
از سوی اداره فرهنگ و ارشادا سالمی درگز آخرین نتایج 

جشنواره موسیقی وبومی مقامی درگ��ز راک��ه دروزه��ای 

18و19 بهمن ماه برگزارشد به شرح ذیل اعالم شد:با تکیه 

بر لطف الهی آراء هیءت داوران بعداز دیدن و بررسی آثار 

اجرایی در بخش صحنه ایی دومین جشنواره تخصصی 

موسیقی بومی و مقامی درگز به شرح ذیل می باشد .

  بخش پیشکسوتان: آی محمد یوسفی.......  بخشی 

-ح��ی��درع��اش��ق��ی....... ع��اش��ق س��رن��ا و ده������ل          خلیل 

امامی....... دایره نواز بومی-محمد علمداریان..استاد 

دهل و قوشمه              سهراب یزدانپور ...استاد خوانندگی و آواز 

بومی محلی-براتعلی یگانه....... بخشی           

گروه نوازی بانوان :  گروه هیوا 

- بخش موسیقی بخشی ها ) در واقع راوی موسیقی بخشی 

( تقدیر می شود ) جایزه دوم (

علی صبری نژاد     پرویز دلیر 

-ایوب واحدی           علی پاکزاد

-اکبرواحدزاده         جعفر رحمدل 

بخش تکنوازی دوتار            علی انصاری الیین برگزیده دوتار و 

آواز شمال خراسان -رمضان نوروزی برگزیده دوتار شمال 

خراسان           عرفان محمودیان برگزیده دوتار ترکمن 

-بخش سازهای عاشق های شمال خراسان :   ضمن تقدیر به 

خاطر همت وافر عزیزان در حفظ اصالت های بومی منطقه 

از کلیه عزیزان شرکت کننده در این بخش تقدیر می شود : 

برات ذوالفقاری......استاد پیشکسوت قوشمه

-ت���اج علی ع��اش��ق��ی....اس��ت��اد پیشکسوت ده���ل   علی 

کوهستانی...نوازنده سورنا -ستار تیزگوش.....نوازنده 

قشمه    هادی اسماعیلی.....نوازنده دهل سطح جوایز 

رتبه دوم (بخش نوازندگان موسیقی سنتی ایرانی و ردیف 

دستگاهی. آقایان ذیل به عنوان برگزیده معرفی می شوند.

مهران رحیمی......سنتور   علی احدی ......... سه تار

 بخش نوازندگان دوتار بانوان : به واسطه همت وافر و تالش 

خوب و قایل ستایش ، رعایت آداب و ادب ممتاز در صحنه 

اجرا ، تالش در جهت حفظ اصالت های قومی و فرهنگی 

بومی و روی آوردن به فرهنگ خودی همه نوازندگان این 

بخش برگزیده اعالم می شوند به  )دریافت لوح سپاس و 

جایزه رتبه دوم و سوم (. بخش پدیده های دومین جشنواره 

موسیقی مقامی درگز بهمن 95 -سارا پاکباز محمد پاکباز   

دیانا رجبی  به پایان رسید این دفتر حکایت همچنان باقی 

است .هیءت داوران :  دکتر پیروز ارجمند  دکتر مجتبی 

قیطاقی استاد محمد جواد سام نژاد .     دبیر اجرایی موسیقی 

: بابک اخالقی

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول:محمدسعیداحدیان
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درگز، مقصودی- با هدف رعایت درصد سودهای قانونی و 

قیمت های مصوب درکاالها و خدمات اولویت دارو پرهیزاز 

گرانفروشی ، کم فروشی و تقلب درکسب و همچنین لزوم 

نصب قیمت کاالها و خدمات د رمعرض دید مشتریان و ارائه 

صورتحساب ، این طرح ا زاول اسفند اجرایی شده است .رئیس 

اداره صنعت و معدن و تجارت درگز با اعالم این خبرافزود: 

اولویت کاالیی و خدماتی این طرح شامل البسه  ،پوشاک ، 

کیف و کفش ، آجیل ، خشکبار، خواربار، لبنیات، انواع شیرینی 

، گوشت قرمز، گوشت مرغ ، ماهی ، قندو شکر ،روغن نباتی 

،برنج ، می باشند. ندری از اختصاص تلفن 124 برای دریافت 

نظرات و پیشنهادات و انتقادات و شکایات مردم خبر دادو 

افزود: دراجرای این طرح 6 نفر بازرس این اداره و اتاق اصناف 

از واحدهای صنف مشمول طرح بازدید و نظارت خواهندنمود 

و عالوه براین از طرفیت بازرسین افتخاری و انجمن حمایت 

از حقوق مصرف کنندگان و اتحادیه های صنفی بهره گیری 

خواهدشد.وی افزود: برای برخی از صنوف خاصی از جمله 

خدمات خودرویی ومواد غذایی 

و نانوائیها و کشیک ایام نوروز ی 

برنامه ری��زی گردیده تا خدمت 

الزم را د رایام تعطیل به مسافرین و گردشگران ارائه دهند. 

رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت درگز از کلیه بازاریان و 

اصناف و بنگاههای  اقتصادی درخواست نمود تا نسبت به 

رعایت مفاد قانون نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف 

کنندگان ، اهتمام جدی داشته باشند. 

طرح نظارتی ویژه نوروز دربازاردرگزآغازشد گلچینی از سخنان امام جمعه 
محترم درگز 

*بصیرت و مقاومت نسخه 

ق���دری اس��ت ک��ه جمهوری 

دنیای  رمقابل  د  اس��الم��ی 

استکبارارائه داده است

*ه��رزم��ان ملت با والی��ت  و 

 ، اجتماعی  زن��دگ��ی  تقوی 

سیاسی و اقتصادی خود را 

تنظیم و تدبیر کرده موفق بوده است 

*باید همه دست به دست هم دهیم و کشور را آباد کنیم .

*بیکاری جوانان را آزارمی دهد و الزم است مسئولین 

برای اشتغال  جوانان اقدام الزم را انجام دهند.

*مردم باید د رمصرف آب و گازو برق صرفه جو کنندو 

از اسراف بپرهیزیدچون اسراف و بدخرجی وولخرجی 

حرام است.

*باتوجه به پذیرش طلبه توسط حوزه علمیه درگز افتخار 

کنید و بچه ها خود راوقف دین کنیم.

*الزم اس��ت بین همه وح���دت ر وی��ه ای��ج��اد ش��ود و 

 ا ز ب��ازی��ه��ای سیاسی پ��ره��ی��زش��ود ت��ا م��وف��ق شویم.

*د رحال حاضرآب و خاک و امکانات درکشور وجود 

دارد و باید مردم اینگونه با مشکل مواجه شوند و دولت 

مردان باید به فکر مردم باشند و مشکل بیکاری و رکود 

ر  را حل کنند. 

 *دشمنان اقدام به تهاجم فرهنگی و شبیخون و جنگ 

سیاسی برعلیه این نظام راه انداختند و می خواهند 

جوانان مارا از پادراورند باید تالش کنیم کشورمان را 

آباد کنیم و جلو نفوذ دشمنان را بگیریم .

نتاج دومین جشنواره موسیقی بومی مقامی درگز اعالم شد


