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مانه و سملقان در این مصاحبه عنوان کرد : وجود منابع سرشار 

طبیعی در مانه و سملقان از دیرباز جمعیت های انسانی را به 

خود جذب کرده و باعث پرورش فرهنگ های درخشان در 

منطقه شده است. رضا ریواده در این خصوص افزود : وجود 

آثار تاریخی از دوره های پیش از تاریخ تا دوره معاصر در بخش 

های مختلف این شهرستان گویای استقرار مداوم بشر در این 

خطه است. بر اساس پژوهش های باستان شناسی بخش 

هایی از شهرستان مانه و سملقان برای نخستین بار در حدود 

هشت هزار سال پیش مسکونی شده که آثار آن را می توان در 

تپه قلعه خان در دشت سملقان مشاهده کرد. این شهرستان 

طی دوره هخامنشی به عنوان بخشی از شهربانی پارت مطرح 

بوده و طی دوره های اشکانی و ساسانی نیز بسیار مورد توجه 

بوده اس��ت.وی خاطر نشان  کرد: پراکندگی محوطه های 

استقراری، قلعه های تدافعی، مراکز مذهبی و نیز کشف سکه 

های دورۀ ساسانی در بخش های مختلف شهرستان گواه این 

مدعی است. همچنین شهرستان مانه و سملقان به واسطه 

ق��رار گرفتن در مسیر ج��اده آسیایی و زائرین ام��ام رض��ا)ع( 

ساالنه پذیرای ۲۰ میلیون مسافر و گردشگر است که با برنامه 

ری��زی و مدیریت مناسب این ظرفیت بالقوه امکان جذب 

درآمدهای سرشار و اشتغال مناسب را در شهرستان میسر 

می نماید . وی در ادامه افزود :خوشبختانه طی چند سال اخیر 

زیرساخت های گردشگری مناسبی در سطح شهرستان به 

ویژه مناطق نمونه در روستاهای  هدف گردشگری  و محورهای 

مواصالتی اصلی شهرستان اجرا شده است که تا حدودی در 

آسایش و رفاه مسافران و زائ��ران وگردشگران اثر گذار می 

باشد. به طور کلی مانه و سملقان با داشتن ظرفیت های 

مناسب تاریخی ، فرهنگی و گردشگری ، صنایع دستی توان 

بالقوه ای جهت جذب گردشگران )اعم از داخلی و خارجی( 

دارد که ان شاء ا... طی چند سال آینده با جذب اعتبارات 

مناسب شاهد به حداکثر رساندن 

این توانمندی در شهرستان باشیم.

وی در ادامه با بیان این مطلب که شهرستان استعداد های 

طبیعی و ذاتی در بخش طبیعت گردی و گردشگری دارد به 

تنها جنگل بلوط شمال شرق کشور، کوه های یامان داغی ، 

ارتفاعات قورخود و حیات وحش آن  و مناطق دیدنی تخت 

ایران ، روستای زیبای کاستان و روستای هدف و منطقه نمونه 

درکش و... اشاره کرد و گفت: هر یک از این مناطق به تنهایی 

قابل رشد و شکوفایی در زمینه گردشگری است. وجود ۷ 

روستای هدف و منطقه نمونه گردشگری و وجود بیش از ۵۰ 

مورد تاسیسات گردشگری نیز به این مولفه می افزاید.وی در 

خصوص صنایع دستی افزود : وجود صنایع دستی غنی گلیم 

بافی و سفره کردی و صنایع دستی ترکمن نیز  از قابلیت های 

زیادی برخوردار است. در این زمینه بیش از ۶۵۰ پروانه تولید 

انفرادی تا کنون صادر شده است .
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عملکرد یک ساله اداره  تبلیغات 
اسالمی در یک نگاه

اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 

مانه و سملقان افزود: از ابتدای 

سال تاکنون بالغ بر ۵ هزار نفر روز 

مبلغ و مبلغه به مساجد روستاها و 

شهرها با هدف عمل به شعار مقام 

اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل( در  معظم رهبری) 

برگزاری برنامه های فرهنگی و مناسبت های مذهبی ، 

ازجمله ماه مبارک رمضان ، دهه کرامت ، هفته والیت ، 

دهه محرم ، دهه آخر صفر ، هفته وحدت و دهه فجر اعزام 

شده اند. حجت االسالم پروین با بیان این مطلب که در 

این شهرستان ۲ موسسه قرآنی و ۱۹ خانه قرآن شهری و 

روستایی وجود دارد گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون 

بالغ بر ۳۰۰ نفر در رشته های مختلف قرآنی آموزش 

دیده ان��د. وی با اش��اره به اینکه ۲۲خانه عالم در این 

شهرستان ساخته شده است اظهار کرد: ۲۱ مورد از این 

خانه عالم ها تکمیل شده است و روحانیون دراین خانه 

ها سکنی گزیده اند.وی همچنین گریزی به برنامه های 

اوقات فراغت سال جاری زد و ادامه داد: این اداره برنامه 

های متنوعی برای جوانان و نوجوانان برگزار کرده است 

و در همین راستا در برگزاری برنامه های اوقات فراغت 

جزو ادارات برتر شهرستان شناخته شده ایم.

مجید شاکری:

فرهنگ و هنر در مسیر تعالی

فرهنگی  ه��ای  برنامه 

فرهنگ  اداره  ه��ن��ری 

و ارش���اد اسالمی مانه 

تغییرات  با  سملقان  و 

ع��م��ده نسبت ب��ه سال 

گذشته ب��رای اولین بار در سطح استان و شهرستان 

به اجرا درآمده است.مجید شاکری با اشاره به برنامه 

ه��ای اج��را ش��ده در سطح استان و شهرستان گفت: 

اولین جشنواره شعر کوتاه خراسان شمالی در مجتمع 

فرهنگی هنری اندیشه برگزار ش��د.وی همچنین از 

برگزاری اولین شب فرهنگی عطار و اولین کارگاه 

آموزشی دبیران هنر استان در این شهرستان خبر داد و 

افزود: برگزاری یکپارچه کالس های آموزش موسیقی و 

دائمی کردن سینمای شهر از مهم ترین اتفاقات فرهنگی 

این شهرستان بوده است.وی با بیان این که برنامه های 

متنوع بسیاری با همکاری شهرستان های دیگر استان 

برگزار شده است اظهار کرد: در بخش تئاتر هم  بیش از ۷ 

تئاتر از هنرمندان بومی این شهرستان اجرا شده است.

رئیس شرکت گاز مانه و سملقان در گفت و گو با خبرنگار ما 

گفت:در ابتدای تشکیل دولت یازدهم ۳ شهر و ۴۷ روستای 

این شهرستان از نعمت گاز برخوردار بودند و در حال حاضر 

۴ شهر و ۸۴ روستا از این نعمت برخوردار هستند.ریحانی 

از بهره برداری ۶ روستا از نعمت گاز در دهه فجر خبر داد 

و اف��زود: با بهره ب��رداری از گازکشی این روستاها، تعداد 

روستاهای گازدار این شهرستان به ۹۰ روستا می رسد.وی 

بیان کرد: جهت گازرسانی به ۶ روستا در این شهرستان ۴۱ 

کیلومتر شبکه اجرا گردیده است و با نصب ۹۷۲ علمک و 

صرف هزینه ۴۸ میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت ملی 

گاز ایران امکان بهره مندی یک هزار و ۳۶۱ خانوار روستایی 

محقق شده است.وی عملکرد بخش گازرسانی روستایی 

نسبت به ابتدای تشکیل دولت یازدهم را ۴۸ درصد اعالم 

و عنوان کرد: ۹۰۵ کیلومتر شبکه در مانه و سملقان اجرا 

ش��ده اس��ت که دارای ۵۱ درص��د رش��د نسبت به ابتدای 

دولت یازدهم است و این شهرستان دارای بیش از ۲۸ هزار 

مشترک می باشد.وی در ادام��ه با بیان این مطلب که در 

حال حاضر ضریب نفوذ گاز طبیعی در شهرهای تابعه این 

شهرستان ۱۰۰ درصد و در روستاها ۸۷ درصد می باشد 

اظهار کرد: عملیات گازرسانی در ۲۶ روستای دیگر نیز در 

حال اجراست.وی تعداد مشترکین این شرکت در ابتدای 

تشکیل استان را ۶ هزار و ۱۴ مشترک اعالم و عنوان کرد: 

این رقم در ابتدای تشکیل دولت یازدهم به ۱۹ هزار و ۷۱۰ 

مشترک و در پایان دی ماه ۹۵ به ۲۸ هزار و ۲۹۹ مشترک 

رسیده است که از رشد ۴۴ درصدی برخوردار بوده است.

همزمان با دهه فجر در گفت وگو با رئیس شرکت گاز مانه و سملقان عنوان شد:

ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای مانه و سملقان به ۸۷ درصد رسید

مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری : 

استعداد بالقوه شهرستان مانه و سملقان در جذب گردشگر


