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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

افشره

* کمبود فضاهای فرهنگی و هنری در ایــن ســال ها
موجب شده است بسیاری از فعالیت های فرهنگی و
هنری حتت الشعاع قرار گیرد.
* با وجود این که طرح مطالعاتی تاالر فرهنگ و هنر
بجنورد از سال  87شروع و ساخت آن از  7سال پیش
آغاز شد و قرار بود  36ماهه به امتام برسد اما منی توان
آینده روشنی را برای آن متصور بود .

تاالر فرهنگ و هنر بجنورد
در تاالر انتظار
اسدی   -مرتضوی
با دیدن پروژه تاالر فرهنگ و هنر بجنورد انسان
به آینده نگری مسئوالن شهرستان یقین پیدا
مــی کند ،مــاجــرای ایــن تــاالر را دیــده ایــد؟ این
پروژه بنا بود سال  93به اتمام برسد اما مسئوالن
شهرستان به فکر فرزندانمان هستند چــرا که
هنوز پروژه  30تا  40درصد پیشرفت دارد .باید
خوشحال باشیم که نوه های ما قرار است در آینده
از این پروژه بهره ببرند ،اکنون که به پروژه نگاه می
کنی باید از مبتکران رایانه سوال کنی که پروژه
چه زمانی تمام می شود 2 .میلیارد تومان اعتبار
به پروژه اختصاص داده اند آن هم به شکل اوراق
مشارکت که  24درصد افت می کند ،این امر به
منزله سطل آبی است که در یک کویر بریزند،
حــال چقدر آب الزم اســت تا ایــن کویر مرطوب
شود معلوم نیست .مدیران و نمایندگان این شهر

از تزریق کم اعتبارات می گویند در حالی که باید
تالش خود را برای گرفتن پول بیشتر کنند زیرا
گفته می شود پروژه های مشابه این پروژه در دیگر
استان ها در زمان مقرر به بهره برداری رسیده و
این استان از قافله عقب مانده است.
چه کسی است که نداند فرهنگ مهمترین هویت
یک جامعه است و یکی از راه های مهم توسعه
فرهنگ عمومی در جامعه ،توسعه بسترهای
فرهنگی اســـت ،ام ــا گــویــا چ ــرخ ه ــای توسعه
بسترهای فرهنگی در استان زنــگ زده است،
توسعه این بسترها در استان ماجرای طوالنی
دارد ،هستند پروژه هایی که مدت هاست به اتمام
رسیده اند و هنوز درهای آن ها به روی شهروندان
بسته است و این پروژه که گفته می شود قرار است
به سرانه فرهنگی استان تکانی بدهد هم لنگان
لنگان پیش می رود.
پروژه تاالر فرهنگ وهنر بجنورد یک پروژه ملی

است که قرار بود سال  93به بهره برداری برسد
اما با گذشت  4سال از این زمــان هنوز به بهره
برداری نرسیده است .از این پروژه ملی در حال
حاضر تنها اسکلتی بنا شده که گفته می شود
 80درصد پیشرفت دارد اما هنوز رنگ و روی یک
پروژه فرهنگی و هنری را ندارد.
مانند بسیاری از پــروژه های ملی دچــار کمبود
اعتبارات است ،پروژه ای در دامنه کوه دوبرار و
مشرف به محله ویال شهر که از آن محل می توان
شهرک گلستان و بابا موسی را هم دید ،باالی تپه
ای در میان درختان کاج ،قد علم کرده است ،با
این حال هنوز در خوابی طوالنی به سر می برد.
فضایی  11هزار و  600هکتاری را گرفته و دور
تا دور آن برای محافظت فنس کشی شده است.
ستون های بتنی و کرسی چینی ها تصویر غالب
این پروژه است اما همه چیز نشان از گذر زمان در
این پروژه دارد.

پروژه تاالر
فرهنگ وهنر
بجنورد یک
پروژه ملی است
که قرار بود
سال  93به بهره
برداری برسد اما
با گذشت  4سال
از این زمان هنوز
به بهره برداری
نرسیده است

کندی پیشرفت این پروژه و دست اندازهایی که
مدیران استان برای آن ایجاد کرده اند در حالی
است که مردم این شهر سال هاست منتظر مکانی
فرهنگی و هنری هستند اما به نظر می رسد با
وضعیت تزریق اعتباری که برای آن در نظر گرفته
شده سال های دیگر نیز باید منتظر بمانند.
به گفته سرپرست پروژه تاالر فرهنگی و هنری،
تاکنون  7میلیارد از  12میلیارد تومان اعتبار در
نظر گرفته شده برای این پروژه تخصیص یافته و
امسال هم قــرار است  2میلیارد تومان دیگر به
پروژه تزریق شود تا آهسته آهسته آجرهای بزرگ
ترین پــروژه فرهنگی استان چیده شود و شاید
روزی به بهره برداری برسد.
«قنبری» از  5بخش پروژه می گوید و یکی یکی
آن ها را می شمرد؛ از سینمای متحرک گرفته
تــا نگارخانه و رســتــوران هــا و کافی شــاپ ها،
توضیحش تصور زیبایی در ذهن ایجاد می کند اما
واقعیت چیز دیگری است .فضای اختصاص یافته
به سینمای متحرک در حال حاضر چاله ای بیش
نیست که در روزهای بارندگی احتماال به حوضچه
ای کوچک تبدیل می شود.
ســتــون هــای بتنی همه جــای پـــروژه هستند،
آرماتورهای بیرون زده از ستون ها در گذر زمان
زنگ زده اند و زنگار آن ها با آب باران از ستون ها
به پایین سراریز شده و رده های قرمزی سر ستون
ها ایجاد کرده است.
آرماتورها ،داربست ها ،بتونیر ها و تانکر های آب
همه جا دیده می شوند ،اما چیزی که کمتر دیده
می شود حضور کارگران است ،پروژه ای به این
بزرگی در روز بازدید خبرنگاران ما تنها با 10
کارگر در حال ساخت بود؛  10کارگری که فقط
چند نفر از آن ها در پروژه دیده می شدند.
بــه اذعـــان مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد اسالمی
خراسان شمالی سال  95تنها یک میلیارد تومان
به این پروژه اختصاص یافت و در آن زمان پروژه
تنها  40درصد پیشرفت داشت.
پروژه تاالر فرهنگ و هنر بجنورد در حال ساخت
است اما پیشرفتش رکورد الک پشت را هم زده
است ،پیش می رود اما گهگاهی به خوابی فرو می
رود ،این پروژه مشرف به یک محله است و مردم
محله هم چشم انتظار بهره برداری از آن هستند.

I Iکمبود فضای فرهنگی

اما در این میان هنرمندان هم به عنوان صاحبان
اصلی این خانه ،حرف هایی برای گفتن دارند
که نشان از ضــرورت توسعه فضاهای فرهنگی
در استانی است که داعیه دار گنجینه فرهنگ
هــاســت .یکی از هنرمندان با توجه به دامنه
گسترده فعالیت های فرهنگی و هنری ،ایجاد
فضاهای فرهنگی و هنری را در استان بسیار
ضــروری می دانــد و بر این بــاور است که کمبود
فضاهای فرهنگی و هنری در این سال ها موجب
شده بسیاری از فعالیت های فرهنگی و هنری
تحت الشعاع قرار گیرد.
وی که مایل به درج نامش نیست ،با اشاره به این

که در طول این سال ها هنرمندان رشته های
مختلف هنری ،خود را ثابت کرده اند اما اقدام
چندانی از سوی متولیان برای توسعه فضاهای
فرهنگی و هنری صــورت نگرفته اســت ،تصریح
می کند :پروژه تاالر فرهنگ و هنر ،در زمره پروژه
هایی است که به واسطه استقبال خوب و گسترده
هنرمندان و مــردم از نخستین دوره میزبانی
استان در جشنواره تئاتر رضوی ،کلید خورد ،اما
با گذشت چندین سال از وعده مسئوالن هنوز
سرانجامی پیدا نکرده است.
«حکمت شیردل» در زمره هنرمندان فعال در
عرصه هنر نمایش است ،او به مقایسه وضعیت
هنر در استان و کشورهای همسایه و نیز به
تشریح خألهای موجود می پردازد و بیان می
کند :هنرمندان در عرصه هنر نمایش نشان
دادنــد که از فضاهای فرهنگی ،به بهترین
شکل بهره برده اند و همان طور که برای ایجاد
فضای پالتو ،شاهد برداشتن قــدم هایی از
سوی دولتمردان بودیم ،هنرمندان قدم های
بیشتری برداشتند و با اجراهای مختلف نشان
دادند که ظرفیت هنر بیشتر از فضاهای موجود
است.
«رضـــا نــــادری» هــم کــه ســال هــاســت در عرصه
موسیقی فعالیت مــی کند توسعه فضاهای
فرهنگی و هنری را یکی از عوامل رونــق چرخ
اقتصاد هنر می دانــد و از چرخه تکامل نیافته
اقتصاد هنر در استان سخن می گوید که به واسطه
ارتباط تنگاتنگش با توسعه فضاهای فرهنگی و
هنری نمی تواند سهم به سزایی در رونق فعالیت
های فرهنگی و هنری داشته باشد.
این در حالی است که از نگاه این هنرمند ،اگر
مسئوالن نگاه جدی به این مقوله داشته باشند
و توسعه فضاهای فرهنگی را در دستور کار خود
قــرار دهند ،به طــور قطع به جــای حرکت الک
پشتی روند ساخت و ساز فضاهای موجود ،شاهد
تسریع در ساخت و ســاز پــروژه هــای ناتمام در
استان خواهیم بود و این گونه نه تنها چرخ اقتصاد
هنر لنگ نخواهد ماند بلکه هنرمندان با انگیزه
بیشتری در عرصه هنر فعالیت می کنند و شاهد
رشد هنرمندان در عرصه های مختلف هنری
خواهیم بود.

با همه موارد مطرح شده ،باید گفت تاالر فرهنگ
و هنر بجنورد یک پــروژه ملی است و احــداث آن
همزمان با چند استان دیگر آغاز شده ،اما دالیلی
موجب شده تا این پروژه همچنان کج دار و مریز
حرکت کند.
با وجــود این که طرح مطالعاتی تــاالر فرهنگ و
هنر بجنورد از سال  87شروع و ساخت آن از 7
سال پیش آغاز شد و قرار بود  36ماهه به اتمام
برسد اما نمی توان آینده روشنی را برای این خانه
متصور بود تا در آینده ای نزدیک ،اهالی فرهنگ
و هنر گرد هم آیند و از طرح ها و برنامه هایشان
سخن بگویند.

I Iکمبود اعتبار

در ایــن بــاره مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
خراسان شمالی به اهمیت قائل شدن دولت به
منظور تکمیل زیرساخت های عمرانی در حوزه
فرهنگ اشــاره می کند و بر این باور است که با
وجود کمبود منابع و اعتبارات در سال های اخیر،
نگاه ویژه ای به این پروژه شده و امیدوار است با
پیگیری های انجام شده شاهد سرعت بخشیدن
به روند این پروژه باشیم.
«حسین فرخنده» به دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی به همراه استاندار خراسان شمالی اشاره
و اعالم می کند :خواستار تسریع در روند تکمیل
پ ــروژه هستیم زیــرا هــر زمــان در اســتــان ،پــروژه
فرهنگی و هنری به بهره برداری رسیده ،شاهد
رونــق فعالیت های فرهنگی و هنری بــوده ایم،
بنابراین به جرئت می توان گفت که بهره برداری
از این پــروژه افق روشنی را در استان به دنبال
خواهد داشت.
وی البته به رایزنی با نمایندگان مجلس شورای
اسالمی بــرای پیگیری رونــد این پــروژه هم می
پــردازد و زمــان دقیقی را بــرای بهره بــرداری از
این پروژه متصور نمی شود و معتقد است :بهره
برداری از آن به تخصیص اعتبارات بستگی دارد.
با این همه طبق گفته های «معمار» ،مدیر دفتر
طــرح هــای عــمــرانــی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی کشور ،نبود اعتبار دلیل پیشرفت نکردن
این پــروژه است .این مقام مسئول در عین حال
امیدوار است که در صورت تزریق اعتبار این پروژه
سال آینده به بهره برداری برسد.

خبر مر تبط

به شرط تخصیص اعتبار
مرتضوی -در صورت تزریق اعتبار پروژه تاالر فرهنگ و هنر بجنورد سال آینده به بهره برداری می
رسد« .معمار» مدیر دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور با اعالم این خبر به
خبرنگار ما گفت :کل اعتبار هزینه شده برای این پروژه تاکنون  76میلیارد ریال بوده است.وی با بیان
این که اعتبار تخصیص یافته از سهم مصوب سال  61 ،96میلیارد و  328میلیون ریال بوده است،
اظهارکرد :تنها  30میلیارد ریال از این مبلغ اختصاص یافته است .وی ادامه داد :برای به اتمام رسیدن
پروژه ای که  40درصد پیشرفت فیزیکی دارد 48 ،میلیارد تومان اعتبار نیاز است.وی البته اعتبار در
نظر گرفته شده برای امسال را  26میلیارد و  250میلیون ریال اعالم کرد.

