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گزارشی درباره  2پروژه ناتمام احداث مجتمع فرهنگی،هنری و پژوهشکده موسیقی در تربت جام

پایتخت موسیقی مقامی درحسرت مجتمع هنری!
گزارش

چیزی نشنیدیم؛ امــا در شرایط دولــت جدید
امــیــدواریــم که ایــن اتفاق بیفتد و با تخصیص
اعتبارات الزم مشکل پژوهشکده برطرف شود.
این فعال فرهنگی هنری افزود :نبود فضاهای
مناسب بــرای هنرمندان آسیبهای زیــادی
بــه جامعه هنری وارد کــرده اســت و از طرفی
دوستاندر وزارتخانه و اداره کل ارشاد یکبار
بــرای تربتجام فکر اساسی کنند؛هنرمندان
در این شهرستان سالن و مکانهای مشخص و
استاندارد برای اجرای برنامههای فرهنگی و
هنری ندارند .

نمایی از پروژه ناتمام مجتمع فرهنگی هنری تربت جام

حقدادی

حکایتپروژههایناتمامفرهنگی،هنریحکایت
تلخی است و همواره تکمیل این پروژهها جزو
مطالبات مردم و به ویژه اقشار هنرمند و مرتبط
با مشاغل فرهنگی بــوده اســت .در شهرستان
تربتجام به عنوان پایتخت موسیقی مقامی
کــشــور کــه طــی دهــههــای گــذشــتــه اســتــادان
بسیاری را در حوزه موسیقی سنتی پرورش داده
است،برایپروژهاحداث  مجتمعفرهنگی،هنری
با مساحت ۳هــزار و  ۵۳۰مترمربع و پیشرفت
فیزیکی بیش از ۲۱درصد تاکنون به میزان یک
میلیارد و  ۲۳میلیون تومان هزینه شده و برای
تکمیل این پروژه حدود ۲۸میلیارد تومان اعتبار
نیاز است و در چندسال اخیر هیچگونه اعتباری
تخصیص داده نشده و پروژه دیگر هم پژوهشکده
موسیقی است که در زمینی به مساحت ۶۳۰
مترمربع درســـال  86احــداث شــده و بیش از
۴۸درصد پیشرفت فیزیکیدارد؛تاکنون ۹۵۰
میلیون تومان برای احداث پژوهشکده موسیقی
تربت جام هزینه شده و با توجه به اینکه اعتباری
برای ادامه عملیات ساختمانی اختصاص نیافته،
پروژه ناتمام مانده است.این دو پروژه فرهنگی
و هنری که از مصوبات سفر دولت احمدینژاد
درتربتجام است ،از سال  ۸۶همچنان بر زمین
مانده است.
•وضعیت 2پروژه ناتمام فرهنگی

مدیر مسکنو شهرسازی تربتجام با اشاره به
مسکوت ماندن دو پروژه مصوبات سفراستانی
احمد ینژاد رئیسجمهوراسبق به تربتجام
گفت :بــرای پــروژه مجتمع فرهنگی هنری با
مساحت ۳هــزار و  ۵۳۰مترمربع و پیشرفت
فیزیکی بیش از ۲۱درصد ،تاکنون یک میلیارد و
 ۲۳میلیون تومان هزینه شده و برای تکمیل این
پروژه به حدود ۲۸میلیارد تومان اعتبار نیاز است
و در چندسال اخیر هیچگونه اعتباری تخصیص
داده نشده است.
علی مظفری بــا اش ــاره بــه اح ــداث پژوهشکده
موسیقی که دومین مصوبه سفر احمدینژاد به
تربتجاماست،افزود:پروژهپژوهشکدهموسیقی
بامساحت ۶۳۰مترمربعدرسال 86احداثشده
وتااالن بیشاز۴۸درصدپیشرفتفیزیکیدارد.
وی ادامه داد :تاکنون  ۹۵۰میلیون تومان برای

•یک سالن استاندارد نداریم

اسکلت پژوهشکده موسیقی تربت جام

احــداث پژوهشکده موسیقی تربتجام هزینه
شده است؛ با توجه به اینکه اعتباری برای ادامه
عملیات ساختمانی اختصاص نیافته و پروژه
ناتمام مانده،بهمکانیامنبرایمعتادانمتجاهر
تبدیل شده و بهتازگی هم برخی لوازم و تجهیزات
استفاد هشده در ایــن پــروژه توسط ســارقــان و
معتادان متجاهر به سرقت رفته است.
مظفری ادامــه داد :بــرای تکمیل این پــروژه به
حدود چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
•پایتخت موسیقی مقامی  نیازمند توجه
بیشتر

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
تربت جام نیز گفت :تربتجام به لحاظ داشــتن
اســتادان و هنرمنــدان در حوزههای موســیقی
مقامــی و بازیهــای آیینــی ،به عنــوان پایتخت
موسیقی مقامی کشور همیشه مطرح بوده است.
صــادق شریفنســب افزود :بــا توجه بــه کمبود
شدید فضای فیزیکی برای استفاده هنرمندان
میطلبــد هرچــه زودتر بــا تخصیــص اعتبارات
الزم به ایندو پروژه فرهنگــی و هنری ،عملیات
ساختمانی تکمیل شــود و به بهرهبرداری برسد
تا از این بیشتر اموال بیتالمال تخریب و سرقت
نشود.
وی تصریح کــرد :هنر و هنرمندان موسیقی
ایــن شهرستان مدیون اســتــادان هنر ازجمله
شخصیتی به نام غال محیدر قدسی هستند که
این هنرمند تمام جوانی و سرمایه خویش را صرف
ثبت و ضبط آثار هنرمندان و پیشکسوتان این
عرصه در استودیو فرهنگ کرده است.

شریفنسب خاطرنشان کــرد :استاد قدسی
به دلیل کهولت سن و پیری این گنجینه و آثار
ثبتشده را در اختیار شخص دیــگــری قــرار
میدهند.
وی ادامه داد :در سالهای نهچندان دور با توجه
به اینکه دراین شهرستان استودیو و عالقهمندی
بــرای ثبت و ضبط این آثــار نبود ،بیش از پیش
وجــود پژوهشکده موسیقی در این شهرستان
برای ثبت و ضبط آثار هنرمندان شرق و جنوب
خراسان ضرورت پیدا کرد و اولین کلنگ ساخت
پژوهشکده موسیقی در دوران ریاستجمهوری
احمدینژاد در تربتجام زده شد.
شریف نسب یادآورشد :متاسفانه از سال  ۹۷با
پیشرفت فیزیکی حدود  ۴۸درصدی ،عملیات
ساختمانی این پروژه به لحاظ کمبود یا تخصیص
نیافتن اعتبارات متوقف شده است.
•سرقت برخی تجهیزات پروژه

وی تصریح کرد :درسالهای اخیر به دلیل نصب
نشدن هیچگونه دیوار حفاظتی در اطراف پروژه
پژوهشکده موسیقی ،متاسفانه سرقتهای
بسیاری از برخی تجهیزات پروژه توسط سارقان
و معتادان متجاهر صورت گرفته و محل امنی
برای استراحت و استعمال موادمخدر شده است .
شریف نســب بیان کرد :مجتمع فرهنگیهنری
که در سال  86احداث شد تااالن برای آن ۸۰۰
میلیون تومانهزینه شده و پژوهشکده موسیقی
کــه درســال  ۸۷احــداث شــده تــا االن بیــش از
یکمیلیارد تومان هزینه داشته است.
فعال فرهنگی هنری حــوزه موسیقی مقامی

تربتجام نیز گفت:اگر پژوهشکده موسیقی
مقامی در شهرستان مرزی و محروم راه اندازی
شود ،اتفاق بسیار مبارکی است و آن را به فال
نیک میگیریم؛ تربتجام یکی از قطبهای
موسیقی محلی کشور و خاستگاه موسیقی
اصــیــل خــراســان اس ــت و اگ ــر قـــرار بــاشــد این
شهرستان پژوهشکده موسیقی نداشته باشد،
پس کجا باید داشته باشد؟
مردانشاهی افزود :موضوع احداث پژوهشکده
موسیقی خیلی مهم و ارزشمند اســت اینکه
احداث این مرکز هنری به این مرحله رسیده،
جای تشکر دارد اما متاسفیم که با وجــود این
همه هنرمند در موسیقی مقامی تربتجام و
نقشآفرینی موسیقی مقامی این شهر در حوزه
های بینالمللی و کشوری که همه از ظرفیت آن
هم اطالع دارند،این پروژه ناتمام مانده است.
وی ادامه داد:برای من خیلی عجیب است که در
بحثهای پشتیبانی و حمایت از فرهنگ و هنر
تربتجام این شهر کامال مثل شهرهای عادی
دیــده میشود و هیچ حمایت خاصی صورت
نگرفته اســت؛در شهری که قرار است پایتخت
موسیقی مقامی باشد ،مسلما باید اتفا قهای
بهتری را شاهد باشیم.
مردانشاهی تصریح کــرد :داشتن پژوهشکده
موسیقی و پایگاههای خاص فرهنگی و هنری و
زیر ساختها،حق مردم منطقه است؛ چندین
سال است که پژوهشکده موسیقی و مجتمع
فرهنگیهنری به صــورت متناوب و موضوعی
مطرحشدهولیمتاسفانهتابهحالنتیجهایبرای
هنرمندان نداشته است.

گزارشیازرشدورونقپرورشماهیدرشهرستانسبزوار

تولید خاویار در دلکویر!

•پرورش ماهی خاویار دیربازده است و نیاز
به سرمایه بیشتری دارد

گزارش
کالته

تولید خاویار در آب و هــوای کویری سبزوار با
وجود تمام سختی ها ،صرف کردن فعل ما می
توانیم اســت .در سالی که مزین به نام «تولید؛
پشتیبانیهاومانعزداییها»است،ایجاداشتغال
و تحقق اقتصاد مقاومتی و ارزآوری برای کشور،
حکایتی جالب توجه است .طبق اظهارات مقام
مسئول شهرستان طی امسال  ۴۵کیلوگرم
خاویار تولیدی ایــن شهرستان به کشورهای
منطقه صادر و همچنین  8هزار کیلوگرم گوشت
ماهیان خاویاری تولید شده است.
بــه گـــزارش خــراســان رضـــوی ،رغــبــت تولید
کنندگان سبزوار به پرورش ماهیان خاویاری
به عنوان ارزشمندترین گونه پرورشی و قیمت
باالی خاویار و گوشت آن و نیز قابلیت صادرات
و کسب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال ،تاثیر مهمی
بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهرستان
سبزوار خواهد گذاشت .شهرستان سبزوار با
دارا بودن اقلیم گرم و نیمه خشک ۳۰ ،درصد
تولیدات آبزی پروری خراسان رضوی را به خود
اختصاص داده است و استخرهای ذخیره آب
به نحوی طراحی و احداث میشوند که ضمن
تامین آب کشاورزی ،امکان پــرورش ماهی را
نیز به نحو مطلوب فراهم می کنند .هم اکنون
از مجموع حـــدود ۶۳۰منبع چــاه کشاورزی
موجود در سبزوار  ۱۶۰چاه آن در زمینه پرورش
ماهیان سردآبی و گرمابی و خاویاری فعال است
و ساالنه سه هــزار و  ۳۰۰تن ماهی سردآبی
و گرمابی در ایــن شهرستان تولید می شود.

همچنین از مجموع پنج واحد پرورش خاویار در
این شهرستان ،از ابتدای امسال  ۴۵کیلوگرم
تخم خاویار استحصال و هشت هزار کیلوگرم
گوشت ماهیان خاویاری تولید شده است.
•اقلیم و منابع آبی سبزوار؛ سازگار با پرورش
خاویار

مسئول شیالت جهاد کشاورزی سبزوار گفت:
شرایط پرورش ماهی خاویار با اقلیم و منابع آبی
این شهرستان سازگار است چنان که آب های
لب شور و دامنه حرارتی  ۱۵تا  ۳۰درجه منطقه
در طول سال ،شرایط مطلوبی را برای پرورش
ماهی خاویار و سایر گونه ها فراهم کرده است.
محمد علی اسالمی افــزود :اولین واحــد ۵۰۰
قطعه ای پرورش ماهی خاویار شهرستان سبزوار
در سال  ۹۲راه اندازی شد و با گذشت سال های

اخیر هم اینک پنج واحد پرورش خاویار با مجموع
هشت هزار قطعه در این شهرستان فعال است.
وی تصریح کرد :ماهی خاویار این شهرستان از دو
گونه سیبری و فیل ماهی است که تولید گوشت
آن حداقل سه سال و استحصال خاویار بیش از
شش سال زمان می برد .اسالمی با اشاره به عوامل
تولید ماهی خاویار در سبزوار گفت :این شهرستان
با تولید ساالنه سه هزار و  ۳۰۰تن ماهی سردآبی
و گرمابی ،قطب شیالت خراسان رضوی است لذا
برخی از پرورش دهندگان ماهی که از تجربه کافی
بهره مند بودند ،در گام بعد به پرورش ماهی خاویار
رو آورده انــد .مسئول شیالت جهاد کشاورزی
سبزوار با اشاره به درآمد و ارزآوری باالی تولید
ماهی خاویار افزود :گوشت خاویار عالوه بر مصرف
داخلی ،بازار صادراتی آن کشور روسیه و برخی
کشورهای آسیای میانه است.

یک پرورش دهنده ماهیان خاویار در سبزوار با
اشاره به موانع توسعه این صنعت گفت :پرورش
ماهی خاویار دیربازده است از این رو ورود به
این عرصه نیازمند سرمایه های کافی و حمایت
دولت است .جعفر هواخواه با اشــاره به این که
استحصال خــاویــار گونه سیبری شش ســال و
گونه فیل ماهی که مرغوب تر و خاویار گران
تری دارد ،بیش از هشت سال زمــان می برد،
افزود :پرورش دهندگان ماهیان خاویار نیاز به
دریافت تسهیالت کم بهره و بلند مدت دارند که
این شرایط تاکنون مهیا نشده است .وی تصریح
کرد :از مزایای تولید خاویار و شیالت عالوه بر
رونق تولید ،اشتغال و ارزآوری ،وجود امالح آلی
و معدنی ماهی در آب است که این امالح سریع
جذب ریشه گیاهان می شود و با کاهش نیاز به
کود و سموم کشاورزی مقدار و کیفیت محصول
را افزایش می دهد.
• ۴۵کیلوگرم خاویار از سبزوار صادر شد

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار نیز گفت۴۵ :
کیلوگرم خــاویــار تولیدی ایــن شهرستان در
سال زراعی جاری به کشورهای منطقه صادر و
8هزار کیلوگرم گوشت ماهیان خاویاری تولید
شده است .علی اصغر امانیان افــزود :سبزوار
در حــوزه تولید ماهیان خاویاری در خراسان
رضوی پیشگام و پنج واحد پرورش خاویار در
این شهرستان فعال اســت .وی تصریح کرد:
هم اکنون از مجموع حـــدود ۶۳۰منبع چاه
کشاورزی موجود در سبزوار 25 ،درصــد آن
یعنی  ۱۶۰واحــد در زمینه پــرورش ماهیان

ویافزود:جالباستبهقدریدرشرایطمختلف
ن محکم صحبت کردند
طرح موضوع شد و مدیرا 
که تصور کردیم در چندماه آینده این پژوهشکده
افتتاح میشود اما هنوز هم خبری برای جامعه
هنری شهرستان نشده است و یکحقی را برای
هنرمندان تربتجام ایجاد کردند که امیدوار
شدند در چندماه آینده یک فضایی دارنــد تا
کارهای پژوهشی و زیرساختی موسیقی مقامی
را در این مکانمشخص دنبال کنند ولی این
اتفاق نیفتاد و تاکنون هیچگونه وعدهای عملی
نشده است .
مردانشاهی یــادآور شد :از مدیران درخواست
داریم اگر قرار است درحوزه فرهنگی وهنری و
زیرساختهای فرهنگی تربتجام کاری انجام
نشود ،از اول طرح موضوع نکنند؛ االن که طرح
موضوع شده است خوب نیست و این انتظار را
ایجاد کردند و سالها به طول انجامیده است.
وی ادامه داد :برای مردم و هنرمندان توقع ایجاد
کــردنــد .شــرایــط خوبی نیست و فضایی بــرای
هنرمندانایجادکردندکهتصورمیشودهراتفاقی
میافتدصرفافقطوعدهووعیداست وچیزخاصی
نیست و این خطرناک است که هنرمند به انفعال
برسدوبههیچچیزباورنداشتهباشد.
مردانشاهی گفت :پیشنهاد شفاف این است که
مدیراندر یک بازه زمانی مشخصی ملزم شوند
و عملیات ساختمانی پژوهشکده موسیقی را
ن تحویل
تکمیل کنند و به جامعه هنری شهرستا 
دهند و کار عجیبی نیست و در شرایط جدید این
اتفاق میتواند به خوبی رقم بخورد.
وی ادامه داد :از مدیران قبلی جز وعده و وعید
ســردآبــی ،گرمابی و خــاویــاری فعال هستند
و چنان چه ایــن مقدار به  ۵۰درصــد افزایش
یابد می تــوان انتظار داشــت میزان تولیدات
آبزی پروری به حدود  ۶۰۰۰تن افزایش یابد.
امــانــیــان در خــصــوص ظرفیت هــای پــرورش
ماهیان خاویاری در شهرستان اظهار کرد :طرح
آزمایشی مجتمع پرورش ماهیان خاویاری به
عنوان یک پروژه ملی با استفاده از آب رودخانه
کــال شــور به ظرفیت نهایی  ۶۰تن گوشت و
1.5تن خاویار در سال در حال اجراست .امور
زیربنایی این مجتمع در دو قسمت شبکه برق
رسانی و انتقال آب رودخانه با اعتبار دولتی
 ۴۰میلیارد ریال انجام شد .وی تصریح کرد:
محل احــداث ایــن مجتمع در  ۳۰کیلومتری
شرق سبزوار در روستای علی آباد کال خونی
در قالب سه سایت و در زمینی با مساحت کلی
 ۶هکتار واقع است .وی افزود :همچنین بهره
برداری از اولین کارخانه خوراک آماده آبزیان

مردانشاهی بیان کرد:هیچ زیرساختی در
پایتخت موسیقی مقامی نداریم و همچنین
یک سالن استاندارد که بتوان در آن برنامه اجرا
کرد و مردم فرهنگدوست بتوانند از موسیقی
مقامی لذت ببرند ،وجود ندارد.
وی افــــزود :گــروههــای هــنــری تــرب ـتجــام در
شهرهای مختلف برنامه اجرا کردند ،شهرهایی
باجمعیتخیلیکمترباشرایطفرهنگیمعمولی
در ایــن حــوزه زیرساختهای فــوقالــعــاده ای
دارنــد ولی تربتجام اصال نــدارد و درخواست
میکنیم یکبار در سطح کالن مسئله تربتجام
را به عنوان خاستگاه موسیقی مقامی خراسان که
پژوهشکده هم یکی از آنهاست مطرح و یکبار
هم مدیران به صــورت میدانی بررسی کنند و
کاری اساسی برای حوزه فرهنگوهنر منطقه
انجام دهند.
وی با ابراز گالیه بیان کرد :نه تنها تا االن اتفاقی
برای پژوهشکده نیفتاده بلکه همینمیزانکاری
که انجام شده و پیشرفت فیریکی که داشته،
امـــــوال بــیــتالــمــال درحـــــال ازبـــیـــن رفــتــن
اســت و امکانات فرهنگی درخــور شــان مردم
فرهنگدوست تربت جامنیست .
مردانشاهی تاکید کــرد :بــرای ادامــه کارهای
فرهنگی و هنری در تربتجا م نیازمند ایجاد
زیرساختها  ،پژوهشکده و سالنهای آمفیتئاتر
هستیم و در این حوزه مدیران باید توجه خاص
داشته باشند و خیلی اتفاقهای فراتر از این مراکز
ی محرو م و مرزی بیفتد که از
باید در شهرستان ها 
جامعه هنری و هنرمندان تا االن دریغ شده است؛
تربتجام از حداقلهای فرهنگی و هنری عقب
است و به لحاظ شرایط فرهنگی و هنری نیازمند
حمایت مدیرا ن است که توجه خاصی به این
منطقه تلفیقی و مرزی داشته باشند.
به روش اکستروژن با ظرفیت  ۱۰هزار تن ،آغاز
و مجوز زیست محیطی پرورش ماهی تیالپیا از
کمیسیون ماده  ۱۱هوای پاک در اردیبهشت
 ۱۴۰۰دریافت شده است .رئیس اداره ترویج
و آمــوزش جهاد کشاورزی سبزوار نیز گفت:
متوسط سرانه مصرف کنونی ماهی در سبزوار
هشت کیلوگرم است که این میزان نسبت به
سال  ۱۳۸۴که حدود  ۱۰۰گرم بود ،رشد قابل
مالحظه ای داشته است .خاطره مزینانی افزود:
دسترسی آسان مردم به مراکز تولید و فروش
ماهی ،بــرگــزاری کــاس هــای آمــوزشــی طبخ
آبزیان و آشنایی با فواید آبزیان بخشی از دالیل
افزایش مصرف ماهی در این شهرستان است.

