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رئیسشورایشهرمشهددربازدید ازموسسه
فرهنگیهنریخراسان:

آیتا...علمالهدیدرمراسمافتتاحبزرگترین
مرکز واکسیناسیونکشوردرمشهد:

 ۲تفکر متحجر و غرب زده
می گویند واکسن نزنید
تولیتآستانقدس رضوی:

پیوند مردم
و نظام اسالمی رمز
پیروزی کشور
در دفاع مقدس بود

صفحه۲

سخنگویکارگروه
تنظیم بازاراستان:

روزنامه خراسان
مدافع حقوق مردم است
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قائممقامتولیتآستانقدس
رضوی اعالم کرد:

پنج شنبه اول مهر  ۱۶ / 1400صفر 1443
 8صفحه/شماره  / 479۱قیمت 600 :تومان

طراحی برنامه های
دههآخرصفرمتناسب
با شرایط کرونایی

گزارشی درباره موانع پیشرفت پروژه قدیمی شهرستان

نیروگاهداورزندرخانتامینمنابعارزی

صفحه۷

موافقت شورای شهر
کاشمربا استعفای
شهردارمنتخب

صفحه۸

تولیدکنندگانموظف
بهرعایتقیمتمصوب
تخممرغهستند

صفحه۷

مصائبتامینآب
شربدرروستایگرو

صفحه۷

رئیس آب و فاضالب روستایی
کالت  :بیشتر آب مصرفی برای
 15هزار دام اهالی روستا
استفاده می شود

مدیرعاملآب منطقهای
استان:

مشهد تا ۲سالآینده
با تنش آبی شدید
مواجه می شود
صفحه۷

رئیساتحادیهنانوایان
مشهداعالمکرد:

برگزاری رژه موتوری
دراولینروزهفته
دفاعمقدس
روز گذشــته بــه مناســبت آغــاز هفتــه
دفــاع مقــدس ،رژه موتوری در  5مســیر
پیشبینیشدهدرمشهدوباحضور200
موتورسواربسیجیبرگزارشد.بهگزارش
«خراسان رضوی» ،معاون اجرایی سپاه
امام رضا (ع) ضمن گرامی داشت...


صفحه۷

صفحه۲

فرماندارطرقبهشاندیزمطرحکرد:

نجات سنگ نگاره ها مستلزم تغییر در قانون
محمد بهبــودی نیا /پس از اعالم خبر آســیب
دیدن برخی از سنگ نگاره های دیزدر ،روزنامه
خراســان رضوی گزارشــی را با عنوان «ادعای
تخریب دوبــاره ســنگنگارههای دیــزدر و فک
پلمب معدن» به چاپ رساند .گزارشی که در آن
تعدادی ازســواالت ما به دلیل پاســخگو نبودن
مسئوالنمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایع
دســتی اســتان بی پاســخ ماند .روز گذشته نیز
تعدادی از گروه های حامی محیط زیســت این
شهرستان و شهر مشــهد به منظور جلوگیری از
تخریب بیشتر ســنگ نگاره های این منطقه در
محل حاضر شــدند .فرماندار طرقبه شاندیز در
گفت و گو با روزنامه خراسان رضوی در پاسخ به
این ســوال که به چه دلیل یک بار برای همیشه
و به صورت قاطــع جلوی فعالیــت معدنی که با
وجوداخطارمسئوالنوفکپلمبمحلاقدامبه
فعالیت مجدد کرده گرفته نمی شود؟ گفت:در
سالهای گذشته مالکان معدن که در نزدیکی
ســنگ نگاره هــای باســتانی دیــزدر قــرار دارد
مجوزهایالزمرابرایاستخراج سنگدریافت
کرده بودنــد و در آن زمان برای بهره بــرداری از
معادن نیز به دریافت مجوز از میراث فرهنگی و
دیگرسازمانهاازجملهمنابعطبیعینیازنبوده
و این موضوع مشــکالتی را ایجاد کرده اســت و

هر زمان ،هر سازمانی قصد تعطیلی این معادن
را داشته باشد خســاراتی به معدن دار وارد می
شــود که او مــی توانــد در برابر این خســارتها
ادعاهاییرامطرحکندازطرفیتعداد زیادیاز
کارگرانبیکارمیشونداماتماماینمواردنفی
کننده ارزش تاریخی سنگ نگاره ها نمی شود.
به همین دلیل تضــادی در زمینــه حفظ منافع
معدنکار و لزوم حفظ ســنگ نگاره هــا به وجود
آمده است .سید حسن حسینی افزود :سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری چند بار تا امروز از
معدنکارشکایتکردهوچندباراینمعدنپلمب
شدهاستاماسوالماودادستانطرقبهشاندیز
این اســت که بعد از تعطیلی معدن خسارت ها
را چه کسی پرداخت می کند؟ وی خاطر نشان
کرد:جلساتزیادیبامعدنکارانداشتهایمودر
اینجلسات معدنکاراناعالمکردهاندمجوزها
به صورت کامال قانونی صادر شده است و آنها
حاضرند در صورت تامین خســارتها معدن را
تعطیل کنند   اما مرجعی در قانون برای تامین
خســارت ها مشــخص نشــده اســت .حسینی
درپاسخ به سوال دیگر ما مبنی براینکه آیا فک
پلمب معدن توســط معدنکاران بــه عنوان یک
تخلف مورد بررســی و برخورد قرار گرفته است
؟گفت:اینموضوعدردستبررسیاستوقطعا

مصائب تامین آب شرب در روستای گرو
رئیس آب وفاضالبروستاییکالت:بیشتر آبمصرفیبرای  15هزاردام اهالی روستا
استفادهمیشود
محمدبهبودینیا«/فوتیکیازاهالیروستای
گروکالتدرصفآب»اینخبریاستکهتوسط
نایــب رئیس شــورای روســتای گــرو بــه روزنامه
خراســان رضــوی اعــام شــد و معــاون فرماندار
شهرســتان کالت با تایید ایــن خبر اعــام کرده
بود« :طبق بررسی های میدانی انجام شده و نظر
پزشــک ،این که این خانم بر اثر ســکته قلبی و در
صف برداشت آب فوت کرده  ،قطعی است اما این
کهدرتجمعسکتهکردهاستیاخارجازآن،جای
بررسیداردوبایدمنتظرنظرپزشکیقانونیبود».
نایبرئیسشورایروستایگرودربارهدالیلکم
آبیروستایگرودرگفتوگوباخبرنگارمامدعی
شد:بهدلیلکاهشدبیآبچاهیکهمنبعاصلی
تامین آب این روستاست ،الی روبی و کف شکنی
چاه در دســتور کار آب و فاضالب روســتایی قرار
گرفت ولی به دلیل ریزش چاه ،به یک باره روستا
دچارمشکلشدتااینکهچندروزگذشتهزنیدر

فرماندارطرقبهشاندیز
مطرحکرد:

عکس :میثم دهقانی

افزایش  90تا 120
درصدی نرخ دستمزد
کارگران نسبت
به سال98

باحضوربسیجیاندرمشهد
انجام شد

صفآبودرشلوغیآندرگذشت.رئیسادارهآب
و فاضالب روستایی کالت درباره مشکل کم آبی
در روستای گرو و ادعای مرگ یکی از شهروندان
اینروستادرصفآبگفت:مشکلکمآبیکنونی
روستای گرو از ســه هفته قبل و در نتیجه کاهش
دبیچاهمحلتامینآبایجادشد.برایحلاین
مشکلکفشکنیچاهشروعشدهاستوموضوع
ریزش چــاه را تکذیب می کنیــم  .رضا رمضانپور
افزود :هم اکنون شــبانه حدود  200لیتــر آب از
همین چاه به روســتا پمپاژ می شود که در صورت
رعایت الگوی مصرف این میزان آب پاســخگوی
نیاز مردم روستاســت  .پیش از آغاز عملیات کف
شکنیچاهروزانهبهدلیلپایینآمدنمیزان دبی
چاه یک تانکر به روســتا اعزام می شــد که پس از
شروععملیاتترمیمچاهتعدادتانکرهابه 5تانکر
رسیده است.در این روســتا 500خانوار زندگی
میکنندکهبیشاز 15هزاردامدارندوبیشترآب

۱

درصورتاثباتفکپلمب،توسطدستگاهقضا
برخوردهایالزمدردستورکارقرارمیگیرد.
حســینی بــه تعطیلــی تعــدادی از معدنهای
اطراف ســنگ نگاره هــا در شهرســتان طرقبه
شــاندیز اشــاره کرد و گفت  :در طرقبه شاندیز
بیش از  18هزار ســنگ نــگاره وجــود دارد که
در محدوده این ســنگ نگاره ها چندین معدن
وجود داشته که در گذشته فعالیت هایی داشته
انــد و تــا امــروز تعــدادی از معــدن کاران برای
جلوگیــری از تخریب ســنگ نگاره هــا تصمیم
به ســاخت ژئوپارک و ژئو توریســم گرفته اند و
برداشت سنگ متوقف شده اســت اما طبیعتا
همه معدنکاران حاضر به این کار نیستند و تنها
در صورت دریافــت مبلغ معــادل ارزش معدن
حاضر به تعطیلی معادن هستند و تنها راهکار
الزم ورود مسئوالن در قوه مقننه و مجریه است
تا با تغییراتی در قوانین مربوط به معادن زمینه
هــای الزم را برای حفظ این ســنگ نــگاره ها و
دیگر آثار تاریخی داشته باشــند به این معنا که
قانونیوضعشودکهمحلیبرایتامینخسارت
معدنکاران را مشــخص کند تا با کشــف هر اثر
تاریخــی در صــورت فعالیت معــادن بالفاصله
فعالیت معدن تعطیل شــود .وی خاطر نشــان
کرد :تــا زمان تغییــر ایــن قوانین مــا و مقامات
قضایی و اعضای شــورای تامین تخریب سنگ
نگاره ها را محکوم کردیم و پشــتیبان حامیان
محیط زیست و آثار فرهنگی هستیم.
رابرایسیرابکردندامهااستفادهمیکنند.ما
متولیتامینآبشرباهالیروستاهستیمنهدام
هایشان.درباره تامینآبشرببرایدامهاجهاد
کشــاورزی باید ورود کند .رئیــس آب و فاضالب
روســتایی کالت دربــاره برخی ادعاهــا مبنی بر
جان باختن زنی  70ساله زیر دســت و پا در صف
آب گفت :مــا تانکر را در ورودی روســتا به شــورا و
دهیار می دهیم تا آب را بین مــردم توزیع کنند و
مدیریت الزم را انجــام دهند  .دربــاره مرگ یکی
از روســتاییان ،ذکر این توضیح الزم است که این
فرد مشکل قلبی ،فشار خون و بیماری زمینه ای
داشــته و ازدحام در صف آب به حدی نبوده است
که این زن سالخورده زیر دســت و پا بیاید و عامل
مرگ را شلوغی صف آب بدانیم و گفته های ما را
دهیار روســتا نیز تایید می کند ،ما این موضوع را
که این فرد بر اثر ازدحام جــان باخته تکذیب می
کنیم .همچنینجهانطلبمعاونآبوفاضالب
اســتان گفــت :اقداماتی بــرای تامیــن آب پایدار
روستایگرودردستورکارقرارگرفته،گروهیدر
کالتمستقرشدهاندتاچاهجدیدیحفرشود ما
دراستاننیزدرحالپیگیریهستیم.

نجات
سنگنگارهها
مستلزم تغییر
در قانون

صفحه۱

