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دردیدارمسئوالنادارهکلمیراثفرهنگی
مطرحشد

تاکید آیت ا ...علم الهدی بر ضرورت
تخصیص بودجه ملی برای توس
مــدیــر کــل و مــعــاونــان اداره کــل مــیــراث فرهنگی،
صنایع دســتــی و گــردشــگــری و همچنین بــرخــی از
مدیران تاسیسات گردشگری خراسان رضوی با آیت
ا ...علم الهدی دیــدار و گفت و گو کردند .به گزارش
 ،Alamolhoda.comامام جمعه مشهد مقدس در این
دیدار با بیان این که میراث فرهنگی باید پیوست فرهنگی
داشته باشد اظهار کرد :جریانهای فرهنگی باید وابسته
به امام رضا(ع) باشند .آیت ا...علم الهدی همچنین با
اشاره به ضرورت جذب شیعیان پاکستان و افغانستان
افزود :باید برای بازدید شیعیان محروم از زیارت حرم
مطهر امام رضا(ع) برنامه ریزی کرد .وی تصریح کرد:
ساخت و سازهای بافت پیرامون حرم مطهر رضوی باید
با معماری سنتی همراه باشد .آیت ا ...علم الهدی افزود:
میراث فرهنگی چیزی جدا از فرهنگ ما نیست ،باید
میراث فرهنگی یک پیوست فرهنگی هم داشته باشد.
جریانات فرهنگی با وابستگی به هویت اصلی شهر ما که
امام رضا(ع) است ماندگار خواهد شد .وی ادامه داد :در
بحث توس هم این پروژه بودجه ملی میطلبد تا به انجام
برسد ،چون توس باید به عنوان یک نماد تاریخی حفظ
و برجسته شود .نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد:
عمده حرکت شما در گردشگری بهتر است به سمت
زیارت و گردشگری مذهبی باشد ،باید برای این زائران
خارجی به عنوان گردشگر خارجی برنامه ریــزی و با
کیفیت از این ظرفیت بهره برداری شود.

افتتاحجشنوارهاستانیجهادگران
علموفناوری
میرزاده  -نهمین جشنواره استانی جهادگران علم و
فناوری ،صبح روز گذشته در دانشکده علوم دانشگاه
فردوسی مشهد افتتاح شد .به گزارش "خراسان رضوی"
در این مراسم که با حضور محققان و پژوهشگران بسیجی
استان برگزار شد ،جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع)
خطاب به پژوهشگران و محققان گفت :با وجود همه
مشکالت ،شما بسیجیان توانستید پرچم اقتدار علمی
جمهوری اسالمی ایران را در جهان برافراشته کنید و
اکنون ،ایران در جمع  10کشور اول در زمینه صنعت
موشکی و فناوری نانو قرار دارد .سردار "مجتبی غفورپور"
با تأکید بر این که این فعالیتها و رشد علمی ،واقعی و به
دور از اغراق است ،افزود :اگر این گونه نبود ،دشمن تا
این اندازه برای کسب این توانمندیها ما را آزار نمیداد.
"مجتبی تنها" گفت :در مرحله فراخوان آثار ،تعداد 125
اثر به دبیرخانه جشنواره ارائه شد که از میان آن ها67 ،
اثر شامل  11اثر از خواهران و  56اثر از برادران بسیجی
استان انتخاب شد.

جزئیات تشییع پیکر مطهر  30شهید گمنام دفاع
مقدس در ایام شهادت حضرت زهرا (س) در 16
نقطهازاستانتشریحشد.بهگزارشخبرگزاریدفاع
مقدس،سردار"علیاکبرنجاتی"مدیرکلحفظآثار
و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان صبح دیروز در
نشستیخبریدراینبارهگفت:پیکرمطهراینشهدا
کهمربوطبهعملیاتهای"خیبر""،بدر""،کربالی"4

و"کربالی"5هستند،پنجشنبه26بهمنبهفرودگاه
مشهدواردمیشود.ویخاطرنشانکرد:پیکرهای
مطهر این شهدا ،پس از برگزاری مراسم استقبال،
برای طواف به حرم مطهر حضرت رضا (ع) منتقل
خواهد شد .پیکر مطهر  17تن از این شهدا ،قبل از
سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و 13پیکر مطهر
نیزبعدازسالروزشهادتآنحضرت،درنقاطمختلف

صندلی خالی معاونت زیارت استانداری
و گذران امور معاونت گردشگری استان با جانشین

بالتکلیفی زیارت وگردشگری
گزارش خبری
عبدالهی

«زیــارت پیشران توسعه خراسان رضــوی خواهد
بــود»« ،در استان خراسان رضوی به محور زیارت
توجه ویژهای داریم»« ،خراسان رضوی محور توسعه
گردشگری کشور اســت»« ،مشهد امکان جذب
هفت میلیون گردشگر را دارد» و ... .اینها برخی از
اظهارنظرهای مسئوالن ملی و استانی درباره شهر
مشهد است .اظهاراتی که اهمیت موضوع زیارت
و گردشگری را در این خطه ایــران به خوبی نشان
میدهد اما عجیب است که این دو حوزه در استان
اکنونبالتکلیفاست.

• 2ماه از رفتن معاون زیارت گذشت

اوایل دی ماه بود که «علیرضا رشیدیان» استاندار
خراسان رضوی با صدور پیامی ،از خدمات «محمد
حسن واحدی» معاون سابق هماهنگی و مدیریت
امور زائران استانداری تقدیر کرد .اکنون با گذشت
حــدود دو مــاه از خداحافظی واحــدی با معاونت
زیارت استانداری ،هنوز گزینه جدیدی برای تصدی
این معاونت معرفی نشده اســت .اگرچه به گفته
برخی مسئوالن ،فعالیتهای این حوزه روی زمین
نمانده و دنبال میشود« .مهدی فروزان» مدیر کل
هماهنگی امور رفاهی زائــران در معاونت زیارت

استانداری ،در گفت وگو با خبرنگار ما در این باره
میگوید :در جریان تصمیمات مربوط به انتصاب
معاون زیارت نیستم اما آن چه مشخص است این
که فعالیتهای اداره کل هماهنگی امور رفاهی
زائران و همچنین اداره کل هماهنگی امور فرهنگی
این معاونت طبق برنامه دنبال میشود .فروزان
میگوید :با توجه به نزدیک شدن تعطیالت نوروز و
حضور گسترده زائران در مشهد ،ستاد خدمات سفر
نیز به خوبی فعال شده و سعی کرده ایم وقفهای در
انجام کارهای این حوزه پیش نیاید ،ضمن آن که
فعالیتهای این حوزه مستقیما زیر نظر استاندار
انجام میشود و تالش بر این است که کاری روی
زمین نماند.

• 6ماه جانشینی درمعاونت گردشگری!
اما معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان داستان پیچیده
تری دارد .فروردین امسال «حسین زارع صفت»
مدیر کل اسبق میراث فرهنگی استان «معصومه
توانگر» را به سرپرستی معاونت گردشگری این
اداره کل منصوب کرد که البته این انتصاب ،موقتی
و به صورت مامور به خدمت از جهاددانشگاهی
در میراث فرهنگی بود .چند ماه بعد و به دنبال
ماجراهای تغییر و تحول در اداره کل میراث
فرهنگی ،زارع صفت ،خود این اداره کل را ترک

استان تشییعوبهخاکسپردهخواهدشد.
در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و در اجتماع
فاطمیون مشهد ،پیکر مطهر  13تن از این شهدا ،از
میدان شهدای مشهد به سمت حرم مطهر رضوی
تشییعخواهدشدوپیکرمطهریکشهیدگمنامنیز
بعد از تشییع ،در مدرسه علمیه امام محمد باقر(ع)
واقع در کوی طالب مشهد به خاک سپرده خواهد

شد.همزمانباتشییعپیکرمطهر13شهیدگمنامدر
اجتماعفاطمیونمشهد،روح 49شهیدجاویداالثر
مدافع حرم لشکر فاطمیون که شهادت آنهــا به
خانوادههای آنــان اعــام شده است نیز به صورت
نمادینتشییعخواهدشدوعالوهبرآن،پیکرمطهردو
شهیدمدافعحرمنیزدرهمینروزتشییعودربهشت
رضابهخاکسپردهمیشود.

کــرد و دکتر «محمدرحیم رهنما» سکان اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان را به دست گرفت .دو ماه بعد و با اتمام مدت
شش ماهه حضور توانگر در معاونت گردشگری،
او اداره کل میراث فرهنگی را ترک کرد و «یوسف
بیدخوری» به عنوان جانشین ،مسئولیت این
حوزه کلیدی استان را بر عهده گرفت .با این تغییر
و تحوالت ،از مهرماه امسال معاونت گردشگری
استان با جانشین اداره میشود و حکمی برای
معرفی سرپرست این معاونت صادر نشده است.
با آمدن «ابوالفضل مکرمی فر» به عنوان مدیر کل
جدید میراث فرهنگی استان نیز هنوز انتصابی
ص ــورت نگرفته و معاونت گــردشــگــری استان
همچنان با جانشین اداره میشود.

وظایف آن با همت عالی دیگران و جانشینی دنبال
شود وضعیت رضایت بخشی نیست و رفع آن تدبیر
میخواهد .بی تردید مشهد مقدس که بر اساس
اعالممدیرکلاموررفاهیزائران در 10ماهابتدایی
امسال 28/5 ،میلیون زائر و مسافر داشته است به
برنامه ریزیها و حساسیتهای بیشتری در حوزه
زیارتوگردشگرینیازدارد.

•تشکیل شورای سیاست گذاری
گردشگری تا قبل از پایان سال

مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
استاندراینبارهمیگوید:باتوجهبهاینکهکمتراز
یکماهاستفعالیتامدراینمسئولیتراآغازکرده
ام،هنوزانتصابینداشتهامامادرفکرانجاماینکارو
تصمیم گیری درباره آن هستم« .ابوالفضل مکرمی
فر» میافزاید :به دلیل نزدیک بودن ایام نوروز و زیاد
بودنکارهادرادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگری
وصنایعدستی،تارسیدننوروزبرنامهایبرایایجاد
تغییراتدرهیچیکازمعاونتهاندارمواینکاربعد
ازنوروزانجامخواهدشد.مکرمیفرمیافزاید:امابا
توجهبهاهمیتحوزهگردشگریدرخراسانرضوی،
شورای سیاست گذاری گردشگری استان تا قبل از
نوروز تشکیل خواهد شد و معاونت گردشگری اداره
کل،دبیریاینشورارابرعهدهخواهدداشت.

•کمترازیکماهتاحضورگستردهزائران

امروز ،بیست و پنجمین روز از بهمن است و فرصت
چندانی تا آغاز سفرهای نوروزی زائران به استان به
ویژه مشهدالرضا(ع) باقی نمانده است .هرچند این
اطمینانوجودداردکهتمامظرفیتهایاستانبرای
میزبانیاززائرانومسافراننوروزیبسیجخواهدشد
و به گفته مسئوالن ،کاری روی زمین نخواهد ماند،
امااینکهدرخراسانرضویوبهویژهمشهدبهعنوان
دومین کالن شهر مذهبی جهان ،که به مدیریت و
برنامه ریزیهای حساب شده نیاز دارد ،دو معاونت
کلیدی زیارت و گردشگری بالتکلیف باشند و انجام

عبدالهی

حرکت ماشین آالت سنگین
روی مخزن آب انبار تاریخی!

تذکر پژمانفر در جلسه علنی و دستور
نایب رئیس مجلس برای رسیدگی به
تخریب اماکن تاریخی مشهد

جزئیات تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس و جاویداالثر دفاع از حرم تشریح شد

تشییع پیکر مطهر 13شهید گمنام و روح 49شهید مدافع حرم جاویداالثر در مشهد

گزارش خبری

خبر مرتبط
تاکید رئیس جمهور بر ضرورت
تقویت حوزه گردشگری
رئــیــس جمهور
کــشــورمــان روز
گــــذشــــتــــه در
نشستمشترک
اســـتـــانـــداران،
وزیــــــــــــــــران،
روسای سازمانهای اقتصادی و مدیران
مؤسسات مــالــی و اعــتــبــاری ،از تمام
استانداران خواست به رونق گردشگری
کمک کنند .موضوعی که مطمئنا یکی
از مهم ترین اقدامات بــرای آن ،معلق و
بالتکلیف نبودن معاونت های این دو
حوزه در استان هاست .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی،
دکتر روحانی در این باره گفت :آخرین
گزارشیکهدربخشصنایعدستیدیدم
حاکی از آن بود که در سال  96تاکنون
56هــزار شغل در زمینه صنایعدستی
ایجادشدهاستکهدراینعرصهمیتوان
تالشبیشتریانجامداد».روحانیاظهار
کرد«:تماماستاندارانبهرونقگردشگری
کمک کنند .برای گردشگری داخلی،
به هتلهای ارزانقــیــمــت و هتلهای
سهستاره نیاز داریــم .دولت زمینهای
فراوانی در شهرها دارد ،این زمینها را
به مردم واگــذار کنید و بانکها را هم به
مشارکتتشویقکنید.

اقدام شبانه شهرداری برای احداث راستگرد در محل
مسجد تخریب شده حوض معجردار ،با واکنش فعاالن
و دوستداران میراث فرهنگی همراه شد تا آن جا که این
اقدام ،دوشنبه شب متوقف و روز گذشته مورد بازرسی
و بازدید قرار گرفت .به گــزارش خراسان رضــوی ،پس
از تخریب مسجد حوض معجردار که اواخر دی صورت
گرفت ،مقرر شد آب انبار مجاور این مسجد و مخزن
زیرزمینی آن که در فهرست آثار ملی ثبت شده است،
حفظ شود اما اقدام دوشنبه شب شهرداری برای احداث
راستگرد در این منطقه (تقاطع خیابان نواب صفوی و
شارستان) نگرانیهایی را در این خصوص ایجاد کرد.
معاون میراث فرهنگی استان روز گذشته دربــاره این
اتفاق به خراسان رضوی گفت :پس از اطالع از این اقدام،
به محل مراجعه و از ادامه فعالیت ماشین آالت سنگین
جلوگیری شد« .مرجان اکبری» تصریح کرد :صبح امروز
(روز گذشته) نیز از محل بازدید داشتیم و مشخص شد در
محل مخزن آب انبار مسجد حوض معجردار کف برداری
شده است اما با توجه به بررسیهای ما به نظر میرسد
مخزن همچنان برقرار و آسیب ندیده است .اکبری افزود:
با توجه به این که این مخزن آب انبار جزو آثار ثبت ملی و
مربوط به دوره صفوی است ،با هماهنگی و اقدام صورت
گرفته ،مقرر شد فعالیت عمرانی در این محدوده بدون
استفاده از ماشین آالت سنگین ادامه یابد« .مکرمی فر»
مدیر کل میراث فرهنگی استان نیز عصر دیروز با تایید این
که مخزن آب انبار تخریب نشده است ،گفت :پس از اطالع
از موضوع ،یگان حفاظت میراث فرهنگی وارد عمل شد و
از ادامه کار جلوگیری کرد که خوشبختانه این اقدام سبب
شد به مخزن آسیبی وارد نشود.

•تذکر در صحن علنی و اعالم موضع نایبرئیس
اما ماجرای تخریب مسجد حوض معجردار روز گذشته
به جلسه علنی مجلس شورای اسالمی نیز کشیده شد
و حجت االسالم و المسلمین «نصرا ...پژمانفر» درباره
این موضوع نکاتی را مطرح کرد .به گزارش خانه ملت،
پژمانفردرتذکریپیرامونتخریبمسجدحوضمعجردار
در مشهد گفت« :متاسفانه به رغم تذکری که دربــاره
تخریب مسجد حوض معجردار در مشهد که از مساجد
میراثی است ،داده شد ،هیچ توجهی به این موضوع نشده
کما این که در دو شب گذشته آب انباری که از دوران
صفویه و متعلق به این مسجد بوده نیز تخریب شده است.
درباره تخریبهای بی حساب سرمایههای ملی در کشور
هیچ کس پاسخ گو نیست ،در حالی که وزیر کشور به
شهرداری مشهد و بی توجهی آن به اماکن ملی باید تذکر
دهد .همچنین علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث
فرهنگی،صنایعدستیوگردشگریهرچندزیرمجموعه
ریاست جمهوری محسوب میشود ،به سبب مسئولیت
مستقیم در این خصوص باید پاسخ گو باشد .پروندهای
برای رسیدگی و جلوگیری از تخریب اماکن و میراث
فرهنگی تشکیل شود تا اتفاق مذکور به عنوان آخرین
لطمه به میراث فرهنگی ثبت شود».
علی مطهری نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی در
پاسخ به تذکر این نماینده گفت :رئیس سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به دلیل مسئولیت
بیشتر در این حوزه باید به این موضوع رسیدگی کند.

