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قاسمی
کارشناسان  50سالگی را ورود به دوران میان سالی
می دانند اما این عمر را برای ساختمان ها 30
سال اعالم می کنند یعنی بعد از این مدت ،بنا دچار
فرسودگی می شود و نیاز به بازسازی دارد و اگر شرایط
فراهم باشد نوسازی آن بهتر است .سینما فردوسی
یکی از دو سینمای بزرگ مرکز استان است که نیم قرن
عمر دارد و نه تنها از دید کارشناسان راه و شهرسازی
بلکه از نظر سن و سال و با شرایط موجود ،زیادی هم پیر
شده است .به قدمت این بنای فرهنگی ،صندلی های
فرسوده ،آهنی و زمخت با روکش های پاره که وضعیت
آن رو به افول است و فضایی که در فصل سرما به دلیل
گازکشی نبودن با سوخت گازوئیل گرم می شود ،سقفی
که برخی از قسمت های آن آویزان است ،نما و ظاهر
نه چندان زیبای سینمای پیر؛ همه و همه بی رغبتی
تماشاگران برای تماشای فیلم در این سینما را در پی
داشته است 50 .سال از عمر سینما فردوسی می گذرد
و شهروندان همچنان گالیه دارند از این که بیرجند
امکانات چندانی برای تفریح و سرگرمی ندارد در حالی
که تماشای فیلم در سینما می تواند فرصت مناسبی
برای خانواده ها ،دانشجویان ،سربازان و  ...باشد اما
وضعیت نامناسب سینمای کهنه شهر ،رغبت به حضور
در آن را کم می کند« .فاطمی» ،از بیرجندی هایی است
که عقیده دارد سینما فقط مکانی برای تماشای فیلم
نیست بلکه آبروی شهر هم محسوب می شود و وجود این
مکان با ظاهر نامناسب و سالن فرسوده در شان مرکز
استان نیست به ویژه وقتی در یک میدان اصلی باشد.
شهروند دیگری اصل سینما را ظاهر ،نما و صندلی
های آن می داند و بر این عقیده است که وقتی سینما
وضعیت مطلوب ندارد مخاطبان هم عالقه چندانی
برای استفاده از آن نشان نمی دهند و فقط به دلیل
اکران فیلم هاست که گاهی به این سینما می آیند.

کارهای انجام شده
این گفته ها در حالی است که بهره بردار سینما
فردوسی سال گذشته از جلسه هایی برای رفع
مشکالت این مکان گفته بود که به نتیجه نرسید در
حالی که به نظر او بازسازی سینما بهترین راهکار برای
بهبود وضعیت نا به سامان آن است اما کاری انجام
نشده است و مالک باید برای این کار اقدام کند .به نظر

فیلم نامه بازسازی سینما فردوسی
کارگردان ندارد

«تخم پاش» ،تعویض یک المپ در بهبود کیفیت تصویر
موثر است اما تعویض صندلی ها و رفع دیگر مشکالت
سینما ،بودجه کالنی نیاز دارد که باید مالک اقدام کند
البته بازسازی به شکل تخریب نخواهد بود زیرا هزینه
آن باال و به حدود شش تا هفت میلیارد تومان نیاز است.
 20شهریور  96مسئول روابط عمومی و اطالع رسانی
سپاه انصارالرضا (ع) قدمت باالی سینما فردوسی را
تایید کرد و گفت که برای بازسازی این مکان بیش از یک
میلیارد تومان اعتبار اولیه برآورد و اوایل سال مصوب
شد اما هنوز تامین نشده است و به محض تامین اعتبار
بازسازی مجموعه آغاز می شود 29 .فروردین  97هم
«علی آبادی» هر چند مشکالت را انکار نکرد اما اعالم
کرد که هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده
است ولی هفته آینده جلسه ای به این منظور برگزار
خواهد شد که تصمیم گیری درباره وضعیت سینما
فردوسی به این جلسه بستگی دارد.

معاون مدیر کل
فرهنگ و ارشاد
اسالمی :برآورد
اولیه هزینه برای
تغییر وضعیت
سینما فردوسی
بیرجند 35
میلیارد ریال است

باز هم جلسه
بیشتر از یک سال زمان از این گفته ها می گذرد و چند
جلسه برای رفع مشکالت این مکان فرهنگی برگزار
شد .برای مثال جلسه  20دی سال گذشته مدیر کل

فرهنگ و ارشاد اسالمی ،فرماندار بیرجند و نماینده
سپاه ناحیه بیرجند از آن جمله است که مدیر کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی در این نشست تاکید کرد :سینما باید
با امكانات روز خدمات فرهنگی را به مردم ارائه كند
و بازسازی و رفع مشكالت سینما فردوسی كه یكی از
دو سینمای موجود در مركز خراسان جنوبی است،
ضروری است« .ناصر نبی زاده» ،اعالم آمادگی کرد که
با بررسی كارشناسی و پیگیری الزم با معاونت سینمایی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بازسازی این سینما در
دستور كار قرار گیرد« .علی ناصری» فرماندار بیرجند
هم تعامل بین حوزه فرهنگی سپاه و اداره كل فرهنگ و
ارشاد اسالمی را ضروری دانست و تصریح کرد که با هم
افزایی و هماهنگی بین بخشی در دستگاه های فرهنگی
استان ،برنامهریزی و وجود كارهای زیربنایی می توان
بعضی مشكالت و معضالت فرهنگی و هنری جامعه
را از بین برد .در این دیدار پس از بحث و گفت و گو مقرر
شد سپاه ناحیه بیرجند مراحل بازسازی سینما را پس
از تایید استعالم های مربوطه در گردش كار قرار دهد.

نقشه جدید برای به سازی سینما
حاال که چند ماه از این جلسه می گذرد معاون هنری و
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سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،برگزاری
جلسه ای به منظور رفع مشکل سینما فردوسی در ماه
گذشته با حضور فرماندار بیرجند و مسئوالن سپاه
پاسداران را مطرح می کند که قرار بود مصوبه های
قبلی برای ارائه طرح و نقشه توسط سپاه پاسداران
بررسی شود« .زمزم» ،از توافق های این جلسه یاد
میکند که قرار شد نقشه جدیدی برای به سازی سینما
فردوسی به این اداره کل ارائه و سپس برای برخوردار
شدن از حمایت به سازمان سینمایی در تهران ارسال
شود .فرماندار هم پذیرفت که با استاندار و سازمان
برنامه و بودجه برای تامین اعتبار کف سازی سالن و ...
گفت وگو کند و بخشی از اعتبار توسط سپاه پاسداران و
قسمتی هم در صورت تایید ،از سوی سازمان سینمایی
فراهم شود.وی میگوید :نقشه ها توسط سپاه
پاسداران به فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ارائه و
قرار شد با کارشناسان دفتر فنی این اداره کل و سپاه
پاسداران بررسی نهایی انجام و به تهران ارسال شود
تا در صورت تایید موسسه سینما شهر و مشمول کمک
شدن سینما ،استانداری و فرمانداری هم برای حمایت
از این مکان فرهنگی اقدام کنند .بنا به گفته وی در
نقشه های جدید سینما فردوسی ،طراحی چند سالن،
هزینه ها و  ....پیش بینی شده است تا بعد از بررسی
رفع نقص شود .کاربری محل فقط سینما خواهد بود
و احتمال زیاد به چند سینما تبدیل می شود اما باید
نقشه ها بررسی شود تا مشکلی پیش نیاید .مسئوالن
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با این مقدمات در صدد
هستند مدیر عامل موسسه سینما شهر به استان بیاید و
از سینماهای استان بازدید کند زیرا سینماهای قاین،
فردوس ،بیرجند و  ...همه مشکل و قدمت باالی 50
سال دارد و برخی سالن چند منظوره ای بوده که به
سینما تبدیل شده است .برآورد اولیه هزینه برای تغییر
وضعیت سینما فردوسی بیرجند  35میلیارد ریال
است که البته «زمزم» اولین شرط برای کمک بالعوض
موسسه سینما شهر را پذیرفته شدن طرحی بیان می
کند که توسط سپاه پاسداران ارائه شده است .سینما
شهر که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است
در سال های گذشته یک سوم هزینه طرح های پذیرفته
شده را پرداخت می کرد اما برای سینما فردوسی
مشخص نیست چقدر کمک شود .به گفته وی تا سال
گذشته برای هر پرده سینما تا  160میلیون تومان
کمک می شد اما برای امسال مبلغی اعالم نشده است.
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مرمت رباط شور  2سال زمان می برد
دیگر نه از حرکت کاروان ها خبری است و نه از صدای زنگوله شتران کاروان
و نه از جنب و جوش کاروانیان در محوطه کاروانسرا .حاال جز صدای باد در
حجره های کاروانسرا نمی پیچید اما قرار است دوباره رباط شور ،رنگ دیگری
به خود بگیرد و و پذیرای مهمانانی باشد تا دمی در آن بیاسایند البته در این
راه چالش هایی هم وجود دارد .شاید روزی که سرمایه گذار خصوصی برای
مرمت و بازسازی این کاروانسرای تاریخی ،پیشقدم شد فکرش را نمی کرد که
بازسازی آن چقدر طول بکشد اما برآورد رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری فردوس از عملیات مرمت آن دو سال و نیم زمان و حدود سه میلیارد
تومان اعتبار است« .صداقت» ،با اشاره به واگذاری رباط شور و خوشاب به بخش
خصوصی می گوید :سرمایه گذار رباط شور درخواستی برای دریافت تسهیالت
مطرح نکرده است .عملیات مرمت و بازسازی رباط شور از اسفند گذشته با
واگذاری بنا به بخش خصوصی شروع شد.

سال 99؛ بهره برداری از کتابخانه واعظ اسفدنی
یکی از پروژه های ناتمام کتابخانه های عمومی قاینات مربوط به اسفدن است
که به نام شاعر آوازه دار و مالک مزار «سنگ سفید»؛ واعظ اسفدنی شناخته می
شود .عملیات عمرانی کتابخانه واعظ اسفدنی اسفند سال  96شروع شد و طی
دو سال گذشته به پیشرفت  50درصدی رسید اما زمانی که مدیر امور کتابخانه
های عمومی قاینات برای اتمام این پروژه اعالم می کند سال  1399است.

 1.5میلیارد برای بازارچه صنایع دستی خراشاد
خراشاد به همت سرپنجه هنرمند اهالی ،روستای جهانی توبافی شد و با این
سند ،هر چند بر افتخارات بیرجند و خراسان جنوبی افزوده شد اما نیاز به احداث
بازارچه ویژه صنایع دستی در این روستا را قوت بخشید .به گفته مدیر کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری برای تحقق این هدف و ایجاد بازارچه
صنایع دستی در خراشاد ،هر چند سازمان میراث فرهنگی،تامین یک و نیم
میلیارد تومان را اعالم کرده اما هنوز مبلغی تخصیص نیافته است« .رمضانی»،
احداث بازارچه صنایع دستی در خراشاد را با اولویت رشته توبافی و بقیه صنایع
دستی استان اعالم کرد که به این منظور باید زمین و دیگر مقدمات فراهم شود
و منتظر تحقق این وعده سازمان ماند.

شروع مستندسازی بافت تاریخی  10روستا
نتیجه مطالعه و مستندسازی بافت های تاریخی ارزشمند ،ثبت ملی و در نهایت
جهانی آن هاست مانند ثبت بافت تاریخی بشرویه و بیرجند ،تون فردوس و ...
اما به تازگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با همین
هدف ،مطالعه و مستندسازی بافت  10روستا در استان را شروع کرده است.
روستاهایی که معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری از آن ها به عنوان بافت ارزشمند یاد می کند« .شریعتی» ،درح،
نایبند ،اصفهک ،ماخونیک ،اسفندیار ،دیهوک و  ...را از جمله روستاهای
برخوردار از بافت ارزشمند برمی شمرد و از ثبت ملی  15هکتار بافت تاریخی
اصفهک و نایبند خبر می دهد.

