ا ز میان خبر ها
گوناگون

فرماندارگنابادخبرداد:

پیشرفت 92درصدی پروژه
فرودگاه گناباد

فرماندار گنابــاد با اشــاره به پیشــرفت  92درصدی
پروژه فــرودگاه گناباد در گفتوگو با تســنیم اظهار
کرد:فرودگاهگنابادازاینپسبهنامفرودگاهشهدای
گنابــاد معرفی شــود زیرا براســاس مصوبــهای که در
سازمان فرودگاههای کشور داشتهایم فرودگاههای
تازه تاسیس به نام شهدای آن شــهر نامیده میشود.
حامد قربانی افزود :اجرای پروژه محوطه سازی و راه
ورودیاینفرودگاهتوسطیکپیمانکاربومیبااعتبار
 8میلیارد تومانــی آغاز خواهد شــد.فرماندار گناباد
اعالم کــرد :این پــروژه 92درصد پیشــرفت فیزیکی
داردوباانجاماقداماتراهورودیومحوطهسازیباید
شاهدبهرهبرداریآنبهزودیباشیم.

بخشدارشهرآبادخبرداد:

شهرآباد فاقد اراضی دولتی برای
اجرای طرح اقدام ملی مسکن

علی نوری /بخشدار شــهرآباد گفت :تمام اراضی در
شهرشهرآبادوروستاهاملکی استوتبدیلبهاراضی
و باغ های کشاورزی شده است و در اجرای طرح اقدام
ملیمسکناینبخشفاقداراضیمنابعملیودولتی
است.علیحاجینژاددرگفتوگوباخبرنگارماگفت:
باتوجهبهمحدودیتزمینمتاسفانهقیمتزمینهادر
شهرآبادافزایشیافتهوجوانانمتقاضیساختمسکن
توان خرید ندارند که باید چاره اندیشــی شــود .وی با
بیان این که شهرآباد از سال 83به بخش و از سال87
بهشهرارتقایافتهافزود:درحوزهاستقراراداراتکمتر
از 10نمایندگیوجودداردواکنونشهرآبادیکحوزه
مقاومت بسیج مالک اشتر ،پاســگاه نیروی انتظامی،
جهاد کشاورزی  ،بهداشــت و درمان  ،نمایندگی گاز،
آب و شــهرداری دارد .وی افزود :در نشست هایی که
با خیران برگزار شــده  ،در خصوص واگذاری زمین به
دستگاه های اجرایی به منظور اســتقرار ادارات هیچ
گونهمشکلینداریمودراینبارهخیرانآمادگیخودرا
اعالمکردهاندکهمیطلبداداراتیازجملهبهزیستی،
آموزش و پــرورش ،ورزش و جوانــان و برق نیز آمادگی
خودرااعالمکنند.بخشدارشهرآبادگفت:خوشبختانه
بخششهرآبادازمعدودبخشهاییاستکهصددرصد
روستاهایآنازنعمتآب،برقوگازبهرهمندهستند
ودرحوزهآسفالت،راهروستاییتنهایکروستای20
خانواریبهنامسلطانآبادآسفالتنیستکهدرصورت
تامین اعتبار در اولویت برنامه های اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای اســتان در ســال  1400است
وخوشبختانهبخششهرآباددرحوزهکشاورزیووجود
معادن آهن از شــکوفایی اقتصادی باالیــی برخوردار
اســت و بیش از 80درصد محصول پســته شهرستان
دربخششهرآبادتولیدمیشودوبیشترینواحدهای
فراوریپستهرابهخوداختصاصدادهاست.
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مروری بر زندگی زنده یاد استاد حاج قربان سلیمانی در سالروز درگذشت وی

12سالگذشت؛احداثمقبرهاسطورهموسیقیمقامی
خراسانبهسرانجامنرسید

ایشان زاده /یک ســال دیگر ازفقدان اسطوره
موسیقیمقامیوبازماندهبخشیهای مشهور
و توانــای اســتان ،مرحــوم اســتادحاج قربــان
سلیمانی گذشــت وهمزمان با  ۳۰دی ماه ۹۹
وارد سیزدهمین سال سوگ نشینی برای فراق
اینهنرمندخراسانیوچهره کشوریوجهانی
نام آشنا در موســیقی مقامی می شــویم  ،حال
وهوای غریبانه مزار اســتاد مرحــوم حاج قربان
سلیمانی  درگوشــه ای از زمین بــاغ خودش در
روســتای علی آباد قوچان ،همچنــان دل های
بسیاری را به درد می آورد  ،زیرا پس از ۱۲سال
از زمان درگذشــت این سرآمد موسیقی مقامی
خراسان  ،احداث بنای مقبره و طرح زیباسازی
محوطه و پیرامــون آن  ،به رغم همــه وعده های
مســئوالن  ،تحقق نیافــت و انتظــار اهالی هنر
منطقه،هنردوستانوعالقهمندانومردمروستا
برآوردهنشدوایجادآرامگاهیدرخورشأن مقام
استادیوهنریاو،همچنانچشمبهراهنگاهی
مســئوالنه تر وهمــت بلند مهــرورزان وفرهنگ
مداران این ســرزمین است.شــایان ذکر اســت
در اردیبهشت ســال  ۹۵در جشنواره موسیقی
مقامی باعنوان پیران چنگــی درقوچان و قبل
از مراســم افتتاح آن  ،معاون هنری وقت وزارت
فرهنــگ وارشاداســامی بــه همــراه مدیر کل
ارشاداسالمی استان  ،فرماندار وشهردار وقت
قوچان  ،همچنین عــده ای از هنرمنــدان برای
حضور برمزار حاج قربان راهی علی آباد شدند و
پسازقرائتفاتحه،کلنگاحداثمقبرهوطرح
ســامان دهی محوطه با حضور اســتاد علیرضا
ســلیمانی فرزند زنده یــاد حاج قربــان بر زمین
زدهشدومعاون وزیرباتاکیدبرتسریعدراجرای
عملیات طرح  ،برای
تخصیص اعتبارات
نیز اظهــار امیــدواری
کــرد امــا متاســفانه باگذشــت
چندســال ،از اجرای طرحی که
درآن هنــگام رونمایی شــد ،تغییر
طــرح و تخصیــص اعتبــارات
الزم  ،خبری نشد  .سرانجام با

استوار وپایبندبود ،تاجایی که هیچ گاه بدون
وضو دست به تار نمی برد واجراهایش درمقام
ها با اشــعار عرفانــی و نیایــش و مــدح وثنای
پیامبر(ص) و مــوال علی(ع) آغاز می شــد ،آن
گاه معنــا و معنویت را حس می کــردی وزالل
جاری عشــق را که وقتــی نوایــی از دل برمی
خیزد الجرم بردل ها می نشیند.

همکاری اداره کل ارشــاد اسالمی و مساعدت
وهمیــاری شــورا ،شــهرداری وفرمانــداری
قوچان وهمچنین عــده ای از هنرمندان محلی
وارادتمندانبهمرحوم استادحاجقربان،سنگ
مزاری تهیه ونصب و دیواره ای نیز درقسمتی از
اطراف مزار ایجاد و دســت کم از وضعیت قبلی
خارج شــد .ایــن درحالی اســت که طی ســال
های پس از درگذشــت حاج قربان ،هر از گاهی
پژوهشگران،خبرنگارانوعالقهمندانیازگوشه
وکنار کشــور وحتی خارج از کشور باعزیمت به
علی آبــاد قوچان بر مــزار وی حضــور یافته و بی
گمان تصوردیگری از فضا و پیرامون آن داشــته
انداماتصویرمتفاوتیدربرابرشاننمایانوباعث
تعجباینافرادشدهاست.
• روایتروزنامهفرانسویازنوازندگی
حاجقربان

زمانیکهمرحوم استادحاجقربانباهمنوازی
استادعلیرضاسلیمانیدرجشنوارهبینالمللی
فرانســه درتاالر شــهر آوینیــون  ،برنامه
موسیقیخودرااجرامیکند،همه
تماشاگران را مبهوت ومسحور
اجرای زیبا وهنرمندانه خود
می ســازد و بــه او عنوان
ســتاره آوینیــون داده
مــی شــود و پــس از
اجرا در پاریس هم
روزنامــه لومونــد
فرانســه باچــاپ
تصویر حــاج قربان

روی جلد می نویسد :کسی که درهای بهشت
رابهرویغربگشود! بهراستیکهبزرگانهنر
کشورمان چه زیبا از عهده رسالت هنری خود
وانتقال فرهنگ قوی وغنی ایرانی به آن سوی
مرزهابرآمده،افتخاروشگفتیآفریدهاند.
• گوشهایاززندگیاستاد

مرحوم اســتاد حــاج قربان درســال ۱۲۹۸
خورشیدی درروستای علی آباد قوچان به دنیا
آمد.پدرش کربالیی رمضــان در دوتارنوازی
وهنربخشــی گــری ازچیــره دســتان زمــان
خودبود .اوبه عنوان اولین استاد فرزندش کار
آموزش وتعلیم اورا برعهده داشته است .حاج
قربان پس از آن که تعلیمات نخســتین را نزد
پدرفرامیگیرد،برایتکمیلآننزداستادانی
چون غالمحسین بخشی ،جعفرآبادی ،عوض
بخشــی و اســتاد محمد قیطاقی به شاگردی
میپردازد .هنروسنتبخشیگری درشمال
خراســان ریشــه درهــزاره هــای دور دارد و
بخشی باید عالوه برتسلط درنواختن دوتار ،
بداهه خوان  ،بداهه نواز و راوی داستان های
اساطیریدیارخویشباشد کهبههمینسبب
نیز آنــان را راویان فرهنگ شــفاهی دانســته
اند.حــاج قربــان آخرین نفر از نســل بخشــی
های توانای منطقه وشــمال اســتان به شمار
مــی رفت کــه درکناربخشــی گری وشــرکت
درمراســم وفعالیت های هنری درموســیقی
مقامــی ،درروســتا نیز بــه زراعــت وباغداری
مشغول بودوکاروتالش راعبادت می دانست
.ازلحــاظ اعتقــادی وباورهای دینــی  ،فردی

• پنجهدرکاسهتار

وقتیآستینهاراباالمیزدوپنجهدرکاسهدوتار
می افکند  ،دل هارا به لرزه در می آورد و اشــک
شــور وشــوق از دیده ها فرومی ریخــت  ،هرگاه
فرصتی پیش می آمد و دیدارش درخانه ســاده
روستاییمیسرمیشد،ازمهماننوازیچیزی
کمنمیگذاشتوازپذیرشمهماناجتنابنمی
کرد .اوقبل از آن که در هنر موســیقی استادی
بزرگباشد ،ازنظراخالقیوشخصیتیومنش
ومرامنیزاسطورهایکاملبود.
•خسته از انتظار

علیرضا ســلیمانی فرزند حاج قربــان و دارنده
نشــان درجه یــک هنری که خــود اســتاد دوتار
نوازی اســت ،در خصوص وضعیت فضای مزار
پدر در روستا گفت :متاسفانه سال ها گذشت و
آن گونه که انتظار می رفت با تمام وعده ها طرح
احداثمقبرهحاجقربانبهانجامنرسیدودیگر
خســته از گالیه ها هســتیم  .شــاید هم بیش از
این نباید توقع داشــت چون هر بار دلیل و بهانه
ای برای ســاخت مقبره و زیباســازی اطراف آن
آوردنــد از جمله گفتند این طــرح اعتبار دولتی
نــدارد و ...وی تصریح کــرد  :روزنامه خراســان
رضویوخبرنگارانازابتداتاکنوندراینزمینه
و بزرگداشــت حاج قربان سنگ تمام گذاشته و
دین خود را به خوبی ادا کرده اند که جای بسی
قدردانیوسپاسدارد .هنرمندانبزرگیچون
حاج قربان به هر بهانه و مناســبتی باید مطرح و
معرفی شوند تا نسل جوان با این بزرگان آشنا و
ازارزشهایفرهنگیوهنریکشورآگاهشوند
وآنچهخودداریمازبیگانهتمنانکنیم.

رئیسبسیجمهندسینصنعتومعدن
خراسانرضوی:

مرحله اول رزمایش عارضه یابی
صنعتی استان ،ماه آینده در نیشابور
برگزار می شود

رئیس بسیج مهندســین صنعت و معدن خراسان
رضــوی گفــت :اولیــن مرحلــه رزمایــش پایــش و
عارضهیابی صنعتی خراســان رضــوی ،بهمن ماه
در نیشــابور برگزار میشود.احســان خانه آباد در
گفتوگو با تســنیم اظهار کرد :نخســتین مرحله
رزمایــش عارضهیابــی صنعتی خراســان رضوی،
بهمن ماه امسال در نیشابور برگزار میشود.خانه
آباد افزود :در عرصه صنعــت و معدن درگیر جنگ
بزرگ اقتصــادی در حوزه تولید هســتیم و ما برای
کمک به مســئوالن که وظیفه پاسخ گویی به مردم
را دارند ،وارد عرصه صنعت شدهایم.رئیس بسیج
مهندسین صنعت و معدن خراسان رضوی با بیان
این که یکی از وظایف اصلی ما عارضه یابی صنعتی
اســت ،خاطــر نشــان کــرد :در پی حل مشــکالت
عرصه تولید هســتیم که این موضوع با ســرزدن به
کارخانجات و پایش و رصد عملکــرد آن ها صورت
میگیرد.وی افزود :پس از شناســایی مشــکالت
واحدهــای صنعتــی و تولیدی ،بــا اســتفاده از راه
حلهای موجــود و به کمــک مدیران اســتانی این
مســائل را رفع میکنیم.خانه آباد گفــت :تاکنون
حــدود  500عارضه یابی در واحدهــای تولیدی و
صنعتی توسط بسیج صنعت و معدن صورت گرفته،
در بهمن ماه نیز مرحلــه اول رزمایش بزرگ پایش
و عارضه یابی صنایع و معادن خراســان رضوی در
شهرستان نیشــابور برگزار خواهد شد.وی درباره
بیــکاری نیروهــای متخصص گفــت :بســیاری از
کارخانجات به دنبال نیروی کار هستند اما به دلیل
توقعات باال ،افرادی که تخصص و مدرک مربوط را
دارند حاضر به همکاری نمیشــوند این در حالی
اســت که هر کارفرمایی بــا توجه بــه آورده مالی به
نیروی کار خود حقوق میدهد.

کشفمحموله ۲تُنیچوبقاچاق
درشهرستانگناباد
صفری /رئیس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری
شهرســتان گناباد گفت :بیش از  ۲تن چوب آالت
تــاغ جنگلی قاچــاق در شهرســتان گناباد کشــف
وضبط شد  .محمد رضا نخعی افزود  :یک دستگاه
خودروی کاویان حامل چوب آالت تاغ جنگلی در
محور مواصالتی گناباد به مشــهد توسط ماموران
پاســگاه انتظامی شــهید ســاالری گناباد کشف و
ضبط شــد .وی ادامه داد :متهم این محموله را در
خــودروی مخصوص حمــل اثاثیه منــزل بارگیری
کرده و از سمت سرایان به مشــهد در حال حرکت
بود که توســط ماموران پاســگاه پس از هماهنگی
قضایی مورد بازرســی قرار گرفــت و بیش از  ۲تن
چوب تــاغ جنگلی کشــف و ضبط شــد .وی گفت :
طبق دستور مقام قضایی این محموله برای تعیین
ماهیــت ،نــوع و تعــداد درختچــه ها تحویــل یگان
حفاظت منابع طبیعی شهرستان شد.

