ا ز میان خبر ها
گوناگون

شورای شهر تهران مصوبه تغییر نام
خیابان عطار نیشابوری را لغو کرد
شجاعی مهر /اوایل آبان ماه بود که شورای شهر
تهران در مصوبه ای عجیب با اکثریــت آرا به تغییر
نام خیابان عطار نیشابوری شاعر و عارف بلند آوازه
ایران به سبزوار موافقت کرد .ام ا پس از این مصوبه
موجی از واکنش ها در فضای مجازی شکل گرفت
و موجب شد رئیس شورای شهر نیشابور در نامه ای
به محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر
تهران به ایــن موضوع اعتراض کند .در گزارشــی
که خراسان رضوی پیشــتر نیز به آن پرداخته بود،
نماینــده نیشــابور در مجلــس نیــز به ایــن مصوبه
اعتراض کرد و در نامــه ای خطاب به رئیس مجمع
نمایندگان استان تهران و فرماندار این شهرستان
خواهان بررسی دقیق تر این موضوع و لغو آن شد.
حاال پس از گذشت یک ماه از این مصوبه جنجالی
شــورای شــهر تهران به اتفاق آرا بــا ایــن تغییر نام
مخالفــت کرد.به گــزارش مهــر تغییر نــام خیابان
عطار نیشــابوری به خیابان ســبزوار که با اعتراض
مواجه شــده بود و مورد ایــراد هیئــت تطبیق قرار
گرفته بود در جلسه شورای شــهر تهران دوباره به
رای گذاشته شد و با  ۱۰رای مخالف و4رای موافق
به همین نام باقی ماند.در جلسه دویست و پنجاهم
شورای اسالمی شهر تهران به دستور بررسی نامه
فرمانــداری تهــران در خصــوص اعتــراض هیئت
تطبیــق نام گــذاری و تغییر نــام معابر شــهر تهران
پرداخته شد.

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستان:

اراضی کشاورزی بدون سند،
سنددار می شود

درراستایاجرایتفاهمنامهبینوزیرجهادکشاورزی
و رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک کشــور اراضی
کشاورزی بدون سند استان ســند دار خواهد شد .به
گزارشروابطعمومیسازمانجهادکشاورزیاستان،
رئیس این ســازمان اظهار کرد :در بحث صدور اسناد
اراضی کشــاورزی درکشــور و در اســتان غفلت شده
استکهباتفاهمنامهبهعملآمدهاینمشکلبرطرف
خواهد شــد .اورانی افزود :مدیران جهاد کشــاورزی
شهرستانباحضورروسایثبتاسنادوامالکوامور
اراضیشخصاوباحضورمیدانی ازنزدیکبهمشکالت
وموانعپیشرویکاررسیدگیکنند.ویهمچنیندر
گفت و گو با ایرنا ،از آغاز فرایند صدور “کشاورز کارت”
دراستانخبرداد.

 ۲۵هکتارازحریمرودخانههای
نیشابوربازگشاییورفعتصرفشد
شــجاعی مهر /مدیر امــور منابع آب شهرســتان
نیشــابور گفت :عملیــات بازگشــایی و رفع تصرف
از حریم بستر رودخانه ها و مسیل های شهرستان
هــای نیشــابور ،فیــروزه و زبرخــان بــا مســاحت
 251100متر مربع پایان یافت .ســعید خجسته
پور بــا اعالم ایــن خبر افــزود :عملیات بازگشــایی
سراســری و مــوردی امــور منابــع آب نیشــابور ،از
ابتدای سال  99تاکنون در حوضه سه شهرستان
نیشــابور ،فیــروزه و زبرخــان به طــول  2084متر
و مســاحت  29830مترمربع انجام شــده است.
وی بیان کــرد :در ایــن بــازه زمانــی در مجموع به
طول  12420متر و مساحتی برابر با 251100
مترمربع نیز از مســیل ها که با مشــکالت ناشی از
سیالب مواجه بوده اند الی روبی شد.خجسته پور
گفت :تاکنون مطالعات مربوط به حریم و بستر 30
کیلومتــر از طول رودخانه های نیشــابور ،فیروزه و
زبرخان انجام شده است.
وی اظهار کــرد :رفــع تصرفات و بازگشــایی نقش
مهمی در کنترل ســیالب و پیشــگیری از حوادث
احتمالی دارد و در صورت مســاعد بودن وضعیت
جوی شهرســتان امیدواریم طی دو مــاه آینده کل
مســیر و بســتر رودخانه های زبــر خان ،فیــروزه و
نیشــابور بازگشــایی شــود و عملیات الی روبی به
پایان برســد.مدیر امور منابع آب نیشــابور تصریح
کرد :تمام کســانی که به حریم رودخانــه ها تجاوز
کرده اند ،نه تنها خــود را در معرض خطر قرار داده
اند بلکه اکنون به ســهم خود ،مســئول جان و مال
و خســارت هایی هســتند که به هموطنان ما وارد
شده است.

اهدایجهیزیهبهنوعروسان
خوشاب
ملکی /فرمانده سپاه خوشــاب گفت :در راستای
اقدامات جهــادی و محرومیت زدایی به مناســبت
هفته بسیج چهار سری کمک جهیزیه به نوعروسان
نیازمند این شهرستان اهدا شد.
ســرگرد ذوالفقاری بــا اظهار این کــه ارزش ریالی
هر سری از این جهیزیه ها  30میلیون تومان است
افزود :در این کار خیر خیرین شهرستان خوشاب،
موسســه نیکــوکاری و قرارگاه بســیج ســازندگی
خوشاب مشارکت داشتند.
وی اضافه کرد :جهیزیه های اهدایی شــامل آینه و
شمعدان ،یخچال ،اجاق گاز ،ماشین لباس شویی،
فرش ،ســرویس قابلمه ،جارو برقی ،پنکه پایه دار،
سرویس چینی و چای ساز است.
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مدیر آموزش و پرورش بردسکن :

 20درصدازدانشآموزان
شهرستانبردسکنازشبکه
شادمحرومهستند
علی نوری /مدیــر آموزش و پرورش بردســکن گفت:
متاســفانه  20درصــد از دانــش آمــوزان شهرســتان
بردسکن از شبکه شاد محروم هستند .علی چراغیان
در گفت و گو با خبرنگار ما گفت :یکی از دالیلی که این
دانش آموزان به شبکه شاد دسترســی ندارند ضعیف
بودن شبکه تلفن همراه و اینترنت در برخی از مناطق
روستایی است و از ســوی دیگر برخی از دانش آموزان
تبلت یا گوشی ندارند.
وی با بیــان این کــه اکنــون  80درصد دانــش آموزان
شهرســتان از شــبکه شــاد برخــوردار هســتند افزود:
حداقل  500دانش آموز به تبلــت نیاز دارند که هزینه
هر تبلت حداقــل  30میلیــون ریال اســت .وی اظهار
کرد :دانش آموزانی که از شــبکه شــاد محروم هستند
به روش های آموزشــی و درس نامه مشــغول تحصیل
هســتند .مدیر آموزش و پــرورش بردســکن از خیران
آموزشــی و خانــواده هایی کــه عزیــز خود را از دســت
می دهند خواســت به منظور خرید تبلــت برای دانش
آمــوزان نیازمند آمــوزش و پــرورش را در این شــرایط
کرونایی یــاری دهند .چراغیــان به وضعیت سیســتم
گرمایشــی مدارس شهرســتان بردســکن اشــاره کرد
و گفــت 40:درصــد از مدارس شهرســتان بردســکن

مدیرسازمانتعاونروستاییخراسان
رضوی :

خریدحمایتیزعفران
دراستانبه 5تنرسید

سیستم گرمایشی اســتاندارد ندارند و به شدت پیگیر
هســتیم تا طبق قراردادهای منعقد شــده با اداره کل
نوسازی و تجهیزمدارس استان  40درصد باقی مانده
را تا ســال آینده به سیستم های گرمایشــی استاندارد
مجهز کنیم .وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت:
خوشــبختانه به تازگی ســرانه بهداشــتی بــه ازای هر
دانش آموز  8هزار تومــان به مبلغ  120میلیون تومان
به شهرستان بردسکن اختصاص داده شده است و این
سرانه با نظر مدیران مدارس در تامین مواد ضدعفونی
کننده ،مایع دست شویی و دیگر اقالم مورد نیاز هزینه
شده است.
وی همچنیــن گفــت :درهمیــن زمینــه  60دســتگاه
ضدعفونی کننده برای مدارس خریداری شده است.
وی بــه خریــد تجهیــزات ورزشــی بــرای  25مدرســه
منطقه عشایری بردسکن اشاره کرد و گفت :این اقالم
شامل توپ  ،طناب ،حلقه هوالهوپ ،راکت بدمینتون
و وســایل کمک هــای اولیــه و بهداشــتی بوده اســت.
شهرســتان بردســکن بیش از  170فضای آموزشــی
با بیــش از  600کالس درس دارد کــه دراین مدارس
حدود  15هزار دانش آموز در مقاطع مختلف مشغول
به تحصیل هستند.

مدیر ســازمان تعاون روســتایی خراســان رضوی گفت :چهار
هزار و  ۹۴۹کیلوگرم زعفران کشاورزان این استان به صورت
حمایتی از سوی دولت خریداری شــد.ایرج ناصری مقدم در
گفت و گو با ایرنا افزود :این مقدار زعفران از آغاز رسمی خرید
حمایتی این محصول در  ۱۴آبان ماه امسال تاکنون در راستای
سیاســت های دولت در حمایت از کشــاورزان خریداری شده
اســت.وی با بیان این که اکنون  ۱۰مرکز در شهرســتان های
زعفرانخیز اســتان خراســان رضوی خرید این محصول را بر
عهده دارند ادامــه داد :با توجه بــه این که هــدف اصلی خرید
حمایتی محصوالت ،مدیریت بــازار و جلوگیری از ُافت بیش از
اندازه قیمت محصول و متضرر شدن کشــاورزان است ،حجم
خرید ،مد نظر نیست و حمایت از کشاورز مورد توجه قرار دارد.
مدیر ســازمان تعاون روستایی خراســان رضوی گفت :محور و
هدف اصلی دولت از خرید زعفــران ،حمایت از زعفران کاران
ُخرد است و در این زمینه سقف خرید زعفران از هر زعفرانکار
 ۱۰کیلو گرم است.
وی افزود :محصول امسال در دو سطح پوشال مرغوب به ازای
هر کیلوگــرم  ۱۱۰میلیون ریــال و نگین بــه ازای هر کیلوگرم
 ۱۳۰میلیون ریال خریداری میشــود.ناصری مقــدم با بیان
این که امســال خریــد زعفــران بــه دو روش صــورت میگیرد
ادامه داد :در شیوه نخســت ،زعفرانکاران با مراجعه به جهاد
کشــاورزی شهرســتان در صورت تمایــل به انبارهــای بورس
معرفی می شوند و می توانند زعفران خود را سپرده کاال کنند
و برای دریافت وام به میزان  ۵۰درصــد قیمت زعفران خود به
بانک معرفیشوند و وام دریافتکنند.وی گفت :در این روش،
زعفران کشــاورزان در انبارهای ســازمان تعاون روســتایی به
صورت امانت نگهــداری میشــود وآن ها میتواننــد هر وقت
قیمت زعفــران افزایش یافت با مراجعه به بانــک و تصفیه وام و
پرداخت هزینه انبارداری ،زعفران خــود را تحویل بگیرند و به
فروش برسانند.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی افزود :در دومین
شیوه خرید ،کشاورزان با عقد قرارداد ،زعفران خود را تحویل
این ســازمان میدهند و پس از انجام آزمایش اعتبارســنجی و
ثبت در چک لیست ،معادل  ۳۰درصد ارزش زعفران تحویلی
خود را دریافت می کنند و  ۷۰درصد باقیمانده را طی سه ماه
تحویل می گیرند.وی ادامــه داد :در ایــن روش هم در صورت
افزایــش قیمــت زعفــران ،کشــاورزان میتواننــد بــا تصفیه و
بازگرداندن مبلغ دریافتی ،زعفران خود را تحویل بگیرند.
ناصری مقدم گفت :اگر زعفران دریافتی از کشاورزان صادر و
با قیمت باالتری فروخته شد ۵۰ ،درصد سود به نام کشاورز به
صندوق حمایت از کشــاورزان واریز میشود تا موجب حمایت
از کشاورز شود.

پلیس راه استان از ممانعت ورود  1955خودرو به شهرهای استان خبر داد:

جریمهیکمیلیونی 139خودرودرروزاولممنوعیتها
جانشــین رئیس پلیــس راه اســتان با بیان ایــن که در
اجــرای طــرح اعمــال محدودیــت تــردد در ورودی
شهرهای اســتان در  ۲۴ســاعت منتهی به صبح یک
شنبه ،هزار و  ۹۵۵دســتگاه خودرو از ورودی شهرها
بازگردانده شــد ،افزود ۲۳ :دستگاه خودرو با جریمه
پنج میلیون ریالی و  ۱۳۹دستگاه خودرو با جریمه ۱۰
میلیون ریالی اعمال قانون شــدند .سرهنگ حسین
میشمســت در گفت و گو با ایرنا گفــت :در این مدت
به  ۲هزار و  ۲۱۷دســتگاه خودرو نیز تذکر داده شد.
جانشــین رئیس پلیس راه اســتان همچنین در گفت
و گــو با ایســنا تصریح کرد :از ســاعت هفــت صبح روز
شنبه ،اول آذر ،ممنوعیت و محدودیت ورود به شهرها،
اجرایی و این ممنوعیت در هفت نقطه ورودی به شهر
مشهد اعمال شده است .البته این دستورالعمل تنها
شامل ممنوعیت خودروهای ورودی به مشهد است و
تنها ورودیها کنترل خواهند شــد .درخور ذکر است
کلیه شهرستانهای استان به تناسب وضعیت قرمز،
نارنجی و زرد ورودیهای خود را کنترل خواهند کرد.
وی افزود :طرح فعلــی محدودیت ترددها تنها مربوط
به ورودی شهرهاست و ممنوعیت خروج را مانند طرح
قبلی شامل نمیشــود .البته در طرح قبلی به واسطه

کنترل خروجی و ورودی به صورت همزمان در مدت
زمان کوتاه اعمال آن با توجه به آمار ،سفرها  ۴۰درصد
کاهش پیدا کرد.همچنین به گزارش ایسنا ،هاشمی
فرماندار مشــهد در خصوص وضعیت منع تردد شبانه
خودروهای شخصی نیز گفت :از ساعت ۲۱تا ۴بامداد
تترددخودروهایشخصیدرشهراعمالمی
محدودی 
شــود و اگر برخی از مردم رعایت نکنند ،توســط ۶۱۰
ن نظارتــی ثبــت و در هر  ۲۴ســاعت  ۲۰۰هزار
دوربی 
تومان جریمه خواهند شد.

انتقادنماینده مجلس از عملکرد شورای ملی و اتحادیه صادرکنندگان زعفران
شــعبانی/نماینده مردم تربــت حیدریه،زاوه و مــه والت در
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی
بر این که چرا در حوزه قیمت گــذاری زعفران وحدت نظری
حاصل نشــد ،گفت :ما در روزهای ابتدایی سال یعنی شش
ماه مانده به فصل برداشت با چند نفر از این افراد که در قیمت
گذاری زعفران نقش دارند جلســه گذاشــتیم و آن ها اعالم
کردند کــه چرا دولت در حــوزه خرید ورود می کنــد و این که
تعرفه صادرات را کاهش دهیم و تســهیالتی بــرای خرید در
اختیار آنان بگذاریم.زنگنه اظهار کرد :با این که آن ها اعالم
کردند اگر این سه مشکل برطرف شــود یقینا زعفران را ۲۰
میلیــون تومان مــی خرند ،در گام نخســت خریــد زعفران را
از بخش دولتــی به بخش خصوصــی واگذار کردیــم و تعرفه
صادراتــی را تا  ۵۰درصــد کاهش دادیــم و در قــدم آخر هم
تســهیالت  ۱۰۰۰میلیارد تومانی با منابع بانکی مشخص
و با نرخ  ۱۵درصد برایشــان فراهم کردیم اما آن ها به وعده
خود عمل نکردند.وی با بیان این که ماهیت اصلی شــورای

فرماندارتربتجامبااشارهبهکمبود
شدیدذخایرخونمطرحکرد:

پایگاه اهدای خون
تربت جام در هفته
۲روز فعال است

ملیزعفرانواتحادیهصادرکنندگانبرایمردمونمایندگان
مجلس مشخص شده و آن ها نمی توانند نمایندگی زعفران
را در کشور به عهده بگیرند ،افزود :بخش خصوصی را فعال
کردیم و چند مجموعــه جدید در حوزه خرید وارد شــدند که
زعفران را با قیمت های خوب خریداری می کنند.زنگنه در
خصوص بازار گل زعفران گفت :برخی افــراد در گروه های
مجازی و شــبکه های اجتماعی حتی با ارائه شماره غرفه به
دروغ قیمت زعفران را پایین اعالم می کردند و این در حالی
بود که ما در بازار بودیــم و قیمت گل فراتــر از آن قیمت های
کاذب در گروه هــای مجازی بــود.وی در خصــوص قرارگاه
همیاریزعفرانخاطرنشانکرد:انتظارداشتیمدرایامفصل
برداشت زعفران مدارس ،مســاجد و دانشگاه ها که تعطیل
هستند و نهادهایی که نیروی انســانی خوبی دارند پای کار
باشند ،اما این اتفاق نیفتاد ،زیرا همکاری همه جانبه باعث
می شــد که گل زعفران اصال به بازار نرود و مــردم بتوانند با
کمک قرارگاه ،زعفران خود را فراوری و خشک کنند.

حقدادی -فرمانــدار تربت جام در حاشــیه بازدید از پایــگاه انتقال
خون و اهدای خون خود در پاسخ به خراسان مبنی بر پذیرش نشدن
مراجعان برای اهدای خون گفت  :با توجه به اعالم ســازمان انتقال
خون مبنی بر کمبود شــدید ذخایر خون در کشــور واســتان ،پایگاه
اهدای خون تربت جام از صفرتا صد توســط مجمع خیرین سالمت
با بهترین امکانات و تجهیزات ساخته شده است و یکی از مشکالت
پایگاه اهدای خون این است که در هفته دوروز آن هم در وقت اداری
فعال است .حمیدی افزود :یکی از مشکالت پایگاه اهدای خون این
است که در هفته دوروز آن هم در وقت اداری فعال است  ،این پایگاه

•استخدامی ها در تربت حیدریه زیر پوستی و
ناعادالنه است

نماینــده مــردم تربــت حیدریــه،زاوه و مــه والت از نحــوه
اســتخدامی ها در دوایر دولتــی نیز انتقاد کــرد و گفت :در
برخی از ادارات نیروهای ناکارآمد مشــغول به کار هســتند
و به این دلیل است که استخدامی ها در این شهرستان زیر
پوســتی و ناعادالنه است ،از ســوی دیگر تســهیالت ارزان
قیمــت و خوبی هم بــه شهرســتان در طول ســال تعلق می
گیرد اما نحوه واگــذاری آن عادالنه نیســت.وی بیان کرد:
باید سامانه ای تهیه شود که استخدامی ها بر اساس قانون
و کارآمدی و توانمندی افراد انجام بشــود تا سیستم اداری
بتواند در مواقع مورد نیاز پاسخ گوی مطالبات مردم باشد.
گفتنی اســت چندی پیش فرماندار شهرســتان زاوه هم در
گفت وگو با خراسان رضوی به نحوه جذب نیروی غیربومی
توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برای خدمت در
این شهرستان اعتراض کرد.

باید تبدیل به پایگاه انتقال خون شود تاازفراوری خون در شهرستان
استفاده شــود.وی ادامه داد :با توجه به اعالم نیاز خون از مدیر کل
سازمان انتقال خون استان به عنوان متولی اهدای خون درخواست
داریم برای ارتقــای این مرکز و تامین پرســنل و خون گیری در طول
هفته مســاعدت کنند .وی با اشــاره به این که پرســنل مرکز اهدای
خون را دانشــکده علوم پزشــکی تربت جام در این دو روز تامین می
کند تصریح کرد :با توجــه نیاز بیماران به خــون و درگیری کارکنان
بیمارســتان با بیماران کرونایی نیاز است که ســازمان انتقال خون
پرسنل الزم را تامین کند.

معاوناستاندارخبرداد:

برگزار ی کمیسیون همکاری
اقتصادیخراسان رضوی و افغانستان

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریخراسان
رضوی گفت :کمیســیون همــکاری اقتصــادی این
استانوافغانستانبهمنظورتوسعهروابطدوجانبهدر
بخشهایمختلفبهزودیدرمشهدبرگزارمیشود.
علی رسولیان در گفت و گو با ایرنا افزود :در چند روز
اخیر مالقات هایی با مقامات کشور افغانستان انجام
شد،استاندارخراسانرضویبارئیسشورایوالیتی
هرات و دســتیار ویــژه وزیر امــور خارجه افغانســتان
مالقات داشــت کــه در ایــن مالقــات هــا توافقهای
خوبی در باره صادرات فراوردههای نفتی و مبادالت
مــرزی انجــام گرفت کــه بــه زودی عملیاتــی خواهد
شد.وی وجود  ۸۳۰کیلومتر مرز مشــترک استان با
کشورهایترکمنستانوافغانستانراازظرفیتهای
ایناستانبرشمردوادامهداد:درشرایطشیوعکرونا
و تحریمهای ظالمانــه ،یکی از ضرورت های اســتان
افزایش تقاضا برای کاالهای تولید داخلی اســت که
یکیازمسیرهایتحققاینمهم،بخشصادراتاست
تا بتوان از محل ارز حاصل از صادرات ســایر نیازهای
کشور را برطرف کرد.وی با اشاره به رویکرد استاندار
درساماندهیمرزبهویژهدردوغارونگفت:استاندار
خراسانرضویدرهمانروزهاینخستورودخودبه
استان ،بازدیدی از شهرستان های مرزی و دوغارون
داشتوازنزدیکمشکالتاینمناطقراموردبررسی
قرارداد.ویافزود:سههزارکامیونحاملباردرپشت
مرزدوغارونمعطلماندهبودندکههزینههایبسیاری
بر کاالهای صادراتی تحمیل میکرد ،با تصمیماتی
که در نشست شورای ســامان دهی مبادالت مرزی با
حضور استاندار خراســان رضوی در دوغارون گرفته
شــد ،ســاعات کاری گمــرک در این مرز پنج ســاعت
افزایش یافــت و ایــن کار مهم منجــر بــه افزایش ۲۰
درصدیخروجکامیونهاازمرزدرشبانهروزشد.

رئیسدانشکدهعلومپزشکیتربتجام
خبرداد:

تولد نوزادان عجول نصرآبادی
در آمبوالنس

مرادی/رئیس اداره اورژانس پیش بیمارســتانی
دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت :دو زایمان
طبیعی موفق در آمبوالنس با تالش تکنیسین های
اورژانس  ۱۱۵تربت جام انجام شد .دکتر محمد
افکار گفت:هنگام انتقال مادران به بیمارســتان ،
تکنیســین های اورژانس با مشاهده عالیم زایمان
قریــب الوقــوع ،به کمــک مــادران بــاردار آمدند و
زایمان با موفقیت در آمبوالنس انجام شد.
وی افــزود :طی مراجعــه حضوری مادر بــاردار به
درمانگاه نصرآباد و مراجعه مادر باردار دیگری به
پایگاه اورژانس نعتو مبنی بر درد شــدید بالفاصله
تکنیســین های پایگاه اورژانس نصرآباد و نعتو به
این ماموریت ها اعزام شدند.رئیس دانشکده علوم
پزشکی تربت جام ادامه داد :هنگام انتقال مادران
به بیمارستان  ،تکنیسین های اورژانس با مشاهده
عالیم زایمان قریب الوقوع ،به کمک مادران باردار
آمدند و زایمان ها   با موفقیــت در آمبوالنس انجام
شد.دکتر افکار بیان کرد:تکنیسین های اورژانس
پس از انجام مراقبت های الزم  ،مادران و نوزادان
را با ســامت کامل تحویل بیمارســتان مهر مادر  
تربت جام دادند.

مسئولبسیججامعهپزشکیاعالمکرد:

استقرار 150پزشک معین
در مساجد استان

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان با بیان این که
طرح «بسیج سنگر سالمت» به صورت محلهمحور
و مبتنی بر ظرفیت مســاجد اجرا میشــود ،اظهار
کرد ۱۵۰ :پزشک معین در مساجد استان مستقر
میشوند تا پاسخ گوی ســواالت بیماران از طریق
رابطان سالمت باشند .به گزارش ایسنا ،ذاکریان با
بیان این که طرح بسیج سنگر سالمت از نیمه آبان
در خراسان رضوی با همکاری تمامی دانشگاهها
و دانشکدههای علوم پزشــکی ،مجموعه مساجد،
امامان جماعــت و امامان جمعه ،بســیج محالت و
بسیج جامعه پزشکی آغاز شده است ،تصریح کرد:
تاکنون  ۱۸۰۰مسجد خراسان رضوی زیر پوشش
این برنامه قرار گرفته است.

کاهشمعامالتبورسدراستانهای
خراسانرضویوشمالی
مدیر بورس اوراق بهادار استانهای خراسان رضوی
و شــمالی گفــت :در آبــان ،۹۹یــک میلیــون و277
هــزار ســهم در بــورس دو اســتان خراســان رضوی و
شمالی معامله شد .خدادوست در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :یــک میلیون و  277هزار ســهم به ارزش
 14هــزار و  584میلیارد ریــال در بورس دو اســتان
خراســان رضوی و خراسان شــمالی معامله شد .وی
افزود :متوســط ارزش خرید و فروش روزانه ســهم در
این بورس 810هزار و 217میلیون ریال بود .تعداد
شرکتهایاستانیفعالدربورسنیزدرآبانماه۱۳
ن  664هزار و  951میلیارد
شرکت و ارزش بازاری آ 
ریالبودهاست.

