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آغاز عملیات اجرایی راه آهن
مشهد-زاهدان
فرخ نژاد -کلنگ شروع عملیات اجرایی قطعه اول راه آهن
مشهد -بیرجند -زاهدان پنجشنبه گذشته با حضور دکتر
«خادمی» ،معاون وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئوالن
استان های خراسان رضوی و جنوبی در سه راهی یونسی
به زمین زده شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» به مناقصه رفتن  47کیلومتر
از قطعه اول راه آهن مشهد-بیرجند -زاهــدان با مبلغ
قرارداد  55میلیارد تومان سبب شد تا پنجشنبه گذشته
کلنگ شروع عملیات اجرایی این قطعه با حضور مسئوالن
کشوری و محلی این استان ها به زمین زده شود .بنابراین
گزارش  23کیلومتر از سمت بیرجند –گناباد نیز مطالعات
آن انجام شده و به مناقصه رفته است اما چون ابتدا باید از
ایستگاه یونسی به سمت بیرجند عملیات اجرایی پروژه
انجام شود ،این کار از  47کیلومتر قطعه اول آغاز شد.

وزیر بهداشت:

طب سنتی میراث ملی ماست و باید از آن
حمایت کنیم
وزیر بهداشت گفت :اعتقاد دارم که طب سنتی به عنوان
طب مکمل ،میراث ملی ما ایرانی هاست و باید از آن
حمایت کنیم.
به گزارش ایسنا ،سید حسن هاشمی در خصوص دیدگاه
های مختلف درباره طب سنتی و مدرن ،گفت :برخی از
همکاران ما معتقدند که استفاده از طب سنتی و برخی
دیگر معتقدند استفاده از طب مدرن کمکی به مردم نمی
کند اما هر دوی این دیدگاه ها ،اشتباه است.
وزیر بهداشت تصریح کرد :اعتقاد دارم که طب سنتی به
عنوان طب مکمل ،میراث ملی ما ایرانی هاست و باید از
آن حمایت کنیم.
به گزارش وبدا ،هاشمی افزود :در حد توان خود از طب
سنتی حمایت می کنیم اما مشکل این حوزه ،افراط های
همکاران ما با رویکردهای متفاوت است که فضای جامعه
را دچار مشکالتی می کنند.
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رئیس مرکز مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار شهرداری تهران:

وجود موشهای آدمخوار درتهران صحت ندارد

رئیسمرکزمدیریتمحیطزیستوتوسعهپایدارشهرداری
تهران از برخی خبرها در خصوص حضور موشهای
آدمخواردرپایتختدرزمانبروززلزلهاحتمالیانتقادکرد.
به گزارش مهر صدرالدین علیپور با بیان این مطلب افزود:
موش به عنوان یک آفت در اکوسیستم شهری در همه
جای دنیا وجود دارد اما طبیعتا وجود منابع غذایی بیشتر
یا کنترل غیرموثر موجب ازدیــاد جمعیت و گاهی خروج
از روند طبیعی این جاندار میشود.وی با اشاره به این که
استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل جمعیت موش هم
به دلیل آلودگی ایجاد شده برای آبهای زیرزمینی و خاک
و هم بخارات و گازهای ناشی از آن ضررهایی دارد گفت:
به تازگی برای کنترل جمعیت موشها در دنیا استفاده
از سموم بیولوژیک ،تلههای چسبی و خوراکهای عقیم
کنندهوحتیاستفادهازتفنگبادیرایجشدهاست.رئیس
مرکزمدیریتمحیطزیستوتوسعهپایدارشهرداریتهران
به وضعیت پایتخت در این خصوص اشاره کرد و گفت :در

ماههای آخر دوره قبل شهرداری تهران این موضوع کمی
رها شده بود برنامههای جدی از سوی مدیریت شهری
تهران برای کنترل و کاهش جمعیت موشها با روش های
بی خطر برای محیط زیست در دست اجراست.وی افزود:
شهرداری تهران در تالش است تا با استفاده از آخرین
یافتههای علمی دنیا به مقابله با این جونده موذی برود و
قطعا نتایج اجرای این طرحها به اطالع عموم میرسد.
رئیسمرکزمدیریتمحیطزیستوتوسعهپایدارشهرداری
تهرانگفت:امااینکهبیانشدهاستاینموشهاآدمخوار
هستند اغراقی بیش نیست و بازی کانالهای مجازی برای
جلب مخاطب است.وی با بیان این که طرح این موضوع
که زلزلهای بیاید و انسان ها زیر آوار بمانند و موشها
بخواهند عامل را تشدید کنند بحثی کامال حاشیهای و
درجه چندم است تاکید کرد :این مورد در مقایسه با دهها
مــوردی که در تهران بر وخامت فاجعه میافزایند مانند
انشعابات گاز ومخاطرات احتمالی کانال های فاضالب،

طرح رونق تولید در معادن خراسان جنوبی جواب نداد
حیدری – معدن داران خراسان جنوبی از تسهیالت طرح
رونقتولیداستقبالنکردند.رئیسسازمانصنعت،معدنو
تجارتخراسانجنوبیدربارهوضعیتثبتناممعدنداران
استان در سامانه بهین یاب برای دریافت تسهیالت رونق
تولیدبه«خراسان»گفت:ازآنجاکهبیشترواحدهایمعدنی
مشکلداراستاندرزمینهسنگهایتزیینیبودهکهرونقآن
مرتبطبابازارمسکناستبهدلیلرکودساختوسازهاودر
نتیجهبیرونقیبازارمسکن،صاحبانمعادناستاناستقبال
چندانیازتسهیالتطرحرونقتولیدنکردهاند«.شهرکی»با
بیاناینکهآماردقیقیازتعدادمعادنثبتنامشدهدرسامانه
بهین یاب در دسترس نیست ،افزود :برخی از افراد ثبت نام
کنندهدرکارگروهتاییدشدهاندودرمسیردریافتتسهیالت
هستند که البته در این زمینه بانک ها برای دریافت سند
معادنبهعنوانوثیقهمقاومتمیکنندکهامیداستبهزودی
این موضوع رفع شود .به گفته وی در زمینه صنعت ،معدن و
کشاورزی  280واحد تولیدی در سامانه بهین یاب ثبت نام
کردهاندودردوبخشصنعتوکشاورزیحدود 85میلیارد
تومانتسهیالتپرداختشدهاست.ویدربخشدیگریاز
سخنانشدربارهدستاوردهاینشستیکهباحضوراستاندار

اخبار

ومدیرعاملومسئوالنشرکتتهیهوتولیدموادمعدنیایران
درتهرانبرگزارشدبه«خراسانجنوبی»گفت:دراینجلسه
اقدامهایشرکتتهیهوتولیدموادمعدنیدراستانپیگیری
وبرایسرعتبخشیآنبرنامهریزیشد.بهگفتهویشرکت
تهیه و تولید مواد معدنی کشور بر اساس توافق و مصوبه سفر
وزیرصنعت،معدنوتجارتبهاستانسهمحدودهاکتشافی
معدنی را زیر پوشش قرار داد و فعالیت های خود را در این
محدوده ها انجام می دهد .وی در این زمینه توضیح داد:
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در زمینه اکتشاف سرب و
رویدربشرویهوطبس،زغالسنگدرطبسواکتشافمس
درشهرستانهاییمثلنهبندان،بیرجندوخوسففعالیت
می کند که در قسمتی از این اقدام ها پیشرفت خوبی هم
داشتهاست.رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتخراسان
جنوبیبابیاناینکهاینشرکتفعالیتهایاکتشافیخود
را در چهار مرحله شناسایی ،پی جویی ،اکتشاف عمومی و
پیشرفتهانجاممیدهد،افزود:اینشرکتدرزمینهاکتشاف
سرب و روی در بشرویه و طبس پیشرفت خوبی داشته و وارد
فازسومکهاکتشافعمومیاستشدهکهدراینمرحلهنقشه
هایبیشتریازمنطقهاکتشافیتهیهمیشود.بهگفتهوی،

لولههای پوسیده انتقال آب و نشت آب و آلودگی سراسری
آن ،آلودگی ناشی از پسماندهای پخش شده مواد عفونی،
آلودگی خاک و شیوع بیماری های مسری ،پخش شدن
مواد آزبستی و مواد خطرناک و بیماری های متاثر از آن
ها و  ...در قیاس با این بحران ها موضوع موشها نه تنها
موضوع حاشیهای درجه چندم محسوب میشود بلکه در
کنار موارد بیان شده که در دنیا مورد مشابه در زمان بروز
زمینلرزه داشتهاند ،اصال موضوع موشهای آدمخوار
موضوع گزارش شدهای در زلزلههای جهان نیست.علیپور
با تاکید بر این که شهرداری تهران بنا به وظایف خود تمام
تالش خود را بــرای کنترل جمعیت موشهای پایتخت
انجام میدهد افزود :در عین حال دغدغه اصلی شهرداری
مدیریت بحران زلزله احتمالی پایتخت است که در این
زمینه برنامهریزیهای گستردهای در حال انجام است و
شهروندان مطمئن باشند شهرداری تهران با تمام توان در
کنار مردم است.وی خاطرنشان کرد :در عین حال انتظار
داریــم مسئوالن ،کارشناسان و شبکههای اجتماعی به
جای ایجاد نگرانی بی اساس برای شهروندان تهرانی
به موضوعات پایهای و آموزشی در خصوص زمینلرزه
احتمالی تهران بپردازند.
شرکت روی طرح توسعه زغال سنگ طبس کار می کند و
قصددارددرآیندهاینزدیکبرایافزایشظرفیتاستخراج
استان،معدنجدیدیرااحداثکند.ویتاکیدکرد:بسیاری
ازفعالیتهایاینشرکتدراستاندرمرحلهنمونهبرداری
و حفر چاه های اکتشافی است که بعد از آن نمونه برداری
ها آنالیز شده و اگر قابلیت استخراج داشته باشد و نتایج به
دست آمده از آن ها خوب باشد وارد مرحله نهایی خواهد
شد .وی گفت :شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نتیجه این
مطالعاتراآمادهکردهوقسمتیازمحدودههایاکتشافیرا
ازطریقفراخواندراختیاربخشخصوصیقراردادهاستو
بخشی را نیز خود اجرا می کند.وی درباره افزوده شدن مواد
معدنی کشف شده در استان هم توضیح داد :در اکتشافات
معدنیبهدنبالاضافهشدنمادهمعدنینیستیمچراکهاگر
مادهمعدنیجدیدیکشفشودشایدبهاندازهکافیذخیره
نداشتهباشدوازاینرواقتصادینیستامادرایناکتشافات
به دنبال افزایش ذخایر مواد معدنی مهم هستیم به عنوان
نمونهبایدذخیرهآهن،مس،طالیا...افزایشیابدتابتواناز
اینطریقسرمایهگذارانیراجذبکرد«.شهرکی»درزمینه
اجرایعملیاتژئوفیزیکهواییدراستانهمگفت:عملیات
ژئوفیزیک هوایی در استان به اتمام رسیده است و در مرحله
تجزیه و تحلیل داده های آن هستیم که تا یک ماه آینده داده
هایآنتکمیلوارائهمیشود.
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رتبه122ایراندرردهبندیفضایکسبوکاردربین 190کشور
دانش پور -معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت :کشور
ما در رد هبندی فضای کسب و کار از  190کشور رتبه
 122را در اختیار دارد و قطعا نیاز به بهبود بیشتر این
وضعیت داریم .لعیا جنیدی چهارشنبه شب در همایش
گرامی داشت روز کانون سردفتران و دفتریاران ضمن
بیان این مطلب افــزود :وجود نظام حرفهای دفتریاری
به معنای واسپاری بخشی از ماموریت عمومی دولت و
اعتماد به مردم است .این نظام حرفه ای یک ماموریت
مهم عمومی را انجام میدهد و در اداره بهتر کشور بدون
این که باری به دوش دولت باشد اشتغال زایی هم می کند
وهمینامرنشاندهندهضرورتتوجهدولتبهاینجامعه

است.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز در
این همایش با بیان این که همه باور داریم دفاتر اسناد
رسمی قابلیتهای های فراوانی برای توسعه اقتصادی به
خصوص در شرایط فعلی کشور دارد اظهار کرد :در الیحه
بودجه  ،97بودجه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
رشد منفی داشته این درحالی است که در ماده مربوط
به کاداستر که طرحی ملی در رفع منازعات است به
سازمانهای دیگر بودجه دادند که این اقدام اجرای طرح
را خیلی طوالنی تر می کند و در نهایت سودجویان از این
موضوع نفع می برند در حالی که بسیاری از کشورهای
منطقه سال هاست از این مرحله عبور کردهاند.

مسجد جامعی:

2300مکانامنبرایپایتختنشیناندرزمانزلزلهوجوددارد

عضو شورای شهر تهران گفت :دو هزار و  ۳۰۰مکان امن
در شهر تهران در زمان بروز زلزله برای مردم وجود دارد که
این مکانها باید به شهروندان معرفی شوند.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمد مسجدجامعی در بازدید
از مراکز درگیر با زلزله در ستاد مرکزی مدیریت بحران و
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت:

دو هزار و  300مکان امن در شهر تهران برای مردم وجود
دارد اما هیچ کدام از مردم این مکانها را نمیشناسند.
وی با تاکید بر این که هیچ برنامه منسجم و هماهنگی
برای مدیریت بحران در تهران وجود ندارد ،بیان کرد :در
یک زمین لرزه بسیار کم شرایط کامال به حالت اضطراری
تبدیلشدواینیعنینهادهایاجراییبایدآمادهت رباشند.

معاون اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اعالم کرد:

1400؛ سال شکوفایی گردشگری سیستان و بلوچستان

سال  ،1400سال شکوفایی صنعت گردشگری استان
خواهد بود و محصول تبلیغات مثبت و معرفی ظرفیت
های استان در این سال بیش از گذشته خود را نشان
می دهد.
معاون گردشگری مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان به «خراسان»
گفت :رسانه ها با معرفی ویژگی های مثبت سیستان
و بلوچستان نقش مهمی در جذب سرمایه و تغییر نگاه
به استان ایفا می کنند زیرا یکی از حقوق مردم اشتغال
است که با تبلیغات منفی ،سرمایه گــذاران کمتری به
سرمایه گذاری در استان می پردازند و اشتغال جوانان
کاهش می یابد« .مجتبی میرحسینی» اظهار کرد:
فرهنگ محصول گردشگری استان است و ظرفیت جدید
گردشگری در سیستان و بلوچستان ،گردشگری دریایی
است و با توجه به این که بیش از دو میلیارد و  300میلیون
نفر در حاشیه اقیانوس هند زندگی می کنند ،سیستان و
بلوچستان به عنوان دروازه ورودی ایران می تواند موجب

توسعه و تحول استان و با ایفای نقش در مقیاس ملی نیز
عامل توسعه اقتصادی در ایران باشد .وی با بیان این که
گردشگران خارجی حضور در میان مردم و اقامت در
واحدهای بوم گردی را به اقامت در هتل های چند ستاره
ترجیح می دهند افزود :در سال گردشگری سیستان و
بلوچستان ،اقامت در واحدهای بوم گردی با هدف ارزان
سازی سفر و نشان دادن فرهنگ مهمان نوازی با شعار
«هرچقدر خواستید بپردازید» انجام می شود .وی با بیان
این که این تالش ها برای افزایش انگیزه سفر به استان
است و فعالیت های بسیاری از این قبیل برای جذب
گردشگر در استان انجام شده است افــزود :با توجه به
نوسان بازار نفت و فناپذیر بودن آن ،امروز اقتصاد کشور
به حوزه گردشگری بیش از گذشته گره خورده است و
باید به ظرفیت ها و فرصت های آن توجه جدی شود.
وی افزود :باید با همکاری مردم ،دستگاه های اجرایی
و بخش خصوصی ،گردشگری از حالت پیشه وری در
استان به حالت نوین تبدیل شود.
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