اخبار

فرهنگ و هنر

فرهنگی

عضو کمیسیونفرهنگیمجلسمطرحکرد:

نیامدن «لوور» به مشهد به دلیل
کم کاری مسئوالن

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به
این که تضامین بیمهای انتقال آثار نمایشــگاه لوور پاریس
صرفا تا تهران بوده اســت ،گفت :تضمین بیمهای نشــدن
 100درصدی این آثار را باید کم کاری مسئوالن دانست،
انتظار میرفت مسئوالن برای آن فکری میکردند« .سیده
فاطمــه ذوالقــدر» در گفتوگو بــا «خانه ملت» بــا بیان این
که نباید فرصت دیــدن این آثــار را از مــردم و عالقهمندان
شــهرهای دیگر گرفت ،ادامه داد :بهیقین نمایش این آثار
در اســتانهای دیگر همچون تهران اســتقبال خوبی را به
دنبال خواهد داشت .وی با بیان این که مسئوالن سازمان
میراث فرهنگــی باید با شــرکتهای بیمــهای ،حرفهای و
البته جدیتر وارد مذاکره میشدند ،ادامه داد :بهتراست
مسئوالن با توجه به استقبال مردم از آثار موزه لوور ،از تجربه
به دســت آمده نهایت اســتفاده را کنند تا در موارد مشابه،
اقدامات حرفهایتری از خود بروز دهند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Wed.Jun،13،2018، No.3870

هیچ معدنی در حریم توس
پروانه بهرهبرداری معتبر ندارد

آغازاکران 3فیلمدرسینماها
در آســتانه فرا رســیدن عید ســعید فطر ،اکران فیلمهای
جدید در سینماهای کشــور آغاز شــد و از امروز سه فیلم از
مجموعه فیلمهای جدید ،در مشــهد نیز اکران میشــود.
فیلمهای «دلم میخواد»« ،دشــمن زن» و «در وجه حامل»
سه فیلمی است که از امروز اکران آن در سینماهای مشهد
آغاز میشود« .در وجه حامل» به کارگردانی بهمن کامیار،
روایتگر زندگی زنی به نام مهری است که ناخواسته درگیر
ماجراییمجهولمیشودودرپیحلآناست.کارگردانی
فیلم کمدی «دشمن زن» را نیز کریم امینی بر عهده داشته
استوسامدرخشانی،گوهرخیراندیشوبهارهكیانافشار
ازجملهبازیگرانآنهستند.کمدی«دلممیخواد»بابازی
رضا کیانیان ،مهناز افشار و محمدرضا گلزار ،فیلم دیگری
اســت که از امروز اکران میشــود و «بهمن فرمان آرا» آن را
کارگردانیکردهاست.سینماهایهویزه،اطلس،گلشن،
سیمرغ،پیروزیوآفریقاازامروزبااینفیلمهامیزبانمردم
مشهدخواهندبود.

•پروانهبهرهبرداریمعتبردرحریمتوسنداریم

عکس:میثم دهقانی

•میراث فرهنگی :همچنان پیگیر هستیم

همچنین مدیرکل امور موزههای کشــور گفت :همچنان
پیگیر هستیم که آثار موزه لوور فرانسه در مشهد به نمایش
در آیــد« .محمدرضــا کارگر» در گفــت و گو بــا خبرنگار ما
افزود :با آن که مسئوالن موزه لوور برای نمایش این آثار در
مشهد تمایل زیادی دارند اما متأسفانه با توجه به موضوع
تحریمها علیه ایران ،برای شــرکت بیمه گذار فرانســوی
که مســئولیت بیمه این آثار را به عهده دارد ،مشکالتی به
وجود آمده اســت .وی خاطرنشــان کرد :همچنان پیگیر
آن هستیم که با رفع این مشکل ،آثار تاریخی موزه لوور در
مشهد به نمایش در آید.
مدیر کل میراث فرهنگی استان هم در این باره به خبرنگار
مــا گفــت :پیگیریهــای الزم در حــال انجــام اســت و ما
همچنان آمادگی الزم برای برگزاری نمایشــگاه لوور در
مشــهد را داریم« .ابوالفضل مکرمی فر» افزود :به محض
این که مشکل مرتفع و از تهران به ما اعالم شود ،اقدامات
الزم را برای برگزاری انجام خواهیم داد البته بنابر اعالم
معاون میراث فرهنگی کشــور ،مدت زمانی کــه قرار بود
این نمایشگاه در مشهد برگزار شود ،به عنوان مدت زمان
تمدید برپایی آن در تهران تعیین است.

گزارش خبری
عبدالهی

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس ،روز گذشته
در حالی از رفع ممنوعیت فعالیت معادن در حریم
توس خبر داد که سازمان صنعت و معدن به عنوان
متولی این حــوزه ،دربــاره چنین موضوعــی ابراز
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مجاز اســت و فقط باید تردد کامیونهــا در منطقه
کنترل شود و تغییر مسیر بدهند.

اظهارات رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس تکذیب شد

بــی اطالعــی و دادســتانی نیــز چنیــن ادعایی را
تکذیب کرد.
به گزارش خراسان رضوی« ،مســعود ریاضی» در
نشست خبری روز گذشته گفت :یکی از مصوبات
این کمیتــه ،توقــف فعالیت معــادن غیــر مجاز در
منطقه بود اما با توجه به شکایتی که توسط مالکان
این معــادن شــکل گرفــت ،شــکایت آنهــا محق
تشــخیص داده و دوباره اعالم شــد که این معادن

اما معــاون امــور معــادن و صنایع معدنی ســازمان
صنعت ،معــدن و تجارت خراســان رضوی بــا ابراز
تعجب از چنین اظهار نظری از ســوی عضو شورای
شهر میگوید :من متوجه این که گفتهاند شکایتی
شــده و حکمــی آمده اســت نمیشــوم و اگــر آنها
اطالعاتــی دارنــد ،ارائــه کننــد« .رضا شــجاعی»
در گفت وگــو با خبرنــگار ما افــزود :هــم اکنون در
حریم شهر توس پروانه بهره برداری قابل اعتباری
نداریم البته درخواســتهایی در ایــن زمینه برای
صدور پروانه ارائه شده اما با مخالفت دستگاههای
استعالم شونده مواجه شده است.

•صحبتم بر اساس شنیدهها بود!
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اهمیت این موضوع ســبب شــد جزئیات بیشتر آن
را در تماس با این عضو شــورای شهر پیگیری کنیم
اما عجیب آن که «ریاضی» درباره آن چه در نشست
خبری رسمی اعالم کرده بود ،گفت :من بر اساس
شــنیده هایم این مطلــب را گفتم ،البته مســتندی
در ایــن بــاره وجــود نــدارد .وی در واکنش بــه این
که «ســازمان صنعت و معدن اســتان صــدور مجوز
جدید بــرای بهره بــرداری از معادن حریــم توس را
تکذیب کرده اســت» ،نیز گفت :اگر این گونه باشد
خیلــی عالی اســت البته تماســی هــم با شــهردار
منطقه بگیریــد ،فکر میکنــم موضوع را از ایشــان
شنیده بودم.

•تکذیب شهردار منطقه

اما «احمد محبی» شــهردار منطقه  12مشــهد هم
چنین صحبتی را تکذیب کرد و گفت :من نمیدانم
منظور جنــاب آقــای ریاضی چــه بوده اســت .وی
افزود :در شــورای حفظ حقوق بیت المــال در این
باره تصمیم گیری شــده اســت و شــهرداری هم به
عنوان همکار ،در اجرای ممنوعیت تردد کامیونها
با پلیس راهــور همــکاری و تابلوهای مــورد نیاز را
نصب کرده اســت .محبــی تصریح کــرد :نظارت و
تصمیم گیری درباره این معادن بر عهده ســازمان
صنعت و معدن است که قطعا در حال انجام وظایف
خود هستند.

•دادستانی هم تکذیب کرد
در این باره با معاون دادســتان مرکز استان به عنوان
نماینــده مطلع دســتگاه قضایــی در حوزه تــوس نیز
گفتوگو کردیم .قاضی «محمد بخشــی محبی» نیز
چنین ادعایی مبنی بر محق شــناخته شدن مالکان
معادنحریمتوسراتکذیبکردوگفت:احتمالدارد
کهمالکانچنینشکایتیرامطرحکردهباشندامااین
اظهارنظرکهشکایتآنهاپذیرفتهشدهباشد،هرگز.
وی تصریح کرد :قانون بــه صراحت غیرقانونی بودن
فعالیت در حریم منطقه توس را اعالم کرده و سازمان
صنعت و معدن نیز محلهای برداشت غیرقانونی در
این محــدوده را مشــخص و به دادســتانی ارائه کرده
اســت ،بنابــر این هرگونــه فعالیــت در ایــن محدوده
غیرقانونیاستکهخوشبختانهباوروددستگاهقضاو
تآنهاگرفتهشد.
پلمبکارگاهها،جلویادامهفعالی 

خبرهای بودجهای «ریاضی» برای توس

دولت  ۱۶میلیارد ،شهرداری  ۱۵میلیارد و فرمانداری  ۲میلیارد برای توس هزینه خواهند کرد
گزارش جلسه
میرزاده

رئیسکمیسیونتوسعهوعمرانتوسشورای
شهر مشهد گزارشــی از اعتبارات پیشبینی
شــده برای منطقه تاریخی توس ارائه کرد .به
گزارش خراسان رضوی" ،مسعود ریاضی" در
نشست خبری روز گذشته گفت :توس بودجه
مشخصی نداشــت و هر ســال در منطقه 12
بودجهای برای آن دیده میشد که هماکنون
در دفترچهای جداگانــه بودجهای حدود 15
میلیارد تومان بــه صورت نقــدی و غیر نقدی
برای ســال جاری آن اختصاص یافته اســت.
وی در ادامه با اشــاره به تصویب هشت طرح و
ســه الیحه طی فعالیت هشت ماه گذشته این
کمیسیون از اختصاص بودجه  16میلیاردی

پیشــنهادی دولت برای این منطقه به عنوان
یکاقداممهمیادوخاطرنشانکرد:قراراست
دو میلیارد تومان نیز از سوی فرمانداری به این
پروژه اختصاص یابد .همچنین چند میلیارد
تومان نیز توســط شــهرداری برای بازســازی
جلوخان هزینه میشود« .ریاضی» همچنین
گفت :از جملــه کارهایــی که انجــام آنها در
منطقه توس ضــرورت دارد ،تهیــه طرحهای
شهریاستکهبرایاینمنطقه،طرحویژهای
شــامل  2بخــش «طــرح راهبــردی» و «طرح
موضوعی -موضعی» تهیه میشــود .ریاضی
در ادامه گفت :با توجه به همــکاری اداره کل
راه و شهرســازی ،قرارداد طراحی طرح ویژه
توس نیز امضا و مشــاور برای آن گرفته شــد و
مرحله نخست آن شامل تهیه طرح راهبردی
نیز به انجام رســید .وی در ادامه افزود :ســند
راهبردیاحیایتوسرانیزبهتصویبرسانده

رئیس
کمیسیون
توس:اساسنامه
شرکتتوسعه
وعمرانتوس
ب هزودیدر
صحنعلنی
شورایشهر
بررسیمیشود

ایمکهدرآن،وظایفهردستگاهمشخصشده
است .وی همچنین از موافقت اولیه با تشکیل
یک شــرکت زیر نظر شهرداری مشــهد برای
ســامان دهی وضعیت منطقه توس خبر داد.
وی افزود :بــا توجه به این که این کمیســیون
بدون بخــش متناظــر اجرایی در شــهرداری
برایاجرایتصمیمهایکمیسیونبود،ایجاد
چنینساختاریدردستورکارکمیسیونقرار
گرفت .پیشــنهاد ســاختار اجرایی برای این
موضوع ،مهرماه ســال گذشته به شــورا ارائه
شد و در نهایت ،تصمیم بر آن شد یک شرکت
زیرمجموعه شهرداری مشهد برای رسیدگی
به موضوع توس تشکیل شود که با توجه به نظر
مساعد کمیسیونهای تخصصی ،اساسنامه
این شــرکت بــه زودی در صحن علنی شــورا
مطــرح و بررســی میشــود .وی تأکیــد کرد:
موضــوع فعالیــت شــرکت در حیطه مســائل

عمرانی ،اقتصادی ،سرمایه گذاری ،اجرایی و
فرهنگیاستوشهرداریبهصورتانتفاعیو
درآمدزایی به آن نگاه نمیکند بلکه قرار است
نقش تسهیلگری داشته باشد.

•رستموسامونریمانهمنمیتوانند...
ریاضی همچنین با انتقاد از عملکرد شورای
ملی احیای توس گفت :این شورا  22سال
قبل و بعد از پیام مقام معظم رهبری تشکیل
شــد که در طول این ســالها تنها دو جلسه
داشــته اســت .وی افزود :قرار بــود تصمیم
سازی در این شورا با استان و تصمیمگیری با
شورای احیا و مجری کار نیز میراث فرهنگی
باشــد .ریاضی در ادامه گفت :این مثلث به
وجود آمده را حتی رستم و سام و نریمان هم
نمیتوانند چکش کاری کنند و با ســاختار
فعلی شورا ،کاری انجام نمیشود.

اخبار
فرهنگی

میزان فطریه و کفاره اعالم شد

توضیحات مسئول ستاد استهالل درباره
استهالل هالل ماه ،فطریه و کفاره روزه

در آســتانه فرا رســیدن عید ســعید فطر ،مســئول ســتاد
اســتهالل اســتان درباره اســتقرار گروههای اســتهالل
ماه شــوال و همچنین میزان فطریه و کفاره ،توضیحاتی
ارائه کرد .به گزارش «خراســان رضوی» ،حجت االسالم
والمسلمین «ابراهیم معادی» در این باره گفت :بر اساس
محاســبات نجومی ،پیش بینی ما این است که هالل ماه
شوال ،روز پنج شــنبه  24خردادماه رؤیت میشود و روز
جمعهعیدسعیدفطرخواهدبود،بههمیندلیل 18گروه
استهالل در استان فعال خواهند بود تا روز پنج شنبه 24
خرداد ماه هالل ماه شوال را رصد کنند .وی خاطرنشان
کرد :بر اساس گزارشهای نجومی ،غروب خورشید روز
پنج شنبه  24خردادماه ساعت  19:51است و تا ساعت
 20:27امــکان رؤیت هالل ماه شــوال وجــود دارد و در
استان ،گروههای استهالل در مشــهد و شهرستانهای
نیشابور ،طرقبه ،خواف ،قوچان ،تربت حیدریه ،گلبهار،
گناباد ،بردســکن ،بجســتان ،کوهســرخ ،باخرز ،درگز و
تایباد مستقر میشوند تا هالل ماه شوال را رؤیت کنند.

•اقامه نماز عید فطر در حرم مطهر به امامت
آیت ا ...علم الهدی

مسئول ستاد استهالل استان همچنین درباره اقامه نماز
عیدسعیدفطردراستانگفت:نمازعیدسعیدفطر،همزمان
باروزعیددرسراسراستاناقامهمیشود.درمشهدنیزنماز
عید در حرم مطهر رضــوی وبه امامت آیــت ا ...علم الهدی
اقامه خواهد شــد .این مراســم از ســاعت  6صبح روز عید
آغاز میشود و اقامه نماز ساعت  6:45خواهد بود .حجت
االسالم والمسلمین معادی در ادامه افزود :در صورتی که
روزجمعهمقارنباعیدسعیدفطرباشد،باتوجهبهاقامهنماز
عید،نمازجمعهبرگزارنمیشود.رئیسدفترنمایندهولی
فقیه در استان همچنین میزان فطریه و کفاره در استان را
نیز اعالم کرد و گفت :میزان فطریه برای کسانی که غذای
غالب آنان نان است ،به ازای هر نفر شش هزار تومان معین
شده اســت و در صورتی که غذای غالب فردی برنج باشد،
فطریه بر اساس مبلغ ســه کیلوگرم برنج مصرفی او تعیین
میشود .وی افزود :میزان کفاره غیرعمد برای افرادی که
به دلیل عذر شرعی نتوانســتهاند روزه بگیرند ،به ازای هر
روزدوهزارتوماناستومیزانکفارهعمدینیزروزانه120
هزارتوماناست.

آمادگیشورا برایتخصیصاعتبار
بهاحیایبناهایتاریخیمشهد
رئیسشورایاسالمیشهرمشهد،ازآمادگیاینشورابرای
تخصیصاعتباربهبناهاوآثارتاریخیشهرمشهدخبرداد.به
گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان
رضوی« ،محمدرضا حیدری» در حاشــیه برنامه فرهنگی
آوای غدیــر درمجموعــه تاریخی فرهنگی مصلــی ،افزود:
اعتباراتیرابرایحفظخانههایتاریخیپیشبینیکرده
ایم و ایــن آمادگی وجــود دارد کــه به تناســب ظرفیت ها و
اعتباراتپیشبینیشده،همکاریهادنبالشود.

