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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

آثار تاریخیجاجرم درانتظار احیا
فاطمه معینی
جاجرم با  156اثر تاریخی می تواند منبع درآمد
خوبی در بخش جذب گردشگر داشته باشد و این امر
مستلزم احیا و مرمت آثار تاریخی است که با جذب
گردشگر میسر خواهد شد و عالوه بر معرفی شهر در
میزان اشتغال زایی تاثیرگذار است .مرمت و احیای
بناهای تاریخی و سایت های باستان شناسی جاجرم
ناتمام مانده اند یا بدون جذب گردشگر روزگار سپری
می کنند و آثار ارزشمندی همچون آسیاب آبی ،باغ
کوشک جاجرم ،نارین قلعه ،ارگ ،مسیر علم گردانی،
کارخانه پنبه و سایر بناها همچنان بدون مرمت باقی
مانده اند و مستلزم تالش مضاعف مسئوالن برای
جذب اعتبارات هستند.
اگر مرمت و احیای سایت های تاریخی و آثار باستانی
انــجــام شــود مــی تــوانــد نقش مهمی در پویا کــردن
اقتصاد شهرستان ایفا کند.
یکی از شهروندان در این باره می گوید :جاجرم آثار
تاریخی زیــادی دارد اما این آثار به درستی معرفی
نشده است و بسیاری از آثار تاریخی شهرستان مانند
نارین قلعه که قدمت باالیی دارد ،سال هاست بدون

مرمت باقی مانده است«.رضایی» می افزاید :آثار
دیگری همچون آسیاب آبــی جاجرم نیز مــورد بی
توجهی واقع و این بنای ارزشمند به کارواش و محل
شست و شوی خودرو تبدیل شده است.
«رحیمی» شهروندی دیگر نیز اظهارمی کند :بناهای
تاریخی زیادی در جاجرم وجود دارد اما بسیاری از
این آثار نیازمند احیا و مرمت است و هیچ مرمتی در

خسارت سیل در شهرستان ها
بارش باران طی روزهای گذشته باعث جاری شدن
سیل و خسارت به راه ها و مزارع کشاورزی شد.

 I Iخسارت سیل به مزارع جاجرم

معینی -بارش باران و سیل به مزارع جاجرم خسارت
وارد کرد.رئیس اداره جهاد کشاورزی جاجرم میزان
خسارت تگرگ و سیل در این شهرستان را به ترتیب
در مزارع گندم  ۳۰۰هکتار ،جو  ۲۰۰هکتار ،چغندر
قند  ۱۰۰هکتار و باغ پسته  ۵۰هکتار اعالم کرد.
«نامور» افزود :خسارات سیل و تگرگ در مزارع گندم،
جو و چغندر قند  ۶میلیارد و  ۸۲۵میلیون ریال و
خسارت باغ پسته  ۲میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال
برآورد شده است.

 I Iخسارت  2میلیارد ریالی سیل به راه های
ارتباطی راز و جرگالن

نجاهی -بارش شدید باران و جاری شدن سیل به راه
های ارتباطی راز و جرگالن  ۲میلیارد ریال خسارت
وارد کرد«.گلشنی» ،رئیس اداره راهداری و حمل و
نقل جاده ای راز و جرگالن گفت :سیل و بارش شدید
باران طی  3روز در راه های مواصالتی و ارتباطی از
جمله روستایی و شهری خسارات و مشکالتی ایجاد
کرده است.
رهــاســازی آب چندیر حــدود  ۸روســتــای جرگالن

این بناها صورت نمی گیرد و این امر عالوه بر تاثیرات
منفی بر جذب گردشگر ،تخریب بیشتر بناها را نیز به
همراه دارد.یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید :اگر
مسئوالن به آثار و بناهای تاریخی شهرستان توجه و
اعتبارات بیشتری جذب کنند ،با احیا و مرمت آثار می
توانند نقش مهمی در اشتغال زایی و جذب گردشگر
داشته باشند«.گرایلو» ادامه می دهد :آثار تاریخی در

را بــرای تــردد با مشکل مواجه کــرده اســت« .واحــد
خالدی» رئیس شورای اسالمی راز و جرگالن گفت:
بــا بــارش ب ــاران و جــاری شــدن سیل طــی روزهــای
گذشته آب پشت سد چندیر باال آمد و احتمال به
زیر آب رفتن روستای اسمی وجــود داشــت و برای
جلوگیری از این مقوله دریچه سد را باز کردند تا آب
پشت سد باال نیاید.فرماندار راز و جرگالن نیز در
این باره گفت :تا  ۱۰خرداد ماه احتمال جاری شدن
سیل در چندیر وجود دارد و به لحاظ فنی ،آبگیری
یک باره سد با اشکال مواجه خواهد شد.
«محمد زارعــی» افــزود :اهالی روستاهای ساکن در
حاشیه سد چندیر در حال انتقال هستند و تا زمانی
که همه اهالی منتقل نشوند بنا بر احتیاط مقداری از
آب سد رها می شود.

امسال نسبت به  10سال گذشته از پربارش ترین ماه
ها گزارش شده است.
وی افــزود :میزان بارش ها در فصل زراعــی جاری،
 148میلی متر بود که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  35درصد کاهش و نسبت به  10سال قبل،
 44درصد کاهش داشته است.
وی ابراز کرد :مدیران عضو مدیریت بحران شهرستان
باید در تمامی اوقــات آمادگی کامل داشته باشند
و در همان بازه زمانی اولیه بحران در ابتدا کلیات
خسارات و سپس در مــدت زمــان  48ساعت تمام
جزئیات خسارات را اعالم کنند.
وی با اشاره به خسارت  48میلیارد و  500میلیون
تومانی برف فروردین ماه و خسارت های به وجود
آمـــده از بـــاران و تــگــرگ اردیــبــهــشــت مــاه در این
شهرستان ،خواستار تعامل ،همکاری و هماهنگی
دستگاه های اجرایی و مستندسازی فعالیت ها و
اقدامات صورت گرفته شد.

میم پـــرور -فــرمــانــدار فـــاروج در جلسه شــورای
هماهنگی مدیریت بحران این شهرستان ،از خسارت
 335میلیون تومانی تگرگ به باغ های انگور این
شهرستان خبر داد.
«رجائی نیا» با اشــاره به میزان و حجم قابل توجه
بارندگی های چند روز اخیر گفت :اردیبهشت ماه

نجفیان  -معاون فرماندار اسفراین از جاری شدن
سیل در پی بارندگی در نقاطی از منطقه بام و صفی
آباد و وارد شدن خسارت به تاسیسات زیربنایی خبر
داد«.پرویزی» با اشاره به این که جاری شدن سیل به
تاسیسات زیربنایی از جمله راه های روستایی و شبکه
های آب رسانی خسارت وارد کرده است اظهار کرد:
میزان دقیق خسارت وارد شده به تاسیسات زیربنایی

 I Iخسارت  335میلیون تومانی تگرگ به
باغهای انگور

 I Iخسارت به تاسیسات زیربنایی بام و صفی آباد

شهرستان به درستی معرفی نشده و بسیاری از این
بناها و آثار در اثر کمبود اعتبار یا بی توجهی در حال
تخریب است.
در این باره مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری جاجرم می گوید :در این شهرستان ۱۵۶
اثر تاریخی شناسایی و از این تعداد  ۵۶اثر ثبت ملی شده
است« .کارگر مقدم» می افزاید :در حال حاضر مرمت
بنای شیخ اندوقان با اعتبار  ۴۵میلیون تومان آغاز شده
و حمام روستاهای کالته ترک ها و طبر نیز هر کدام با
 ۴۰میلیون تومان اعتبار در دست اقدام است .وی ابراز
می کند :همه آثار تاریخی که بدون مرمت باقی مانده
نیازمند اعتبار است تا طرح تهیه شود و بدون اعتبار تهیه
طرح صورت نخواهد گرفت.
وی با بیان ایــن که اگــر اعتبارات بــرای مرمت آثار
تاریخی شهرستان جذب شود ،میزان جذب گردشگر
افزایش می یابد و جذب صد درصدی خواهیم داشت
و به پویایی ،اشتغال و اقتصاد کمک ارزنــده ای می
کند ،ادامه می دهد :منابع درآمدی اصلی بسیاری از
مناطق و کشورها صنعت گردشگری است و جاجرم
نیز این قابلیت را دارد و این امر با احیا و مرمت آثار و
بناهای تاریخی امکان پذیر خواهد بود.
منطقه بام و صفی آباد متعاقب ًا اعالم می شود.وی
از آمادگی دستگاه های خدمات رســان و امــدادی
و مرتبط با مدیریت بحران بــرای مدیریت حــوادث
احتمالی به ویژه در منطقه بام و صفی آباد خبر داد.
حسین پیکانی رئیس اداره آتش نشانی و خدمات
ایمنی شــهــرداری اسفراین از نجات یک خــودروی
سواری گرفتار در سیل خبر داد.
«عاقبتی» مدیر جهاد کــشــاورزی اسفراین هــم از
خسارت تگرگ به باغ های  ۳روستای منطقه بام و
صفی آباد از توابع این شهرستان خبر داد.

 I Iگرفتاری  ۵۰خانواده در سیل

برومند ۵۰ -خانواده در روستای گزآباد بخش مانه
گرفتار سیل شدند.معاون فرماندار مانه و سملقان با
اعالم این خبر به خبرنگار ما گفت :بیشترین حجم
سیل روز گذشته متعلق به روستای گزآباد بخش
مانه بوده است و در این سیل منازل مسکونی ۵۰
خــانــواده دچــار آبگرفتگی شد«.جهاندوست» با
بیان این که طی سیل روز گذشته  ۱۲۰دامــداری
در این روستا دچار آب گرفتگی شد افزود :راه های
مواصالتی روستای گزآباد همچنان بسته است.وی
از خسارت  ۴۰میلیارد ریالی به بخش کشاورزی این
شهرستان خبر داد و ابراز کرد ۱۰ :کیلومتر از کانال
های کشاورزی این شهرستان تخریب و  ۱۰کیلومتر
دیگر هم دچار گل و الی شده است که باید عملیات
الیروبی انجام شود.

شهرستان ها

۷

اخبار

اداره تعزیرات حکومتی در جاجرم استقرار می یابد
معینی -اداره تعزیزات حکومتی تا پایان سال  ۹۷در جاجرم استقرار می یابد«.موسوی» ،مدیرکل تعزیرات
حکومتی استان با بیان این مطلب در اولین جلسه کمیسیون تعزیرات حکومتی جاجرم افزود :تفاهم نامه
مقامات استانداری برای احداث ساختمان اداره تعزیرات حکومتی جاجرم مورد موافقت قرار گرفت و تا پایان
سال  ۹۷با تامین اعتبارات به اتمام می رسد و تا استقرار این اداره در شهرستان حداقل پوشش تعزیرات هر
هفته  ۳روز خواهد بود«.محبی» فرماندار جاجرم افزود :کسبه شهرستان برای جذب مشتری تالش کنند و
رضایت مشتری را در نظر بگیرند تا بسیاری از مشکالت رفع شود.

طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه
نجفیان  -رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه اسفراین از اجــرای طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه این
شهرستان خبر داد.حجت االسالم «خادمی» با اشاره به این که برنامه های جزء خوانی قرآن کریم ،اقامه نماز
جماعت ،مشاوره دینی و پاسخگویی به سواالت شرعی در دستور کار است ،افزود :آستان مقدس امامزادگان
سید جعفر بن احمد بن موسی(ع) ،سید جعفر بن موسی(ع) روستای کوشکی ،سید حمزة بن موسی(ع)
روستای دهنه شیرین و بقعه سید موسی(ع) میزبان طرح ضیافت الهی خواهند بود.

امام جمعه شیروان:

روابط عمومیها پل مستحکم بین دستگاه ها و مردم هستند

عوض زاده -روابط عمومی ها پل ارتباطی مستحکم بین مردم و دستگاه هاهستند.امام جمعه شیروان با بیان
این مطلب در آیین گرامی داشت روز ارتباطات و روابط عمومی افزود :این ارتباط باید با حفظ اصل امانت داری
انجام شود.حجت االسالم «کوثری» نقش روابط عمومی ها را در توسعه و هموار کردن امور مهم دانست« .مرآتی»
فرماندار شیروان نیز با طرح این سوال که چرا با وجود سیر تکاملی کشور باز هم همه ناراضی اند اظهار کرد :این که
مشکالتی پیش روی مردم وجود دارد انکارنشدنی است اما این حجم از نارضایتی حق مردم ایران نیست.

شیروانی ها صاحب پالتو می شوند
عوض زاده -شیروانی ها صاحب پالتو می شوند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در حاشیه اختتامیه
جشنواره خط تحریری خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت :از محل اعتبارات سال  2 ،96میلیارد ریال برای
تعمیر و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری شیروان اختصاص یافته است و از محل همین اعتبار سالن آمفی تئاتر
مجتمع شهید امانی شیروان تجهیز ،صندلی های نو نصب و بلک باکس (پالتو) ساخته خواهد شد.
«فرخنده» با اشــاره به این که این طرح تا شهریورماه امسال تکمیل خواهد شد اضافه کرد :با اجــرای این
طرح دغدغه هنرمندان عرصه تئاتر و نمایش تا حدودی رفع خواهد شد .رحیمی ،دبیر نخستین جشنواره
خط تحریری خراسان شمالی نیز گفت 700 :اثر به دبیرخانه این جشنواره رسید که  400اثر شرایط و
استانداردهای الزم جشنواره را برای داوری کسب کرد .حجت االسالم «کوثری» ،امام جمعه شیروان نیز در
آیین اختتامیه این جشنواره گفت :خوشنویسی ،خوش اخالقی ،خوش صحبتی و خوش کالمی از نعمت هایی
است که رزق انسان را افزایش می دهد.

از شهرستان ها چه خبر؟
میم پرور -فاروج
ﺍ ﺍ اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در فاروج برگزار شد.
نجفیان  -اسفراین
ﺍ ﺍحجت االسالم «بداریه» رئیس اداره تبلیغات اسالمی اسفراین از سامان دهی و اعزام  ۱۰۵مبلغ و مبلغه
برای تقویت برنامه های تبلیغی در ماه مبارک رمضان به نقاط گوناگون این شهرستان خبر داد.
گروه شهرستان ها-شیروان
* حجت االسالم «کوثری» ،امام جمعه شیروان در جمع کارکنان تیپ 130شهید دلجویان گفت :انسان از بدو ورود
بهدنیاهموارهدرسهجبههمبارزهمیکندکهعبارتازمبارزهباطبیعت،مبارزهبادشمنبیرونومبارزهبانفساست.

