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فرهنگ و هنر

میراث فرهنگی

شنیدهها از اصالح تفاهم نامه
شهرداری و میراث فرهنگی برای
سامان دهی ورودی آرامگاه توس

•طرح تفصیلی توس را تصویب میکنیم

ریاضی افزود :با توجه به محدودیتهای مالی که میراث
فرهنگیداردتالشداریمبهمیراثفرهنگیکمککنیم،
چرا که منطقــه تاریخی توس و آرامگاه حکیم ابوالقاســم
فردوسی آبروی شهر ماســت و معتقدیم اگر این مجموعه
سامان یابد گردشگری مشهد رونق میگیرد و ماندگاری
زائران نیز بیشتر میشود ،براین اساس یک طرح تفصیلی
برای توس تهیــه میکنیم ،متولی این طرح ســازمان راه
و شهرســازی اســت و اکنون منتظر مراحــل تصویب این
طرح هستیم.
ریاضی یادآور شد :ما همکاری خود را با میراث فرهنگی
از پیشخوان آرامگاه شروع کردیم و قصد داریم پروژههای
بعدی را بــه انجام برســانیم امــا اکنون امــکان همکاری
نداریم و تنها راهی که بــرای ما باقی مانده این اســت که
به برگزاری رویدادهــای فرهنگی ورود کنیــم ،به همین
منظور چند برنامه فاخر را در ایام نوروز در مجموعه توس
برگــزار خواهیم کرد .وی افــزود :در این زمینــه ،به مدت
سه روز ،برنامههای نوروزی در آرامگاه توس را شهرداری
برگــزار میکنــد و در ایــن برنامههــا تــاش میکنیــم از
مهمانانی در سطح ملی دعوت کنیم که تاکنون با محمد
اصفهانی و شهرام ناظری مذاکره کردیم تا در این برنامهها
حضور یابند.

•شنیدهها از حذف بازه زمانی  25سال

شــایان ذکر اســت بر اســاس اخبار دریافتی غیر رسمی،
قبل از شروع سال جدید ،تفاهم نامه آماده سازی ورودی
پیشــخوان آرامگاه توسط شــهرداری مشــهد ،به امضای
مســئوالن میراث فرهنگی و شــهرداری خواهد رســید و
این عملیات اجرایی خواهد شد اما انعقاد قرارداد تفاهم
نامه قبلی بــا اصالحاتی از جملــه تغییر مــدت زمان 25
سال برای بهرهبرداری شهرداری از این محدوده ،همراه
خواهد بود.

Sat،Mar،17،2018، No.3813

افتتاح 7کتابخانه
آستان قدس
در مساجد مشهد
خبر
فرهنگی

آیین بهرهبرداری از هفت کتابخانه آســتان
قدس رضــوی با حضــور تولیت این آســتان
در کتابخانه امام رضا(ع) قاســمآباد مشهد
برگزار شد .به گزارش آستان نیوز ،همزمان
با ایــن کتابخانــه ،شــش کتابخانــه دیگر با
اولویــت مناطــق محــروم توســط ســازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اســناد آســتان
قــدس رضــوی در مناطــق مختلف مشــهد
مقدس به بهرهبرداری رسید .کتابخانههای
امــام حســین(ع) واقــع در شــهرک طــرق،
مسجد محمدی(ص) واقع در شهرک شهید
رجایی ،مسجد و حسینیه الزهرا(س) واقع
در شــهرک شــهید آوینی ،مســجد چهارده
معصــوم(ع) واقــع در طبرســی شــمالی،
مسجد جواداالئمه(ع) واقع در بولوار توس،
کتابخانه امام رضا(ع) در مسجد امام جعفر
صادق(ع) در بولــوار وکیلآبــاد و کتابخانه
امام رضا(ع) واقع در مسجد غدیر باباعلی در

شهرک قاسمآباد با بیش از 250هزار نسخه
کتاب ،کتابخانههایی اســت که روز گذشته
افتتاح شــد .حجتاالســام و المســلمین
«سید ابراهیم رئیسی» در آیین بهرهبرداری
از هفت کتابخانه مساجد مشهد ،با تأکید بر
این که موضوع علم و دانش از شاخصههای
مهم فرهنــگ رضــوی اســت ،اظهــار کرد:
کتابخانــه مرکزی آســتان قــدس رضوی از
معتبرترین کتابخانههای جهان اسالم است
و از این کتابخانه شاخص میتوان انشعاباتی
را در مناطق مختلف به ویژه غیربرخوردار در
کشور تأسیس کرد.
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عکسaqr.ir:

بیســت و پنجم آذر ماه بود که اداره کل میــراث فرهنگی
استان و شهرداری مشهد برای به ســازی بخشی از شهر
تاریخی توس تفاهــم نامه همکاری امضــا کردند .در این
تفاهم نامه که به امضای «قاسم تقی زاده» شهردار مشهد
و دکتــر «محمدرحیــم رهنمــا» مدیــر کل ســابق میراث
فرهنگی استان رسید ،قید شده بود «پس از اتمام عملیات
عمرانی و اقدامــات الزم اجــازه هر گونه بهره بــرداری از
محدودههــای مذکــور در چارچــوب مقــررات قانونــی و
ضوابط عرصــه و حریم اثــر تاریخی به مدت  25ســال به
شــهرداری مشــهد واگذار میشــود» .پس از امضای این
تفاهم نامه مقرر شــده بود قــرارداد مربوط بــه آن بین دو
نهاد مربوط به امضا برســد که به گفته رئیس کمیســیون
توسعه و عمران توس شورای شهر ،این کار هنوز اجرایی
نشــده اســت .به گزارش پایــگاه اطــاع رســانی میراث
فرهنگی اســتان« ،مســعود ریاضــی» در این بــاره گفت:
«ما منتظر انعقــاد قرار داد بــا اداره کل میــراث فرهنگی
هســتیم اما هنوز پاســخی از میراث فرهنگی به ما اعالم
نشــده و امیدواریم این موضوع تعیین تکلیف شود» .وی
تصریح کرد :میــراث فرهنگی برای منطقــه توس در نظر
داشت نقشــهای را اجرا کند اما بعد متوجه شدیم که این
نقشــه کامل نیســت و نیاز به بازنگری و اصالحاتی دارد،
به همین دلیــل تصمیم گرفتیم طرح تفصیلــی برای این
منطقه تصویب و اجرایی کنیم.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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حجتاالسالم
والمسلمین
رئیسی:
آستانقدس
کتابخان ههایی
نهای
دراستا 
خراسان
احداثمیکند

•کتاب تابلویی تمام نما از فرهنگ و
تمدن یک ملت است

عضو مجلــس خبــرگان رهبری خاطرنشــان
کــرد :امــروز (دیروز) هفــت کتابخان ه توســط
آســتان قــدس رضــوی در مســاجد بــا تأکید
بــر مناطــق محــروم ،در نقاط مختلف مشــهد
افتتاح میشود و انشاءا ...بهزودی هشتمین
کتابخانه نیــز در یکی از مناطــق کمبرخوردار
این شــهر افتتاح خواهــد شــد .وی همچنین

کتــاب و کتابخانــه را از اصلیتریــن ابزارهای
اشاعهعلمودانشدرجامعهدانستوگفت:در
همین زمینه آستان قدس رضوی به نام مبارک
حضرت رضا(ع) کتابخانههایی در استانهای
خراســان رضوی ،جنوبــی و شــمالی احداث
میکند .وی خاطرنشــان کــرد :جامعهای که
فرهیختــه و آگاه باشــد هیــچ گاه تحــت تأثیر
شــایعات و جنــگ نــرم دشــمن قــرار نخواهد
گرفت .عضو مجلس خبــرگان رهبری با بیان
این که اســتکبار همواره با سوار شدن بر جهل
مردم به دنبال اســتعمار و غارت منابع ملتها
بوده است ،تصریح کرد :اساس تشکیل داعش
سوء استفاده اســتکبار جهانی به سرکردگی
رژیم صهیونیستی و آمریکا از جهل مردم بود.
وی ادامــه داد :انســانهای نــادان ،جاهــل و
بیاطــاع از حقایق دین همــواره بزرگ ترین
ضربههارابهاسالمواردکردهاند.تولیتآستان
قدس رضــوی در پایــان گفــت :در دیــدار روز
گذشته (پنج شــنبه) اعضای مجلس خبرگان
با رهبر معظم انقالب ،یکی از تأکیدات ایشان
درباره کتــاب خوانــی ،علم افزایــی و بصیرت
آفرینی و مسائل فرهنگی بود.

درباره جایگاه مسجد در جامعه ،گفت :مسجد
شبکه اجتماعی منسجمی است که میتواند
کارکردهــای بســیاری بــرای رفع مشــکالت
مردم داشته باشد .تولیت آستان قدس رضوی
تصریح کــرد :رهبر معظــم انقالب همــواره بر
رشد و گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
تأکید داشتهاند ،زیرا آن چه میتواند فرهنگ
یــک جامعــه را معرفــی کنــد و وســیله انتقال
تمــدن میــان نســلها و قرنها شــود و جامعه
را از بســیاری آســیبها مصون دارد« ،کتاب»
اســت .وی با بیان این که کتــاب تابلویی تمام
نما از فرهنگ و تمدن یک ملت اســت ،افزود:
اگر کتاب نبود ،به میزان بســیار زیادی انتقال
و بیان شجاعتها و رشــادتهای این ملت در
هشت سال دفاع مقدس به نسل جوان ممکن
نمیشــد .وی با تاکید بر این که توجه به علم،
دانش و دانش افزایی در آستان قدس رضوی
یکموضوعمحوریاست،گفت:بیشاز140
هزارکتابتوسطسازمانکتابخانههایآستان
قدس رضوی برای غنی سازی کتابخانههای
کشــور به ویژه در مناطق محروم ارســال شده
اســت .حجتاالســام و المســلمین رئیسی

از میان خبرها

اخبار کوتاه

علمی  -فرهنگی

فرهنگی

انتصاب 5عضو حقیقی هیئت امنای بنیاد امام رضا(ع)

طی حکمی از سوی وزیر ارشاد به عنوان رئیس هیئت امنای بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) ،پنج
عضوحقیقیهیئتامنایاینبنیادمنصوبشدند.بهگزارشخبرگزاریرضوی،براساسحکمدکترسیدعباس
صالحی ،آقایان علی اصغر کاراندیش (معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت ارشــاد) ،ابوذر ابراهیمی ترکمان
(رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی) ،قاسم تقی زاده خامسی(شــهردار مشهد) ،سید محمد مجتبی
حسینی( معاون امور هنری وزارت ارشاد) و حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانی پور (دبیر ستاد عالی
کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور) به عنوان پنج عضو حقیقی هیئت امنای این بنیاد منصوب شدند.

 2دانشآموزمشهدیدرکنفرانسبینالمللیدانشمندانجوان
دو دانش آموز مشــهدی برای اعزام به کنفرانــس بین المللی دانشــمندان جوان که در صربســتان برگزار
میشود ،به عضویت تیم ملی در آمدند« .عرفان بهروز» و «پارسا قالیباف» این دو دانش آموز مشهدی هستند
که پیش از این با فعالیت در تیم روباتیک آرمان مشــهد موفقیتهای بسیاری را در سطح ملی و بین المللی
کسب کردهاند.

* در همایــش «جلوه ایثــار» که توســط مدیریت
زائران غیر ایرانی آســتان قدس رضــوی برگزار
شــد ،از مادران و همسران شــهدای مدافع حرم
تجلیل و قدردانی شد.
* مدیر امور خدمه آستان قدس رضوی گفت :همه
شــرایط و امکانات برای ارائه خدمــات مطلوب به
زائران نوروزی در حرم مطهر رضوی فراهم است.
* تمثــال شــهید بابــا محمد رســتمی بــا حضور
خانــواده آن شــهید و جمعــی از مســئوالن و

شهروندان در محل تقاطع بولوار شهید رستمی
و بولوار مصلی رونمایی شد.
* ســاعت بازدید از موزه مرکــزی واقع در صحن
کوثر در تعطیــات نوروز ،1397از ســاعت  8تا
 22تعیین شده است.
* مدیر مرکز آفرینش و هنرهای ســنتی مصالی
مشهد از برپایی نمایشــگاه بزرگ هنر و خرید با
حضور انبوه هنرمندان و رشتههای متعدد هنری
در این مرکز خبر داد.

افتتاحیهپردیسسینماییگلشنمشهدعصرچهارشنبه
با حضور جمعی از مســئوالن و چهرههای ســینمایی در
حالی برگزار شــد که پس از مراسم و در ســاعات پایانی
چهارشنبه شب توسط اداره اماکن نیروی انتظامی پلمب
شد ،هرچند که عصر روز بعد با پیگیریهای انجام شده،
فک پلمب شد.
به دنبال پلمب شدن این پردیس ،رئیس اداره سینمایی
ارشــاد اســامی خراســان رضوی در گفت و گو با ایسنا
اظهار کرد :مراسم بدون هیچ مشــکلی تا پایان برگزار و
همه بخشها نیز بدون هیچ مشکلی اجرا شد.
«عبــاس خوشآهنگ» در پاســخ به ســوالی در خصوص
شــایعات مربوط به علت پلمــب مبنی بر مجوز نداشــتن
برنامــه افتتاحیه تصریــح کرد :مجــوز این مراســم را چه
کسی غیر از ارشــاد باید صادر میکرده است؟ آن هم در
مراســمی که در آن باالتریــن مقامهای امنیتی اســتانی
حضــور داشــتهاند و مهمانانی از سراســر کشــور حاضر
بودهاند« .
محمدکاظــم دبیــری» رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد
اسالمی مشــهد نیز اگرچه از پلمب شدن یا نشدن این
پردیــس ابراز بــی اطالعی کــرد ،گفت :ســینما کامال
بر اســاس مقررات راهانــدازی و بــا اداره اماکن نیروی
انتظامــی هم مکاتبــه شــده و برنامه هم مفصــل انجام
شــده اســت .اما با تایید خبر پلمب شــدن این پردیس
سینمایی« ،امیر شــهال» عضو شورای شــهر مشهد هم
به ایــن ماجرا واکنــش نشــان داد و در کانال شــخصی
خود نوشت« :داستان افتتاح سینمای گلشن به دست
مسئوالن سیاسی و ارشادی اســتان و چندلحظه بعد،
پلمب آن توسط دستگاه انتظامی ،گویای این حقیقت
تلخ و عریان است که فرهنگ گفت و گو ،تعامل ،مدارا و
تحمل ،حتی میان دستگاهها و دوایر دولتی یا حکومتی
وجود ندارد و عــادت کرده ایم گرههای ســاده را خوب
کو ِرکور کنیــم ،آن گاه با دندان ،برای گشــودن اش به
جهد برخیزیم».
اما عصر پنج شــنبه مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
اســتان با اعالم خبــر فک پلمــب این پردیس ســینمایی
اظهار کرد :با پیگیریهای استاندار محترم و فرماندهی
محترم نیروی انتظامی خراســان رضوی این سینما فک
پلمب شد.
«سیدسعید ســرابی» تصریح کرد :هماهنگیهای برابر
ضوابط ،مد نظر نیروی انتظامی بود که مدیریت مجتمع
متعهد به تامین نظر ایشــان شــد .شــایان ذکر اســت در
مراسم افتتاح این پردیس سینمایی ،مسئوالنی از جمله
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ،نایب رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس شــورای اســامی ،مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اســامی اســتان ،مدیر کل اجتماعی استانداری
و رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی مشــهدحضور
داشتند  .
همچنین از جمله بخشهای مراسم افتتاحیه این پردیس
که در فضای مجازی بازنشر شد ،صحبتهای اکبر عبدی
و اجرای زنده ســاالر عقیلی با همراهی همســرش حریر
شریعت زاده به عنوان نوازنده پیانو بود.

