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نازتهیهکنندگانبهکرسینشست!

معاون ارشاد استان :افزایش تعداد فیلمها
و اکرانها در مشهد را پیگیری میکنیم

•تکاپویاستانبرایگرفتنحقمشهد

در این باره معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد استان
از پیگیریهــا بــرای افزایش تعــداد فیلمها و ســینماها در
جشنواره فیلم فجر مشــهد خبر داد و گفت :با توجه به این
که در جلســه اولیه ،اکران 22فیلم در همه استانها وعده
دادهشداماهماکنونتعداداینفیلمها 14فیلماعالمشده
است ،درخواســت مان را برای افزایش تعداد فیلمها ارائه
کردهایم«.افشینتحفهگر»درگفتوگوباخراسانرضوی
افزود :با توجه به جایگاه مشــهد در حوزه سینمای کشور و
همچنین استقبالزیادمشهدیهاازاکرانفیلمها،مطالبه
به حق مردم را در این حوزه پیگیــری میکنیم و امیدواریم
بتوانیم تعداد فیلمهــا و همچنین تعداد ســینماها را برای
برگزاریجشنوارهفیلمفجرافزایشدهیم.

•درخواست 5سالنبرایجشنواره

تحفهگرافزود:درخواستماامکاناکرانفیلمهایجشنواره
فجردرپنجسالنسینماهایهویزه،آفریقا،سیمرغ،اطلس
وشهیداصغرزادهاستکهتاکنوناکراندرسهسالنتقریبا
قطعیشدهاست.البتهامیدواریمبتوانیماینتعدادراافزایش
دهیم که در همین زمینه طی امروز و فردا جلساتی خواهیم
داشــت تا در این باره تصمیم گیری نهایی شود .تحفه گر در
پاسخبهاینسوالکهدرصورتقطعیشدنسهسالنکدام
ســینماها برای میزبانی از جشــنواره معرفی خواهند شد،
افزود :قطعا هــدف ما لحاظ کردن بیشــترین ظرفیت برای
میزبانیازمردماستوطبیعتاسالنهایباظرفیتبیشتررا
مدنظرقرارمیدهیماماباتوجهبهاینکههنوزتصمیمنهایی
گرفته نشده است ،نمیتوانیم اســامی سینماهای میزبان
جشنوارهرااعالمکنیم.

•اعالمزمانپیشفروشپسازمشخصشدنفیلمها
معاون ارشاد استان درباره زمان شروع فروش بلیتهای
جشنواره فیلم فجر مشــهد نیز گفت :قبل از نهایی شدن
جدول فیلم امکان پیش فروش بلیــت وجود ندارد ،البته
پیش فروش قطعی اســت و درصدی از بلیتها هم برای
فروش در گیشه لحاظ خواهد شد که جزئیات آن به زودی
مشخص میشود.

صورتجلسه یا توافقنامه
مسئله این است!
عبدالهی -تخریب مسجد حوض معجردار که
طی روزهای گذشته رخ داد ،بار دیگر موضوع
تخریب بافتهــای تاریخی و بــه ویژه بناهای
ثبت شده در فهرست آثار ملی را بر سر زبانها
انداخت و گالیههــا و انتقادهای بســیاری را
به همراه داشــت .ماجرایی که یکــی از نکات
مطرح شــده در آن ،امضای صورتجلســه یا
توافق نامهای بین میراث فرهنگی با شرکت
عمران و مسکن ســازان ثامن به مدیر عاملی
شهردارمنطقهثامنبود،موضوعیکهواکنش
دادســتانی را هم به دنبال داشــت و شهردار
منطقه و مدیر کل سابق میراث فرهنگی برای
توضیح درباره آن احضار شدند .این که توافق
نامه یا صورتجلســه مذکور چه بوده اســت،
موضوعیاستکهدربارهآنباشهردارمنطقه
ثامنومدیرپایگاهمیراثفرهنگیاینمنطقه
گفت و گو میکنیم.

شرکت عمران و به سازی شهری تملک شده
اســت ،مطرح کرده بود تا برای استقرار موزه
ملی پوشــاک اقوام استفاده شــود و مقرر شد
شرکت ثامن مجوز این کار را از شرکت عمران
و به سازی شهری دریافت کند .ثابتی تصریح
میکند :از طرف دیگر ســازمان مجری طرح
همتقاضایاصالحپروندهثبتیمسجدحوض
معجــردار را از میــراث فرهنگی درخواســت
کرد که مقرر شــد این موضوع پیگیری شــود
نه اقدام .طبیعتا وعده پیگیری ،تعهدی برای
تحقــق درخواســت ایجــاد نمیکند مــا باید
پرونده ثبتی را در شورای ثبت استان بررسی
میکردیموپسازآندرصورتموافقتاولیه،
موضوع برای بررســی و اعالم نظــر نهایی به
معاونتمیراثفرهنگیکشورومدیرکلثبت
آثار تاریخی ارجاع میشــد .اما در دو جلســه
شورای ثبت استان اکیدا با درخواست مطرح
شده مخالفت شد ،بنابراین نه تنها توافقی در
کار نبوده بلکه با موضوع مخالفت شده است.

«وفا ثابتــی» مدیر پایگاه
میــراث فرهنگــی ثامن
در پاســخ به این مســئله
که «گویــا بــرای اصالح
پرونــده ثبتــی میــراث
فرهنگــی بــا شــهرداری توافــق کــرده بود»
میگویــد :خیــر ،چنیــن توافقی نداشــتیم.
شــانزدهم آبان امســال جلســهای بــه اتفاق
مدیرکل میراث فرهنگی ،مدیر عامل شرکت
عمران و مسکن سازان ثامن داشتیم .بدیهی
اســت کــه دوطــرف در این جلســه هــر کدام
خواســتههای مد نظرشــان را بیــان کردند و
منجر به تنظیم صورتجلســه شــد ،نه توافق
نامه .در این صورتجلسه قید شده است که
مدیر کل میراث فرهنگــی تقاضای واگذاری
خانه تاریخی غفــوری را که به تازگی توســط

•نظر شهرداری مبنای قانونی ندارد

•صورتجلسه برای پیگیری بود،
توافقی نداشتیم

ثابتی همچنین درباره این که بر اساس اعالم
شــهرداری ،در ســال  87تمامی آثــار میراث
موجود در بافت پیرامونی حرم توسط میراث
فرهنگی معرفی شــده بود و برخــاف توافق
قبلی ،در ســال  94موضوع ثبت ملی مسجد
حوض معجردار مطرح شد ،میگوید :مطابق
قانــون ،ثبت آثــار ارزشــمند از وظایــف ذاتی
ســازمان میراث فرهنگی اســت و هــر زمانی
که انجام شــود ،باهدف انجام وظایف است.
بنابرایــن ،این اظهارنظــر که کلیه آثــار واجد
شــرایط در این بافــت باید در طــرح تفصیلی
مصوب سال  87قید میشد ،مبنای قانونی
نــدارد .البتــه مســجد حــوض معجــردار در
فهرست آثار ملی شناسایی شده قرار داشت
و پرونده ثبتی اولیه آن در دهه  80تهیه شده

امــا تکمیل نشــده بــود که در
دســتور کار قــرار گرفــت .وی
میافزاید :موضوع حفظ مســجد و بازنگری
طرح محور شارستان در قطاع  4بافت ثامن،
در کمیســیونهای تخصصی اداره کل راه و
شهرسازیوجلساتاستانداریباحساسیت
از سوی میراث فرهنگی پپگیری شد و مشاور
موظفشدپیشنهادهایخودراباهدفحفظ
این اثر ارائه کند که مستندات این موضوع نیز
وجود دارد .در این زمینه ما نیز پیگیر موضوع
بودیم که متاســفانه اقــدام شــهرداری برای
تخریباثرزودتربهنتیجهرسید.درهمینباره
مدیرکلمیراثفرهنگیاستاننیزازپیگیری
قانونــی بــرای حفاظت ایــن اثر خبــر داد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی میراث فرهنگی
اســتان ،ابوالفضــل مکرمی فــر در خصوص
ادعای شهرداری منطقه ثامن مشهد مبنی بر
وجود تفاهم نامه و اعالم رســمی آثار تاریخی
این منطقه شهرداری گفت :اعالم شمار آثار
تاریخی در این منطقه بــه هیچ وجه به معنای
نبودتداومدرشناساییوثبتآثار،اشیاوابنیه
تاریخی نیست بلکه کاوشها و شناسایی آثار
تاریخی اساسا روالی تدریجی دارد.

•شهرداری :برای حفظ آب
انبار،تدابیر الزم اتخاذ شده است

برای دریافت پاسخهای شــهرداری منطقه
ثامن درباره این موضوع نیز با روابط عمومی
این منطقــه تماس حاصل شــد امــا این طور
اعالم شد که مشروح پاســخهای شهرداری
درباره موضوع مسجد حوض معجردار روی
پایگاه اطالع رســانی قــرار گرفته اســت و از
همینتوضیحاتدرگزارشروزنامهخراسان
استفاده شــود .در بخشــی از این توضیحات
به نقل از«ســید فرهاد حجازی» معاون فنی
و اجرایی مجموعــه مجری طرح به ســازی و

عکس :صادق ذباح

مدیربخشاستانیجشنوارهفیلمفجرروزگذشتهجزئیات
بیشتریرادربارهاکرانفیلمهایاینجشنوارهدراستانها
اعالم کرد تا تاییدی بر ناز کردن تهیه کنندگان برای اکران
فیلمها در شهرســتانها و بی مهری به مخاطبــان خارج از
پایتختباشد.بهگزارشخراسان،اگرچهطیجلسهایکه
مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانبامسئوالنسازمان
سینمایی کشور داشت ،اعالم شده بود که امسال 23فیلم
جشنوارهدرهمهاستانهااکرانخواهدشداماچندروزبعد
«غالمرضا موسوی» عضو شــورای عالی تهیه کنندگان ،با
اظهاراتی،بسیاریازعالقهمندانبهسینمادراستانهای
کشوررادلسردکردوگفت«:برنامهریزیبهشکلیاستکه
 ۱۵استان،فیلمهایگروهسودایسیمرغیکو ۱۵استان،
فیلمهایگروهسودایسیمرغ ۲رانمایشمیدهند»واین
گفته موسوی یعنی تعداد فیلمهای جشنوارههای استانی
 12یا  13فیلم بیشتر نخواهد بود .روز گذشته مدیر بخش
اســتانی جشــنواره فجر نیز به نوعی این اظهارات موسوی
را تایید و اظهار کرد :از بین ۲۲فیلــم ۱۱،تا ۱۴فیلم برای
نمایش در اســتانها توسط دبیرخانه جشــنواره فیلم فجر
انتخاب میشــود که هر یک از این فیلمها ،در ســه سئانس
در ســالنهای مجهز سینمایی مراکز اســتانها به نمایش
درخواهند آمد« .سیدحسین ســیدی» در گفت وگو با مهر
افزود:درهفتهآیندهبعدازمشخصشدننامفیلمها،فروش
بلیتهاتوسطدبیراناستانیجشنوارهانجامخواهدشد.

پاسخ میراث فرهنگی درباره صورتجلسهای که به عنوان سند توافق با شهرداری
برای خارج کردن مسجد حوض معجردار از ثبت ملی منتشر شد

نوســازی بافت پیرامــون حرم رضــوی آمده
است :در سال  ۱۳۹۱موضوعات و مباحث
مربوط به خانههای تاریخی بین شــهرداری
و ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری باال
گرفــت و اصطکاک زیادی بیــن دو مجموعه
به وجود آمد و به دنبال این موضوع در تاریخ
 1391.5.19شــورای راهبــردی طرح به
سازی و نوسازی بافت پیرامون حرم تشکیل
جلســه داد .بر اســاس این گــزارش ،پس از
بررســیهای انجام شــده توســط موحدیان
(فرمانداروقت)بهعنواننمایندهتاماالختیار
اســتاندار ،فرماندار طی نامهای به استاندار
اعــام کــرد کــه پــس از مراجعــه و بررســی
کارشناســان ،فقــط  ۲۲اثــر از مجمــوع آثار
ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی کشور
کــه واقــع در منطقه ثامــن هســتند ،قابلیت
حفظ ،احیا و نگهداری در اولویت اول و دوم
را دارنــد .در ادامه این توضیحات ،با اشــاره
به همکاری و تعامل مناســب صــورت گرفته
برای حفــظ خانههــای تاریخی بلخاســت و
امیریوهمچنینجابهجاییمحورشارستان
قطاع  ۴با عــرض  ۵۰متر،به میزان  7.5متر
برای حفــظ این خانههــا آمده اســت :پس از
تغییر در ســاختار اجرایی شارستان قطاع۴
و با عنایــت به این کــه مجوزهــای الزم برای
تبدیل به احســن بنای فرســوده و در شــرف
ریزش مســجد صاحــب الزمان(عــج) که در
راســتگرد ورودی این محور قرار گرفته بود،
از اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان و
نماینــده محترم ولی فقیــه در اوقــاف و امور
خیریه کل کشــور دریافت شــده بــود و حتی
زمینی به مساحت  ۴۴۰متر مربع در حاشیه
شارستان قطاع ۴و با کمترین فاصله از مکان
فعلیمسجدبرایاحداثبنایجدیدمسجد

صاحب الزمان(عــج) در اختیــار اوقاف قرار
گرفت اما به دنبال ثبت این بنا توسط میراث
فرهنگی و گردشگری در فهرست آثار ملی در
اسفند ۱۳۹۴مجدد کار را از طریق حقوقی
پیگیری کردیم .درنهایت پــس از اعالم نظر
دادگاه بدوی شــعبه ۳۷اســتان در شهریور
 ۹۶رای اولیه به نفع شــهرداری صادر و پس
از آن حســب اعتــراض میــراث ،رای دادگاه

تجدیدنظر در دی  ،۱۳۹۶بر اســاس اعالم
نظر هیئت کارشناســی پنــج نفــره مبنی بر
خروج بنای مسجد از فهرست آثارثبتی صادر
شــد .در  1396.10.24بــرای قلــع بنای
مسجد اقدام شد که باز هم با توجه به دستور
موکد شهردار مشهد مقدس برای حفظ آب
انبارقدیمی(حوضمعجردار)مسجد،تدابیر
الزم اتخاذ شد.

خبر مرتبط

انتقادشدیدنایبرئیسکمیسیونفرهنگی
مجلس از عملکرد شهرداری

نماینده مردم مشــهد و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
روز گذشــته در بازدیــد از بافــت اطــراف حــرم رضــوی واکنش
تندی نشان داد .به گزارش فارس ،حجت االسالم والمسلمین
«نصرا ...پژمانفر» در این بازدید خطاب به مدیر شهرداری منطقه
ثامنبهعملکردخالفمصوبهشورایعالیمعماریوشهرسازی
از سوی مدیران شهرداری اشاره کرد و گفت :شما گفتید که بناهایی که اضطراری
استتخریبکردهاید،کجایتخریباینبنااضطراریبود؟یعنیواقع ًامشهدمتوقف
به خراب کردن این مسجد بود؟ چه ضرورتی داشت؟ وی تصریح کرد :من واقع ًا گالیه
دارم و هر کاری هم بتوانم انجام میدهم کــه از ادامه این روند جلوگیری کنم .تا این
لحظه مالحظه میکردم اما از حاال بــه بعد دیگر مالحظه نمیکنم ،من خیلی گالیه
دارم .پژمانفر ادامه داد :خانه خدا را شــما خراب کردید ،هیچ ضرری هم برای این
کار نبود بهجز این که مقابل این پروژه بود .کار شما اص ً
ال توجیه ندارد و خالف قانون،
مقررات و مصوبه شــورای عالی معماری و شهرسازی اســت .وی با اشاره به اتفاقات
خالف قانون که حول محور این مســجد رخ داد ،گفت :نظر قاضی محترم اســت اما
برای نهایی شدن حکم دادگاه هم مراحلی وجود دارد .شهرداری حکم را میگیرد و
بدون این که پشتوانههای این موضوع روشنشده باشد ،دست به تخریب میزند .این
حرکت کام ً
ال غیرقانونی است و ما انتظار داریم مسئوالن شهرداری توضیح دهند.

