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 105هزار پیشکسوت
دفاع مقدس استان همزمان
با سراسر کشور تجلیل شدند

یادگـاران
جبهه ایثـار
همزمــان بــا آغــاز هفتــه بزرگداشــت
دفاع مقدس ،مراســم تجلیــل و تکریم
 ۱۰۵هزار پیش کســوت دفاع مقدس
خراســان رضــوی ،در قالــب کنگــره
سراســری تجلیل از یک میلیــون نفر از
پیش کسوتان دفاع مقدس...


صفحه۲

رئیسمیراثفرهنگیکاشمر:برایمرمتونگهداریابنیهتاریخیاینشهرستانبهرقمیبیشاز 30میلیاردتوماننیازاست
عملیاتاجراییآندردستاقداماست.
یوســفی با تاکید بر اینکه مدرســه علمیه حاج
سلطانالعلما در کاشــمر یک اثر شاخص است
که در قــدم اول با حمایت همهجانبه مســئوالن
شهرستان،اعتبارخوبیازسویمیراثفرهنگی
به ایــن مجموعــه اختصاص یافــت ،ادامــه داد:
ج ســلطانالعلما
اثر تاریخی مدرســه علمیه حا 
نیازمندحمایتجدیوهمهجانبهاست.بنابراین
ضروری اســت در کنار اوقاف به عنــوان متولی
این مجموعه ،شهرداری ،این اثر را به عنوان یک
جلوههویتیتاریخیشهردرنظربگیردوباتوجه
بهنقطهقرارگیریایناثرازآنبهرهبرداریکند.
وی افــزود :امیدواریــم بتوانیم فازهــای بعدی
مرمــت و نگهــداری این بنــای تاریخــی را ادامه
دهیم و در این میان نیازمند کمک اوقاف و دیگر
مجموعه های شهرستان در راستای تسریع آن
هستیم تا هرچه زودتر عملیات مرمت آن شروع
شود تا در این مدرسه در گام اول ،به روی طالب
علومدینیبازشودودرادامه،مکانیبرایبازدید
گردشگرانوحضورزائراندراینشهرباشد.
یوســفی با اشــاره به مرمت آب انبار حاج نظام،
مسجد جامع و مســجد حاجی جالل به عنوان
برنامههایشاخصمیراثفرهنگیدرسالهای
گذشــته ،یادآور شــد :آغاز مرمت بنای امامزاده
سیدحمزه(ع) در حوزه کاشــی های گلدسته و
نیزدیوارههایاطرافبنابرایاولینباربههمت
اداره اوقاف و نظــارت میراث فرهنگی به عنوان
یککارشاخصوبرخاستهازتعاملدومجموعه،
امسالدردستانجاماست.
ویباتاکیدبراینکههیچیکازآثارتاریخیثبت
شده در کاشــمر که تخریب کامل شــده باشد،
وجود ندارد ،خاطرنشــان کرد :در بحث برخی
از محوطه های تاریخی به دلیل تجاوزهایی که
ازسویبرخیسوءاستفادهکنندگان انجاممی
شــود ،باید نظارت جدی صورت گیرد و با رصد
دقیق آن موضوعات حل و فصل شود.
رئیــس میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری کاشــمر با بیــان این کــه موضوع
رسیدگیبهبناهایتاریخیبااقداماتحفاظتی
و رصد آســیبهای احتمالی در دستور کار قرار
دارد ،تصریح کرد :با توجه به این که این آســیب
ها می تواند اقلیمی یا از طرف انســان ها باشد،
اقدامات پیشــگیرانه با سرکشی های مستمر و
بازدیدهایمنظمازابنیهانجاممیشودتاجلوی
خسارتهاگرفتهشود.
وی ادامه داد :هر بنا دارای یک پرونده حفاظتی
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گزارشی ازحال وهوای
پاییزی نمایشگاه
بینالمللی مشهد

ساماندهیمیراث فرهنگی کاشمر معطل مدیریت بین بخشی
مهدیان -رئیــس میــراث فرهنگــی ،صنایع
دســتی و گردشــگری کاشــمر بــا اشــاره بــه
اینکه این شهرستان دارای  22اثر ثبت شده
تاریخی حــوزه میــراث ملمــوس در فهرســت
میــراث فرهنگی کشــور اســت ،گفــت  :برای
مرمــت و نگهــداری ابنیــه تاریخی کاشــمر به
رقمی بیش از  30میلیارد تومان نیاز است و با
توجه به اینکه  80درصد ابنیه این شهرستان
موقوفه اســت ،باید بــا ایجاد تعامــل و مدیریت
بینبخشــی میــان ارکان شهرســتان بــه ویژه
اوقاف ،شهرداری و میراث فرهنگی بتوانیم کار
حفظ میراث را انجام دهیم.
وی با اشاره به این که این شهرستان دارای 22
اثر ثبت شــده تاریخی حوزه میــراث ملموس در
فهرســت میراث فرهنگی کشور اســت ،افزود:
آثــار شــاخصی از جملــه مدرســه علمیــه حاج
سلطانالعلما مربوط به اواســط دوره قاجاریه و
بقیهنیزتادورانپهلویاولاست.
رضا یوســفی با بیــان اینکه عالوه بــر آثار ثبت
شــده ملموس ،ســه اثر شاخص کاشــمر نظیر
تعزیــه ،قنبرخوانــی و نخلگردانــی دســته
بنیاسد در فهرســت میراث ناملموس به ثبت
رسیده است ،افزود :اثر تاریخی سرو کهنسال
باغمزار نیز امســال به عنوان اولین اثر میراث
طبیعی در فهرســت میــراث طبیعی کشــور از
کاشمر به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه پرونده ثبت سوهان ورقهای
کاشــمر در حوزه میــراث ناملموس در دســت
اقدام است ،تصریح کرد 10:مورد پرونده دیگر
در حوزه های مختلف بنا ،میــراث ناملموس و
میراث طبیعی جزو اولویتهای اصلی است که
تالش می کنیم با ارائه مستندات بتوانیم آنها
را به ثبت برسانیم.
رئیــس میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی
و گردشــگری کاشــمر با اشــاره بــه اقدامات و
پیگیریهای انجام شده در خصوص نگهداری
و مراقبت از آثار تاریخی خاطرنشان کرد :در این
زمینه حفاظتها و سرکشیهای دورهای از آثار
تاریخی انجام و آسیبهای ابنیه رصد میشود
که خوشبختانه آســیب جدی در ابنیه تاریخی
شهرستان نداریم.
وی بــا بیــان اینکــه مدرســه علمیــه «حــاج
سلطانالعلما» در ســال ۸۴در فهرست میراث
فرهنگی به ثبت رسیده است ،افزود :با توجه به
نیاز واقعــی این اثر به مرمت ،امســال 2میلیارد
ریال اعتبــار به این موضوع اختصــاص یافته که

امروز؛ آغاز مدرسه
برای  ۱۵۰هزار
دانشآموزکالس اول
استان
صفحه2

عکس :میثم دهقانی
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همزمان با دهه آخر ماه صفر

صفحه۱

تعطیلیدانشگاه
فردوسی مشهد به
منظورمیزبانیاززائران

و  10موتورالنس در راه مشهد

اســت و آن مجموعه همواره رصد و نظارت می
شود؛ بنابراین اگر آسیب جدی در بنا مشاهده
شود ،این موضوع برای عملیات ترمیم و مرمت
به استان ارجاع می شود.
یوسفی همچنین درباره نگهداری از آثار و ابنیه
تاریخی افزود :در این زمینــه تالش می کنیم با
جذب اعتبارات اضطــراری ،بناهارا در وضعیت
طبیعینگهداریمتاآسیببهآنواردنشود.
وی با بیان اینکه برای مرمت و نگهداری ابنیه
تاریخی کاشــمر به رقمی بیش از  30میلیارد
تومان نیاز اســت ،تصریح کرد :بــا توجه به این
که  80درصد ابنیه کاشــمر موقوفه است باید
با ایجــاد تعامــل و مدیریــت بینبخشــی میان
ارکان شهرســتان به ویــژه اوقاف ،شــهرداری
و میراث فرهنگی بتوانیــم کار حفظ میراث را
انجام دهیم.
رئیــس میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشگری کاشمر با بیان این که در چند سال
گذشــته از محل اعتبــار مرمت ابنیــه تاریخی
توانستیم قسمتی از ساماندهی محوطه خانه
تاریخی دانش و نیز مرمت جــداره بیرونی آب
انبار حاج نظام را به صورت کامل انجام دهیم،
افزود :بــا توجه به این کــه مالکیت بیشــتر آثار
تاریخی کاشــمر در حــوزه وقف اســت که ثبت
آثار میــراث فرهنگی شــده اســت ،باید مرمت
و نگهــداری بــا مشــارکت و همراهــی اوقــاف
انجام شــود .در همین زمینه با مشارکت مردم
تعمیــر و مرمــت مســاجد بــه عنــوان یــک کار
ارزشمند انجام شد.
وی با بیــان این کــه ابنیه مدرســه علمیــه حاج
سلطانالعلما ،سرای امین تجار ،مسجد جامع
و امامزادگان سیدحمزه(ع) و سیدمرتضی(ع)
جزومهمترینآثارتاریخیکاشمربهلحاظقدمت
اســت ،تصریح کرد :در این میــان محوطههای
تاریخی اگرچه جاذبهای مثل ابنیــه ندارند اما
قدمت ایــن محوطهها که بــه  3هزار ســال قبل
از میــاد برمیگــردد ،نیازمند توجــه جدی در
بحث کاوش های باستانی در این منطقه است.
یوسفی با اشــاره به اینکه بیشــتر ابنیه تاریخی
کاشمرمالکیتموقوفهداردوبرخیازآبانبارها
و حمام های عمومی نیز در اختیــار دهیاری ها
قرار دارد ،افزود :بــا توجه به کاربری این آثار می
توانآنهارااحیاکرد،بهعنوانمثالشهرداری
در ســطح شــهر می تواند فضای آب انبارها را به
عنوان نگارخانه یا فضای هنری برای اســتفاده
هنرمندانوشهروندانآمادهکند.

ارزان اما
بیرونق!
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