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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در گفت و گو با خراسان رضوی تشریح کرد

 2شرط اصلی برای تبدیل واحدهای مسکن مهر به طرح اقدام ملی
باقیماندهازطرحمسکنمهر،اگرپیشرفتفیزیکیآنهادر
حد الزم باشد و مشکل حقوقی نداشته باشند امکان تعمیم
آن ها به طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد که این موضوع به
دستگاههایاجراییمربوطابالغشدهاست.میرجعفریان با
بیان این که اجرای این طرح شامل مشهد و شهرستان های
خراسان رضوی نیز می شود ،تصریح کرد :مسکن های مهر
که در خراسان رضوی ساخته شده و فاقد متقاضی است و
مشکل حقوقی ندارد در قالب شیوه نامه می تواند در طرح
اقدام ملی مسکن قرار بگیرد.وی در ادامه با بیان این که
مسکن هایی که در قالب تعاونی ها ساخته شده می تواند در
قالب طرح اقدام ملی مسکن قرار بگیرد ،تصریح کرد :اگر
این تعاونی ها بتوانند مشکالت حقوقی خود را برطرف کنند
می توانند در قالب این طرح قرار بگیرند.

گزارش
محمد حسام مسلمی

دولت در نظر دارد واحدهای باقی مانده از طرح مسکن مهر
را با شرایط خاص به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص دهد؛
این اقدام در حالی صورت می گیرد که بیش از یک دهه از
عمر طرح مسکن مهر می گذرد ،مسکن هایی که در دولت
نهم کلید خورد تا بسیاری از قشرهای کم درآمد جامعه را
صاحب مسکن کند .از طرفی بسیاری از واحدهای مسکن
مهر در جاهایی احداث شده بودند که استقبال کمتری از آن
شد یعنی به رغم این که به بهره برداری رسیدند اما متقاضی
ندارند و مشکالت حقوقی و نبود زیرساخت های مناسب
نیز طی این سال ها مسکن مهر را با چالش هایی جدی
مواجه کرده است .با وجود این در دولت یازدهم نیز تکمیل
واحدهای مسکن مهر یکی از مطالبات جدی بود .مطالباتی
که گاه با حاشیه هایی همراه می شد .از این که آخوندی
وزیر وقت راه و شهرسازی ،مسکن مهر را «مزخرف» خواند
و اسالمی وزیر دیگر دولت تدبیر و امید در سفر به یکی از
شهرستان های خراسان رضوی واحدهای مسکن مهر را
به دلیل آماده نبودن  100درصدی افتتاح نکرد و روبان
را قیچی نکرد!
•آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سال ۹۸

با این حال زمستان سال گذشته دولت ،طرح اقدام ملی
تولید و عرضه مسکن را در دستور کار خود قرار داد اجرای

•پیشرفت فیزیکی  30درصد و نداشتن مشکالت
حقوقی  2شرط اصلی

آن را در کرمان کلید زد و به تدریج در دیگر استان ها نیز آغاز
شد 26.اسفند 98با آغاز فرایند ثبت نام ها سهمیه خراسان
رضوی در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن  ۳۹هزار و
 ۹۰۸واحد مسکونی در نظر گرفته شد .طبق آن چه اکنون
اعالم شده است ،دولت در نظر دارد واحدهای باقی مانده از
طرح مسکن مهر را با شرایط خاص به طرح اقدام ملی مسکن
اختصاص دهد ،به نظر می رسد با اختصاص این واحدها
به طرح اقدام ملی می خواهد سرو سامانی به واحد های

مسکن مهر به ویژه مسکن های مهر بدون متقاضی بدهد.
•شرط تبدیل مسکن های مهر تعاونی به واحدهای
مسکونی اقدام ملی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در گفت وگو با
خراسان رضوی با اشاره به اختصاص واحدهای باقی مانده
از طرح مسکن مهر به طرح اقدام ملی مسکن اظهار کرد:
طبق شیوهنامه ابالغی در زمینه تعیین تکلیف واحدهای

12سالگذشت،احداثمقبرهاسطورهموسیقیمقامیخراسانبهسرانجامنرسید

گزارش

نوای غربت

ایشان زاده

یک سال دیگر ازفقدان اسطوره موسیقی مقامی و
بازماندهبخشیهای مشهوروتوانایاستان،مرحوم
استادحاجقربانسلیمانیگذشتوهمزمانبا۳۰
دی ماه  ۹۹وارد سیزدهمین سال سوگ نشینی
برای فراق این هنرمند خراسانی و چهره کشوری
وجهانی نام آشنا در موسیقی مقامی می شویم
 ،حــال وهــوای غریبانه مــزار استاد مرحوم حاج
قربان سلیمانی  درگوشه ای از زمین باغ خودش
در روستای علی آباد قوچان ،همچنان دل های
بسیاری را به درد می آورد  ،زیرا پس از  ۱۲سال از
زماندرگذشتاینسرآمدموسیقیمقامیخراسان
 ،احــداث بنای مقبره و طرح زیباسازی محوطه
و پیرامون آن  ،به رغم همه وعده های مسئوالن ،
تحققنیافتوانتظاراهالیهنرمنطقه،هنردوستان
وعالقه مندان ومردم روستا بــرآورده نشد و ایجاد
آرامگاهی در خور شأن مقام استادی وهنری او ،
همچنان چشم به راه نگاهی مسئوالنه تر وهمت
بلندمهرورزانوفرهنگمداراناینسرزمیناست.
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شایانذکراستدراردیبهشتسال ۹۵درجشنواره
موسیقی مقامی باعنوان پیران چنگی درقوچان
و قبل از مراسم افتتاح آن  ،معاون هنری وقت
وزارت فرهنگ وارشاداسالمی به همراه مدیر کل
ارشاداسالمی استان  ،فرماندار وشهردار وقت
قوچان،همچنینعدهایازهنرمندانبرایحضور
برمزارحاجقربانراهیعلیآبادشدندوپسازقرائت
فاتحه  ،کلنگ احــداث مقبره وطرح سامان دهی
محوطهباحضوراستادعلیرضاسلیمانیفرزندزنده
یاد حاج قربان بر زمین زده شد و معاون وزیر باتاکید
بر تسریع در اجرای عملیات طرح  ،برای تخصیص
اعتبارات نیز اظهار امیدواری کرد اما متاسفانه
باگذشتچندسالازاجرایطرحیکهدرآنهنگام
رونمایی شد ،تغییر طرح و تخصیص اعتبارات الزم
 ،خبری نشد  .سرانجام با همکاری اداره کل ارشاد
اسالمی و مساعدت وهمیاری شــورا ،شهرداری
وفرمانداریقوچانوهمچنینعدهایازهنرمندان
محلی وارادتمندان به مرحوم استاد حاج قربان ،
سنگ مزاری تهیه ونصب و دیواره ای نیز درقسمتی
از اطــراف مزار ایجاد و دست کم از وضعیت قبلی
خارجشد .ایندرحالیاستکهطیسالهایپس
از درگذشت حاج قربان ،هر از گاهی پژوهشگران،

خبرنگاران وعالقه مندانی از گوشه وکنار کشور
وحتیخارجازکشورباعزیمتبهعلیآبادقوچانبر
مزارویحضوریافتهوبیگمانتصوردیگریازفضاو
پیرامونآنداشتهانداماتصویرمتفاوتیدربرابرشان
نمایانوباعثتعجباینافرادشدهاست.
•روایتروزنامهفرانسویازنوازندگیحاجقربان

زمانیکهمرحوم استادحاجقربانباهمنوازیاستاد
علیرضا سلیمانی درجشنواره بین المللی فرانسه
درتاالر شهر آوینیون  ،برنامه موسیقی خودرا اجرا
میکند،همهتماشاگرانرامبهوتومسحوراجرای
زیبا وهنرمندانه خود می سازد و به او عنوان ستاره
آوینیون داده می شود و پس از اجرا در پاریس هم
روزنامهلوموندفرانسهباچاپتصویرحاجقربانروی
جلد می نویسد :کسی که درهای بهشت را به روی
غرب گشود ! به راستی که بزرگان هنر کشورمان
چهزیباازعهدهرسالتهنریخودوانتقالفرهنگ
قویوغنیایرانی بهآنسویمرزهابرآمده ،افتخار
وشگفتی آفریده اند .ستارگانی که برای همیشه
تاریخ در صفحات زرین فرهنگ وهنر ایران زمین
خواهند درخشید و افول نخواهند کرد اگر چه به
ظاهربهخاموشیگراییدهاند.

• گوشهایاززندگیاستاد

مــعــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتــانــداری خراسان
رضــوی در پاسخ به این ســوال که واحدهای مسکن مهر
با چه میزان پیشرفت فیزیکی می توانند در قالب طرح
اقــدام ملی قــرار بگیرند؟ گفت :واحــدهــای مسکن مهر
که  30درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و از طرفی
اگــر مشکالت حقوقی نــداشــتــه باشند جــزو ایــن طرح
قــرار می گیرند.میر جعفریان با بیان این که هم اکنون
حــدود ســه هــزار مسکن مهر فاقد متقاضی در استان
وجــود دارد ،اظهار کــرد :این تعداد واحدهای مسکونی
نیز در حــال پــاالیــش هستند کــه اگــر بتوانند مشکالت

مرحــوم اســتاد حــاج قربــان درســال ۱۲۹۸
خورشیدی درروســتای علی آباد قوچان به دنیا
آمد.پــدرش کربالیــی رمضــان در دوتارنــوازی
وهنربخشی گری ازچیره دستان زمان خودبود.
اوبه عنــوان اولین اســتاد فرزنــدش کار آموزش
وتعلیم اورا برعهده داشته است .حاج قربان پس
از آن که تعلیمات نخستین را نزد پدر فرامی گیرد،
برای تکمیل آن نزد استادانی چون غالمحسین
بخشی،جعفرآبادی،عوضبخشیواستادمحمد
قیطاقی به شــاگردی می پــردازد .هنر وســنت
بخشی گری درشمال خراســان ریشه درهزاره
هــای دور دارد و بخشــی بایــد عــاوه برتســلط
درنواختــن دوتــار  ،بداهه خــوان  ،بداهــه نواز و
راوی داستان های اساطیری دیار خویش باشد

که به همین سبب نیز
آنــان را راویان فرهنگ
شــفاهی دانســته اند.
حاج قربــان آخرین نفر
از نســل بخشــی هــای
توانــای منطقــه وشــمال
استان به شمار می رفت که
درکناربخشی گری
وشرکت درمراسم
وفعالیــت هــای

هم اکنون حدود سه هزار
مسکنمهرفاقدمتقاضی
در استان وجود دارد که اگر
مشکالتحقوقیآنهابرطرف
شود اداره کل راه و شهرسازی
می تواند اقدامات الزم را در این
خصوصانجامدهد
حقوقی را بــرطــرف کنند اداره کــل راه و شهرسازی
می تواند اقــدامــات الزم را در ایــن خصوص انجام دهد.
•حدود  400تا  500واحد مسکن مهر استان می تواند
در قالب اقدام ملی مسکن قرار بگیرد

وی با اشاره به این که طبق آمارها حدود  400تا  500واحد
مسکن مهر در استان بر اساس پاالیشی که شده می تواند در
قالب اقدام ملی مســکن قرار بگیرد ،تصریح کرد :به تدریج
پاالیش مســکن های مهر انجام خواهد شــد؛ ضمن این که
شــیوه نامه اجرای این طرح به دســتگاه های ذی ربط ابالغ
شده است.

هنری درموسیقی مقامی ،درروستا نیز به زراعت
وباغــداری مشــغول بودوکاروتــاش راعبــادت
می دانســت .ازلحاظ اعتقادی وباورهای دینی
 ،فردی اســتوار وپایبندبود ،تاجایی که هیچ گاه
بدون وضو دســت بــه تار نمــی بــرد واجراهایش
درمقام ها با اشعار عرفانی و نیایش و مدح وثنای
پیامبر(ص) و موال علی(ع) آغاز می شــد ،آن گاه
معنا و معنویــت را حس می کــردی وزالل جاری
عشق را که وقتی نوایی از دل برمی خیزد الجرم
بردل ها مــی نشــیند و اشــعار عارفانه

وعاشــقانه ای کــه درنهایت  ،ذهنیــت آدمی را به
جایــی و زمانی مــی رســاند که عشــق واخالص
رانمی شــود با هرچیزی عــوض کردوحاج قربان
این گونه درمشتاقان شور وشوق ایجاد می کرد...
•خستهازانتظار

علیرضا سلیمانی فرزند حاج قربان و دارنده نشان
درجه یک هنری که خود استاد دوتار نوازی است،
درخصوصوضعیتفضایمزارپدردرروستاگفت
 :متاسفانه سال ها گذشت و آن گونه که انتظار می
رفتباتماموعدههاطرحاحداثمقبرهحاجقربان
به انجام نرسید و دیگر خسته از گالیه ها هستیم .
شاید هم بیش از این نباید توقع داشت چون هر بار
دلیل و بهانه ای برای ســاخت مقبره و زیباســازی
اطراف آن آوردند از جملــه گفتند این طرح اعتبار
دولتینداردو...ویتصریحکرد:روزنامهخراسان
رضوی و خبرنگاران از ابتدا تاکنون در این زمینه و
بزرگداشت حاج قربان سنگ تمام گذاشته و دین
خودرابهخوبیاداکردهاندکهجایبسیقدردانی
و سپاس دارد  .هنرمندان بزرگی چون حاج قربان
به هر بهانه و مناســبتی باید مطرح و معرفی شوند
تا نســل جوان با این بزرگان آشــنا و از ارزش های
فرهنگی و هنری کشــور آگاه شــوند وآن چه خود
داریم از بیگانه تمنا نکنیم.

