ا ز میان خبر ها
گوناگون

مدیرجهادکشاورزیتایبادخبرداد:

خریدحمایتی1200کیلو زعفران از
کشاورزان تایبادی و باخرزی
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گزارشی درباره چالش محیط زیستی درشهرستان بردسکن

کلثومیان /مدیر جهاد کشــاورزی تایبادگفت:از
 ۲۴آبان ماه امسال تاکنون یک تن و  ۲۰۰کیلوگرم
زعفران خشــک به صــورت حمایتی از کشــاورزان
تایباد و باخرز خریداری شــده اســت.میری گفت:
اکنــون یک مرکــز خریــد در تایبــاد فعال اســت که
روزانه  ۱۰معرفی نامه از باخرز و  ۲۰معرفی نامه از
تایباد را برای خرید این محصول از سوی متقاضیان
فروش این محصــول پذیــرش دارد.وی گفت ۳۰ :
درصد مبلغ کارشناسی ارزش زعفران پس از تایید
محصول و  ۷۰درصد دیگر آن در بازه زمانی حداقل
ســه ماهه پرداخت میشــود .شــایان ذکراست در
اجرای این طرح هر کیلوگرم زعفران نگین به قیمت
 ۱۳۰میلیونریالوپوشالمرغوبآنبهمبلغ۱۱۰
میلیون ریال از کشاورزان خریداری میشود.

رئیسادارهآموزشپلیسراهوراستان:

اعتبار وکالت نامه های متقاضیان
نقل و انتقال وسایل نقلیه تمدید
شد

رئیس اداره آموزش و فرهنــگ ترافیک پلیس راهور
استان گفت:اعتباروکالتنامههایمتقاضیانخرید
وفروشوسایلنقلیهبهتعدادروزهایتعطیلشده از
سوی ســتاد ملی کرونا تمدید شد .رحیمی در گفت
و گو با «خراسان رضوی» با اشاره به محدودیتهای
اعالمشدهازسویستادملیکرونااظهارکرد:صرف ًا
وکالتنامههاییکهاعتبارآنازتاریخاولآذرتاپایان
آخرینروزتعطیالتکروناییاعالمشدهازسویستاد
ملیمقابلهباکرونامنقضیشدهباشد،مشمولتمدید
اعتبارودریافتخدماتشمارهگذاریخواهندبود.
ویافزود:مراکزتعویضپالکمرکزاستان،خدمات
شماره گذاری را از طریق نوبت دهی اینترنتی انجام
میدهند و شهروندان پس از رفع ممنوعیت اعالمی
بایدقبلازمراجعهبراینوبتدهیاینترنتیازطریق
سایتاقدامکنند.

«سرهنگ امیدوار»
رئیس پلیس راه کشور شد
ســرهنگ هادی امیــدوار رئیس پلیس راه ســابق
اســتان ،با حکم فرمانده نیروی انتظامی به عنوان
رئیــس پلیــس راه راهــور ناجــا منصــوب شــد .به
گــزارش فــارس ،ســرهنگ امیــدوار پیــش از این
رئیس پلیس راه خراســان رضوی بــود و جایگزین
سردار سیدتیمور حسینی شده که وی نیز به سمت
جانشین پلیس راهور ناجا منصوب شده است.

رئیس دانشگاه فردوسی
نماینده وزارت علوم در استان شد
دکتــر محمــد کافــی ،رئیس دانشــگاه فردوســی
مشــهد به عنوان رئیس دانشــگاه معیــن و نماینده
وزارت علــوم در اســتان منصوب شــد .بــه گزارش
ایســنا ،بر اســاس حکم دکتر منصــور غالمی وزیر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر محمــد کافی
رئیس دانشــگاه فردوسی مشــهد به عنوان رئیس
دانشــگاه معین استان خراســان رضوی و نماینده
وزارت علــوم ،تحقیقات و فنــاوری در این اســتان
منصوب شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد اعالم کرد:

ابتال به فشار خون باال؛ از هر 5
نفر ،یک نفر

عضو هیئت علمی گروه بیماری های قلب دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد با بیان این که از هر پنج نفر،
یک نفر بــه بیماری فشــار خون مبتالســت ،اظهار
کرد :فشــار خون ،بیماری بی عالمت اســت و اگر
کنترل نشــود می تواند با عوارض جسمانی جدی
همراه شــود .دکتر موهبتی در گفــت و گو با وب دا
با اشاره به این که فشار خون طبیعی کمتر از 120
سیستول و  80دیاســتول اســت ،اظهار کرد :اگر
میزان فشار خون از میزان طبیعی بیشتر شود می
تواند در دراز مــدت منجر به عــوارض متعددی در
قلب ،مغز ،چشم و کلیه ها شود .وی با بیان این که
شناســایی و درمان به موقع بیمــاری نقش مهمی
در پیشــگیری از آســیب های ناشــی از فشار خون
بــاال دارد ،تصریح کرد :انــدازه گیری فشــار خون
در مطب پزشــک در دو ویزیــت متوالی ،اســتفاده
از دســتگاه هولتر فشار ســنج در دریافت میانگین
فشار خون  24ساعته و اندازه گیری فشار خون در
منزل از جمله راهکارهای شناسایی فشار خون باال
به شمار می رود.

زبالهگاه40سالهبردسکندرباالدستقنات!
شکایت محیط زیست ازشهردار بردسکن

علی نوری /زباله گاه بردســکن که شهرداری
مدعی است قدمت اش به 40ســال قبل برمی
گردد ،مجوزی از محیط زیســت ندارد وبا توجه
به قرار گرفتن این زباله گاه در شــمال بردسکن
کهپاییندستآننیزقناتآبوجوددارد،خطر
آلودگــی آب وخــاک را در پــی دارد ؛ خطری که
محیط زیســت به دلیــل ارائه نشــدن برنامه ای
ازسویشهرداریبردسکنبرایحلاینمشکل
ازشهرداربردسکنشکایتکردهاست.
•زبالهگاهشهرداریبردسکنمجوزهای
زیستمحیطیراندارد

سرپرست محیط زیست بردسکن گفت :زباله
گاه شهرداری بردسکن هیچ مجوزی از محیط
زیســت ندارد و باید شــهرداری بــرای وضعیت
این محل تعیین تکلیف کنــد .مهندس مهدی
جمعه پــور در گفــت و گو بــا خبرنگار مــا گفت:
به تازگی جلســه ای در فرمانداری شهرســتان
برگزار و درباره مشــکالت و معضالت این زباله
گاهتصمیماتیگرفتهومقررشدشهرداری این
مشکالترارفعکندامازبالهگاهفعلیشهرداری
فاقد هر گونه مجوز زیســت محیطی است .وی
اظهار کرد :این زباله گاه در شمال بردسکن که
پایین دســت آن نیز قنات آب وجــود دارد  ،قرار
گرفتهوشرایطاقلیمیوآبوهواییوپالستیک
هایی که در اطراف این زباله گاه پراکنده شده ،
یک سری مشکالت زیست محیطی را به وجود
آورده اســت  ،ما نباید منابع آبــی ،خاک و هوای
پاک را آلوده کنیــم.وی گفت :شــهرداری باید
برای تفکیک زباله هــای عفونی اقــدام و آن ها
را دفن کنــد .وی افــزود :مکان فعلــی زباله گاه
شهرداریموردتاییدمحیطزیستنیستوباید
با کارشناسی همه جوانب آن را در نظر گرفت و
اگر نیاز اســت برای انتقال آن به یک نقطه دیگر
اقدامشود.
•محیطزیستازشهرداریشکایتکرد

شهرداربردسکننیزگفت:بهدلیلوجودجایگاه
زباله شهرداری که قدمت آن به 40سال قبل بر
می گردد  ،متاسفانه محیط زیست به جای این
که از شهرداری شکایت کند از شخص شهردار
شــکایت کیفری کرده اســت .مهندس محمد
حسین مدیح گفت :متاسفانه برخی از مدیران
تجربه الزم را ندارند در صورتی که اگر مشکلی

مدیریت پســماند برعهده تولید کننده اســت و
اتفاقا مدیری که تجربه دارد از شهردار شکایت
وقانون را اجرا کرده اســت  ،مــا برخی دهیاران
را هم معرفی کردیم و ترجیحا باید گزارش را به
بازرسی استانداری بدهیم وتا االن هیچ برنامه
ای ازسوی شهردار بردسکن برای رفع مشکل
ارائهنشدهاست.
همتی افــزود :نمی شــود وی بی تفاوت باشــد
تا شــهردار بعدی بیاید ،اگردر گذشته خطایی
کردنددلیلیبرادامهبرنامهآنهانمیشود.

استبایددودستگاهاجراییدرخودشهرستان
اختالفات خــود را با هماهنگی مقــام قضایی و
فرمانداری حــل کنند نه این که بــه دلیل وجود
یک جایــگاه زباله که  40ســال قبــل جانمایی
شدهاستامروزمحیطزیستازشخصشهردار
شکایت کند .شهردار بردسکن اظهار کرد :اگر
بحث شــکایت اســت فردا هم من بدهی 300
میلیون تومانی محیط زیست را به اجرا خواهم
گذاشــت .مهندس مدیح گفت :شــهرداری 9
میلیارد تومان از ادارات بردسکن طلبکار است
و با توجه به شرایط کشور باید وحدت و همدلی
محور کارها باشد نه این که بخواهیم با شکایت
حق و حقوق خود را بگیریم .وی تصریح کرد :به
رغم همه مشــکالت اقتصادی  ،در سایه تعامل
و همدلی که بین مجموعه شهرداری و شورای
شهروجودداردتاکنونتمامپروژههایعمرانی
شــهرداری فعال است ولی متاســفانه برخی از
مدیران بی تجربه که شرایط را درک نمی کنند
حکم جلب شهردار را می گیرند و بنده به دلیل
وجود یــک زباله گاه کــه قدمت آن به 40ســال
قبلبرمیگرددبایددرمرکزاستانپاسخدهم.

•برنامهشهرداربردسکنبرایساماندهی
زبالهگاه

شهردار بردسکن درپاســخ به این سوال که چه
برنامه ای برای ســامان دهی جایگاه انباشــت
زباله در شمال شهر بردسکن دارید گفت :این
جایگاه ازیک قدمت  40ســاله برخوردار است
و در جلســه ای که با حضــور فرماندار  ،روســای
اداراتمحیطزیستومنابعطبیعیومدیرمرکز
آموزشعالیکاشمربرگزارشد ،شهرداری قول
داد تمــام وســعت  5هکتــاری جایــگاه زباله را
تسطیح وبرایایجادیکترانشهجدیدبهمنظور
دفن زبالــه های عفونــی اقدام کنــد و با حضور
میدانی در زبالــه گاه  ،طــی  15روز ایــن اقدام
مهمبااستفادهازماشینآالتشهرداری انجام
شد .مهندس محمد حســین مدیح درپاسخ به
ســوال خبرنگار ما که برای تفکیک زبالــه ها یا
انتقال این مــکان به نقطه دیگر شــهرداری چه
برنامه ای دارد گفت :دراین باره تفاهم نامه ای
با مرکز آموزش عالی کاشمر منعقد شده است
تا براساس کار مطالعاتی نظر خود را برای این

•مدیریکهتجربهدارداینکاررامیکند

تــورج همتــی مدیــرکل اداره حفاظــت محیط
زیست خراسان رضوی در گفت وگو با خراسان
رضوی درباره شکایت محیط زیست از شهردار
بردســکن گفت :شهرداری یک ســازمان است
وباالخره یــک نفر باید پاســخ گو باشــد و تا االن
برنامه ای از سوی شــهردار بردسکن برای رفع
مشکل زباله گاه این شهر ارائه نشده است .وی
تصریح کرد  :ماده  7قانون پسماندها می گوید

جایگاهزباله اعالمکندکهدرصورتتاییدمحیط
زیست و این مرکز شهرداری برای حصار کشی
این زباله گاه و تفکیک زبالــه ها اقدام کند .وی
بیان کرد :بــا توجه به جمعیــت  30هزار نفری
شهربردسکن ،مردمهر 24ساعتبیشاز20
تن زباله تولید می کنند که هرشب از در منازل
جمــع آوری و در محل جایــگاه زبالــه دفن می
شود .شهردار بردسکن اظهار کرد :شهرداری
نیزبهدنبالرفعمشکالتزیستمحیطیاست
و برایتنویرافکارعمومیوآگاهسازی خانواده
ها درطول ســال برنامه های فرهنگــی برگزار
میکند.
فرماندار بردســکن دراین باره گفــت :با توجه
بــه مشــکالت زیســت محیطــی کــه جایــگاه
زباله شــهرداری داشــت ،جلســه ای با حضور
شــهردار ،روســای ادارات منابــع طبیعــی و
محیط زیستومدیرمرکزآموزشعالیکاشمر
درفرمانداری برگزارشدتابرای رفعمشکالتی
که دراین جایگاه وجود دارد تصمیماتی گرفته
شــود .مجتبی شــاکری گفــت :دراین جلســه
مقرر شد شهرداری برای رفع مشکالت زیست
محیطــی در یک برنامــه کوتاه مــدت به حصار
کشــی بخشــی از ایــن مجموعــه  3هکتــاری
اقــدام کنــد و با حفــر چاله بــرای دفــن زباله ها
اقدام شــود .وی بیــان کرد :ایــن زبالــه گاه در
شــمال شهرســتان قرار گرفتــه و ازیک قدمت
 40ســاله برخــوردار اســت و بــر اثــر بادهایی
که در فصــول ســال مــی وزد زباله هــا از جمله
پالســتیک ها در اطراف پراکنده می شــود که
مقرر شــد شــهرداری برای تفکیک زبالــه ها و
ایجادترانشهجدیدکهموردتاییدمحیطزیست
باشد اقدام کند .شاکری گفت :شهرداری باید
دربودجهسالآیندهبرایرفع معضالت جایگاه
زباله اعتبــاری را در نظــر بگیرد و بــرای حصار
کشــی تمام این جایــگاه اقدام کند تــا آلودگی
زیستمحیطیایجادنشود.فرمانداربردسکن
اظهار کرد :مسائل زیســت محیطی و مدیریت
پسماند در مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت
اســت و از مرکز آموزش عالی کاشــمر خواسته
شدطیتفاهمنامهایباشهرداری برایجایگاه
زباله یا تغییر آن براســاس یک کار کارشناســی
مطالعــات خــود را انجــام دهــد و در صــورت
صالحدید کارشناسان برای جانمایی یا مکان
فعلیآن تصمیماتالزم رااتخاذکنند.

سخنگویستادملیمبارزهباکروناخبرداد:

تغییروضعیت 3شهراستانازقرمزبهنارنجی

سخنگویستادملیمبارزهباکرونا گفت:درخراسانرضویسه
شهرازوضعیتقرمزبهنارنجیتغییروضعیتیافتهاست.دکتر
رئیسیدرگفتوگوباشبکهخبرتصریحکرد:ازروزچهارشنبه
وضعیت 38شهرستانقرمزکروناییدرکشوربهنارنجیتغییر
می کند و محدودیت هــا در آن به صورت مناطــق نارنجی اجرا
خواهد شد که تعداد این شهرستان ها در خراسان رضوی سه
شهرستانشاملتربتحیدریه،کاشمروگناباداست.
•کاهشنسبیمبتالیانوبستریهایکرونایی

همچنین رحیمی مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد نیز در پاسخ به سوال «خراسان رضوی» درباره وضعیت
اســتان بعد از اعمال محدودیــت ها گفــت :اعالم آمــار و ارقام
درخصوصوضعیتاستانازنظرشیوعبیماری،تعدادبستری
هاوفوتیهانیازمنداعالماطالعاتازسوی وزارتکشوراست
کههنوزاطالعاتجدیدیپسازاعمالمحدودیتهابهدست
مانرسیدهوبهمحضرسیدناطالعاتازطریقرسانههااطالع
رسانی می کنیم .وی همچنین در گفت و گویی با ایرنا افزود :از
ابتدای آذر تعداد مبتالیان و بیماران کرونایی بســتری شده در

بیمارستانهادراستانبهطورنسبیکاهشیافتهاست.رحیمی
تصریح کرد :تعــداد بیماران کرونایی بســتری شــده در مراکز
درمانی خراســان رضوی در ابتدای آذر روزانه به طور میانگین
 ۳۴۰نفربودکهاینتعدادبه ۲۷۰نفردرروزکاهشیافتهاست.
وی ادامه داد :این در حالی اســت که حدود هــزار و ۸۷۵بیمار
مبتالبهکرونادربیمارستانهایاستانتحتدرمانقراردارند
که این میزان در ابتدای آذرماه دو هزار و ۸۰بیمار بوده اســت.
وی گفت :هزار و ۱۶۰بیمار کرونایی در مناطق زیرپوشش این
دانشگاهشاملشهرستانمشهدو ۱۳شهردیگراستانبستری
هستند و روزانه ۱۵۵بیمار جدید مبتال به کرونا در بیمارستان
های زیرپوشش این دانشگاه بستری می شوند که این تعداد در
ابتدای آذر ماه  ۲۷۰بیمــار در روز بود .رحیمــی افزود :اگرچه
تعداد فوتی های ناشی از کرونا نیز طی ۱۰روز گذشته کاهش
یافتهاماآمارمرگومیرباالستوهمتعمومیدررعایتپروتکل
هایبهداشتیرامیطلبد.رحیمیادامهداد:کاهشمبتالیان
بیشترمربوطبهمحدودیتهایاعمالشدهدرشهرستانهای
دارایوضعیتبحرانیکرونااز ۱۵آبانماهبودهاست.همچنین
بنابراعالمپایگاهاینترنتیدانشگاهعلومپزشکی،روز 10آذرماه

تعــداد ازدواج های ثبت شــده در اســتان طی
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
 6.7درصــد افزایش و تعــداد طالق نیــز 0.4
درصدکاهشداشتهاست.اینخبررامدیرکل
ثبت اسناد و امالک استان به ایرنا اعالم کرد و
گفت:تعدادازدواجهایثبتشدهدرخراسان
رضوی از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشــته بیش از  ۶درصد افزایش داشته
اســت .محمدحســن بهادر افزود :بــا ثبت۳۴
هزار و ۷۰۳فقــره ازدواج در خراســان رضوی
از ابتدای امسال تا پایان آبان ،تعداد این واقعه
نسبتبهمدتمشابهسالگذشته 6.7درصد

افزایشیافتهاست.ویهمچنینبااشارهبهآمار
طالق ثبت شده طی امســال در استان گفت:
همچنین از ابتدای امســال تا پایــان آبان۱۲ ،
هــزار و ۱۴۳واقعه طالق در خراســان رضوی
ثبت شــده که در مقایسه با مدت مشــابه سال
گذشته4دهمدرصدکاهشداشتهاست.
•مشهد ،نیشابور و تربت جام در صدر
ازدواج های ثبت شده

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
گفــت :بیشــترین ازدواج هــای ثبت شــده در
دفاتر ازدواج استان پس از مشهد با  ۱۵هزار و

مقدمات راه اندازی بیمارستان دوم
گناباد با خرید ۱۰میلیارد تجهیزات
صفــری /رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی گناباد
گفت  :مقدمات راهاندازی بیمارستان دوم گناباد
در بیمارســتان  15خــرداد قدیــم در حــال انجام
اســت و 10میلیارد تجهیزات خریداری شــده که
در حــال نصــب آن هســتیم .جــواد باذلــی افزود:
قســمت دوم تجهیزات ایــن بیمارســتان به ارزش
 10میلیــارد تومــان وارد شهرســتان شــده و هــم
اینــک در حــال نصــب دســتگاه اکسیژنســاز آن
هســتیم .وی اظهار کــرد  :آمــوزش همگانی برای
جلوگیری از کرونا در برنامه ما قرار دارد و از سویی
با تقویــت بیمارســتان عالمــه بهلول قصــد داریم
گامهای موثری برداریم .باذلی با اشــاره به کمک
خیریــن بــرای تجهیــز بیمارســتان گفــت :یکی از
هیئتهــای مذهبــی گنابــاد  80درصــد هزینــه
خریــد یــک دســتگاه ونتیالتــور را پرداخــت کرده
اســت و خیریــن در حوزههــای دیگــر درمــان نیز
میتوانند به دانشگاه کمک کنند.شایان ذکراست
شهرســتان گناباد بــه دلیل داشــتن بیمارســتان
مجهزی به نام بیمارستان عالمه بهلول این روزها
از شهرســتانهای دیگر نیز برای درمــان بیماران
کرونایــی پذیــرش دارد.در زمــان احــداث ایــن
بیمارستان  ،دو بیمارستان  15خرداد و  22بهمن
گناباد تعطیل شد تا این بیمارســتان احداث شود
اما وضعیت کرونا کار را به جایی رساند که دانشگاه
علوم پزشــکی گناباد مجوز راهاندازی بیمارستان
دوم را در گناباد گرفــت و این روزها در حال تجهیز
این بیمارستان است.

هشدار هواشناسی درباره احتمال
بارشهای سیالبی در استان
بارشهای ســیالبی بــرف و بــاران از چهارشــنبه
(امروز) در خراســان رضوی آغاز میشود و به طور
متناوب تا عصر جمعه ادامه دارد.
کارشــناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی
اســتان در این زمینه بــه ایرنا گفت :ایــن بارش ها
در مناطق سردســیر و کوهســتانی به صورت برف
خواهد بود و باعث آب گرفتگی معابر و اختالل رفت
و آمد در جادههــای برخی مناطق اســتان خواهد
شــد .آیدا فاروقی افــزود 10 :آذر نیز بــارش های
پراکنده باران در هفت شهرســتان اســتان شامل
قوچان ،درگــز ،تربتحیدریه ،کاشــمر ،ســبزوار،
فریمــان و جغتــای گــزارش شــد .وی ادامــه داد:
بیشــترین بارندگی طــی این مدت در شهرســتان
درگــز به میــزان یــک میلی متر ثبت شــده اســت.
کارشــناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی
خراسان رضوی گفت :همچنین پدیده مه گرفتگی
همراه با کاهش میدان دید افقی در مناطق مختلف
استان پیشبینی شده اســت .وی با اشاره به روند
کاهش دمای هوا در اســتان از روز پنج شنبه هفته
جــاری افــزود :بیشــینه دمای هــوای مشــهد روز
چهارشــنبه به  15درجه می رســد و روز پنج شنبه
هفته جاری به طور محسوس کاهش می یابد و به ۹
درجه خواهد رسید.

یکمسئولدرادارهکلارشاداستان:

فعاالن هنری استان تسهیالت کم
بهرهمیگیرند

 231بیمار جدید در بیمارستان های زیرپوشش این دانشگاه
بستریشدندکهتعدادبستریهایموجوددربیمارستانهابه
 1125نفر رسید .از این تعداد  304نفر در بخش های I.C.U
بستریهستند.همچنینبهگزارشوبدا،رئیسادارهسالمت
محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :میزان رعایت
دستورالعملهای بهداشتی در شهرســتانها  80درصد و در
مشهد 70درصدبودهکهنسبتبهقبلازآغازمأموریتویژهآذر
ماهرشد 20درصدیداشتهاست.حسنی با بیان این که روند
افزایشــی همکاریهای مردم و صنوف مختلــف امیدبخش
بوده است ،اظهار کرد :از ابتدای آذر بیش از  3800بازدید از
صنوف و مشاغل مختلف داشتیم که نتیجه آن منجر به پلمب
 155واحد متخلــف و معرفی  136فرد متخلف به دســتگاه
قضایی شده است.

مدیرکلثبتاسناداستاناعالمکرد:

افزایش 6.7درصدی ازدواج  ،کاهش 0.4درصدی طالق

رئیسدانشگاهعلومپزشکیگنابادخبرداد:

 ۵۲۰واقعه مربوط به شهرستانهای نیشابور
و تربتجام به ترتیب با دو هــزار و  ۶۲۲واقعه
و یــک هــزار و  ۹۵۰واقعــه ازدواج اســت .وی
افــزود :از ابتدای امســال تا پایان آبان ،شــش
هــزار و  ۴۸۰واقعه طالق بــا 7درصد کاهش
نسبت به هشــت ماه سال گذشــته در مشهد،
هــزار و  ۸۰فقــره طــاق در نیشــابور و ۵۳۶
واقعه طــاق نیز در شهرســتان تربتحیدریه
به ثبت رسیده است که شامل بیشترین میزان
طالق در بین شهرستانهای استان میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
با اشــاره به جایــگاه اســتان در آمــار ازدواج و

طالق کشــور اظهار کرد :خراســان رضوی با
 9.28درصــد از کل وقایــع ازدواج و 10.18
درصد از کل طالقهای ثبت شــده کشــور در
هشت ماه امســال ،رتبه دوم این وقایع را پس
از تهران دارد.
شایان ذکر اســت ،خراســان رضوی با وسعت
حدود ١١٧هزار و ٧٦٩کیلومتر مربع معادل
 7.8درصدمساحتکلکشوروجمعیت6.5
میلیون نفــری ،دارای  ۳۷واحــد ثبتی افتتاح
شــده ۵۴۱ ،دفتر اسناد رســمی ۲۲۰ ،دفتر
ازدواج و  ۱۱۱دفتر طالق اســت که ساالنه به
طور متوسط ســه میلیون و  ۵۰۰هزار خدمت
در حوزه های امالک و اسناد و ثبت شرکت ها و
موسسات غیر تجاری و اجرای اسناد رسمی به
مردمارائهمیکند.

مســئول گــروه هنــری اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان گفت :با هدف کارآفرینی ،اشتغال
زایی و حمایت از کســب و کارهای آســیب دیده از
کرونا ،تسهیالت بانکی با سود  4درصد به فعاالن،
موسســات و آموزشــگاههای حوزه هنــری در این
استان پرداخت میشود.
روشندل در گفت و گو با ایرنا افزود :این تسهیالت
از محل اعتبارات صندوق کارآفرینی امید تا سقف
یک میلیــارد ریــال با تنفس شــش ماهه و اقســاط
 ۳۶ماهــه بــه متقاضیــان پرداخت میشــود .وی
ادامه داد :تمامی درخواست ها برای دریافت این
تسهیالت در کارگروه اشتغال فرهنگ و هنر اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اســامی مورد بررسی اولیه
قرار میگیرد و نتیجه آن اعالم میشود .وی گفت:
ثبت نام متقاضیان از طریق سامانه تحفه به نشانی
 https://tohfeh.farhang.gov.irانجــام
می شــود .وی با اشــاره به فعالیت  ۲۵۲موسسه و
آموزشگاه هنری در استان افزود :تمامی موسسات
فرهنگی و هنری ،آموزشــگاههای هنری ،ســالن
های ســینما و تئاتر جزو مشــاغل گروه 4به شــمار
میروند که طبق مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا
تعطیل هستند.

سخنگویستاداستانیمقابله
با کرونا ،به کرونا مبتال شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به کرونا مبتال
شــد .دکتر بحرینی که ســخنگوی ســتاد استانی
مقابله با کروناست ،درگفت و گو با فارس از ابتالی
خود بــه کرونا خبــر داد و اعــام کرد حالــش رو به
بهبود است .وی آغاز ابتالی خود به کرونا را شنبه
گذشته بیان کرد و افزود :شنبه آینده دوره دو هفته
ای قرنطینه ام تمام میشود.

