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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

موزه هنرهای معاصر ،شاید 10سال دیگر
مرتضوی
ســال  93بــود که پــروژه مــوزه هنرهای معاصر
بجنورد کلید خــورد تا گنجینه ای شــود برای
نمایش آثاری که ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم
منطقه دارد؛ آثاری که بتوان با همان اصالت و
رنگ و بوی محلی و منطقه ای به آیندگان و حتی
جهانیان معرفی کرد.
با این که  4سال از ضرورت ایجاد چنین گنجینه
ای در استان می گذرد و گام هایی برای ساخت
این پروژه در قالب اعتبارات ملی برداشته شده
است اما پروژه ای که قرار بود سال  96به بهره
بــرداری برسد ،همچنان در ابتدای راه است و
سهم پروژه از پیشرفت فیزیکی بعد از گذشت 4
سال از روند ساخت آن  10درصد است .اما این
همه ماجرا نیست و متولیان امر از متوقف بودن
پروژه سخن می گویند و تکمیل آن را با توجه به
شرایط اعتباری و همزمانی با  5پروژه دیگر به
 10سال آینده موکول می کنند .حال این سوال
مطرح می شود که چرا سهم خراسان شمالی
از اعتبار  6میلیارد و  700میلیون تومانی،
تنها  200میلیون تومان اســت؟! در حالی که
اگر اعتبار عادالنه تقسیم می شد ،سهم موزه
هنرهای معاصر از این اعتبار بیش از یک میلیارد
تومان بود.
پیش از این مدیر دفتر طرح های عمرانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی از کافی نبودن اعتبار
برای تکمیل و سرعت بخشیدن به پروژه سخن به
میان آورده و گفته بود :تصمیمی در وزارت خانه
گرفته شده و قرار است جلساتی با سازمان برنامه
و بودجه برگزار شود تا با توجه به پراکندگی پروژه
های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در صورت
امکان تعدادی از پــروژه های فعال با پیشرفت
فیزیکی مناسب به سرانجام برسد و پروژه های
با عقب ماندگی باال و پیشرفت کم متوقف شود.

«معمار» اظهارکرده بود :به نظر می رسد تصمیم
درباره توقف پروژه هایی که از پیشرفت فیزیکی
چندانی برخوردار نیستند ،منطقی است و شاهد
زودتر به سرانجام رسیدن پروژه ها خواهیم بود،
در غیر ایــن صــورت باید دولــت اعتبار کافی به
پروژه های در دست اقدام بدهد.
«معمار» با اشاره به کاهش  40تا  50درصدی
اعتبارات عمرانی در کل کشور بیان کرده بود:
ایــن امــر سبب مــی شــود بــا مشکالت بیشتری
دست و پنجه نرم کنیم بنابراین تصمیم بر این
شد در صورت پذیرفتن سازمان برنامه و بودجه
در راستای هزینه کردن اعتبارات در پروژه های
با پیشرفت فیزیکی باال گام برداریم و به نوعی
اعتبارات را متمرکز و برای یک پروژه هزینه کنیم.
حــاال مــدیــر دفــتــر طــرح هــای عــمــرانــی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی از اعتبار  200میلیون
تومانی موزه که قرار است از سوی سازمان برنامه
و بودجه به استان ابــاغ و بــرای پــروژه هزینه
شود ،سخن می گوید و به طرح  13-0که موزه
هنرهای معاصر بجنورد در دل این طرح قرار دارد
و  40پروژه را با اعتبار  6میلیارد تومانی دربرمی
گیرد اشاره می کند و می افزاید :از این  40پروژه
تنها  6مورد فعال است و اعتبار تخصیص یافته
به این پــروژه ها  5میلیارد تومان و سهم موزه
هنرهای معاصر  200میلیون تومان است.
وی با بیان این که اگر قــرار تعطیلی پــروژه ای
باشد موزه هنرهای معاصر به واسطه پیشرفت کم
در اولویت است و باید متوقف شود ،تصریح می
کند :پروژه های دیگر از پیشرفت فیزیکی  50تا
 60درصدی برخوردارند و اختصاص اعتبار به
موزه هنرهای معاصر برای این است که تعطیل
نشود تا زمانی که پروژه های دیگر تکمیل شوند
و این پروژه بتواند اعتبار بهتری بگیرد.
«معمار» خاطرنشان می کند :اختصاص اعتبار
تنها برای جلوگیری از تعطیلی مطلق پروژه است

بر بال خیال

بیهوده
اگر بدانی وقتی نیستی
چقدر بیهوده ام
تلخ ام ،خرابم و هیچ
اگر بدانی فقط ...
هیچ وقت نمی روی
بانوی زیبای من
حتی به خواب ...
 عباس معروفی

ناگزیر

اختصاص
اعتبار
تنها برای
جلوگیری
از تعطیلی
مطلق پروژه
است هر چند
می توان گفت
پروژه متوقف
شده است

من ناگزیرم از دوست داشتن
باد اگر بایستد
مرده است


دستهای من

هر چند می توان گفت پروژه متوقف شده است
زیرا با این رقم اعتباری نمی توان کاری انجام
داد .وی بیان می کند :اگر روند تخصیص اعتبار
به همین صورت باشد  10سال آینده شاهد به
سرانجام رسیدن پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی
باال خواهیم بود و شاید بعد از  10سال پروژه
موزه هنرهای معاصر تکان بخورد.وی با اشاره
به این که پروژه موزه هنرهای معاصر مشروط به
داشتن اعتبار سال گذشته به اتمام می رسید،
می گوید :کل اعتبار مورد نیاز برای این پروژه
 20میلیارد تومان است.
پیش از این معاون اداری ،مالی اداره کل فرهنگ

و ارشاد اسالمی خراسان شمالی به آغاز احداث
پروژه موزه هنرهای معاصر با  7هزار متر مربع
زیربنا از سال  93اشاره کرده و گفته بود :کل
اعتبار هزینه شده برای این پــروژه  15میلیارد
و 251میلیون ریال است« .طهماسبی» اعتبار
مصوب پــروژه را در سال گذشته  12میلیارد و
 895میلیون ریال بیان کرده بود که  7میلیارد
ریال آن تخصیص یافته است.
وی اضافه کرده بود :قرار بود این پروژه تا پایان
سال  96به اتمام برسد که اکنون موافقت نامه
آن اصالح شده است و تا پایان برنامه ششم به
اتمام می رســد.وی به اجــرا شــدن فونداسیون

پروژه موزه هنرهای معاصر و و آماده نصب بودن
اسکلت آن اشاره و خاطرنشان کرده بود :با نصب
اسکلت ،پروژه ای که به نظر می رسد  10درصد
پیشرفت فیزیکی دارد به  35درصــد پیشرفت
می رسد .این در حالی است که باید  10سال
انتظار کشید تا بتوان پروژه موزه هنرهای معاصر
که حکم گنجینه آثار هنری را دارد و می تواند
مکانی بــرای بــرگــزاری نمایشگاه ها و فروش
آثار هنرمندان حرفه ای و آماتور بومی باشد به
سرانجام رساند؛ پروژه ای که سرنوشتی مشابه
برخی پروژه های دیگر پیدا کرده است و در تب
کمبود اعتبار می سوزد.

قاصدک

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره داستان کوتاه

«روزهای بی قوام» در شمس جان می گیرد

مهلت ارسال آثار به جشنواره داستان کوتاه قرآن و عترت تمدید شد.دبیر جشنواره های قرآن و عترت اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این که مهلت ارسال آثار به جشنواره داستان کوتاه قرآن و عترت
تا پانزدهم بهمن تمدید شد ،اظهارکرد :این جشنواره به منظور ارتقای آگاهی جوانان برای تحقق آموزه های
قرآنی و تالش برای ارائه چهره واقعی دین مبین اسالم ،در  2محور قرآن و سیره اهل بیت (ع) و همچنین بخش
ویژه نقش عمل به قرآن در گسترش گفتمان اقتصاد مقاومتی ،در  2رده سنی زیر و باالی  18سال برگزار می
شود«.نودهی» افزود :عالقه مندان تا پانزدهم ماه جاری فرصت دارند آثارشان را ارسال کنند.

نمایش «روزهای بی قوام» در پالتوی شمس روی صحنه می رود و جان می گیرد« .حسین حصاری» معاون فرهنگی
حوزه هنری استان به خبرنگار ما گفت :نمایش «روزهای بی قوام» به کارگردانی «محمد شاکری» و نویسندگی«ایوب
آقاخانی» از دوازدهم تا بیست و سوم بهمن در پالتوی شمس روی صحنه می رود«.محمد شاکری» کارگردان این اثر
نمایشی با بیان این که «حکمت شیردل»« ،آزاده حیدرزاده»« ،احسال کمالی»« ،اسحاق فرنود»« ،احمد زعفرانی»،
«حمید رمضانی»« ،بهمن توکل» و  ...در این اثر هنرنمایی می کنند ،از این که هیچ نهاد و دستگاه دولتی حاضر به
حمایت از این اثر نمایشی که به منظور چهل سالگی انقالب تولیدشده ،نیست انتقاد کرد.

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته

مهلتپاسخدهی

.

قبلازصبحجمعهتماماست
محمدمهدی رنجبر

یادآوریمیکنمکهمهلتارسالپاسخصحیحتماممسابقات
امروز،ازســاعت۲۴جمعهبهآخرینســاعاتپنجشنبهتغییر
پیداکردهاست.چونتعیینبرندگانبایدظهرروزجمعهانجام
شودتاروزنامهایکهروزشنبهمطالعهمیکنیدتاعصرجمعه

صفحه«راهنما»هدایتمیشویدوکمکبیشتریرابرایحل
سرگرمینقشیابچارچوبامروزدریافتمیکنید.
ضمن ًاسهمعمایسودوکوهمدرســهدرجهدشواریمتفاوت
طراحیشدهاستکهبههمراهمعمای«نقشیابچارچوب»،
جمع ًاچهارشــانس برندهشدنشــمادرقرعهکشیاینهفته
هستندکهدرحقیقتآخرینفرصتشمابرایکسبشانسدر
اینهفتهمحسوبمیشود.
ازاینمجموعهلذتببریدولحظاتخوشیرادرتعطیالتپایان
هفتهداشتهباشیدوامیدواریمروزشنبه،ناموتصویرشماهمبه
عنوانیکیازبرندگاندرهمینستوندرجشود.
موفقوپیروزباشید
و حرفهای

پاسخ مسابقههای قبل

اگر به کمک نیاز داشتید ،وبسایت را ببینید...

آمادهچاپشود.
بازهم طبق روال تمام پنجشنبهها برای تعطیالت پایان هفته
شــما ،یکســرگرمی «نقشیابچارچوب»وســه ســرگرمی
سودوکودرسهسطحمختلفتقدیمتانمیکنیم.
نقشیابچارچوباینهفتــه،حدود ۲۰دقیقهوقتشــمارا
خواهدگرفــتومقــداریازپاســخآندرهمینصفحــهبرای
شماچاپشــدهاســت.عالوهبرراهنماییهایچاپشدهدر
اینصفحه ،اگربازهمبهکمکبیشــترنیازداشتیدمیتوانید
بهبخش«راهنما»دروبســایت 1sargarmi.irواردشــویدو
جایقطعیچندچارچوبدیگــرراهمببینید.همچنیناگر
نماد «کیوآرکُ د» صورتیرنگ موجود در این صفحه را با برنامه
بارکدخوانگوشیتلفنهمراهتاناسکنکنید،مستقیمابه

خط اختصاصی پاسخ ها و نظرات۳۰۰۰۷۲۲۵۲ :
اطالعات بیشتر در وب سایت 1sargarmi.ir

پنجشنبهها
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراینمعما را
درمتنپیامکتان
نامببرید.

بـا کشـف چارچوبهایـی کـه عددشـان
مساحتشـان را تعییـن میکنـد ،تصویـر
مخفی را کشف کنید .اگر کمک بیشتری
الزم داشـتید ،این نشـانه را با تلفن همراه
اسـکن کنیـد یـا «راهنمـا» را در 1sargarmi.irببینید.

قوانین:
 1هرعددبایدداخلیکچارچوب
«مربعــی» یا «مســتطیلی» بــه رنگ
خودشقراربگیرد.
 2اعدادتعیینمیکنندکهمساحت
چارچوبشانچندواحدباشد.
 3چارچوبهابایددقیقارویخطوطشطرنجی
زمینهرسمشوند.

پیشنهادمیشود:
 1قبل از اینکه جای هــر چارچوب را قطعــی کنید ،دلیل
«منطقی»تانرابرایاینکارباخودتانمرورکنید.
 2زیادریســکنکنید!ممکناســتباحدسزدنبهپاسخ
نزدیکشویدامااینهمممکناستکهبایکحدساشتباه،
بهاشتباهاتدیگریبیفتید.
 3برایحلمعماازمدادنرموپاککنمرغوباستفادهکنید.

 4چارچوبهــاباهمتداخــلندارنــدورویهم
نخواهندرفت.

 4درآغازسراغرقمهای ۱برویدکهچارچوبکوچکشان
قطعی اســت .گاهی هم چارچوب اعداد بزرگ را (به دلیل
موقعیتخاصشان)راحتمیتوانتعیینکرد.

 5وقتی تمام چارچوبها،تمام سطح معما را پُر
کردند ،درون هــر چارچوب را با رنــگ عددش پُر
کنیدتاتصویرکشفشود.

 5یادتانباشــدچارچوباعــداد ۳و ۵و ۷و ۱۱و ۱۳و۱۷
و...همیشهبهشکل«یکمستطیلبلند»استکهعرضش
۱واحداست.

 ۶چارچوبهایخاکستریرابدونرنگبگذارید.

 ۶اگرپاسخهایمتفاوتیبراییکمعماپیداکردید،مطمئن
باشیدکهجاییازکارتانغلطبودهاست.چونهرمعمافقطو
فقطیکپاسخصحیحدارد.

برایدرکبهترقوانین،نمونهحلشدهزیررابادقتبررسیکنید.

از دستهای من
جز این ثمری نیست:
گاهی ببارم
گاهی بمیرم
گاهی
اگر شد
در حیرت واژه دوست داشتن
تو را دوباره از نو بنویسم...
نیکی فیروزکوهی


امثال الحکم

ُن
َاز َایِژم َژایش ِت َم ُ
ت َا ِ
یژ ُنو ت َ
گــروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از
مثل ها و اصطالحاتی است که بر غنای آن افزوده
است ،به تبع آن ادبیات عامه آیینه ای از فرهنگ
قومیت هاست که پرداختن به آن اندیشه ها و
تجربیات گذشتگان و دانش ها و حکمت های آن
ها را به ما منتقل می کند .در این شماره به یکی
از ضرب المثل های رایج در میان قوم کرمانج از
زبان «فرامرز نورمحمدزاده» می پردازیم .وی با
بیان این که مثل « َاز َایِژم ژَایش ِت َم ُت َای ِژ نُو ت َُن»
به معنای این است که «من می گویم از آسیاب می
آیم ،او می گوید نوبت نیست» ،می افزاید :این مثل
به آدمی اشاره می کند که خود را دانا می داند.

سودوکو
هر روز

قانون:ارقام ۱تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوریکه درهرسطر،درهرستونودرهر
مربع۳در ۳هیچرقمیتکرارینباشد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

یاب چارچوب
نقش ِ

مژگان عباسلو

برایارسال
پاسخوشرکت
درمسابقه،
ارقامسطرهای
اولودوموسوم
ازهرسودوکوی
حلشدهرابه
ترتیبازخانه
باال-چپ تا خانه
پایین-راستبه
صورتیکعدد
 ۲۷رقمی(بدون
فاصله،اینتریا
کاراکتردیگری)
پیامککنید.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
دﻗﻴﻘﻪ
حرفهایهاو
مدعیانسودوکو
درجهدشواری
هرسودوکو+
زمانحلشان
راپیامککنند.
مثال:متوسط
۰۰:۱۲:۲۰

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

50

دﻗﻴﻘﻪ

