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هنرمندان ما دارند یک بار
مصرف می شوند

ویژه برنامه گفت و گو با «هوشنگ مرادی کرمانی»
عصر چهارشــنبه بــه میزبانی دانشــگاه فردوســی
برگزار شد .در این برنامه دکتر محمد جعفر یاحقی
پژوهشگر ،نویسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشــگاه فردوســی ،هوشــنگ مــرادی کرمانــی
و افشــین شــحنه تبــار مدیر انتشــارات شــمع و مه
همچنین ناشــر ادبیات ایران در خارج از کشــور به
صحبت با دانشــجویان پرداختند .آن چه در ادامه
می خوانید ،بخش هایی از صحبت های هوشــنگ
مرادی کرمانی و پاسخ های او به سواالت حاضران
در این نشست است:
* کتاب هیچ وقت از بین نمی رود ،روز اولی که رادیو
آمدهمهگفتنددیگرکسیکتابینمیخواند،حتی
می گفتند دیگر لزومی ندارد مادرها قصه بگویند.
اما می بینیم که هیچ کدام نمی توانند جای دیگری
را بگیرند .کتاب اجازه فکر کردن به شما می دهد،
وقتی کتاب می خوانید سفیدی های بین سطر ها
به شما کمک می کند که تصویرسازی کنید ،کتاب
هیچ وقت کهنه نمی شود.
* صادق هدایت ،فروغ فرخزاد و ســهراب سپهری
چهره ماندگاری بوده اند که در هنگام حیات شان
مورد بی مهری قرار گرفتند.
* در حقیقت هنر دســت دوم طبیعت اســت وقتی
شما چیزی را که من نوشــتم می خوانید این دست
دوم اســت .دســت اولش را خودتــان بایــد ببینید
من اگر صحنه ای را نوشتم و شــما خواندید و لذت
بردید این واقعیت نیست ،شــما باید بروید اصلش
را ببینید.

در اجالس کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو

«دوتار» خراسان جهانی شد
عبدالهی ،ایشــان زاده -در چهاردهمین اجالس کمیته میراث جهانی یونســکو که
در بوگوتا پایتخت کلمبیا برگزار شد ،پرونده مهارتهای سنتی ساختن و نواختن
دوتار که از ســوی ایران ارائه شــده بود ،در فهرســت یونســکو ثبت جهانی شد .به
گزارش خراســان ،پــس از ثبت جهانی موســیقی مقامی شــمال خراســان ،حاال
ثبت جهانی «مهارتهای ســنتی ســاختن و نواختن دوتار» این هنــر اصیل ایران
را پرآوازه تر کرد .پس از کســب ایــن موفقیت ،وزیر میراثفرهنگی ،گردشــگری
و صنایعدســتی ،ثبت جهانی مهارتهای ســنتی ســاختن و نواختن دوتار را یک
موفقیت بزرگ برای ملت فرهنگ دوست ایران و دولت تدبیر و امید دانست و گفت:
مهارتهای سنتی ســاختن و نواختن دوتار در تمام مناطق استانهای خراسان
جنوبی ،رضوی و شمالی ،گلستان و مازندران به صورت گسترده رواج دارد ،دوتار
جزو قدیمیترین ،رایجترین و محبوبترین ابزار موسیقی این مناطق است.
به گزارش میراث آریا ،دکتر «علیاصغر مونســان» افزود :در میان مناطقی که نام
برده شد ،دو گروه معروف حامالن و مجریان وجود دارد که میتوان به «بخشیها»
بهعنوان دوتارنوازان و دوتارســازان خراســان شــمالی و همچنیــن دوتارنوازان
و دوتارســازان اســتانهای خراســان رضوی و جنوبی اشــاره کرد .عــاوه بر این
جوامع دیگری مثل کردهای کرمانج وترکمنها هم حامالن و مجریان این عنصر
هستند .وزیر میراثفرهنگی ادامه داد :هم اکنون این ساز از رواج گستردهای در
تمام مناطق روستایی و شــهری حوزه دوتار برخوردار اســت ،شاگردان استقبال
زیادی از این ساز میکنند و در نتیجه عالوه بر مناطق روستایی ،در بیشتر مناطق
شــهری حوزه دوتار کالسهای بسیاری برپا شــده و به آموزش شــفاهی و سنتی
دوتار میپردازند .وی خاطرنشــان کرد :حفظ و صیانت از آثار فرهنگی تاریخی و
میراث فرهنگی ملموس و ناملموس یک وظیفه ملی و همگانی اســت و امیدوارم
در ســالهای آینده نیز شــاهد ثبت دیگر پروندههای جمهوری اسالمی ایران در
اجالس کمیته میراث ناملموس بشری باشیم.

درگذشت استاد «رمضان بردری» که نامش در پرونده ثبت جهانی دوتار ذکر شده بود

دوتار را جهانیکرد و رفت ...

پرونده به اســتادان این ســاز اشاره شــده بود که
دو تــن از بزرگترین و معروفتریــن دوتار نوازان
کشور ،بخشی «رمضان بردری» از شمال خراسان
و استاد «عثمان محمدپرست» از جنوب خراسان،
از آن جمله بودند.
•تشییع پیکر استاد در قوچان ،با حضور
مردم و مسئوالن

همزمان با انتشــار خبر ثبت جهانی مهارتهای
سنتی ســاختن و نواختن دوتار ،خبری به گوش
رســید که هم بغــض داشــت و هم تســکین .خبر
درگذشت اســتاد «رمضان بردری» پیش کسوت
موسیقی مقامی خراســان بغض آور بود ،چرا که
بار دیگر ســتاره ای از آسمان فرهنگ و هنر خطه
خراسان خاموش شــد و دوســتداران این هنر را
اندوهگین کــرد .اما در کنار این بغــض ،دل آرام
شــد ،با این بهانه که بدون شــک روح آن هنرمند
بزرگ آرام تر از گذشــته خواهد بود ،چرا که نام و
هنرش در جهان پرآوازه شده است و حاال دیگر نه
تنها خراسانی ها که همه مردم ایران به او افتخار
خواهند کرد.
•ثبت جهانی ساختن و نواختن

اســتاد رمضان بردری یکی از استادان موسیقی
مقامی شــمال خراســان بود که نامش در پرونده
ثبت جهانــی ســاختن و نواختن دوتار ذکر شــده
بود .بر اساس اعالم «بهروز وجدانی» عضو هیئت
علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور
و مسئول تدوین پرونده ثبت جهانی «مهارتهای
سنتی ساختن و نواختن دوتار» ،در بخشی از این

به گزارش خراسان رضوی ،پیکر رمضان سلمانی
بــردری روز گذشــته باحضــور جمعــی از مــردم
هنردوســت شهرســتان قوچــان ،هنرمنــدان و
مسئوالن از مقابل اداره ارشاد تشییع شد و سپس
در قطعــه مفاخر و نــام آوران باغ بهشــت به خاک
سپرده شد.
زنده یاد رمضان سلمانی متولد  ۱۳۰۷و ساکن
روســتای بردر بخش مرزی باجگیــران بود که به
سبب تولد و سکونت در بردر ،به همین نام یعنی
رمضان بردری معروف شده بود .وی دوتارنوازی
وروایتگــری را نزد اســتاد رحیم خان بخشــی از
هنرمنــدان این منطقــه فراگرفته بــود و خود نیز
بیش از  ۶۰سال از عمرش را برای ترویج وتعالی
هنر بااصالت موسیقی مقامی و کرمانجی منطقه
صرف کرد .پنجه های ترکیبی و منحصر به فرد،
یکی از ویژگی هــای تکنیکی وهنری آن هنرمند
بود.
•پیام تسلیت مدیر کل ارشاد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان هم در
پیامی درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت .در
بخشــی از پیام دکتر «جعفر مروارید» آمده است :
«دیگر بار دوتاری دیگر از گنجینه موسیقی شمال
خراســان بر زمین گذاشــته شــد .اســتاد مرحوم
«رمضان ســلمانی بــردری» که بیــش از نیم قرن
به صحنه ایســتاد و بر زخمه دوتار نواخت ،امروز
پیکر این هنرمند روی دستان مردمانی از جنس
اســتقامت و اســتواری و اهالی هنر شهرســتان
قوچان تشییع شد».

اخبار
شهرستان ها

مدیرعاملشرکتعمرانگلبهارمطرحکرد:

برنامه ریزی برای بهره برداری از 1450
واحد مسکن مهر دردهه فجر

باقری  -گریوانی  ،مدیرعامل شــرکت عمران گلبهار
گفت :تاکنــون  31هــزار و  360واحد مســکن مهر
در گلبهار افتتاح شده اســت و هم اکنون هشت هزار
و  473واحد دیگــر در گلبهــار باقی مانده اســت که
امیدواریمطبقبرنامهریزیهایصورتگرفتههزارو
 450واحدراکههماینکباپیشرفتباالی 80درصد
هستند در دهه فجر امسال به بهره برداری برسانیم.
روانفر ،عضــو هیئت مدیره شــرکت مــادر تخصصی
عمران شهرهای جدید بااشاره به تعیین تکلیف 50
درصــد از واحدهای باقــی مانده پروژه های مســکن
مهرگلبهار برضرورت ارتقــای کیفیت واحدهاتاکید
کرد وگفت :مولفــه مهم برای مردم کیفیت مناســب
واحدهای مسکن مهر است که باید این امر به عنوان
یک اصل مهم مد نظر قرار داشته باشد.

خدماتدهیکاروانسالمت
هاللاحمرسرخسدرروستاها

محمودی-رئیــس جمعیــت هالل احمر ســرخس از
اعزام کاروان سالمت به روستای بخش مرکزی (تپه
میر احمد) درارائه خدمات بهداشتی و سالمت خبر
داد .به گزارش خراسان رضوی،رضائی با بیان این
که برنامه کاروان ســامت به همت داوطلبان گروه
مهارت شهرستان در روستای تپه میر احمد مستقر
شــدند ،افزود  :ایــن برنامه بــا هدف ارائــه خدمات
بهداشتی و درمانی  ،بهبود سطح سالمت محرومان
و ایجاد زمینه رشد و توسعه ســامت در روستا اجرا
شــد .وی با مثبت ارزیابی کــردن بازخــورد و نتایج
کاروان های سالمت به عنوان یک طرح عام المنفعه
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر  ،اظهار کرد:
در این برنامه  ،ویزیت رایگان ،خدمات مشــاوره ای
،انجام تســت های قند و فشــارخون ارائه می شود.
رضایی یــاد آور شــد:در اقدامی دیگر  38دســتگاه
بخاری و پنج عدد یخچال کــه از کمک خیران تهیه
شده در راســتای چتر حمایتی هالل احمر به سیل
زدگان روستای صمد آباد اهدا شد که ارزش ریالی
آن حدود  374میلیون ریال است.

سوژه ها وخبرها

افتتاح جشنواره سراسری و
نمایشگاه صنایع دستی در گناباد
صفری-رئیس میراث فرهنگی گناباد گفت  :جشنواره سراسری و
نمایشگاه ملی صنایع دستی و گردشگری باهدف حمایت از تولید
کنندگانصنایعدستی،افزایشنقشآفرینیهنرمنداندررونقاقتصادیاستانهایمختلف
و نشــاط اجتماعی ،در گناباد برگزار شد.شناســایی افزود :در این نمایشــگاه ،صنایع دستی
هنرمندان استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،تهران ،مازندران ،همدان ،زنجان،
اصفهان ،یزد ،گیالن ،اردبیل ،کرمان ،سمنان ،کرمانشاه ،گلستان و فارس در قالب 80غرفه تا
 28آذر در محل سالن ورزشی دانشگاه پیام نور گناباد در معرض دید عموم قرار داده شده است.

اخبارکوتاه
شهرستانها
شــعبانی-مدیر شــرکت ملی پخــش فــراورده های
نفتی منطقه ای شهرســتان تربــت حیدریه گفت:
با انتشار اطالعیه شرکت ملی پخش فراورده های
نفتی ایران برای لزوم اســتفاده از کارت هوشــمند
ســوخت و اجرای طرح مدیریت مصرف ســوخت،
بیــش از  ۲۴هزار نفــر از شــهروندان بــا مراجعه به
نواحی چهارگانه حوزه عملیاتی و سامانه هوشمند
منطقه برای بازیابی رمز و رفع اشکال کارت سوخت
خود اقدام کردند.
علی نوری /فرمانده انتظامی شهرســتان بردســکن
گفــت :در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت از شــهر
بردســکن ،پیگیری موضــوع به منظور شناســایی
و دســتگیری ســارق یا ســارقان به صــورت ویژه در
دستور کار پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ عبــاس نظافتــی اظهــار کــرد :ماموران
پلیس آگاهی و دایره تجســس کالنتری مرکزی با
اشراف اطالعاتی و بررسی شیوههای وقوع سرقت
به ســه ســارق حرفهای و ســابقهدار مظنون شدند
و پس از اطمینان از انجام ســرقت ها توســط آنان
با هماهنگی قضایــی این افــراد را در یک عملیات
ضربتی دســتگیر کردند.وی با بیان ایــن که افراد
دســتگیر شــده در بازجوییهای به عمــل آمده به
 ۱۰فقره ســرقت اعتراف کردنــد ،افــزود :در این
زمینه یک مالخر اموال مســروقه نیز توســط پلیس
دستگیر شد.
پور یوســف/در جلســهای با حضور مهنــدس عالیی
مدیرعامل آب منطقهای خراسان رضوی ،مهندس
طلعتی مســئول امور آب تربتحیدریــه ،فرماندار،
اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان و جمعی
از کشاورزان پیشرو مه والت از تفاهمنامه واگذاری
انجام امــور آب چاههای کشــاورزی بهنظام صنفی
کشاورزی مه والت رونمایی شد.

چالش مالکان چاه های کشاورزی
سرخس برای دریافت مجوز
مدیر جهاد کشــاورزی ســرخس با اشــاره بــه مصوبه  13ســال قبل
مجلس مبنی بر صدور مجوز برای چاههایی که قبل از سال  85حفر
شدند،گفت :طبق آن کشــاورزان و دامداران با مراجعه به اداره آب منطقهای میتوانستند برای
چاههایی که قبل از سال 85حفر شدند مجوز دریافت کنند ،اما با توجه به این که کشاورزان ما افراد
کم سواد بودند آن زمان برای این کار اقدام نکردند.رهنما به فارس گفت :اکنون که کشاورزان ما
برای دریافت مجوز همان چاهها به آب منطقهای مراجعه میکنند متاسفانه بنا به دالیل قانونی که
آب منطقهای دارد اقدام به صدور مجوز نمیکند و این چاهها به عنوان چاه غیرمجاز تلقی میشود.

فرماندهانتظامیتایبادخبرداد:

کشف محموله دام قاچاق در تایباد
کلثومیان -فرمانده انتظامی تایباد گفت :ماموران پاسگاه انتظامی
کرات در بازرسی از یک دستگاه خودروی نیسان در محور خواف -
تایباد20 ،راس دام قاچاق کشف کردند.سرهنگ علی اکبر قربانی
ارزش این محموله قاچاق را500میلیون ریال برآورد کرد و افزود :در این باره یک متهم دستگیر
و به مراجع قضایی تحویل شــد.وی گفت :دام های قاچاق شــده نیز تحویل دام پزشکی تایباد
شد.قربانی تاکید کرد :با توجه به هم جواری شهرستان تایباد با کشور افغانستان و احتمال ورود
دام قاچاق از این کشور خریداران دام زنده باید مقررات الزم را رعایت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی ،تاکید کرد:

اخبار

فعالیت فعاالن حوزه صنعت نباید دچار وقفه شود
با حضور معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع
جــرم دادگســتری اســتان خراســان رضوی و
معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع شــرکت
شهرکهای صنعتی اســتان خراسان رضوی،
مسائل و موانع تولید واحدهای تولیدی شهرک
صنعتی کاشــمر بررســی و رســیدگی شد .به
گــزارش روابط عمومی شــرکت شــهرکهای
صنعتی استان خراســان رضوی ،قاضی سید
امیــر مرتضــوی در بازدیــد از شــهرک صنعتی
کاشــمر و نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی ایــن
شــهرک ،اظهار کــرد :هر کســی کــه انگیزه و
امیــد صنعتگــر را از بیــن ببــرد و نیــز در حوزه
تولیــد و اشــتغال مانع تراشــی کنــد ،پیگیری
می شــود و با جدیت بــا آن برخورد مــی کنیم.
وی با اشــاره به این کــه هیچ وقفــه ای نباید در
کار فعاالن حوزه صنعت باشد ،افزود :دستگاه
قضایی با تمام قــوا از حقوق قانونــی صاحبان
صنعت در زمینه ســرمایه گذاری های مشروع
حمایت کرده و به منظور تحقــق مطلوب رونق
تولید که رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند
به صــورت شــبانه روزی کار می کنــدو از هیچ
تالشی فروگذار نخواهد کرد.قاضی مرتضوی
ادامه داد :پیشگیری همیشه و در همه شرایط

ضــرورت دارد زیرا بــه جلوگیــری از وقوع جرم
منجر می شــود و ما در دســتگاه قضایی از تمام
ابزارها و راهکارهای الزم در این زمینه استفاده
می کنیم تا عوامــل اضافه در همه حــوزه ها به
خصوصصنعتحذفشودوخوشبختانهنتایج
مطلوب و اثربخشــی اتفاق افتاده اســت.وی با
اشــاره به فرمایش های مقام معظم رهبری در
بیانیه گام دوم انقالب که توجه به نســل جوان
اســت ،گفت :در ایــن زمینــه باید در مســیری
حرکــت کنیــم و اشــتغال را جــدی بگیریــم تا
بیــکاری برای جوانان ریشــهکن شــود.معاون
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
اســتان خراســان رضــوی ،خاطر نشــان کرد:

با حمایت های دادگســتری اســتان خراســان
رضوی و آســیب شناســی هایی که در نشست
هایی که با دســتگاه های خدمات رسان مانند
دارایی ،تامین اجتماعی و بانک ها انجام شده،
مشــکالت واحدهای صنعتی را احصا کردیم و
از ابتدای امسال با ورود دستگاه قضایی استان
تاکنــون مشــکل حــدود  200واحــد صنعتی
در اســتان رفــع شــده اســت .معاونت توســعه
مدیریت و منابع شرکت شــهرکهای صنعتی
استان خراسان رضوی،نیز اظهار کرد :شهرک
های صنعتــی از تمــام امکانات برای اســتقرار
صنعتگران استفاده می کند و تسهیل و تمهید
فعالیــت صاحبان صنعــت را رســالت خود می

شهرستان ها

دانــد و معتقدیم صنعتگران و ســرمایه گذاران
صنعتی نباید کوچک ترین مســئله ای داشــته
باشــند.محمدابراهیم کیانفــر اضافــه کــرد:
برای رونق تولید بیشــتر در شهرکها و نواحی
صنعتی از همه ظرفیت ها استفاده می کنیم تا
اشتغال جوانان و تولید صنعتگران به مخاطره
نیفتد.وی با اشــاره به مزیت های شــهرکها و
نواحــی صنعتی ،بیــان کرد :شــهرک صنعتی
کاشمر فضای مناســبی برای کسب و کار دارد
و مزیــت های فراوانــی از قبیــل معافیت ۱۰۰
درصــدی مالیاتی بــه مدت هفــت ســال و نیز
امکانات زیرســاختی آن فرصتی مناسب برای
ســرمایه گذاران صنعتی به وجود آورده است.
وی خاطرنشان کرد :شــهرک صنعتی کاشمر
یکی از مهم ترین شــهرکهای صنعتی استان
در کیلومتر12جــاده تربــت حیدریه بــوده و با
۳۵واحد صنعتی ،اشتغال ۱۲۰۰نفر را فراهم
کرده اســت.وی در پایان گفت :با حمایت ها و
مساعدت های تمامی ارکان در استان به ویژه
دســتگاه قضایی اســتان ،امنیت خاطــر برای
صنعتگران و ســرمایه گــذاران صنعتی فراهم
است و روند ســرمایه گذاری ها در شهرکها و
نواحی صنعتی روند مثبت دارد.

مشکل قطعی اینترنت درقوچان برطرف شد
ایشــان زاده-درپــی قطعــی اینترنت ازنخســتین
ســاعات بامدادچهارشــنبه گذشــته و همچنین
اختــال درتلفــن همــراه وقطــع آن در قوچــان،
ســرانجام پــس از نزدیــک بــه دو روز این مشــکل
برطرفشد.رئیسمخابراتقوچانگفت:قطعی

اینترنت و اختالالت ایجاد شــده درتلفن همراه و
قطعیآن،اتفاقیناخواستهبودکهدرواقعبهدلیل
نصب وراه اندازی یک سیســتم ودســتگاه مدرن
وپیشــرفته رخ داد که درهرحال مراکــز وادارات
ومــردم دچار مشــکل شــدند و از همه نیــز پوزش

خواستیم .شعبانیان با قدردانی از اطالع رسانی
خوب روزنامه خراسان رضوی دراین باره ،افزود:
ســرانجام با تالش بی وقفه کادر مهندسی وفنی
مخابرات ودریک کار طاقت فرسا ،دستگاه جدید
برای سرعت بخشــی به اینترنت و ارتقای پهنای

باند راه انــدازی شــد و اقدامات الزم نــرم افزاری
وسخت افزاری صورت گرفت  .وی افزود :با انجام
این کار ،بسترها برای آینده نیز دراین زمینه آماده
شده اســت و می توان گفت ،این اقدام یک تحول
بزرگ مخابراتی درشهرستان ومنطقه است.

فرماندهقرارگاهفرهنگیعمار
درجمعبسیجیانبردسکن:

بصیرت رمز موفقیت مردم در
مقابل توطئه های دشمنان است

علی نوری-فرمانده قرارگاه فرهنگــی عمار در جمع
بســیجیان بردســکن با گرامی داشــت یادو خاطره
شهدا به ویژه  300شــهید بردسکن گفت :بصیرت
رمز موفقیت و پیــروزی مردم در مقابــل توطئه های
دشمنان است .حجت االسالم طائب گفت :با توجه
به این کــه روی کره زمین تنها کشــور مســلمانی که
آمریکا را شیطان بزرگ می داند جمهوری اسالمی
ایــران اســت  ،لــذا آمریــکا و هــم پیمانانــش بــرای
براندازی نظام مقدس جمهوری اسالمی تمام توان
شان را به کار گرفته اند .وی همچنین در یادواره پنج
شهیدروستایحسنآبادشهرآبادگفت:برکتخون
شهدا در زندگی تک تک ملت ایران جاری است.

مراسممعارفهامامجمعهفریمان
برگزارشد
اصغری -مراســم تودیع و معارفه امام جمعه فریمان با
حضورمعاون سازمان دهی شورای سیاست گذاری
ائمــه جمعــه کشــور  ،نماینــده فریمــان در مجلس ،
فرمانــدار و برخــی از مســئوالن و مردم والیــت مدار
فریمــان در ســالن اجتماعــات فرمانــداری فریمان
برگزار شد.به گزارش خراسان رضوی ،در این مراسم
حجت االســام ســید مهدی معلمی به عنــوان امام
جمعهجدیدشهرستانمعرفیشدواززحماتحجت
االسالم محمدحســین ایزدی یزدان آباد که چندی
پیش به عنوان مسئول شورای سیاست گذاری ائمه
جمعه استان معرفی شده بود ،تقدیر به عمل آمد.

