گزارش ویژه

سه شنبه  ۴شهریور  ۵ 1399محرم  14۴2شماره ۳۳۵۳

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی سال های
پرباری را پشت سر گذاشته و دنیای پر نقش و نگار فرهنگ
و هنر استان در دولت تدبیر و امید ( )۹۹-۹۲از اتفاق های
بزرگ هنری خالی نمانده است و افزایش  16هزار متر مربعی
فضاهای فرهنگی و هنری ،بهره برداری از  24پروژه فرهنگی و
هنری با  362میلیارد و  322میلیون و  97هزار و  100ریال
اعتبار ،افزایش سرانه فضای کتابخانه ای و تولیدات فرهنگی و
هنری رنگ دیگری به فرهنگ و تاریخ این سرزمین بخشیده
و غبار محرومیت های فرهنگی و هنری را از چهره شهرها و
روستاهای استان برچیده است .اقدامات جهادی و بی نظیر اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت تدبیر و امید درخت پر
بار فرهنگ و هنر را بیش از پیش غنا بخشیده و موجب شده
است تا بار دیگر شاهد رویش جوانه های «تدبیر» در فرهنگ
و هنر و طنین «امید» در آسمان فرهنگ و هنر خراسان شمالی
باشیم.

سالن های سینمای استان

رشد 43درصدی
مراکز فرهنگی و هنری

بهره برداری از  24پروژه عمرانی
زیربنا 16 :هزار متر مربع

از یک به  9سالن

( از  783به  1119مرکز)

فضای کتابخانه ای :از 12207متر مربع به 22هزار و  722متر مربع

رشد  374درصدی صندلی سینماهای استان

فضای فرهنگی و هنری ( فرهنگسرا ،مجتمع ها و نگارخانه ها)

از  488صندلی به 2274

از  14840به  20060متر مربع

4پروژه در فاروج

مجتمع های فرهنگی و هنری فاروج و
تیتکانلو

کتابخانه روستایی روستای چهاربید

کتابخانه های روستایی روستای چری و خرق

مساحت 1170 :متر مربع

مساحت 1710 :متر مربع

اعتبار38،819،540،000 :

اعتبار48،697،507،100 :

 2پروژه در گرمه

کتابخانه مرکزی

کتابخانه روستایی روستای دشت

سالن پالتو شمس
کتابخانه های روستایی بیدک ،چناران،

اعتبار40،331،810،000 :

ارکان ،گریوان و قلعه جق

 3پروژه در شیروان

مساحت 5175 :متر مربع

 2پروژه در اسفراین
کتابخانه عمومی

مساحت2400 :

 2پروژه در مانه و سملقان
کتابخانه روستایی روستای زرد

قلعه

مساحت2320 :

آشخانه

سالن های نمایش فیلم:

یک

آموزشگاه آزاد هنری و
سینمایی:

9

45

81

17

9

مرکز مهارت آموزی:

شرکت خدمات غیر
سینمایی:

15

5

11

صفر

6

از  105نفر به  321نفر

رشد  141درصدی عضویت اهالی
فرهنگ و هنر استان در سامانه صندوق هنر
از  260به  628نفر

برقراری مستمری هنرمندان استان
از  ۸نفر به  ۳۸نفر
 ۸پرونده در دست اقدام

کسب بیش از  10عنوان برترکشوری
اداره کل در حوزه فرهنگ و هنر
انتشار  1300عنوان کتاب
و اهدای بیش از  50هزار عنوان کتاب
تماشاگران فیلم های اکران شده
از  ۲۵۳۰۰۰نفر به  ۵۷۲۰۰۰نفر

25

27

موسسه انتشاراتی:

20

کانون های فرهنگی و هنری
مساجد:

36

300

انجمن های فرهنگی و
هنری:

379

42

52

موسسه قرآن و عترت:

کتابخانه های روستایی غالمان و تازه
مساحت240 :
اعتبار2،736،200،000 :

اسفراین
گرمه

جاجرم

دکه مطبوعاتی:

12

مراکز فرهنگی و هنری
دیجیتال:

مساحت 490 :مترمربع

 2پروژه در راز و
جرگالن

اعتبار69،828،000،000 :

کانون آگهی و تبلیغات

38

55

پالتو شهید امانی

سالن پالتوی استاد شاهد

کتابخانه عمومی آشخانه

موسسات فرهنگی و هنری :

27

55

کتابخانه روستایی روستاهای
حسین آباد و ینگه قلعه

اعتبار5،577،000،000:

اعتبار57،029،000،000 :

12

مجتمع فرهنگی و هنری گرمه
مساحت 230 :متر مربع

اعتبار99،303،040،000 :

مجتمع های
فرهنگی و هنری:

10

 2پروژه در جاجرم

مجتمع فرهنگی و هنری جاجرم

7پروژه در بجنورد

سال
۹۲

سال
۹۸

بجنورد

اجرای برنامه های تئاتر

تماشاگران تئاتر

از  ۱۶۰۲اجرا به 2306

از ۲۴۳۰۰۰نفر به  ۶۴۱۰۰۰نفر

نمایش های تولید شده

اجرای صحنه ای موسیقی

از  ۴۱۰نمایش به 547

از  ۱۵۵اجرا به 480

تماشاگران اجرای صحنه ای موسیقی

نشریه محلی دارای مجوز:

25

28

چاپخانه و صنایع وابسته:

51

58

165

287

کتابخانه کانون های
فرهنگی و هنری مساجد:

رشد  205درصدی پوشش بیمه ای
اهالی فرهنگ و هنر استان

از  45000نفر به  188000نفر

ینگه قلعه شیروان
راز و جرگالن

3

