گزارش جلسه

فــرهــنــگ وهــنــر

فرهنگی

دردیداراعضایهیئتمدیرهخانهمطبوعات
بامدیرکلارشادمطرحشد

مطالباتخانهمطبوعاتووعدههای
ارشادبرایهمکاریوهمراهی

اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان ،روز گذشته با
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان دیدار و گفتوگو
کردند.بهگزارشروابطعمومیخانهمطبوعاتاستان،در
ابتدایایندیداررئیسهیئتمدیرهخانهمطبوعاتخراسان
رضوی با تقدیر از همــکاری صمیمانــه اداره کل فرهنگ و
ارشاداســامیاســتانباخانهمطبوعاتخراسانرضوی
گفت:نقشروزنامههابهویژهروزنامههایخراسانوقدس
درخانهمطبوعاتخراسانرضوی،بسیارمهموتعیینکننده
استکهدرایندوره،همآقایاحدیانمدیرمسئولروزنامه
خراسانوهمآقایشمساییمدیرمسئولروزنامهقدسقول
دادهاندکهاینهمکاریادامهیابد.سیدجاللفیاضیافزود:
یکیازاهدافمهمدردورهفعلیایناستکهخانهمطبوعات
خراسانرضویباکمکادارهکلفرهنگوارشاداسالمی،
صاحب خانهای مستقل شــود .وی ادامه داد :ایجاد درآمد
پایداربرایخانهمطبوعاتاستانازدیگربرنامههایهیئت
مدیرهاستکهدراینراستاتوزیعآگهیهایثبتیازطریق
این خانه کمک شــایانی میکند و این موضوع از مطالبات
جدی خانه مطبوعات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استاناست.ویاضافهکرد:همچنینبهدنبالایجاداتاق
گفتوگویمناسببینمسئوالنورسانههاهستیمتازمینه
پاسخگوییمدیرانبهرسانههابیشازپیشفراهمشود.

•با همت بیشتر کنار خبرنگاران خواهیم بود

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان رضوی در
این دیــدار با تقدیــر از عملکــرد هیئت مدیره ســابق خانه
مطبوعات خراســان رضوی افزود :با تدبیــر هیئت مدیره
سابق خانه مطبوعات خراســان رضوی ،انتخابات هیئت
مدیره این خانه بــه خوبی و بدون هیچ حاشــیه ای برگزار
شد و ترکیب هیئت مدیره منتخب نیز ،بسیار خوب است.
«سیدسعیدسرابی»باتقدیرازعملکردهیئتمدیرهسابق
خانــه مطبوعات خراســان رضوی بــه ویژه محمد ســعید
احدیان رئیــس هیئت مدیــره این موسســه در دوره قبل،
ادامه داد :حتما در دوره گذشته کوتاهی هایی داشته ایم
و توان مــا محدود اســت؛ امــا در دوره جدید بایــد با همت
بیشــتری در کنــار خبرنگاران باشــیم و میــزان همراهی
ما بیش از گذشــته باشــد .وی گفت :چند اتفاق خوب در
هیئتمدیرهدورهقبلخانهمطبوعاتاستانرقمخوردکه
میتواند این مسیر در این دوره نیز ادامه یابد .وی توضیح
داد :خانــه مطبوعــات خراســان رضوی در دوره گذشــته
وارد حاشیهها نشد ،سیاست زدگی در فضای خانه وجود
نداشت ،همچنین به دنبال تعامل با دستگاههای اجرایی
بود ،کرامت و اســتقالل خود را حفظ کــرد و در هیچ کجا
جایگاه خود را ارزان نفروخــت و آرامش نیز در فضای این
خانه حکم فرما بود .ســرابی اظهار کرد :موضوع خانهدار
شدن خانه مطبوعات استان را نیز حل میکنیم« .یوسف
امینی»معاونفرهنگیومطبوعاتیادارهکلارشادنیزدر
این نشست برادامه حمایتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان از خانه مطبوعات تاکید کرد.

رتبهنخستدکترایپژوهشمحور
برای دانش آموخته خراسانی
دانش آموخته دکترای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد موفق به کسب رتبه برتر در میان موسسات و
دانشگاه های علوم پزشکی کشور شد .به گزارش وب
دا ،دکتر میثم مقبلی دکترای پژوهشی مرکز تحقیقات
ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در میان
 104دانش آموخته دکترای پژوهشی از  20دانشگاه
و  64مرکز تحقیقاتی موفق به کسب عنوان برتر شد و در
مراسمی که با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید ،از وی
تجلیل شد .دکتر میثم مقبلی در گفت وگو با وب دا ،ثبت
هفت مقاله  ISIمنتج از پایان نامه و  15مقاله  ISIدیگر و
انتشار در مجالت معتبر بینالمللی را از جمله اقداماتش
در دوره دکترای پژوهشی عنوان کرد .وی جدا سازی
سلول های بنیادی سرطان از بافت توموری سلول های
سنگ فرشی مری و بررسی اثر پیام رسانی سلولی
 NOTCHدر ایجاد و حفظ خصوصیات کلیدی آن ها را
موضوع پایان نامه اش عنوان کرد .
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احداث جایگزین سینمای تخریب شده «شهرقصه» درمنطقهگلشهر ،معطل حل اختالف شهرداری وارشاد

پاسکاریسینماییدرحاشیهمشهد
گزارش
مسلمی

 20فروردین امســال ســاختمان قدیمی ســینما
«شــهر قصه» در منطقه گلشهر مشهد تخریب شد،
هرچند این طور عنوان شــده بود که طبق قانون،
بــرای فضــای فرهنگــی جایگزیــن آن تمهیداتی
اندیشــیده خواهــد شــد امــا هنــوز از اقدامــی در
این بــاره خبــری نیســت .بــه گــزارش خراســان
رضوی ،ســینما شــهر قصه ســال ها قبل به بخش
خصوصی واگذار شــد تــا رونقی دوبــاره پیدا کند
و کمک حــال ظرفیت هــای فرهنگــی و هنری در
حاشیه شهر مشهد باشــد اما به دلیل نبود حمایت
کافی نهاد های مربوطه از دســتور کار باز ســازی
و احیــا خــارج و در نهایــت تخریــب و مجــوز تغییر
کاربری آن هم صادر شــد و حاال  3مــاه پس از روز
تخریــب این ســینما ،هنوز اداره فرهنگ و ارشــاد
اسالمی و شهرداری منطقه  5مشهد برای جبران
این خســران فرهنگی در حاشیه شــهر به راه حل
مشترکی نرسیده اند.

•تغییر کاربری بدون نظر ارشاد و تخلف بود

«محمد کاظم دبیری» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
مشــهد در گفت وگو بــا خبرنگار مــا با بیــان این که
سینما شهر قصه در یک مقطع با توجه به نیاز منطقه
محروم ســاخته شده اســت ،می گوید :شــهرداری
منطقه بدون این که نظر کارشناســی و علمی اداره
ارشاد را در نظر بگیرد تغییر کاربری و مجوز ساخت
وساز داده است .دبیری تصریح میکند :شهرداری
نه تنها از نظرات کارشناســی ارشاد استفاده نکرده
بلکــه تخلف هم انجــام داده اســت ،اگر شــهرداری
میخواست زمین با کاربری فرهنگی را تغییر بدهد
باید از ارشاد مجوز میگرفت .ما با شهرداری مکاتبه
و اعالم هــم کردیم کــه طبق قانــون تغییــر کاربری
سینما مجاز نیست و ســالن سینما باید سینما باقی
بماند.

•در صورت ساخت سینما برای تجهیز آن
 100تا  150میلیون کمک می کنیم

وی ادامه میدهد :اگر قرار بود سینما تغییر کاربری
داده شــود باید به ازای آن زمینی با همان مساحت

فرهنگی

عیادتحجتاالسالمقرائتی
از آیتا ...معصومی
حجت االسالم والمســلمین قرائتی از آیت ا ...معصومی
عیادت کرد .به گزارش تســنیم ،حجت االســام محسن
قرائتی رئیس ســتاد اقامه نماز کشور در این دیدار ضمن
پیگیری روند درمان و شرایط جسمانی این استاد حوزه و
دانشگاه ،به بیان خاطراتی از آیتا ...معصومی پرداخت.
همچنین فرزند آیــت ا ...معصومی در ایــن دیدار آخرین
وضعیت درمانی ایشان را تشــریح کرد .شایان ذکر است
آیت ا ...معصومی که از اســفندماه گذشــته برای معالجه
در بیمارستان رضوی مشهد بستری شده بود ،پساز طی
شدن دوره معالجه ،خردادماه امسال ترخیص شد و ادامه
روند درمان وی در منزل دنبال میشود.

معاوناستاندار:

شورایگفتوگوبانخبگاناستان
تشکیلمیشود

سینما « شهر قصه» قبل از تخریب

یا بیشــتر در جایی که ارشــاد در نظر می گیرد برای
ساخت ســینما اختصاص داده می شد و شهرداری
باید دقــت بیشــتری انجــام مــی داد .رئیــس اداره
فرهنــگ و ارشــاد اســامی مشــهد می افزایــد:
شــهرداری زمینــی را در بولــوار شــهید آوینــی بــه
ســرمایه گذار پیشــنهاد داد ،امــا ســرمایه گذار از
موقعیت این زمین استقبال نکرد و ماهم نمیتوانیم
در این بــاره دخالــت کنیم ،با ایــن حال اگــر در این
منطقه سینماساخته شود ،ارشاد آمادگی دارد برای
تجهیز سینما بین  100تا  150میلیون کمک کند.

•ارشاد می خواهد توپ کم کاری را به
زمین شهرداری بیندازد

«حســن هدایتی» شــهردار منطقه  5در گفت وگو
با خراســان رضوی درباره آخرین وضعیت ســینما
شهر قصه می گوید :سینما شــهر قصه همان بوده
که هســت و هیــچ اتفاقــی در ایــن زمینــه نیفتاده
اســت .هدایتی درباره واگذاری زمینــی دیگر در
این منطقه برای احداث ســینما که مالک ســینما
شــهر قصه نیز بــرای ســرمایه گذاری در آن اعالم
آمادگی کرده بود ،اظهــار می کند :صاحب مکان
ســینما شــهر قصه برای پس دادن زمیــن و توافق
در این زمینه به شــهرداری مراجعه نکرده و ما هم
نمی توانیم او را مجبور به ساخت سینما کنیم .وی
با بیان این که ســاختمان تخریب شــده شهر قصه

شــاخص های الزم را برای ایجاد ســینما نداشت،
می افزاید :ســازمان ترافیک هم با ساخت سینما
در منطقه فعلی مخالف اســت و امکان استفاده از
زمین فعلی برای این کار وجــود ندارد ،ضمن این
که سینما باید حداقل های الزم را داشته باشد اما
ساخت ســینما در آن منطقه باعث مزاحمت برای
مردم می شــود و اگر تغییر کاربــری صورت گرفته
خالف قانون نبوده است .شهردار منطقه  5مشهد
در ادامه با رد ادعای مسئوالن ارشاد مبنی بر این
کــه از نظرات کارشناســی آن ها اســتفاده نشــده
اســت ،بیان می کند :با مســئوالن ارشــاد ســه بار
نشستیم و صحبت کردیم ،این چه حرفی است که
آن ها می زنند! آن ها اگر عرضه دارند ،ما به آن ها
گفتیــم زمیــن و امکانــات می دهیم و در ســاخت
سینما هم کمک می کنیم ولی کم کاری خودشان
را گــردن مــا می اندازنــد و می خواهند توپ کــم
کاری را به زمین شــهرداری بیندازند .وی تصریح
می کنــد :شــش ســال قبــل در محله حســین آباد
واقــع در بولــوار شــهید رحیمــی زمینــی را که 4
میلیارد تومان ارزش دارد به اداره فرهنگ و ارشاد
اســامی دادیم و یکی از مفاد قرارداد این بود که
اگر تا سه سال ســینما در این منطقه ساخته نشود
ما این زمین را پس می گیریــم ولی تا االن فرصت
دادیم و هر روز بهانه های مختلف می آورند.

جشنوارهفرهنگیهنریدانشآموزانکشوریکمتاپانزدهممرداددرنیشابوربرگزارمیشود

خراسان رضوی میزبان 1800دانشآموز نخبه فرهنگی هنری

مدیرکلفرهنگیوهنریوزارتآموزشوپرورش
گفت:خراســانرضــویازیکمتاپانزدهــممرداد
مــاه ،میزبــان 1800دانشآموز برگزیده ســی و
پنجمینجشنوارهفرهنگیوهنریدانشآموزان
سراسرکشوراست.بهگزارشفارس،مهدیعلی
اکبرزاده در جلسه ســتاد اجرایی سی و پنجمین
جشــنواره فرهنگی و هنری دانشآموزی کشــور
در مشــهد ،افزود :بــا توجه بــه انتخاب مشــهد به
عنوان پایتخــت فرهنگی جهان اســام در ســال
 2017میــادی،مرحلــهکشــوریبزرگتریــن
جشــنوارهفرهنگیوهنریدانشآمــوزیدراین
شهربرگزارخواهدشد.ویادامهداد:برگزیدگان
اینجشنوارهدربخشهایهنرهایآوایی،ادبیو
پژوهشی،رسانهوفضایمجازی،هنرهایدستی
وتجسمیوهنرهاینمایشیوفیلمکوتاه،ازتاریخ
یکمتاپانزدهممردادماهدراردوگاهکشوریشهید
رجایینیشابوربهرقابتخواهندپرداخت.مدیرکل

اخبار

فرهنگی و هنری وزارت آمــوزش و پرورشاضافه
کرد :آثار فاخــر دانشآمــوزان این جشــنواره ،در
قالب9عنوانکتابونیزنشریاتضمیمهماهنامه
تربیت ،منتشر خواهد شــد .وی از حضور بیش از
 300نفر به عنــوان داور و عوامل اجرایی خبر داد
و گفت 20:کارگاه آموزشی نیز در کنار مسابقات
برگزارخواهدشد.دراینجلسههمچنینعلیرضا
کاظمیمدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضوی
گفت:ساالنهبیشاز 50همایشوجشنوارهملی
درمشهدبرگزارمیشود.طیتابستانامسالاین
اســتان ،میزبان برگزاری بیش از  20برنامه مهم
ملی اســت .وی میزبانی از دانشآموزان برگزیده
کشــوری را در جوار مضجع نورانی امــام رضا(ع)
نعمتی برشــمرد و افــزود :در مرحله اســتانی این
مسابقات ،ما میزبان 10هزار دانشآموز هنرمند
بودیمکهاینرقم،نشاندهندهاستعدادوفعالیت
هنریاستاناست.
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سینما « شهر قصه» پس از تخریب /عکس :صادق ذباح

•برای ساخت سینما کمک می کنیم

وی با بیان ایــن که زمین پیشــنهادی ما یک زمین
ورزشــی بود ،تاکید می کند :ما در آن زمین فنس
کشــیدیم ،دروازه برای فوتبال درست کردیم ،اما
مجبــور شــدیم فنس هــا و دروازه هــا را برداریم تا
آقایان سینما بسازند ولی عدم تعهد ساخت سینما
باعث شــد مردم منطقه بی سرو سامان شوند .وی
همچنیــن درباره زمین پیشــنهادی کــه در بولوار
شــهید آوینی قــرار دارد ،می گوید :برای ســاخت
ســینما در این منطقه هیچ مشکلی نداریم ،بیایند
زمینی را که در حســین آباد اســت تحویل دهند و
مابه التفــاوت قیمت زمین دیگــر را پرداخت کنند
تا ما آن جا را در اختیارشــان قرار دهیم ،ضمن آن
که اگر ارشــاد واقعا دنبال انجام این کار اســت ما
هم در ســاخت ســینما کمــک می کنیم اگــر واقعا
دنبال کار هستند!

•حاشیه شهر سینما می خواهد

بــا وجــود اختــاف نظر هــای موجــود دربــاره این
موضوع ،آن چه مهم است ضرورت به نتیجه رسیدن
احــداث ســینما در منطقه گلشــهر مشــهد اســت،
منطقهای که داشتن سینما حق ساکنان آن است اما
حاال پس از سال ها بال استفاده بودن تنها سینمای
منطقه ،ساکنان آن نه تنها شاهد احیای آن نیستند
بلکه 3ماه قبل تخریب این سینما را مشاهده کردند.

معاون استاندار در دیدار و گفتوگو با رئیس بنیاد نخبگان
اســتان از پیگیری تشــکیل شــورای گفت وگو با نخبگان
خبر داد و گفت :این استان مهد علم و دانش بوده و است
لذا باید از ظرفیت فکری نخبگان برای حل مشکالت در
بخشهای مختلف استفاده کرد و در همین راستا شورای
گفت وگو با نخبگان خراســان رضوی تشــکیل می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اســتانداری« ،سید جواد
حســینی» به طرح گفت وگــوی نظام مند مــردم و دولت
در استان اشــاره و خاطر نشــان کرد :در راستای افزایش
ســرمایه اجتماعی و ارتباط نظام مند مردم با دولت طرح
گفتوگوی دولت با  22قشر از مردم استان اجرایی شده
است که نخبگان نیز یکی از قشــر های مورد توجه در این
طرح هســتند .در ابتدای این جلســه دکتر احمدی زاده
رئیس بنیاد نخبگان استان به ارائه گزارش فعالیت های
صورت گرفته در حوزه نخبگان استان پرداخت.

•سند ملی سالمت اجتماعی تدوین می شود

معاون استاندار همچنین روز گذشته در جلسه کارگروه
تخصصی امــور اجتماعی و فرهنگی اســتان اظهار کرد:
یکی از مصوبات شــورای اجتماعی کشــور تدوین ســند
ملــی ســامت اجتماعی اســت کــه بــه زودی این ســند
تدوین می شود .حسینی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی
عملیاتــی ،گفت :برنامــه عملیاتــی حــوزه فرهنگــی و
اجتماعی استان تدوین و به دستگاه های اجرایی استان
ارســال شــده و مدیــران دســتگاه های اجرایی نیــز باید
برنامههای دســتگاه خود را در این حوزه بر اساس برنامه
ارســالی تدوین کننــد .وی افــزود :شناســنامه فرهنگی
شهرستان های خراســان رضوی تدوین شــده که نیاز به
تکمیل دارد ضمن آن که هفته فرهنگی شهرستان های
استان نیز از اول مهر ماه آتی به اجرا در می آید که طی آن
هفته ،تمامی امکانات استان از قبیل ظرفیت رسانه ها و
سالنها در اختیار آن شهرستان قرار میگیرد.

