اخبار

فرهنگ و هنر

فرهنگی هنری

درخشش قاری مشهدی
در مسابقات بینالمللی مالزی

«مختــار دهقــان»
قــاری مشــهدی که
رتبه دوم مســابقات
بینالمللــی قــرآن
در کشــور مالــزی را
کســب کــرد ،عصــر
دیــروز بــا اســتقبال
مردم و مســئوالن به
مشــهد بازگشــت .به گــزارش ایکنــا ،نماینده شایســته
کشــورمان که برای اولین بــار در مســابقات بینالمللی
مالزی شرکت میکرد ،با کســب رتبه دوم ،برگ دیگری
به افتخارات ایران در قدیمیترین مسابقات قرآن جهان
اســام افــزود ،اگرچــه انتظار بدون شــک کارشناســان
قرآنی کشورمان و استاد همراه وی رتبه نخست بود .آیین
اختتامیــه شــصتمین دوره مســابقات بینالمللــی قرآن
مالزی ،شامگاه شــنبه در ســالن اجتماعات «استقالل»
مرکــز تجــارت جهانــی «پوتــرا» برگــزار شــد .در رشــته
تــاوت و در بخش آقایــان ایــن دوره مســابقات «عبدا...
بن فهمی بــن جی نــور» از مالــزی« ،مختــار دهقــان» از
ایــران« ،صالحالدین هیصــام» از الجزایــر« ،ایمن احمد
حســن ابوعــام» از مصــر و «محمد مســعود مســروحن»
ازاندونــزی بهعنوان نفــرات اول تا پنجم معرفی شــدند.

در بازدید فرماندار از توس مطرح شد

نبودطرحتفصیلی،عمدهترین
مسئله مدیریت شهری در توس

در آســتانه روز ملی فردوســی ،فرماندار مشــهد و رئیس
کمیســیون ویژه توســعه وعمران توس از منطقه تاریخی
توس بازدید کردند .به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،در این بازدید «محمد رحیــم نوروزیان» فرماندار
مشــهد از عزم و اراده جدی دولت برای احیای این شــهر
تاریخی خبر داد و گفت :نهادها و دستگاههای دولتی باید
برای آبادانی توس هم افزایی و همگرایی داشته باشند و
الزم اســت نگاهی فرا سازمانی در دســتگاههای دولتی
در خصوص توس شــکل بگیرد .فرماندار مشــهد افزود:
از تالشهــای صورت گرفته توســط مدیریت شــهری در
بولوار شاهنامه و محدوده منفصل توس تقدیر میکنیم و
امیدواریم با حمایتهای دولتی و اعتبارات ملی بتوانیم
این روند را تسهیل و تسریع کنیم« .مسعود ریاضی» رئیس
کمیسیون ویژه توس نیز در این بازدید به اهمیت این شهر
تاریخی در جلب ســرمایه گذاری و مانــدگاری و پایداری
گردشــگران اشــاره و اظهار کرد :شــورای اسالمی شهر
مصمم اســت وضعیت محدوده منفصل توس را ســامان
بخشد .ریاضی افزود :توس یک ظرفیت بی بدیل در حوزه
گردشگری است و شورای شهر برای توسعه گردشگری
از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد .احمد محبی شهردار
منطقه  12مشــهد مقدس نیز گفت :از سال  92تا کنون
محدوده منفصل توس به شــهر مشــهد ملحق شده است
و با وجود فقدان کســب درآمد در این محــدوده خدمات
کامل شهری به 16هســته جمعیتی و بولوار شاهنامه در
حال اجراست .محبی افزود :فقدان طرح جامع تفصیلی
عمدهترین مسئله پیش روی مدیریت شهری در راه توسعه
توس است و امیدواریم با رایزنیهای انجام شده با مسکن
و شهرسازی این طرح به زودی نهایی و ابالغ شود.

افتتاحمجتمعسینماییجدید
درمشهدتا 3ماهدیگر
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خواب 3ساله شورای ملی احیای توس
مدیر کل میراث فرهنگی :تصمیم گیریها به شورای راهبردی استان تفویض شده است

گــروه فرهنگــی  32 -مــاه از تشــکیل آخرین جلســه
«شورایملیاحیایتوس»میگذردوهمچنانازادامه
تشکیل جلسات این شــورای مهم ملی خبری نیست.
به گزارش خراســان رضــوی ،از نوزدهم تیرماه ســال
 1375که رهبر معظم انقالب در بازدید توس و آرامگاه
فردوسیایننکتهمهمرامرقومکردندکه«احساسمن
آن اســت که دولت موظف اســت با همت به کار در این
بخش بپردازد و آن چه تاکنون شده بسی کمتر ازاندازه
بایسته است» ،همه تردیدها درباره ضرورت احیای این

منطقه تاریخی و پاسداشت فردوسی بزرگ ،کنار زده
و عزم ملی برای انجام ماموریتهای این حوزه تقویت
شد .تشــکیل شــورای ملی احیای توس ،از مهمترین
اقدامات برای انجــام ماموریتهای این حــوزه بود که
زمینه ســازمان دهی و اتخاذ تصمیمهای ملی درباره
این موضوع را فراهم ساخت.
شــورایی که در ابتدای کار شــروع خوبی داشت اما به
مرورتشکیلآنبهخاطرهتبدیلشد.وقتیدرسال93
این شــورا پس از  15ســال تعطیلی ،دوباره تشــکیل

جزئیات برنامههای
بزرگداشت روز ملی
فردوسی

جلسه داد ،امیدها به احیای آن زنده شد .تشکیل چند
جلسه این شــورا در ســالهای  93و  ،94امیدبخش
بود اما این امید هم چندان پایدار نبود و دوره تعطیلی
طوالنی مدت آن دوباره آغاز شد .حاال از آخرین جلسه
تشکیل این شورا که  19شهریور سال  94بود ،حدود
سهسالسپریشدهاست.اگرچهدراینمدتشورای
راهبردی احیای توس در اســتان جلســات و تصمیم
سازیهایی داشته اســت اما جای تردیدی نیست که
تعطیل بودن شــورای ملــی و حضور نداشــتن معاون

گزارش جلسه
میرزاده

نشست خبری اعالم برنامههای روز بزرگداشت
حکیــم ابوالقاســم فردوســی و پاسداشــت زبان
فارسی ،روز گذشته در اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان برگزار شد .به گزارش «خراسان
رضــوی» در ایــن نشســت ،مدیــرکل فرهنــگ و
ارشاد اســامی اســتان گفت :امســال در ستاد
بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ،عالوه بر
حضور دستگاههای مختلف و مسئول ،از تعدادی
از ســمنها و تشــکلهای مردمــی و نهادهــای
عمومی نیز دعوت به عمل آمد.

•تجلیل از  3شخصیت در حوزه
شناخت فردوسی

«سید سعید سرابی» افزود :امسال نشان حکیم
ابوالقاسم فردوسی به  3شــخصیت برجسته در
حوزه شناخت فردوسی و شاهنامه اعطا خواهد
شــد .همچنیــن ،همایش علمــی و پژوهشــی با
همــکاری قطــب علمــی و فرهنگــی فردوســی
شناسی و انجمن دبیران استان در روزهای 24
و  25اردیبهشت ماه برگزار میشود.

•تجلیل از استادکاران ساخت آرامگاه

مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان نیــز در این
نشست گلباران آرامگاه فردوسی ،اجرای ورزش
باستانی در آرامگاه و سخنرانی استاندار خراسان
رضوی ،نقالی ،شــاهنامه خوانی ،اجــرای تئاتر
«زال و رودابه» ،نورپردازی سه بعدی و نورافشانی
را از جملــه برنامههای مراســم روز بزرگداشــت

• 90میلیارد ریال برای توس طی 3سال

مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان در ادامه به تخصیص برخی

همزمان با افتتاح مرکز تخصصی تئاتر کودک در مشهد انجام شد

نکوداشت استاد «داوود کیانیان»

صبــح دیــروز و همزمــان بــا افتتــاح
مرکز تخصصی تئاتــر کودک کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
نکوداشــت اســتاد داوود کیانیــان
برگزار شد .داوود کیانیان نویسنده،
کارگــردان و محقق برجســته حوزه
کــودک و نوجــوان اســت کــه در
عرصه هنر و تئاتــر در زمره مهمترین
و بهترین کارگردانهای تئاتر ایران
قــرار دارد .شــایان ذکر اســت مرکز
تخصصــی تئاتر کــودک اســتان در
خیابان فکــوری  45واقع شــده و با
دارا بودن پالتو ،سالن نمایش ،سالن
خیمهشــب بــازی ،موزه عروســک و
محلی بــرای اجــرای تئاتــر روباز به
عنــوان ظرفیتی فوق العــاده هنری
در مشهد افتتاح شد.

دوشنبه  24اردیبهشت  .1397شماره 3848

رئیس جمهور و نمایندگان وزارتخانههای مرتبط ،کار
برایفردوسیرادرسطحمحلینگاهمیداردودغدغه
ملی برای آن شکل نمیگیرد.
وضعیت تشکیل جلسات شورای ملی احیای توس را
روز گذشــته از مدیر کل میراث فرهنگی استان پیگیر
شدیمو «ابوالفضلمکرمیفر»دراینبارهبه«خراسان
رضوی»توضیحاتی ارائه کرد :بخشنامهای در سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری کشور
تبیین شــده که بر اســاس آن بیــش از  70نقطه مهم
میــراث فرهنگــی کشــور تبدیل بــه پایگاه پژوهشــی
میراث فرهنگی شدهاند و از جمله آن میتوان به پایگاه
فرهنگی توس ،نیشابور ،پاسارگاد و .. .اشاره کرد .هر
یک از این پایگاه هــا ،هیئتهای راهبــردی دارند که
ابالغ آن را ادارات کل انجام میدهند و آنها در زمینه
توســعه ،احیا ،ترویج و تمامی آن چه کــه مربوط به آن

حکیــم ابوالقاســم فردوســی برشــمرد و گفت:
امســال برای نخســتین بار از اســتادکارانی که
در  50ســال قبل آرامگاه فردوسی را ساختهاند
تجلیل میشــود« .ابوالفضل مکرمی فر» افزود:
همچنین ،کاروان نمادین تشییع پیکر فردوسی
از روســتای پاژ (محل تولد فردوســی) به ســمت
آرامــگاه فردوســی حرکــت میکنــد و از دروازه
«رزان» وارد آرامــگاه خواهــد شــد .مکرمــی فــر
خاطرنشان کرد :برنامههای بزرگداشت این روز
در  23شهرستان برگزار خواهد شد .همچنین،
«نبرد 12رخ» که از وقایع مهم شاهنامه فردوسی
است در روستای «زیبد» گناباد بازسازی خواهد
شــد .وی افزود :اجــرای برنامه گروه موســیقی
«خوشــنواز» با تلفیقــی از خوانندگــی تاجیک،
افغان و ایران و نکوداشــت دکتــر «یعقوب دانش
دوســت» به عنوان پــدر معماری مرمــت بناهای
اســتان و به ویــژه احیای بــاغ آرامگاه فردوســی
در  26اردیبهشــت مــاه از دیگــر برنامههــای
بزرگداشت فردوسی اســت .از دیگر برنامههای
این روز ،نمایش «شــاهنامه بایسنقری» است که
قرار اســت برای نخســتین بار در معرض نمایش
عمومی قــرار بگیــرد و پیگیــر مســائل امنیتی و
حفاظتــی آن هســتیم و در صورتــی که ایــن کار
میسر نشــود« ،شاهنامه طهماســبی» به نمایش
در میآید .وی در ادامه گفــت :بازدید از آرامگاه
فردوسی در روز  25اردیبهشــت ماه برای مردم
رایگان خواهد بود.

عکس :میثم دهقانی

با طی مراحل آماده ســازی ،پروژه فرهنگی ،ســینمایی،
تجاری ویالژ توریست مشــهد تا حدود  3ماه دیگر افتتاح
میشود .به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی،
این پروژه بعــد از مجتمعهای اطلس و آرمیتاژ در مشــهد
مقدس با هشــت ســالن نمایــش فیلم و ظرفیــت 1500
صندلی طی ماههای آینده به بهره برداری خواهد رسید.
این پروژه بــا موقعیت مکانی مناســب و بــا ظرفیت باالی
پارکینــگ در ابتــدای طرقبه قــرار دارد .گفتنی اســت بر
اساس سیاستهای سینمایی اعالم شده از سوی محمد
مهدی حیدریان رئیس سازمان ســینمایی ،سالن سازی
در استانهای کشور ادامه دارد و وزارت ارشاد از ساخت
سالنهای سینما در شهرهای مختلف حمایت میکند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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اعتبارات درباره احیای توس اشاره کرد و گفت:
 30میلیــارد ریــال اعتبار بــرای احیــای توس و
رســیدگی به آرامگاه فردوســی ،بــرج و باروها و
دروازهها در نظر گرفته شده است .عالوه بر این،
در ســفر اخیر کاروان تدبیر و امیــد نیز مبلغ 90
میلیارد ریال به این موضــوع اختصاص یافته که
قرار است طی سه سال تأمین شود.

•پرونده ثبت جهانی توس تا  2ماه
آینده ارسال میشود

مکرمی فر در پاسخ به ســوال یکی از خبرنگاران
درباره مشــارکت آســتان قــدس در برنامههای
احیای توس نیز گفت :آســتان قــدس در عرصه
محوطه تاریخی ،مالک حــدود  10هکتار زمین
است که تاکنون هم ســو با میراث فرهنگی عمل
کرده و در بخشهایی که الیههای تاریخی دارد،
ساخت و ساز انجام نمیدهد.
وی همچنین در پاســخ به پرسش دیگری درباره
اقدامات انجام گرفته برای احیــای توس گفت:
برای عرصــه  42هکتــار نیزفاز صفــر مطالعاتی
آماده است و با اختصاص یافتن  30میلیارد ریال
برای توس ،برج و بارو را احیا خواهیم کرد و تالش
میکنیم شکوه توس را برگردانیم.
وی افزود :بحث ثبــت جهانی توس نیز همچنان
مطرح اســت و هم اکنــون ،ســه پرونــده را برای
ثبت جهانی در مرحله پیشنهاد داریم که پرونده
شــهر تاریخی توس در اولویت اســت و تــا دو ماه
دیگر ارســال میشــود .مکرمی فــر همچنین از
توقف فعالیت معادن توس خبرداد و گفت :تردد
کامیونها در عرصه تاریخی شــهر توس متوقف
شده است.

پایگاهاست،تاماالختیارهستند.آنچهکهمیخواهد
در آن پایگاه صورت بگیرد در هیئت راهبردی مصوب و
اجرا میشود .چون این هیئتها قدرت پیدا کردهاند،
اختیارات به آنها تفویض شده اســت .آخرین جلسه
هیئت راهبردی توس هم حــدود یک ماه پیش برگزار
شده است».
ایناظهاراتمدیرکلمیراثفرهنگیاستان،اگرچهدر
جایخوددارایاهمیتاستوازتفویضاختیارومجوز
تصمیم گیریهای استانی در حوزه توس حکایت دارد،
اما تجربه ســالهای اخیر و اختــاف نظرهای موجود
بین دســتگاههای اجرایی همچون میــراث فرهنگی،
شــهرداری ،صنعت و معــدن ،دادســتانی و .. .گواه آن
اســت که احیای تــوس با تصمیــم ســازیهای محلی
کار دشواری اســت و ضرورت تداوم برگزاری جلسات
شورای ملی احیای توس انکارناپذیر است.

•جشن فردوسی در میدان فردوسی
معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی فرهنگی
شــهرداری مشــهد نیــز در ایــن نشســت گفــت:
شهرداری و شورای شهر در دوره جدید ،اقداماتی
را در دستور کار قرار داد که از جمله آن میتوان به
تشکیل کمیســیون ویژه توس اشاره کرد« .هادی
بختیاری» افزود :متناظر با آن در حوزه فرهنگی،
بخش ساختاری در شهرداری برای آن تعریف شد
و به طور ویژه طی امســال ردیف بودجهای را برای
توس و مســائل فرهنگــی آن لحاظ کردیــم .برای
بزرگداشت روز ملی فردوســی نیز برنامههایی از
جمله افتتاح نمایشگاه خوشنویسی در چهارسوق
هنــر ،دو تئاتــر بــرای اجــرا در معابــر و پــارک ها،
 200نقالــی در مــدارس و فرهنگســراها ،اکران
تصاویری از مشــاهیر تــوس در بولوار شــاهنامه،
مســابقات کشــتی باچوخــه ،کارنــاوال دوچرخه
ســواری از میدان اســتقالل تا میدان فردوســی،
رویداد نوآفرینی با موضوع شاهنامه و گردشگری
و مراسم بزرگداشت فردوسی در میدان فردوسی
(از ساعت  17تا  22دوشنبه) از جمله برنامههای
شهرداری اســت .معاون شــهردار در ادامه گفت:
خانه شاهنامه در منطقه یک شهرداری راهاندازی
شــده اســت و تــاش میکنیــم در همــه مناطــق
شــهرداری حداقــل یــک خانه شــاهنامه داشــته
باشیم .بختیاری در پاسخ به پرسشی درباره تفاهم
شــهرداری و میراث فرهنگی اســتان گفت :اراده
خوبی در شورای شهر و شهرداری برای پرداختن
به موضــوع توس بــه وجود آمــده اســت و در حوزه
فرهنگی نیــز برنامههایــی را آماده کردیــم تا طی
سال انجام دهیم.

