـالم و المسـلمین آقـای عبـادی بـا 
اشـاره به این که اسم مسـلمانی دردی را دوا نمی 
کنـد و بـه درد همیـن عناویـن دنیایـی می خـورد، 
افـزود: ولنـگاری هـای مـا باعـث جرئـت دادن بـه 
دشمن و زمین گیر شـدن دوست می شـود ، حال 
می خواهد اسم آن مسائل اقتصادی، اجتماعی، 

نظامـی، فرهنگـی و خانوادگـی باشـد.

فعالیت 365 مبلغ در دهه 
والیت

365 مبلغ طی دهه والیت در مناطق مختلف 
شهری و روستایی فعالیت می کنند.

مسئول امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان گفت: در ایام دهه والیت با استفاده از 
در  مستقر  روحانیون  و  بومی  مبلغان  ظرفیت 
با رعایت کامل  و  شهر ها، بخش ها و روستا ها 
فعالیت  کرونا،  ملی  ستاد  بهداشتی  ضوابط 

تبلیغی از قربان تا غدیر آغاز  شد.
مبلغان   نیا«  »کوثری  االسالم  حجت  گفته  به 
به برگزاری نماز جماعت، بیان احکام، تبیین 
در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات 
درباره  سخنرانی  تولید،  جهش  راستای 
مناسبت های دهه والیت، تبیین جایگاه والیت 
و عفاف،  و نقش ولی فقیه در جامعه، حجاب 
فرهنگ ایثار و شهادت، بصیرت بخشی و آگاهی 
به جامعه، تاکید بر لزوم افزایش جمعیت، احیای 
امر به معروف و نهی از منکر و اقتصاد مقاومتی 

می پردازند.
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میزگردی در حاشیه بحران

حال زرشکی زرشک
نماینـده قاینـات و زیرکـوه تنهـا نماینـده ای بـود کـه به 
میـدان آمـد و یـک تنـه زبـان زرشـک کارانـی شـد کـه 

امسـال در بحـران قیمـت گرفتـار شـده انـد.
 »اسـحاقی« نماینده قاینات و زیرکوه، »قوسی« رئیس 
سازمان جهاد کشـاورزی و »ضیائیان« رئیس سازمان 
تعـاون روسـتایی مهمـان میزگـرد یاقـوت یـا زرشـک 
در روزنامـه خراسـان جنوبـی بودنـد. البتـه از دیگـر 
نمایندگان هم دعوت شـده بود ولی سـواره که از حال 
پیاده خبر ندارد. آقای نماینده کـه رای مردم را گرفته 
و روی صندلـی بهارسـتان نشسـته بـی توجـه اسـت به 

ایـن کـه مـردم در چـه شـرایطی بـه سـر مـی برنـد و در 
بحران زرشـک چه گرفتاری دارند. باالخـره برخی ها 
تا امروز صدای مردم را به مجلس نرسـانده و نتوانسته 
اند بـه خوبی تریبـون اسـتان باشـند بلکه حتـی در حد 
شـرکت در یک میزگـرد هـم دل نمـی سـوزانند و وقت 
نمی گذارنـد!! البته نه همه نماینـدگان فقط برخی!! 
باالخـره نماینـده قاینـات قبـراق و خیلی جدی بـه میز 
گـرد آمد و حـرف هـای مـادون قرمـز هـم رد و بـدل می 
کـرد.  اگرچـه نـگاه کارشناسـی او هـم در جمـع بنـدی 
میزگـرد رای باالیـی داشـت. رئیـس سـازمان جهـاد 

کشـاورزی و رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی هـم 
دو مهمـان دیگـر بودنـد کـه هـر کـدام بـا چنـد صفحـه 
یادداشـت کـه حکایـت از آمادگـی کامـل آنان داشـت، 
آمـده بودنـد. بگذریـم کـه گاهـی اظهـار نظرهـا بـه بگو 

مگـو تبدیـل می شـد. 
در پایان ایـن میز گرد مدیـران جهاد چمدان پیشـنهاد 
هـای خـود را روی میـز ریختنـد و قـول هایـی دادنـد. 
اسحاقی نیز بنا شد بهارسـتانی ها را به میدان بکشد. 
در شـماره هـای آینـده منتظـر خبرهـای دیگـر از ایـن 

میزگـرد باشـید. 

2 سال از طرح تولید پی. وی. سی از کک گذشت

اما و اگر یک اشتغال 300 نفری در طبس

اکبـری- طـرح تولیـد پـی. وی. سـی از کک بـرای اولیـن 
بـار در کشـور در طبس مطـرح شـد و با گذشـت دو سـال از 
اولین گفته هـا و ورود سـرمایه گذار، سـهم اشـتغال 300 
نفـری ایـن شهرسـتان در طرح یـاد شـده، فقط یـک مجوز 
اسـت و امـا و اگرهـای بسـیاری بـرای شـروع پـروژه مطرح 
مـی شـود. بـه گـزارش »خراسـان جنوبـی« گـروه صنعتی 
پارس سـال 97، بـرای اجـرای طرح تولیـد پی. وی. سـی 
در جوار کارخانه کک از محل پروژه های اقتصاد مقاومتی 
شهرسـتان اعالم آمادگـی کرد. حال با گذشـت دو سـال، 
اما و اگر سـاخت کارخانه کک شهرسـتان، دسـت و پا گیر 
راه اندازی کارخانه تولید پی. وی. سی از این محصول نیز 
شده است. در پیگیری های گذشته »خراسان جنوبی« آن 
طور که متولی صنعت شهرسـتان گفـت، تولید پـی. وی. 
سی از کک منتظر ارزیابی سرمایه گذار است و از آن جا که 
سرمایه گذاری ریسک باالیی دارد باید منتظر این ارزیابی 
هـا مانـد. حال بـا گذشـت یـک سـال دیگـر از ایـن پیگیری 

دوباره به سـراغ متولی صنعت و معدن شهرستان رفتیم و 
آخرین اقدامات را برای شـروع این پروژه بزرگ اقتصادی 
کـه اشـتغال 300 نفـری مسـتقیم و 16 هـزار نفـری غیـر 
مسـتقیم دارد و از زنجیره های حلقه فراوری زغال سـنگ 

به شـمار می رود، جویا شـدیم. 

سرمایه گذاری 950 میلیاردی
رئیس اداره صمت طبس با اشاره به سـابقه شروع طرح، 
از صدور مجـوز تاسـیس کارخانـه تولیـد پی.وی. سـی از 
کک در کوتـاه تریـن زمـان خبـر داد و گفـت: مدتـی پـس 
از ارائه طـرح تولیـد ایـن محصـول از کک که بـرای اولین 
بار درکشـور انجام می شـود، در مـدت زمان کوتـاه مجوز 
تاسـیس کارخانـه تولید پـی. وی. سـی از کک صادر شـد 
اما سـرمایه گـذاری 9 هـزار و 500 میلیـارد ریالـی برای 
این کارخانه ریسـک باالیی دارد و سرمایه گذار باید تمام 
جوانـب کار را در نظر بگیـرد. به گفتـه »زارع نیـا« ارزیابی 

فنی توسـط سـرمایه گذار انجـام شـد و چون سـاخت این 
کارخانه وابسـته بـه کارخانه کک اسـت، بایـد توافق بین 
سـرمایه گـذاران هـر دو طـرح بـرای تامیـن مـواد اولیـه 
انجام شود. وی افزود: تولید کک باید به شرایط مطلوب 
برسـد تا سـرمایه گذار تولید پـی. وی. سـی از کک بتواند 
برنامه ریزی بلند مدت داشـته باشـد. همچنیـن نماینده 
شهرسـتان درمجلس بـرای رفـع موانـع و با خبر شـدن از 
مسائل و مشکالت دیداری با سرمایه گذار طرح داشت.

نیاز به یک برنامه زمان بندی
به گفته رئیـس اداره صمت طبس، هنـوز این پـروژه وارد 
مرحلـه اجرایـی نشـده اسـت و بـا توجـه بـه تـورم و تغییـر 
میزان سـرمایه گذاری و تامین تجهیزات و دسـتگاه های 
مـورد نیـاز کارخانـه نیاز بـه یـک برنامه زمـان بندی شـده 
اسـت. وی در ادامه سـخنانش با اشـاره به در نظر گرفتن 
زمیـن در مجـاورت کارخانـه کک، گفـت: ایـن کـه زمیـن 
در انتهـای خـط کارخانـه کک باشـد بـرای سـرمایه گذار 
جاذبه بیشـتر دارد و در این باره هم باید توافق با سـرمایه 
گـذاران کارخانه انجام شـود. بنابر این گـزارش کارخانه 
کک طبس از پـروژه های اقتصـاد مقاومتی شهرسـتان و 
حدود 10 سـال سـاخت ایـن کارخانـه زمان برده  اسـت. 
سـاخت کارخانـه تولیـد پـی وی سـی از کک کـه بـرای 
300 نفـر مسـتقیم و هـزاران نفـر غیر مسـتقیم اشـتغال 
ایجـاد مـی کنـد جـزو صنایـع پـر کاربـرد و پـی. وی. سـی 
محصولـی اسـتراتژیک اسـت کـه هـزاران کارخانـه دیگر 
از آن سـود مـی برنـد. پـی. وی. سـی در تولید بسـیاری از 
مـواد مصرفـی زندگـی از جمله تولید سـقف، دسـتکش، 
پنجره، چکمه، کفـش، میز، روکش تقویم، جلد گوشـی، 
فاکس، لوله و بسـیاری موارد دیگر قابل اسـتفاده است. 
همچنین بنا بـه اخبار گذشـته طبق برنامه سـرمایه گذار 
اگر در سـال 1401 تولید پی. وی. سـی به بهره برداری 
برسـد نـه تنهـا نیـاز  کشـور بلکـه مـی تـوان بخشـی از نیاز 

خاورمیانـه را هـم تامیـن کرد.

خواسته های 6 روستا پیش روی نماینده

اهالی6 روستای خوسف خواسته ها و نیازهای خود 
را با نماینده بیرجند، درمیان و خوسف مطرح کردند.  
به گزارش خبرنگار ما، »خسروی« به همراه فرماندار و 
جمعی از مسئوالن خوسف در جمع اهالی روستاهای 
خور، نوغاب، سروباد، شل آباد، طوطی و آبی حاضر 
شد تا ضمن دیدار،با خواسته ها و تنگناهای این 
روستاها آشنا شود و برای رفع آن تالش کند.بنابر 
این گزارش دوبانده کردن محور خوسف – دیهوک، 
تامین پزشک دایم در مرکز جامع سالمت، جدول 
کشی معابر روستایی، ایمن سازی قنات، تامین 
نیروی آتش نشانی، عملیات گازرسانی، تامین گاز 

مایع، تعمیر شبکه آب شرب، استقرار نیروی پلیس 
راه، حل مشکل عشایری و مشکالت تامین زمین 
برای ساخت مسکن، تسهیالت اشتغال زایی برای 
کارگاه های سنگ های قیمتی و تامین بسته های 
معیشتی و مشکالت اقتصادی، تامین گاز مایع، 
اتصال به شبکه گازرسانی، آنتن دهی تلفن همراه و 
شبکه های تلویزیونی، مرمت ایل راه های عشایری و 
حل مشکالت راه آسفالته این روستاها به جاده اصلی 
خور و از طرفی به آرک، تامین زمین برای ساخت 
مسکن روستایی و ... از مهم ترین خواسته های مطرح 

شده در این دیدار ها بود.

بافت تاریخی منحصر 
به فرد در بشرویه

زنده بودن بافت تاریخی بشرویه این بافت را در 
استان منحصر به فرد کرده است.فرماندار بشرویه 
در بازید از چند پروژه مرمت خانه های تاریخی 
بافت تاریخی این شهر اعالم کرد که بشرویه 
دارای بافت تاریخی بسیار ارزشمندی است و 
دلیل آن هم در زنده بودن این بافت خالصه می 
شود.»شفیعی« ادامه داد:  لزوم مرمت و حفظ این 
خانه های تاریخی در شهرستان بسیار احساس 
می شود و نباید از این سرمایه ارزشمند غافل شد .

دهگردشی در 5 روستا
فرماندار قاینات به همراه تعدادی از مسئوالن شهرستان از پنج روستای بخش 
مرکزی بازدید کرد و به بررسی خواسته های اهالی و تنگناهای این روستاها 
پرداخت.به گزارش»خراسان جنوبی« »کریمی« در بازدید از روستاهای خونیک، 
تجن، فلک، کالته سعید و کنارنک به مسئوالن شهرستان برای پیگیری و رفع 

چالش های پیش روی اهالی این روستا دستور داد.

از گوشه و کنار استان 

50 هزار نفر ساعت 
آموزش فنی در  خوسف

446 نفر ساعت آموزش در مرکز  50 هزار و 
آموزش فنی و حرفه ای خوسف طی چهار ماه 
امسال ارائه شد. رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه 
ای خوسف با بیان این که سال گذشته  205 
هزار و 774 نفر ساعت آموزش در این مرکز به 
متقاضیان ارائه شد، افزود: در بخش آموزش های 
جوار پادگان 462 نفر دوره معادل 24 هزار و 

116 نفر ساعت آموزش ارائه شده است.
»ملکی« به ارائه آموزش های ثابت شهری نیز به 
347 نفر دوره معادل 48 هزار و962 نفر ساعت 
اشاره و اظهارکرد که 203 نفر از روستاییان و 
عشایر خوسف نیز معادل 30 هزار و 826 نفر 

ساعت آموزش دیدند. 

منابع  میلیونی  نیم  سهم 

طبیعی از اعتبارات درمیان
500 میلیون تومان اعتبار در کمیته برنامه ریزی 
درمیان برای اجرای طرح های منابع طبیعی این 
شهرستان به تصویب رسید. رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری درمیان با اشاره به طرح های 
در دست اقدام این اداره برای بهبود شرایط آب و 
خاک منطقه گفت: این میزان اعتبار برای اجرای 
طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
درمیان از محل منابع استانی مصوب شد. »مرادی« 
و  طبیعی  منابع  مختلف  بخش های  در  افزود: 
دست  در  طرح هایی  درمیان  آبخیز  حوزه های 
اجرا داریم که تعدادی از آن ها با توجه به اعتبارات 
ملی امسال به پایان می رسد، اما اگر اعتبارات 
شهرستانی نیز به موقع تخصیص یابد حجم اجرای 
عملیات افزایش می یابد. وی با اشاره به اعتبارات 
طرح های مطالعاتی و دیونی که باید پرداخت شود، 
گفت: هنوز مساحت زیادی از شهرستان نیاز به 
اجرای سازه های آبخیزداری دارد که با تخصیص 
اعتبارات شهرستانی می توان در این حوزه فعالیت 
بیشتری انجام داد. به گفته وی، شهرستان حدود 
85 میلیون تومان برای اجرای طرح گیت نیاز دارد 
که در صورت تخصیص اعتبارات شهرستانی این 

دیون به طور کامل پرداخت می شود.

 مقابله با
 مواد مخدر با 53 طرح

برای  و پیشگیری  53 طرح فرهنگی  طراحی 
مختلف  های  حوزه  در  مخدر  مواد  با  مقابله 

خراسان جنوبی انجام شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
در بشرویه گفت: این شورا در موضوع مواد مخدر 
بحث فرهنگ پیشگیری، درمانی و اشتغال را دنبال 
می کند. »محمدرضا حسنی مقدم« ادامه داد: در 
حوزه فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد با کمک سمن 
ها و نهادهای مردمی باید این مهم پیگیری شود. 
فرماندار بشرویه نیز گفت: در موضوع مبارزه با مواد 
مخدر باید موضوع های کارشناسی برای اجرا مطرح 
شود. »شفیعی« ادامه داد: فرمانداری بشرویه سال 
گذشته در حوزه مبارزه با مواد مخدر، آموزش خانه 
به خانه را دنبال کرد که آثار و نتایج مثبتی داشت. او 
خواستار تشکیل کمیته های تخصصی و کارشناسی 

در ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان شد. 

پیشرفت 45 درصدی 
طرح ابرار درمیان

طرح ابرار که شامل به سازی 12 کیلومتر راه 
روستایی در شهرستان درمیان است 45 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.»ساالری« رئیس اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای درمیان به اقدامات 
انجام شده در طرح ابرار شهرستان اشاره کرد و 
گفت: در قالب طرح ابرار 4 کیلومتر راه روستایی 
محور توت کری به سیدآباد بخش قهستان در 
دست اجرا قرار دارد و در مجموع از پیشرفت 
فیزیکی 45 درصدی برخوردار است. به گفته وی، 
محور سرو - بنیاب در بخش مرکزی درمیان نیز با 8 

کیلومتر جزو طرح ابرار به حساب می آید.

عصرانه کاری استاندار

جمعه تعطیل نبود
ماژان با مبلمان جدید شهری محل ماموریتی بود که عصر جمعه برای بنیاد 
مسکن، توزیع برق و راهداری از سوی استاندار  انتخاب شد.استاندار عصر جمعه 
مسافر شهر تازه تاسیس ماژان شد و ضمن بازدید از شهر و دیدار با مردم به جراحی 
پیشانی شهر، »ورودی ها«، »روشنایی معابر«، »بررسی موانع«، » ساخت و ساز 
وکمبود مصالح ساختمانی« پرداخت. »معتمدیان« با تشکیل یک کارگاه آسیب 
شناسی به نیازهای اساسی شهر پرداخت تا معابر، میادین و ابنیه آن را با تابلوی 
شهر همخوان و بافت غیر شهری را متناسب با بافت شهری  کند.دراین دیدار 
مردمی خبرنگاری دعوت نشده بود ولی گزارش های رسیده به روزنامه حکایت از 
عصرانه پر کار معتمدیان دارد که اگر این قول و وعده ها به مسلخ »هزار وعده خوبان 
یکی وفا نکند« نیفتد، نوید خوب و خوشحال کننده ای برای شهروندان ماژان 
دارد.باالخره جمعه را معتمدیان بدون تعطیلی گذراند و مهمان ماژانی ها شد 
و چه خواهد شد اگر بنیاد مسکن، توزیع برق و راهداری ماموریت خود را به اتمام 

برسانند که درآن صورت ماژان با چهره ای دیگر به شهروندان سالم خواهد داد.

خرده فروش شیشه در حلقه قانون
خرده فروش حرفه ای شیشه در بشرویه دستگیر شد. فرمانده انتظامی بشرویه 
اعالم کرد که در اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و خرده فروشان مواد 
مخدر در بوستان ها، مأموران انتظامی شهرستان اخباری مبنی بر توزیع مواد 
مخدر صنعتی دریافت و موضوع را پیگیری کردند. سرهنگ»مریمی« ادامه داد:  
مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم 49 بسته آماده توزیع مواد مخدر صنعتی را 
که به طرز ماهرانه ای در کارتن گوشی تلفن همراه جاساز شده بود کشف کردند 

و بر دست متهم دستبند زدند.
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 هیچ وقت این 
تصور و حسرت را 

نداشتم که به جای 
کسی در نقشی 
بازی کنم چون 

در کنار بهترین 
بازیگران نقش 

داشته ام

باید به گونه 
ای بازی کرد که 
همیشه طراوت 
و تازگی در بازی 
حس شود پس 

هر چه جلوتر می 
روی کار سخت تر 
می شود و نیاز به 
ظرافت بیشتری 

دارد

قاسمی

  او را بیشتر در نقش های تاریخی مانند روز واقعه 
، والیت عشق دیده ایم و بازی زیبای وی در فیلم 
اخراجی ها در نقش کریم سوسکه را به یاد داریم. 
یکی از شاخص ترین بازی های او در سریال یوسف 
پیامبر )ع( در نقش »میمی سابو« دوست صمیمی 
حضرت یوسف)ع( و در مختارنامه در نقش غالم 
حرمله بود. »سیروس کهوری نژاد« 57 ساله است 

و کارشناسی ارشد کارگردانی دارد. 
سینما و تلویزیون را قبل از دیپلم و با بازی در تئاتر 
شروع کرد پیش از آن که به صورت تخصصی در این 
رشته درس بیاموزد اما بازیگری در تئاتر عالقه او به 
این حرفه را رقم زد و باعث شد در انجمن سینمای 
جوان بندرعباس، عکاسی، کارگردانی و فیلم سازی 
را بیاموزد و راه تحصیل در دانشگاه را هم در این 
رشته ها بپیماید و در کنار تدریس در دانشگاه های 
مختلف از بازیگری، کارگردانی و فیلم نامه نویسی 
غفلت نکند. چند روز قبل مهمان بیرجندی ها بود و 

این بهانه ای برای گپ و گفتی با وی شد. 

کدام بخش ازکارتان را بیشتر 
دوست دارید؟

بازیگـری را خیلـی دوسـت دارم، امـا نویسـندگی و 
کارگردانـی را بیشـتر مـی پسـندم و بیشـتر اوقـات و 
زمان هایی که کاری ندارم در حال نوشـتن هستم به 
ویژه این چنـد ماه که بـه دلیـل کرونا، اجراهـا تعطیل 
شـده اسـت. چند فیلم نامـه و نمایش نامه آمـاده اجرا 
دارم. نمایش »دن کیشـوت« و »آپارتمان 2020 « را 
نوشـتم و بـا اجـرای خانوادگـی همسـر و پسـرم بـرای 
پخش در فضای مجازی به سـازمان سـینمایی سـوره 
تحویل دادم، ایـن نمایش درباره یـک بازمانده جنگ 
اسـت کـه بعـد از 15 سـال حافظـه خـود را بـه دسـت 

مـی آورد و... .

وقایع جنگ را درک کرده اید، آیا 
در آثار ساخته شده به خوبی به این 

موضوع پرداخته شده است؟
هنرمنـد در حـد تـوان خـود و تـا آن جـا کـه ممیـزی  
اجازه می دهـد تالش مـی کند امـا هیچ فیلمـی نمی 
توانـد واقعیـت جنـگ را نشـان دهـد چـرا کـه بازنمود 
اسـت و عوامـل مختلفـی باعـث مـی شـود کـه اثـر 
ازکیفیـت الزم برخوردار نباشـد. اما همیـن که وقایع 
جنگ بـه تصویـر کشـیده و بازگـو می شـود ارزشـمند 
اسـت. گریزی از بازگویـی واقعیت ها نیسـت و آن چه 

در جنـگ اتفـاق افتـاد بـی نظیـر بـود.
برداشـتم این اسـت که به صنعت سـینما آن قـدر اجر 
و قـرب نمی دهنـد و از نظـر مالـی تقویت نمی شـود تا 
حـق جنـگ را ادا کنـد. تفکـر و توانمنـدی هنرمندان 
از  بسـیاری  عمـل  مرحلـه  در  امـا  باالسـت  خیلـی 
مسـائل، باعـث افـت کیفیـت کار مـی شـود بـه عنوان 
مثـال یـک سـری مسـائل سـازمانی باعـث ورود آدم 
هایی می شـود که کاربلـد و قابـل این کار نیسـتند در 
حالی کـه در رقابت هـای جهانی هسـتیم و تماشـاگر 
امروز، فیلم های هالیوودی را از رسـانه های مختلف 
مـی بینـد بنابرایـن بایـد بـه فکـر تکنیـک هـای بـاال و 

تبـادل محتـوا و ... باشـیم. 

نقش هایتان در فیلم های دفاع 
مقدس چطور بوده است؟

در آثار مختلفی مانند آسمانی ها، اخراجی ها، قفس 
آبی و سریال هایی بازی کردم. زمان جنگ مدتی 
در کردستان بودم و با بخشی از جنگ آشنا هستم. 
قصه هایی خوانده و در این زمینه کار و آن لحظات را 
خوب درک کرده ام طوری که مخاطبانم حس خوبی 
داشتند و احساس کردند که واقعا آن آدم هستم و این 
اثر پذیری را به فال نیک می گیرم اما در واقع حاصل 
کار و زحمات و مشقات رزمندگانی است که رنج و 

ایثار آن ها را وام گرفتیم. 
این نقش هایم را دوست داشتم، وقتی بازیگری را 
به عنوان یک شغل قبول کردم وظیفه ای اجتماعی 
برایم تعریف شد و همان طور برای بهتر انجام دادن 
مسئولیت خود تالش و سعی می کنم تا وظیفه ام را 
به درستی انجام دهم و آن آدم ها را از جوانب مختلف 

ببینم و با تمام توان آن نقش را اجرا کنم. 

از نقش تان در مختار هم بگویید؟
هـر انسـانی در هـر وضعیتـی در یـک نقـش قـرار مـی 
گیـرد و در نتیجـه بـا چالـش هـای مختلـف در زندگی 
مواجه اسـت. در نقـش غـالم حرمله، احسـاس کردم 
هر آدمـی در یـک چالـش اسـت. این جـا هم بـرده ای 
بـود که حـس مـی کـرد بایـد خـودش را از آن موقعیت 
بیـرون بکشـد و در نتیجـه کارهایـی انجـام مـی داد 
و التمـاس مـی کـرد تـا چالـش آن نقـش را بـه اجـرا 

 . بکشـد
بـه  ایـن فکـر مـی کنـم بایـد آن چالـش را بـه گونـه ای 
اجـرا کنـم کـه تماشـاگر از دیـدن آن راضـی باشـد. 
نقـش منفـی یـا مثبـت هـر چـه باشـد در چالـش هـای 
مختلـف کـه قـرار مـی گیـرد بایـد درسـت اجـرا شـود. 

نقش بازیگر چـه تاثیری بر مخاطب 
دارد و چطور باید بازی کند که تاثیر 

مثبت داشته باشد؟
بـزرگان هنـر ایـن طور بـرای مـا رقـم زدند کـه زندگی 
اجتماعـی یـک هنرمنـد از کار و هنـرش جـدا نیسـت 
امـا زندگـی امـروزه پیچیـده شـده اسـت و مسـائل 
مختلفـی از اجتمـاع بـر هنرمنـد تحمیل می شـود که 
باید آن ها را حالجی کند و گلیـم خود را از آب بیرون 
بکشـد، در نتیجـه زندگـی او دو جنبـه خصوصـی و 
هنـری مـی یابـد. زندگـی هنرمنـد تبعـات زیـادی 
دارد کـه یـک بخـش هنـر اوسـت و وقتـی در محتـوای 
فرهنگـی قرار مـی گیرد بایـد کارش را درسـت انجام 
دهـد که ایـن موضوع بـه جایـگاه علمـی و خواسـته ها 

و انگیـزه هـای او در هنـر بـر مـی گـردد. 
برخی هنرمندان از نظر هنری، فکـری و جهان بینی 
آن قـدر قـوی نیسـتند کـه محتـوای غنـی تولیـد کنند 
و در جایـگاه امتیـاز بنـدی در رسـانه هـا، متاسـفانه 
در موقعیتـی غیـر واقعـی قـرار مـی گیرنـد در نتیجـه 
محتـوای غیـر واقعـی و بـرای مثـال اثـری تولیـد مـی 
شـود کـه محتـوا نـدارد و بـرای جـذب مخاطـب حرف 

هـا و صحنـه هـای غیـر قابـل قبـول تولیـد می شـود.

 دوست دارید چه نقش هایی بازی 
کنید؟

در شرایط فعلی بازی ها به دلیل کرونا تعطیل است 

یا  بازیگر محول شود کوچک  به  اما هر نقشی که 
بزرگ، فرق ندارد و یک چالش برای او به حساب 
می آید. من همه نقش هایم را دوست دارم اما در 
زندگی هنری ام، برخی نقش ها را نمی پذیرم با این 
حال با بیشتر کارگردان های مطرح از جمله مهدی 
فخیم زاده، شهرام اسدی، میرباقری، مخملباف، 
ده نمکی و ... کار کرده ام،کنار افرادی که در سینما 
و تلویزیون، اصالت دارند و می دانند از فیلم سازی 

چه می خواهند. 
بهترین کاری را که دوست داشتم فیلم سینمایی »بیا 
من« است. در فیلم مروارید هم کنار سیروس حسن 
پور نقش اول را داشتم و از آن لذت بردم که متاسفانه 
فیلم مهمان جشنواره شد اما در صورت اکران در 

بخش مسابقه، جایزه می گرفتم.

آیا حسرت بازی به جای یک هنرمند 
در نقشی را داشته اید؟

در فیلـم شـرجی نقـش اول را داشـتم و بـا مرحـوم 
سـیروس گرجسـتانی، شـریفی نیـا، مصطفـی زمانی 
و... بـازی کـردم و هیـچ وقـت ایـن تصـور و حسـرت را 
نداشـتم که به جای کسـی در نقشـی بـازی کنم چون 
در کنـار بهتریـن بازیگـران نقش داشـته ام و حسـرت 
گرفتـن نقـش دیگـر دوسـتان بـر دلـم نمانـده اسـت. 

نقش گرفتن و بازی  کردن در 57 
سالگی چطور است؟

بـازی کـردن نـه ایـن کـه بگویـم راحـت اسـت بلکـه 
همـان سـختی هـای اول را دارد زیـرا هـر نقشـی کـه 
بـه هنرمنـد واگـذار می شـود یـک موضـوع تازه اسـت 
و بایـد همـان طـراوت و تازگـی را داشـته باشـد و این، 
اتفاقـی سـخت تـر اسـت زیـرا وقتـی فیلـم و سـریال 
های زیادی بـازی مـی کنی تماشـاگر قـادر به حدس 
زدن حالـت هـای بعـدی اسـت بنابرایـن باید بـه گونه 
ای بـازی کـرد کـه همیشـه طـراوت و تازگـی در بازی 
حس شـود پس هـر چـه جلوتر مـی روی کار سـخت تر 

مـی شـود و نیـاز بـه ظرافـت بیشـتری دارد. 
ایـن جاسـت کـه تحقیـق و داشـتن دانـش روز، بـه کار 
مـی آیـد و بازیگـر بایـد نقدهـای مختلـف را بشـنود تـا 
از ایـن فرصـت کـه به دسـت مـی آورد خـوب اسـتفاده 
کنـد و بدرخشـد و در ایـن بحبوحـه تولیـد محتواهای 
غیـر اخالقـی و غیـر فرهنگـی، بتوانـد اثـری خـوب 

تولیـد کنـد. 

پیشنهاد جدید هم دارید؟
بـه دلیـل شـیوع کرونـا پیشـنهاد بازیگـری نـدارم و 
در حـال نوشـتن فیلـم نامـه هسـتم و در ایـن زمینـه 

اسـت. شـده  پیشـنهادهایی 
 شـیوع کرونـا شـرایط را بـرای همـه قشـرها و از جمله 
بازیگـران سـخت کـرده اسـت چـرا کـه هنرمنـد نمـی 
توانـد کار دیگـری انجـام دهـد چـون جامعـه اجـازه 
نمـی دهـد و او را بـه عنـوان یـک الگـو مـی شناسـد 
پـس اگـر حتـی مکانیکـی بدانـد نمـی توانـد ایـن کار 

را انجـام دهـد. 
و  دارم  نوشـتن  حـال  در  نامـه  فیلـم  پیشـنهاد  دو 
امیـدوارم در ایـن وضعیـت سـرمایه گـذاران بتواننـد 
و  بخـورد  کلیـد  کار  یـک  و  بماننـد  حرفشـان  پـای 

پـای کار بکشـانم. را  دوسـتان و هنرمندانـی 

اختصاصی  روزنامه

غالم حرمله مهمان صفحه

تابستانه کتاب از 18 مرداد 
طرح تابستانه کتاب از 18 مرداد آغاز می شود. طرح های فصلی کتاب با هدف 
کمک به کتاب فروشی ها و ترویج فرهنگ کتاب خوانی و با پرداخت یارانه به 
کتاب فروشان اجرا می شود و در دوره های قبل 11 کتاب فروشی استان در این 
برنامه شرکت کردند. این دوره هم براساس توضیح معاون فرهنگی و رسانه اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از 18 تا 30 مرداد آغاز می شود و کتاب فروشان 
متقاضی تا 16 مرداد برای ثبت نام مهلت دارند. به گفته »رمضانی« در این دوره 
هم 20 درصد یارانه برای خرید کتاب در نظر گرفته شده و سقف مجاز برای هر 
خریدار حداکثر 150هزار تومان است و کتاب های عمومی، دانشگاهی و کودک 
و نوجوان مشمول طرح می شود اما بخش های آموزشی، کمک آموزشی، افست، 
بدون شماره شابک، دارای شابک غلط و کتاب هایی که در بانک اطالعاتی خانه 

کتاب و ادبیات ایران ثبت نشده اند، مشمول طرح نیست.
وی گفت: یکی از مزایای این دوره طرح با توجه به شرایط موجود و شیوع بیماری 

کرونا ،خریدهای غیر حضوری با ثبت اطالعات مربوط در پنل تابستانه است. 

 نگارخانه 

لبخند رنگ ها برای چشم ها    
نمایشگاه نقاشی خط »لبخند رنگ ها« این هفته 
میزبان عالقه مندان است و امروز در نگارخانه استاد 
اسماعیلی مود افتتاح می شود. آن طور که معاون 
امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گفت: در این نمایشگاه 25 اثر از حمیرا 
زارعی به نمایش گذاشته می شود.»زمزم« برپایی 
نمایشگاه را یک هفته و تا 19 مرداد اعالم و اظهارکرد 
که عالقه مندان می توانند صبح و بعد از ظهر از آثار 
بازدید کنند. طراحی هایی از ذکر مبارک »بسم ا... 
الرحمن الرحیم« و همچنین در قالب فرم و رنگ 

هایی از نام خداوند در این نمایشگاه ارائه می شود. 

امثال و  حکم            

ِبَپز ِبَپز که ُخومی، ُبر ُصب نیی، ُبر شومی 

مثل » ِبَپز ِبَپز که ُخومی، ُبر ُصب نیی، ُبر شومی « در کتاب دستان ها و داستان ها 
به عنوان یک عبارت قدیمی قید شده است. مولف کتاب درباره آن توضیح می 
دهد: در زبان معیار این عبارت بپز که خام هستی، برای صبح نیستی و برای شام 
هستی خوانده می شود یعنی هنوز وقت استفاده از فالن چیز فرا نرسیده است و 

باید صبر کنیم. 
دکتر »زنگویی« می گوید: این مثل زمانی به کار می رود که بخواهیم به کسی 

بفهمانیم شرایط یا زمان انجام خواسته اش فراهم نشده است. 

روزهای خوب مجتمع فرهنگی ،هنری بشرویه       

فـاز اول مجتمـع فرهنگـی ،هنـری بشـرویه هفتـه 
دولـت بهـره بـرداری مـی شـود. کلنـگ احـداث 
در   86 سـال  بشـرویه  هنـری  فرهنگـی،  مجتمـع 
زمینـی به وسـعت 10 هـزار مترمربع بـه زمین خورد 
و سـال 87،  حـدود 4 هـزار متـر از آن واگـذار شـد و 
سـال 88 بـا گذشـت چنـد سـال از واگـذاری زمیـن 
در حالـی کـه فـاز اول آن اجـرا مـی شـد و پیشـرفت 
خوبـی هـم داشـت، از مسـاحت زمیـن آن کاسـته 
شـد. عملیـات احـداث مجتمـع فرهنگی، هنـری در 
دو مرحله شـامل بخش اداری و نگارخانـه در مرحله 
اول و آمفـی تئاتـر بـرای مرحلـه دوم طراحـی شـد. 
به گزارش خبرنگار ما، تا دو سال قبل فاز اول پروژه 
مجتمع فرهنگی ،هنری روی 60 درصد پیشرفت 
متوقف بود و در رکود و کمبود شدید اعتبار به سر 
می برد اما گالیه هنرمندان و پیگیری مسئوالن 
شهرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بشرویه 

در این مدت به پیش بینی اعتبار بیشتر منجر شد. 
سفر سال قبل استاندار به بشرویه هم حاصل نبود و 
دو میلیارد تومان تحفه سفر او به مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان شد تا چند پروژه برزمین 

مانده جمع شود.
 از اواخر سال گذشته تکمیل فار اول پروژه شدت 
گرفت و حاال مسئول جدید اداره فرهنگ و ارشاد 
طرح  این  از  خوبی  خبرهای  شهرستان  اسالمی 

پیر دارد
. به گفته »صافی« پروژه به مرحله نماکاری رسیده 
است هرچند به علت نبود مصالح مدتی در کار وقفه 
پیش آمد اما دوباره، عملیات اجرایی شروع شده و 
کار زیادی از نما باقی نمانده است و تالش می شود 
تا برای هفته دولت به اتمام برسد البته منظور همان 
مرحله اول یعنی بخش اداری و نگارخانه است. 
وی افزود: برای این کار 655 میلیون و 200 هزار 

170 میلیون تومان  تومان از اعتبارات استانی و
هم از منابع ملی هزینه شده است و 300 میلیون 
تومان هم از سفر استاندار برای تکمیل ساختمان 

و نما تخصیص یافته است.
 مرحله بعدی پروژه که شامل آمفی تئاتر است بعد 
از اتمام مرحله اول شروع می شود و البته برای این 
مرحله هم بخشی از آهن آالت خریداری شده است  

و کار حدود 5 درصد پیشرفت دارد.

 کلک خیال 

بوده آن کس که فکر می کردم می شود در کنار 
آوردش

مثل سیاره ای که جامانده باز روی مدار آوردش
می شود با نگاه سرسری اش لحظه ای هم نشست 

و صحبت کرد
از مالقات اتفاقی تا پای قول و قرار آوردش

می شود خلق دست هایش را مثل رفتار پیچکی 
نو کرد

رو به هرسو که دوست می دارم روی هر شاخه، 
بار آوردش

گرچه یخ می زند نگاهش تا با نگاه کسی نگیرد 
گرم

در زمستان که منجمد شده است می شود، در 
بهار آوردش

روز دیدار رفته آخر صف پشت روز قیامت ایستاده
کاش می شد گرفت دستش را به  همین روزگار 

آوردش
وحیده احمدی

تحقق 66 درصد اعتبار 
کتابخانه های طبس  

66درصد اعتبار سال مالی 98 کتابخانه های 
عمومی طبس محقق شد. بنا به گفته رئیس اداره 
کتابخانه های عمومی طبس سال گذشته فقط 
150 میلیون تومان برای کتابخانه های عمومی 
شهرستان اختصاص یافت که قبل از پایان سال 
مالی، تخصیص این رقم به 66 رسید. »مرادیان 
عشقی« افزود: از این مبلغ 30 میلیون تومان برای 
تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 20 میلیون تومان 
برای کتابخانه در حال ساخت اسفندیار محقق 
شده  و از 100 میلیون تومان اعتبار کتابخانه 
تومان  میلیون   50 نیز  هودر  روستای  ناتمام 
تخصیص یافته است. وی افزایش اعتبار کتابخانه 
های عمومی طبس به 220 میلیون تومان برای 
امسال را مطرح و اضافه کرد:20 میلیون تومان 
برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی است 
و مبلغ باقی مانده به اتمام کتابخانه های در حال 

ساخت اختصاص می یابد. 

میراث ماندگار      

آب انبار کمال آیسک

آب انبار کمال شهر آیسک شامل سردر ورودی، پلکان، پاشیر، مخزن، گنبد مخزن و 
استخر است. در ورودي بنا سردري با طاق جناغي و پس از سردر، پلکان بنا قرار دارد 
که مستقیم به پاشیر منتهي مي شود. پوشش پلكان با قوس جناغي به شیوه آهنگ 
است. فضاي پاشیر فضایي است چهارضلعي منظم كه به وسیله پوشش چهار ترك 
مسقف شده است. پس از پاشیر مخزن آب انبار قرار دارد. مخزن به صورت استوانه ای 
و پوشش آن آجري گنبدی و به شیوه عرقچین اجرا شده است.  كنار مخزن استخري 
قرار دارد. كاربرد استخر این است كه آب قبل از ورود به مخزن مدتي در آن باقی مي 
ماند تا امالحش ته نشین شود. این بنا فاقد سنگ لوح یا هرگونه نوشته دیگري است 
كه بیان كننده تاریخ ساخت آن باشد، اما سبك معماری و شباهت كامل آن با آب انبار 
محمد باقران كه سال 1088 در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوي بنا شده است ، 
نشان می دهد که به دوره صفوي تعلق دارد. آب انبار کمال آیسک با شماره 17053 

در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسیده است.

خروجی جلسه

مستند یاوران انقالب تدوین می شود

برنامه ریزی برای تدوین مستند فاخری از یاوران انقالب در استان در دوران قبل 
انقالب اسالمی و بعد از آن آغاز شده است که نیاز به حمایت دیگردستگاه های 

متولی دارد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در نشست با خبرنگاران، سیاست 
گذاری، برنامه ریزی، نظارت و راهبری برگزاری مراسم و مناسبت های ملی، 
مذهبی و سیاسی را از اهداف تشکیل این شورا دانست و گفت: در کنار این برنامه 
ها، وظایف حساس و ویژه دیگری هم تعریف شده است که مراسم و حوادث غیر 
مترقبه مانند پرداختن به شهادت سردار دل ها از آن جمله است. بخش مهمی از 
ماموریت شورا، مراسم غیر مترقبه از نظرسیاسی و انقالبی است که به عنوان کمیته 

مردمی در آن ها شرکت دارد. 
حجت االسالم »مالیی« مراسم و مناسبت ها را برای انقالب مهم خواند چرا که 
گاهی دشمن از ماه ها و سال ها قبل توطئه ای را برنامه ریزی می کند و در این 
مواقع شورای هماهنگی با لحظه شناسی به سرعت فراخوان می دهد و با حضور 

مردم توطئه های آن ها را خنثی می کند. 
به نظر وی کار این شورا در کنار دیگر دستگاه های  فرهنگی و تبلیغی تفاوت و 
نقش هماهنگی دارد چرا که کار جمعی و کالن تبلیغی با هماهنگی انجام  می 
شود و بیش از 30 دستگاه و نهاد مردمی و اداری با یک هدف واحد پیش می روند 

و شورای هماهنگی ماهیتی غیر از تصمیم گیری جمعی و اجرا ندارد. 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به گفته وی فراجناحی است و نگاهی به 
جناح ها ندارد چرا که مردمی که پای کار می آیند و حماسه خلق می کنند از همه 
گرایش ها و سلیقه ها هستند و دلبستگی واحد آن ها گرایش به رهبری، نظام و 
آرمان شهداست. وی درباره مراسم و برنامه های شورا در ایام کرونا هم گفت: هیچ 
مراسمی تعطیل نشده بلکه با فکر و اندیشه دیگر و متناسب با مقتضیات روز برگزار 
شده است البته نظر ستاد مقابله با کرونا اصل حاکم بر برنامه هاست و در همان 

قالب و با تصمیم کارشناسی ستاد مراسم و برنامه ها برگزار می شود.

912 سند ملی استان در میراث کشور 
تعداد آثار ثبت ملی استان به 912 مورد رسید. در چند روز گذشته وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراتب ثبت 27 اثر تاریخی دیگر در خراسان 
جنوبی را اعالم کرد که این آثار در شهرستان های خوسف، درمیان، سرایان، 
طبس،  قاینات، سربیشه و نهبندان واقع شده است که با این کار و به گفته معاون 
میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی تعداد آثار 
ثبت شده در فهرست ملی به 912 مورد افزایش یافت. »شریعتی منش« در بین 
این آثار خانه شهدادی، آسباد دستگرد، آسباد شورکاب، آسبادهای اسدیه، خانه 
رضایی و خانه سلیمی، خانه علی بیک جهانی، خانه معتمدنژاد، روستای تاریخی 

نای بند و قلعه پیرحاجات، اداره پست قدیم، خانه عطایی و... را نام برد. 

فصل سوم مرمت خانه 
رمضانی 

انجام فصل سوم مرمت خانه تاریخی رمضانی 
شهرستان سرایان نیاز به 60 میلیون تومان اعتبار 
دارد. تاکنون دو فصل از  کار احیا و بازسازی این 
خانه تاریخی در سه قلعه انجام شده است اما 60 
میلیون تومان دیگر الزم دارد تا به گفته مسئول 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
سرایان کار مرمت کامل این بنای تاریخی با انجام 

فصل سوم به پایان برسد.
 »عرب« اعتبار هزینه شده برای مرمت در دو فصل 
قبل را 90 میلیون تومان بیان و اضافه کرد: این 
خانه تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شده و 
امسال هم منتظر تخصیص اعتبار ملی برای اتمام 

مرمت است.

حمایت از شرکت های 
حامی طرح خوشه های 

صنایع دستی   

صنایع  های  خوشه  طرح  حامی  های  شرکت 
می  برخوردار  تسهیالت  و  حمایت  از  دستی 
شوند. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان گفت: با هدف اجرای طرح 
خوشه های صنایع دستی یک شرکت خصوصی 
از  آورده برای حمایت  با چهار میلیارد تومان 
این طرح تفاهم نامه امضا کرده است اما دیگر 
شرکت ها و اتحادیه های صنایع دستی هم می 
توانند برای انعقاد تفاهم نامه اقدام و به میزان 
سهم آورده و تصویب در کمیسیون های مربوط 
از تسهیالت استفاده کنند. »رمضانی« افزود: 
شرکت ها و تعاونی هایی که توانایی ارائه طرح 
های بدیع و نو، تهیه مواد اولیه، خرید تضمینی 
و فروش صنایع دستی در بازارهای داخلی و 
خارجی، حضور در نمایشگاه های بین المللی 
و... را دارند می توانند برای این کار اقدام کنند و 

از حمایت دولتی برخوردار شوند. 

دریچه فرهنگ
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