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معاون اداره کل راه و شهرسازی:

 5000واحد مسکن مهر استان
ناتمام است

معاون مسکن و ســاختمان ادار ه کل راه و شهرسازی
استان گفت :هنوز چهار هزار و  ۹۵۶واحد مسکونی
طرح مســکن مهر در شــهرهای باالی  ۲۵هــزار نفر
جمعیت اســتان ناتمــام باقــی مانده و بــه متقاضیان
واگذار نشــده اســت .منصوری در گفت و گو بــا ایرنا
اظهارکرد :خراســان رضــوی در قالب طرح مســکن
مهر به ســاخت  ۱۲۰هزار و  ۶۰۱واحد متعهد شده
بود که از این تعداد ۵۶هزار و ۹۹۴واحد در شهرهای
باالی ۲۵هزار نفر جمعیت ۴۳،هزار و ۵۵۵واحد در
شهرهای جدید و  ۲۰هزار و  ۵۲واحد در شهرهای با
جمعیتی کمتر از  ۲۵هزار نفــر قرار دارد .وی تصریح
کــرد :از مجموع چهار هــزار و  ۹۵۶واحد مســکونی
ناتمام باقــی مانــده طرح مســکن مهر در شــهرهای
باالی  ۲۵هزار نفر استان  ۲هزار و  ۳۴۴واحد دارای
متقاضی است که ساخت آن تا پایان سال به اتمام می
رسد و واگذار می شود .وی گفت ۲:هزار و ۶۱۲واحد
باقی مانده در شــهرهای باالی  ۲۵هزار نفر جمعیت
استان فاقد متقاضی است که از این تعداد ۵۴۴واحد
درطرحاقدامملیتولیدوعرضهمسکنگنجاندهشده
اســت .هزار و  ۲۹۸واحد باقی مانده در قالب تفاهم
نامه بین وزارت راه و دیگــر نهادها به آن ها اختصاص
پیداکردهوبقیهواحدهانیزازطریقخریدمستحدثات
یا فرایندهای حقوقی تعیین تکلیف می شود.

فرمانده انتظامی تربت جام خبرداد:

رمزگشایی از  ۷فقره سرقت
و دستگیری سارقان

حقدادی -فرمانده انتظامی تربتجام از دستگیری
متهمان ســرقت دوچرخه  ،موتورســیکلت و وسایل
خانــه خبــرداد .وی گفــت :در پــی وقوع چنــد فقره
ســرقت لــوازم خانــه و ســرقت از اماکــن خصوصی
در ســطح شهرســتان  ،پیگیــری موضــوع در زمینه
دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار
پلیس قرار گرفت.سرهنگ موهبتی افزود :مأموران
پلیس آگاهی،دایره تجسس با جمع آوری اطالعات
اولیه و اظهارات مال باختگان ،موفق به شناسایی و
دستگیری متهمان در چند عملیات جداگانه شدند
و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی متهمان را دســتگیر
کردند.وی گفــت :متهمان که به صــورت جداگانه
اقدام بــه ســرقت کــرده بودنــد بــه  ۲فقره ســرقت
دوچرخه ،یک فقره سرقت موتورسیکلت ،یک فقره
ســرقت مغازه ،دو فقره ســرقت داخل خــودرو و یک
فقره سرقت وسایل خانه در سطح شهرستان اعتراف
کردند.وی تصریح کرد :متهمان دستگیرشده پس
از تشــکیل پرونده مقدماتــی به منظور ســیر مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

از میان خبرها
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی خبرداد:

پیش بینی احیای ۶۰درصد واحدهای صنعتی راکد استان

مدیرعامــل شــرکت شــهر کهای صنعتــی
اســتان گفت :از  ۳۲۴واحد صنعتی راکد در
شــهرکها و نواحــی صنعتی اســتان تاکنون
 ۱۱۰واحد به چرخــه تولید بازگشــته و پیش
بینی شده که  ۶۰درصد از کل این واحدهای
راکــد احیــا شــوند .بهرامی زاده در حاشــیه
دومین نشست قرارگاهی عملیاتی مانعزدایی
شهرک ها و نواحی صنعتی استان در شهرک
صنعتی  ۲تربت حیدریه افزود :از  ۵۶۶واحد
صنعتی راکد شناســایی شــده در شــهرک ها
و نواحی صنعتــی و خارج از آن ها در اســتان،
پروانه بهــره بــرداری  ۸۹واحد بــه علت فعال
نبــودن ماشــین آالت آن ها ،توســط ســازمان
صمــت اســتان باطل شــده اســت،وی گفت:
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
ایــران حســب دســتور وزیــر صمت ،بررســی
واحدهای صنعتی راکد در شهرک ها و نواحی
صنعتی اســتان ها را در قالب انجام یک پایش
علمــی توســط مشــاوران کســب و کار بخش
خصوصی ،مســئوالن و کارشناســان شرکت
شــهرک هــای صنعتــی و ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت اســتان در دســتور کار قرار

داد و وضعیــت آن هــا در  ۶۰محــور به صورت
جدی ارزیابی شــد کــه همه واحدهــای راکد
در اســتان شناســایی شــدند .وی افــزود :در
مجموع طی پایش مزبور  ۵۶۶واحد تولیدی
راکــد در اســتان شناســایی شــد کــه از ایــن
تعــداد  ۳۲۴واحــد در شــهرک هــا و نواحــی
صنعتی اســتان مســتقر بود که در ایــن پایش
میدانی علــت  ۱۱درصــد از این رکــود ،نبود
توجیه پذیری اقتصادی 7 ،درصد مشــکالت
مدیریتــی ۳۳ ،درصــد مشــکالت ارزی و

نوسانات قیمتی ۳۹ ،درصد کمبود نقدینگی
و مشــکالت بانکــی و  ۱۰درصد مشــکالت با
دســتگاه های اجرایی بود .وی گفت :حسب
دســتور اســتاندار ،قرارگاه «حمایــت از تولید
و مانــع زدایــی از آن» در شــهرک هــا و نواحی
صنعتی اســتان در حال شــکل گیری اســت و
تاکنــون  ۲قــرارگاه در شــهرک صنعتی خیام
زبرخــان و شــهرک صنعتــی تربــت حیدریــه
راه انــدازی شــده کــه در آن همــه نمایندگان
دستگاه های اجرایی مرتبط براساس عارضه

یابی که توســط کلینیــک های ســیار صنعت
در واحدهــای تولیــدی مســتقر در شــهرک
ها و نواحــی صنعتــی و حتــی خــارج از آن ها
انجام گرفته اســت ،مســائل واحدها را در این
قرارگاه هــا بررســی میکنند و درصــدد رفع
آن برمی آینــد .وی منظم بودن نشســت های
این قرارگاه هــا و حضور نمایندگان دســتگاه
های اجرایی و گروه هایی را کــه برای عارضه
یابــی واحدهای تولیــدی اعزام می شــوند ،از
مزیت های آن ها برشــمرد و افزود :پنج گروه
متشــکل از نمایندگان ســازمان های مختلف
به ویژه ســازمان هــای صــادر کننــده مجوز و
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی و مشــاوران
بخش خصوصی به صورت میدانی مشــکالت
واحدهای فعال ،راکــد و طرح های صنعتی را
بررســی می کنند و به این قــرارگاه ارجاع می
دهند.شــایان ذکراست  ۵۰شــهرک و ناحیه
صنعتی مصوب در استان وجود دارد که از این
تعداد  ۲۹واحد شــهرک صنعتــی و  ۲۱واحد
ناحیه صنعتی است و از مجموع این تعداد ۲۶
شهرک صنعتی و  ۱۴ناحیه صنعتی فعال بوده
و واگذاری زمین در آن ها در حال انجام است.

رئیس میراث فرهنگی سبزوار خبرداد:

صدور موافقت اولیه گردشگری کشاورزی در سبزوار
رئیــس میراثفرهنگــی ســبزوار از صــدور
نخستین موافقت اولیه گردشگری کشاورزی
در ایــن شهرســتان خبــر داد.بــه گــزارش
روابطعمومــی ادار هکل میرا ثفرهنگــی،
گردشگری و صنایعدستی استان ابراهیمی
دوست افزود :با پیگیریهای صورت گرفته
موافقت اولیه مزرعه گردشــگری کشاورزی
در زمینــی بــه مســاحت  ۵۰۰هکتــار در
محور ســبزوار  -نیشــابور صادر شــده است.
رئیس میراثفرهنگــی ،ســبزوار ادامه داد:
گردشــگری کشــاورزی یکــی از فرصتها و
ظرفیتهای گردشــگری ســبزوار اســت که
بهرهبــرداری از آن در دســتور کار قرار گرفته

است.ابراهیمیدوســت اظهار کــرد :در این
طــرح گردشــگری بــا تعامــل بین کشــاورز و
گردشــگر تجربــه فعالیــت های کشــاورزی،
دامــداری ،پــرورش ماهــی و  ...در معــرض
دیــد گردشــگران قــرار میگیــرد.او یــادآور
شــد :گردشــگری کشــاورزی به عنوان یکی
از شــاخههای نویــن گردشــگری ارتبــاط
عمیق و مســتقیم بــا محیط روســتایی دارد و
با بهرهگیری از فعالیتهای کشــاورزی
میتوان شاهد توسعه پایدار یک منطقه
بود.او با اشــاره به آب و هوای ســبزوار و
شرایط این شهرستان برای گردشگری
کشــاورزی اظهار کرد:هوای سبزوار به

داشــتن شــهر در میــان ارتفاعات
خاطر قرار
ِ
ً
شمالی و جنوبی ،عمدتا کوهستانی و معتدل
است ،اما در قسمتهای جلگهای هوا گرمتر
است ،بهار و پاییز فصلهای مناسبتری برای
سفر به این شهر هستند.وی تصریح کرد :این
شهرســتان با دارا بودن مناطق کوهســتانی
و کویــری ،پوشــش گیاهــی متنوعــی دارد،
در مناطــق کوهســتانی ،گونههــای بوتهای

و درختچــهای مثل ریــواس ،آویشــن ،درمنه
و… بیشتر دیده میشوند ،گونههای گیاهی
منطقه شــیراحمد ســبزوار شــامل تــاغ ،گز،
درمنه ،اسپند ،خارشتر ،علفشور ،شورپسند
دشــتی منطقــه پرونــد
اراضــی
و… اســت.
ِ
ِ
سبزوار هم با پوشــش گیاهی بیابانی دارای
شــاخص تاغ ،گزَ ،بنــه ،بومادران،
گونههای
ِ
بادامکوهی و قیچ است.
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سفر مدیران بهداشت و درمان
به مرز دوغارون

کلثومیان-مســئول روابــط عمومی بهداشــت و
درمان تایباد گفت :دکتر صادقیان معاون اجرایی
معاونــت بهداشــتی وزارت بهداشــت و درمــان به
همراه دکتــر جعفرنژاد معاون فنــی و دکتر فردین
فر مدیر بیماری های معاونت بهداشــتی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد با حضور در مرز دوغارون روند
ورود مسافران را بررســی و از نزدیک از زیرساخت
هــای بهداشــتی و اماکن مد نظــر بازدیــد کردند.
جواد آفریدون افزود:صادقیان بــا حضور در مرکز
تســت ویــروس کرونــا در پایــگاه مراقبت مــرزی و
صحبت با تعدادی از مســافران با مشــکالت آن ها
آشنا شــد و توصیه های الزم را به همکاران مستقر
در مــرز ارائه کــرد .وی گفت :این هیئــت با حضور
در شــبکه بهداشــت و درمان تایباد از زحمات این
شــبکه و ارائه خدمــات مطلــوب در مــرز دوغارون
تشکر کرد وتالش همکاران مستقر در پایگاه مرزی
و مدیر شهرســتان را شایســته تقدیر دانستند.وی
اظهارکرد:هماهنگی بین بخشی در مرز دوغارون
بســیار عالی بوده و خدمات ســامت با حفظ شأن
مسافران و تکریم آن ها در حال انجام است که الزم
است مشکالت اندک زیر ساختی نیز حل شود.

ساخت دستگاه شبیه ساز نور
خورشید توسط پژوهشگران
دانشگاه حکیم سبزوار
کالتــه -عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه حکیــم
ســبزواری گفت :دومین دســتگاه شــبیه ســاز نور
خورشــید با قابلیت جدید و منحصر به فرد توســط
اعضای هیئت علمی گروه فیزیک ســاخته شد .به
گزارش خراســان رضوی ،دکتر حســن ا ...داغی
دربــاره این پــروژه افــزود :مهــم ترین ویژگــی این
دســتگاه ،بازه شدت تابشی آن اســت که می تواند
شــدت نور تا  ۱۰برابر نــور خورشــید را تامین کند
که ناحیه شــدت بــاال در تحقیقــات نیــروگاه های
خورشــیدی ،شــدت میانــی در کاربردهــای پنــل
خورشــیدی ،رشــد گیاهان ،صنایع ســاختمانی،
اتومبیــل و راه ســازی و ناحیه شــدت پاییــن آن در
کاربردهای فنــاوری باال در ویژگی مواد اســتفاده
می شــود .وی افــزود :شــدت نور خروجی توســط
فتودیــود اســتاندارد و طیــف خروجی آن توســط
طیف سنج بهینه سازی شده است از ویژگی های
این دستگاه قابلیت پیوستن به دیگر دستگاه های
تجزیه ای است.

