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معاون وزیر بهداشت
در مشهد:

طی حکمی از سوی استاندار و در جلسه
شورای اداری شهرستان انجام شد

انتصاب محسن داوری به عنوان
سرپرست فرمانداری مشهد

دانشگاهعلومپزشکی
مشهداعالمکرد:

برایتحقیقات
کمبود بودجه نداریم

Thu . 20 . Jan .2022. No.4887

افزایش تعداد
بستریشدگان کرونا
در استان
صفحه۳
معاون سوادآموزی اداره کل
آموزش و پرورش خبر داد:
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وعدههایسرخرمنجهادکشاورزی
گفتهدبیرکارگروه امنیتغذاییبرایرفعکمبود روغن وشکردر 3روز محققنشد

مطالبات 20میلیاردی
آموزش دهندگان
سوادآموزی استان

صفحه4

ثبتدره ارغوانطرقبه
در فهرست میراث
طبیعیملی
صفحه۱
نمایندهسبزواربا اشارهبه
پیگیریوضعیتتامیناعتبار
پروژهاحداثنیروگاهسیکل
ترکیبیسبزوارخبرداد:

دستور رئیس کل
بانک مرکزی برای
تامین 15میلیون دالر
منابع ارزی
دستورالعملهای
دامپزشکی باید پیوست
فرهنگیداشتهباشد

رئیس سازمان دام پزشکی کشور گفت:
اکنون همه دســتورالعملهای سازمان
دام پزشکی را اصالح کرده ایم ،همه این
دســتورالعملها باید پیوســت فرهنگی
داشــته باشــد .به گزارش تســنیم ،سید
محمــد آقامیــری در افتتاحیــه همایش
آموزشــی ناظــران ذبح شــرعی مشــهد
اظهار کــرد :دام پزشــکی مــا از فرهنگ
جدا نیســت ،مــا از همــه عزیــزان انتظار
انجام کار فرهنگی در حوزه دام پزشکی
را داریــم .وی افــزود :حدود یک ســال و
نیم اســت که صادرات خاویار پرورشــی
بــه اتحادیــه اروپا بــه دلیل وجــود برخی
کانونهای بیماری در کشور ممنوع شده
بــود ،اما در نهایــت این ممنوعیــت برای
صادرات خاویار پرورشــی که بخشــی از
درآمد ملــی در حــوزه ارزی اســت ،رفع
شــده و مجوز صادرات خاویار پرورشــی
را به اتحادیه اروپــا دریافت کرده ایم .وی
تصریح کرد :در چند ماه اخیر نیز شــاهد
ممنوعیت صــادرات ماهیــان گرمابی و
سردابی به اقلیم کردستان عراق بودیم،
اما خوشــبختانه با مبارزه بــا کانونهای
موجود در این حوزه امروز مجوز صادرات
خود را دریافت کرده ایم .آقامیری با بیان
این که توســعه یافتگی یک کشور دارای
شــاخصههای مختلفــی اســت ،افــزود:
یکــی از بخشهایی که ســرعت مــا را به
سمت توســعه یافتگی افزایش میدهد،
استفاده از فناوری و علوم روز دنیاست که
بســیاری از آن ها در حوزه هستهای قرار
دارد .حجتاالســام والمسلمین دکتر
سید اسماعیل حســینی مقدم ،مسئول
حوزه نمایندگــی ولی فقیه در ســازمان
دام پزشــکی کشــور نیز اظهار کــرد :راه
اندازی برند حالل برای کشــتارگاه ها و
کارخانجات بزرگ کشــور در دستور کار
قراردارد .وی بــا بیان این کــه برندهای
حالل تا قبــل از این ازکشــورهایی چون
ترکیه ومالزی بــه جهان عرضه می شــد
افزود :نقشــی که ســازمان دام پزشــکی
در کنترل بیماریها دارد ،ســبب شــده
ســازمان دام پزشــکی کشــور در ردیــف
ســازمانهای برجسته کشــورهای آسیا
قرار گیرد.

صفحه۳

مدیرکلزندانها اعالمکرد:

ادامهتحصیل
 ۵۷۱زندانی در
زندانهای استان

صفحه۲

نوایغربت
در زادگاه

روزنامه خراسان رضوی
برای اولین بار در 17سال گذشته
بدون «عکس یک» منتشر شد

آقایآبفا
معضل«کشفرود»
با بگیر و ببندخبرنگار
حلنمیشود!



خسارت
12میلیاردی
سیل و توفان
صفحه3

صفحه4

بهمناسبت سالروزدرگذشتمرحومحاجقربانسلیمانیاستادموسیقیمقامیخراسان

نوای غربت در زادگاه

ایشان زاده/دستاجلدراینسالهاخرمنهستی
تعــدادی از اســتادان  ،هنرمنــدان وپیشکســوتان
موســیقی را درو کــرد و از میان مــا برد و اهالــی هنر و
هنردوستان را به سوگ نشــاند  .یکی ازاین استادان
حاجقربانسلیمانیاسطورهموسیقیمقامیخراسان
و پدیــده جشــنواره موســیقی بینالمللــی آوینیــون
فرانسه است که ۳۰دی ســالروز وداع او با این جهان
خاکی است .با گذشــت ۱۴ســال از فراق او  ،همواره
دربیناهالیهنروهنرمندانموسیقیمقامیاستان
ومنطقــه  ،ســخن از احــداث آرامگاهی درخور شــان
اوســت؛ موضوعی که به دفعات موردتاکید مسئوالن
نیز قرارگرفتــه و وعده هایی داده شــده اما تحقق پیدا
نکردهاست.
• نوای غربت   

زندهیاد اســتاد حاجقربان ســلیمانی گوهــر تابناک
دوتارنــوازی ایران  ،بخشــی توانا و پرآوازه خراســان و
پدیده جشنواره موسیقی در آوینیون فرانسه است که
 ۳۰دی ماه امسال  ،چهاردهمین سال سوگنشینی
در فراق این هنرمند بزرگ خراسانی است .باگذشت
این مدت آنگونه که انتظار میرفت و شایســته بود نه
تنها در احداث آرامگاه که در محوطهسازی و بهسازی
فضای مــزار و همچنین دیوارکشــی آن اقــدام و توجه
خاصــی صــورت نگرفــت  .اگرچــه چندســال قبل با
مساعدتشورایشهروهمکاریعدهایازهنرمندان
وهنردوستانشهرستانوهماهنگی فرهنگوارشاد
اســامی ،ســنگی برای مزار وی ،تهیه و در قســمتی
ازمکان دیوارهای بنا شده؛ درهرحال به همین مقدار
بسندهشدهاستکهمشاهدهچنینوضعیتی دستکم
درنگاهاول،غربتیغمانگیزرامجسممیسازدونوای
سکوت دردیار خویش ،چراکه پیکر استاد در قسمتی
ازملکشخصیاودرروستایعلیآبادقوچانبهخاک

سپردهشدهاست کهقبلازآنباغیبودهکهحاجقربان
درآن مشــغول به کار بوده اســت .درهرحال وعده ها
برای احداث آرامگاه یا مقبره و ساماندهی وبهسازی
مکان و همچنین طــرح آن درحدحــرف و روی کاغذ
ماند ،به طوری که در اردیبهشت سال  ۹۵درحاشیه
برگزاری ششمین جشنواره موســیقی مقامی پیران
چنگی درقوچان ،باعزیمت معاون وقت هنری وزارت
فرهنگوارشاداسالمی ،مدیرکلوقتارشاداسالمی
اســتان  ،جمعی از مســئوالن وهنرمندان شهرستان
به علیآباد وحضور برسر مزار حاجقربان  ،با رونمایی
طرحیبرایاحداثآرامگاه،کلنگاینطرحباحضور
استادعلیرضاسلیمانیفرزنداو زدهشدوشوروشوقی
ایجادکردوتوقعبیشتریراسببشد.
•حاجقربانتکرارناشدنیاست

مرتضی گودرزی از پژوهشــگران موســیقی مقامی و
فولکلورو ازهنرمندانبرجستهدراینبارهگفت:داریم
درباره یک شــخصیت هنــری بزرگ و تکرارناشــدنی
حرف می زنیم؛ حاجقربان سلیمانی که در موسیقی
مقامیشهرهعاموخاصبودهوجنبههایاخالقی
ممتازاودرکنارهنرواستادیاشدربخشیگری
و نوازندگی دوتار از او چهره ای ماندگار ســاخته
است؛ اگرچه
ز ند ه یــا د
درجایی گفته
بــود در فرانســه خیلــی از
مردم مرا میشناسند اما اگر
درمشهد از خیلی ها بپرسند
مرا نمیشناسند! این هنرمند
افــزود  :از بابــت کوتاهــی یــا
سهلانگاری یا هر عنوانی
در احــداث آرامگاه برای

مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیخراسانرضویخبرداد:

ثبت دره ارغوان طرقبه در فهرست میراث طبیعی ملی
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
خراسان رضوی گفت :رویشگاه طبیعی دره ارغوان
طرقبه شهرســتان بینالود به شــماره  902به تاریخ
 1400/7/21در فهرســت میــراث طبیعی ملی
ایران ثبت و به استان ابالغ شده است.
به گزارش روابطعمومی اداره کل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی خراســان رضــوی
ســیدجواد موســوی با اعالم ایــن خبر افــزود :این
اثر ثبت شــده در فهرســت آثار طبیعی ملی ایران در
شهرستان بینالود(طرقبه شاندیز) ،جاده طرقدر به
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مدیرکلمدیریتبحران
استانداریاعالمکرد:

عکس های خبرنگاران خراسان
ازتخلیهفاجعهآمیزفاضالب
درکشف رود پساز توقیف کارت
حافظه دوربین توسط مسئوالن
آب و فاضالب مشهد پاک شد!

صفحه۴

رئیسسازماندامپزشکیکشور:

رفاه زائران در حرم
مطهر اولویت است

بهمناسبت سالروزدرگذشت
مرحومحاجقربانسلیمانی
استادموسیقیمقامیخراسان

صفحه۳

مدیرکلمیراثفرهنگی
گردشگریوصنایعدستی
خراسانرضویخبرداد:

تولیتآستانقدسدربازدید
ازپروژههایعمرانیحرم:

سمت روســتای کالته آهن قرار دارد .او در توصیف
این اثر اظهــار کــرد :در ایــن دره عالوه بــر درختان
ارغوان،چندچشمهبرزیباییاینمنطقهگردشگری
افزوده اســت ،عــاوه بــر این اهالــی ایــن منطقه از
شــاخههای درختچه هــای ارغــوان کــه از انعطاف
خاصــی برخوردارند ،ســبدهای ویــژهای میبافند
که صنایع دستی این منطقه بوده است و به آن سبد
بافی یا ارغوان بافی گفته میشــود .موسوی افزود:
ت های ارغوان در شهر طرقبه،
تاریخ گلدهی درخ 
بسته به میزان گرمی هوا ،از اوایل تا اواسط فروردین

این هنرمند بــزرگ  ،بااخــاص  ،متعهــد ومتدین به
راســتی که باید تاســف خورد .این درحالی اســت که
اســتادان پیشکســوت درهنر بااصالت موسیقی را
یکیپسازدیگریازدستدادهایمکهدیگرجایگزین
ندارند.پساینبزرگانراچهدرزمانحیاتوچهپس
ازآنبایدحرمتنهادوقدراینگوهرهایگرانسنگ
رادانستکهبامصداقسخنشیوایسعدی؛«هنرمند
هرجاکهرودقدربیندوبرصدرنشیند».
•نگاهیگذرابهزندگیاستاد

درجای دیگر  ،متفــاوت بود  .می گفت مــا وقتی روی
صحنه می رویم  ،آن جا معلوم می شــود که چه چیزی
باید خوانــد و نواخــت .درواقع این ویژگــی منحصر به
فرد موسیقی شــرقی اســت .او در خوانندگی هم یک
هنرمندتکوجهینبود.همچنانکهدرآیینهاومراسم
اشــعاری مناســب ومتناســب می خواند  ،مقام های
حماسیرانیزبهخوبیاجرامیکرد.ضمنآنکهاغلب
اشعار داســتان هایش را خودش می سرود و این یکی
از ویژگی ها وتفاوت ها بین بخشــیها وخوانندههای
معمولی درموسیقی مقامی است .اوعالوه بر مهارت
در هنر خویش  ،هنرمندی پرافتخار و صاحب ســبک
و مکتب بود  .نشــان هنــر را دریافت کــرده و همچنان
هنرمندی از تبــار مــردان بیادعا بود .ســرانجام این
چهره مانــدگار و مایه افتخــار خراســان و ایرانزمین ،
در  ۳۰دی ســال  ۱۳۸۶رخت از جهان بربســت و در
گوشهایاززمینباغخوددرروستایعلیآبادقوچان
بهخاکسپردهشد.

حاج قربان در ســال ۱۲۹۸خورشــیدی در روستای
علیآباد قوچــان پا بــه عرصه حیــات نهــاد و از همان
اوان کودکی در خانه ومحل زندگی خود با ساز دوتار
آشنا شــد و پدرش کربالیی رمضان که از دوتارنوازان
و بخشــیهای ماهر منطقه و زمان خود بود ،به عنوان
اولیناستادفرزندش،کارآموزشاورابرعهدهداشت.
حاجقربانبرایتکمیلآموختههایخودنزداستادانی
چون غالمحســین بخشــی  ،عــوض بخشــی  ،محمد
قیطاقی به شــاگردی می پردازد وســرانجام پس
از ســال ها تالش وتجربه و بــا قریحه ذاتی
خود ،درمنطقه شــناخته شــده و خود در
شمار دوتارنوازان وبخشیهای توانا
درشمالخراسانقرارمیگیرد.
حاجقربــان مــرد اجراهــای
زنده بــود و موســیقی او در
شــرایط زمــان و مــکان
شــکل می گرفت .اگر
بحــر طویــل را امروز
درمدح پیامبر(ص)
در یــک ســالن و در
شــهری اجــرا مــی
کرد  ،روزبعد آن اجرا

علیرضــا ســلیمانی فرزند مرحــوم حاجقربــان و یار
وهمــراه پــدر در اجراهای داخــل وخارج از کشــور،
همچنانباگالیهازبرخیبیتوجهیهاوبیمهریها
به احداث آرامگاه برای استاد حاجقربان  ،گفت :طی
این سال ها این موضوع همواره یکی از دغدعههای
خاطر ما بــوده اســت  .این درحالی اســت کــه هر از
گاهی گزارشگران یا پژوهشــگران وهمچنین اهل
هنر به علیآباد آمده و مشاهده وضعیت مزار موجب
تعجب آنان و شرمساری ما شده است .چرا که آن ها
قبل از ورود  ،چیز دیگری را در این خصوص تصور می
کردند و عدم احداث بنای آرامگاه و مقبرهای درخور
جایگاه حاجقربان  ،برای آنان نیز مایه تاسف
شده است.

متفاوت است .او تصریح کرد :درخت ارغوان بومی
مناطــق شــرق مدیترانه اســت و بیشــتر بــه صورت
درختچــه میروید ،این درخت شــکوفههای بنفش
و برگهــای قلبــی شــکل دارد .درختچــه ارغوان
عموما ارتفاعی بین  3تا  6متر دارد و اغلب ،برگها
ل های
پس از رویش کامل گلها ظاهر میشوند ،گ 
ارغوان را تقریبا در تمامی قسمتها حتی تنه درخت
میتوان دیدواین درختچه برای رشــد به آفتاب نیاز
دارد و در مقابل ســرما نســبتا مقاوم است .محمود
طغرایی مدیر ثبت میــراث تاریخــی و طبیعی اداره
کل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی
خراســان رضوی با اشــاره به ســیمای ظاهری دره
ارغوان گفت:از خصوصیات بارز دره ارغوان ،تمیزی

چشمگیر و قابل توجه دره است ،خوشبختانه
در ســالهای اخیر با اقدام دسته جمعی یک
گروه فعال محیط زیســت ،زبالههــای درون
دره و دشــت پاک ســازی شــده و پس از آن با
همکاریگردشگرانوافرادمربوط،پاکیزگی
دشــت حفظ و تعدادی ســطل زباله نیز روی
دامن ه های کوه تعبیه شده است.
طغرایی یادآور شد :حفاظت از منظر این دره
زیباودرختچههایارغوان،جلوگیریازدخل
و تصرفات غیر قانونی و اهتمام به تبدیل این
عرصه به پهنه گردشگری عمومی و تفرجی،
از اهداف ثبت آن در فهرست میراث طبیعی
کشور است.

• انتظاربیحاصل!

همایش استانی روز ملی
هوای پاک در مشهد
برگزار شد
همایش اســتانی روز ملی هــوای پاک
همزمان با  29دیمــاه روز ملی هوای
پــاک بــه میزبانــی آمــوزش و پــرورش
منطقه تبادکان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش
و پــرورش خراســان رضــوی ،محمــد
مهــدی توکلــی رئیــس اداره آموزش و
مشارکتهای مردمی حفاظت محیط
زیست خراســان رضوی در این جلسه
با بیان ایــن که بحــران و چالــش های
محیط زیســتی همچون تغییــر اقلیم،
گرمایش و فرونشست زمین و آلودگی
هوا ،بعد از کرونا نخستین چالش دنیا
به شمار میرود ،اظهار کرد :هم اکنون
به ویژه در کالن شهرهایی چون تهران،
مشــهد ،اصفهان و ...تغییرات اقلیمی
مانند کاهش میزان بارندگی و افزایش
دما را مشاهده می کنیم.
وی با بیــان این که با توجــه به جمعیت
 3/5میلیون نفری و ورود ســاالنه ۲۵
تا  ۲۸میلیون زائر به شــهر مشــهد باید
به مســائل محیط زیســتی و تخصیص
اعتبــارات ملی در ایــن حــوزه اهتمام
ویــژه مبذول داشــت ،افــزود :در اصل
 ۵۰قانون اساسی به صراحت به حفظ
محیط زیست اشاره و از حفاظت محیط
زیست به عنوان یک وظیفه عمومی یاد
شده است.
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