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سرمقاله

غرور ملی یا منافع مالی؟
زاخاري هاالشاك

برخالف تمامــی المپیک های قبلــی، بازی های 
المپیــک تابســتانی توکیو که اکنــون در جریان 
اســت، بدون تماشاگر برگزار می شــود و این به 
معنای کاهش شــدید درآمد کمیتــه برگزارکننده 
این بازی هــا و اثرگذاری اندک المپیک بر اقتصاد 
ژاپن اســت. در ســال ۲۰۱۳ توکیو برای میزبانی 
بازی های المپیک سال ۲۰۲۰ انتخاب شد. به دلیل 
همه گیری کرونا، برگزاری این بازی ها یک ســال 
به تعویق افتاد، اما همه گیری ادامه دارد؛ در نتیجه 
درآمدهایی که پیش بینی شــده بــود با برگزاری 
المپیک کسب خواهد شد، حاصل نمی شود. در آن 
زمان توکیو پیش بینی کرد هزینه برگزاری المپیک 
۵/ ۷میلیارد دالر خواهد بود، اما ماه دســامبر سال 
پیش رقم تخمینی هزینه ها بیش از ۱۵میلیارد دالر 
اعالم شــد. برخی تحلیلگران معتقدند رقم واقعی 
بسیار بیشتر از این میزان خواهد بود و این درحالی 
اســت که درآمدها از آنچه پیش بینی شــده بسیار 

کمتر است.
در سال های اخیر ژاپنی ها برای سرمایه گذاری در 
زیرســاخت ها، نوسازی استادیوم ها و فراهم کردن 
امکانات پذیرایی از صدها هزار تماشــاگر خارجی 
تالش کرده اند، اما همه گیری کرونا ســبب شده 
این ســرمایه گذاری ها بی فایده شود. در ماه مارس 
ســال گذشــته کمیته بین المللی المپیک و کمیته 

برگزارکننده المپیک توکیو اعالم کردند، 

 خسارت سیل
 تا کم آبی 
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سرمقاله

غرور ملی یا منافع مالی؟
ادامه از صفحه اول 

بــه دلیل همه گیری کرونا برگزاری این بازی ها تا ماه جاری 
به تعویق خواهد افتاد، اما این تعویق هزینه های ســنگینی 
برای ژاپن در بر داشــته است. در ماه دسامبر برگزارکنندگان 
بازی ها اعالم کردند این هزینه ۸/ ۲میلیارد دالر و بنا به اعالم 
خبرگزاری رویترز رقم واقعی بیش از ۳میلیارد دالر است.  در 
ماه های آوریل و می  ســال جاری میــالدی، موارد ابتال به 
کرونا در ژاپن به سرعت افزایش یافت و نظرسنجی هایی که 
در آن زمان انجام شــد، نشان داد نزدیک به ۶۰درصد مردم 
ژاپن خواســتار به تعویق افتادن یا لغو بازی ها هســتند. در 
نظرســنجی اخیر ۸۰درصد مردم اعالم کردند مایل نیستند 
بازی ها برگزار شــود، اما توکیو در برابر فشارها ایستاد. البته 
ماه جــاری میالدی برگزارکننــدگان بازی ها حضور تمامی 
تماشــاگر ها را ممنوع کردند؛ زیرا وضعیت اضطراری اعالم 
شــد. قبل از تصمیم کمیته یادشــده، حضور تماشاگر های 
خارجی ممنوع شــده و قــرار بود اســتادیوم ها با ۵۰درصد 

ظرفیت در اختیار تماشاگر های داخلی قرار گیرد.
زیان های حاصل از ممنوع شــدن حضور تماشــاگران قابل 
مالحظه اســت. در ماه دســامبر پیش بینی شده بود، فروش 
بلیت ۸۰۰میلیــون دالر برای کمیتــه برگزارکننده بازی ها 
درآمدزایی خواهد کرد. در المپیک های قبل ۷۰ تا ۸۰درصد 
کل بلیت ها به تماشاگران داخلی فروخته می شد. در المپیک 
امسال نه تنها تماشــاگر خارجی حضور ندارد، بلکه ژاپنی ها 
هــم نمی توانند به اســتادیوم ها بروند و این به معنای حذف 
درآمد فروش بلیــت و از میان رفتن درآمد حاصل از حضور 
خارجی ها در ژاپن اســت. مقامات ژاپنی قبال امیدوار بودند، 
گردشگری کشورشان با برگزاری المپیک ۲۰۲۰ رونق یابد 
و نه تنها هزینه های برگزاری بازی ها جبران شــود، بلکه در 
بلندمدت با رونق بخش گردشــگری سودی سرشار نصیب 
ژاپن شــود، اما ممنوع شدن حضور تماشــاگران سبب شده 
هتل ها، رســتوران ها و بسیاری از کسب وکارها هیچ سودی 
از برگزاری المپیک کســب نکنند.  قبل از همه گیری کرونا 
مقامات ژاپن پیش بینی کرده بودند ســال۲۰۲۰ همزمان با 
برگزاری المپیک و پس از آن ده ها میلیون گردشگر خارجی 
به این کشــور ســفر خواهند کرد و ۲میلیارد دالر از سوی 
گردشــگران صرف هتل، خرید کاال و... خواهد شد. محقق 
بنیاد هریتیج می گوید: »فقدان تماشاگر داخلی و بین المللی 
بزرگ ترین ضربه اقتصادی را به کمیته برگزارکننده بازی ها 
وارد کرده اســت. اگر همه گیری کرونا به شکل کامل مهار 
شــده بود، اســتادیوم ها مملو از جمعیت بــود، اما حاال یک 
مولفه مهم المپیک یعنی تماشاگران حضور ندارند و از محل 
فروش بلیت و... درآمدی کســب نمی شــود.« یک واقعیت 
مهم این اســت که حتی قبل از همه گیری کرونا، بســیاری 
از المپیک هــای قبلی برای کشــور برگزارکننده زیانبار بوده 
است. دولت ها مجبور بودند برای فراهم کردن امکانات الزم 
زیرســاخت ها را توسعه دهند، اما پس از برگزاری مسابقات، 
زیرساخت های یادشــده عموما بدون استفاده می ماند و هر 
ســال باید منابعی صرف تعمیر و نگهداری آنها می شــد. به 
این ترتیب از لحاظ اقتصادی به ندرت پیش می آید، برگزاری 
مســابقات المپیک برای کشور میزبان ســودمند باشد، اما 
بایــد به این نکته توجه کرد که صرف نظر از مســائل مالی، 
برگزاری موفقیت آمیــز این بازی ها یک منبع قدرتمند برای 
غرور ملی و همبســتگی جهانی اســت. همه گیری کرونا به 
تمامی بخش های درگیر مسابقات المپیک لطمه وارد کرده و 
شرکت هایی که منابع عظیمی را صرف آماده سازی امکانات 
برگزاری این مسابقات کردند، حاال نگران بازنگشتن سرمایه  
خود هســتند. اگر تماشاگران در مســابقات حضور داشتند، 
فروش کاال و خدمــات ۱۰درصد افزایش می یافت، اما حاال 

زیان اقتصادی المپیک بسیار زیاد است.

  معاون توسعه مدیریت استاندار خبر داد؛

 تحویل کلید ۱۰۰۰ واحد مسکونی
 به محرومین استان

صبح روز گذشــته همزمان با مراســم افتتاح طرح 
مســکن محرومین کشــور ۱۰۰۰ واحد مسکونی در 

استان نیز به بهره برداری رسید.
به گزارش اتفاقیه، علی بیگ زاده در این مراســم که 
به صورت وبینار و به ریاست رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور برگزار شد، گفت: بر اساس تفاهم نامه 
منعقد شده در دی ماه ســال گذشته بین استانداری 
خراسان شــمالی، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساخت ۳ هزار 
واحد مســکونی برای محرومین استان در دستور کار 

قرار گرفت.
بیــگ زاده افــزود: تــا کنــون عملیــات اجرایی 
۱۰۰۰ واحــد مســکونی بــه پایان رســیده و مورد 
بهــره بــرداری قرار گرفته اســت و ۲ هــزار واحد 

مســکونی باقیمانــده دارای پیشــرفت فیزیکی ۶۰ 
 درصدی اســت که تالش داریم تا پایان ســالجاری

 به اتمام برسد.
بیــگ زاده با اعالم اینکه شــصت و نه هزار و ۵49 
واحد مسکونی روستایی در استان مقاوم سازی شده 
است، تصریح کرد: 9 هزار واحد مسکونی از این تعداد 
در روســتاهایی که تبدیل به شهر شده مقاوم سازی 

شده است. 
وی افــزود: در طی ســه ســال اخیر شــش هزار 
و 4۵۰ واحــد مســکونی بازســازی شــده مربوط 
به ســیل ســال 9۸ و چهار هزار واحــد مربوط به 
طرح ویژه ســال های 9۸ و 99 اســت و پنج هزار 
 واحد مســکونی در دســتور کار ســالجاری استان

 قرار دارد.

در مراســم تکریم و معارفه فرمانده سپاه حضرت 
جواداالئمه )ع( خراسان شمالی مطرح شد؛

قدرت کشور ایران مربوط به سپاه و میدان است
استاندار خراسان شــمالی با بیان اینکه پای میز 
مذاکره صندلی را برای کشــوری می گذارند که 
توان دارد، گفت: در این یک دهه اخیر به بسیاری 
از کشورها حمله شد یا برای مذاکره دعوت نشد، 
به عنوان واقعیت بپذیریم، قدرت ایران مربوط به 

میدان و سپاه بوده است.
محمدعلی شجاعی در مراســم تکریم و معارفه 
فرمانده ســپاه حضرت جواداالئمه )ع( با اشاره به 
اینکه سپاه یعنی برای مردم بودن، اظهار داشت: 
اگــر این قدرت در ایران نبــود، نیازی به مذاکره 
نمی دیدند و همچون بسیاری از کشورهای دیگر 
که به آنها حمله شد، اتفاقات دیگری رخ می داد.

شــجاعی افزود: در اســتان اتحاد بیــن اجزای 
حاکمیــت و مردم، موجب شــده که مــا امروز 

شرمنده سه هزار شهید استان نشویم.
اســتاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: قبل از 
انتخابات دغدغه حضرت آقا مشارکت مردمی بود، 
در استان خراسان شمالی، همه پای کار بودند، تا 

بیشترین مشارکت را سهم استان کنند.
این مقام مسئول بیان داشت: مسئولیت اصلی ما 
در انتخابات این بود تــا در برابر بیانات و وظیفه 

ای که رهبر بر دوش ما گذاشته سربلند شویم.
وی با بیا اینکه مســیر خدمــت، پیرو راه رهبری 
بودن اســت، اضافه کرد: فرقی ندارد افراد از کجا 
حکم گرفته اند، چرا که ما نسبت به مردم و نظام 
مسئول هستیم. اســتاندار خراسان شمالی یادآور 
شد: این استان قدر سپاه را دانسته و باز این اتحاد 
ادامه پیــدا خواهد کرد و قطعا در آینده نه چندان 

دور وظیفه ما که همان فراهم کردن ســفره ای 
آبادتر برای مردم اســت حتما تحقق پیدا خواهد 

کرد.
جابجایی مسئولیت ها در بین افراد مختلف، به 

جهت آزمودن ایمان و جوهره فرد است
نماینده ولی فقیه در اســتان خراسان شمالی نیز 
در این مراسم خاطرنشان کرد: مسئولیت ها بین 
افــراد مختلف چرخیده می شــود، این جابجایی 
برای آزمودن ایمان و فرد اســت، تا جوهره افراد 
شــناخته شــود، سرنوشــت اخروی در روزهای 

خدمت مشخص می شود.
حجت االسالم رضا نوری افزود: انشاهلل بتوانیم از 
فرصتی که خدا ایجاد کرده است درهر جایگاهی 
که قرار داریم، اســتفاده کنیم و با یاری خداوند، 

آنچه در توان داریم انجام دهیم.
بسیاری از مشکالت کشور با تکیه بر 
قابلیت های نیروی انسانی حل می شود

جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیزدر این مراسم 
با اشــاره به عدم اســتفاده از قابلیت های نیروی 
انسانی طی ســال های گذشته، گفت: بسیاری از 
مشکالت با استفاده از این توانایی به راحتی قابل 

حل است.
دریادارعلی فدوی اظهار کرد: عبادت اگر ۱۰ جز 
داشــته باشــد، 9 مورد آن خدمت به مردم است؛ 
خصوصــًا مردمی که پای کار اســالم و انقالب 

اسالمی هستند.
وی افزود: طی 4۲ سال اخیر شیاطین هر اقدامی 
که خواستند انجام دهند با حضور مردم در صحنه 
ناکام ماندند زیرا مردم حتی عزیزترین داشته خود 

که جان است را نیز فدا می کردند.
فدوی با اشــاره به حضور 49 درصدی مردم در 

پای صندوق های رأی، تصریح کرد: تمام خبیثان 
پای کار بودند و طبق محاسباتشان بنا بود ۲۰ تا 

۳۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کنند.
جانشــین فرمانده سپاه پاســداران همچنین به 
کاهش مشــارکت در تمام انتخابات های دنیا در 
دوران کرونا اشاره داشت و گفت: ایران در دوران 
کرونا یکی از انتخابات پرشــور جهان را رقم زد و 
اگر برخی ناهماهنگی هــا در روز انتخابات اتفاق 
تمــی افتاد، قطعًا آمار رأی دهندگان بیشــتر نیز 

می شد.
فدوی با اشــاره به عدم اســتفاده از قابلیت های 
نیروی انســانی طی سال های گذشته، بیان کرد: 
بســیاری از مشکالت با استفاده از این توانایی به 

راحتی قابل حل است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران تاکید کرد: امروز 
به برکت خون شــهدا، دشــمنان تصور حرکت 
نظامــی علیــه ایران را نیــز ندارند لــذا دغدغه 
فرماندهان اســتانی ســپاه باید خدمت به مردم 

منطقه باشد.
در این مراســم ســرتیپ دوم پاســدار اسماعیل 
فرجی به عنوان فرمانده جدید سپاه استان خراسان 

شمالی معرفی شد
سرهنگ اســماعیل فرجی پیش از این جانشین 
فرماندهی ســپاه خراسان شمالی بود که با ارتقاء 
درجه از ســرهنگی به ســرتیپ دومی٬ به عنوان 
فرماندهی جدید ســپاه خراسان شمالی منصوب 
شــد. تا کنون سردار ابوالقاســم چمن به عنوان 
فرمانده ســپاه حضرت جواداالئمه)ع( خراســان 
شــمالی فعالیــت می کرد کــه وی چندی پیش 
به عنوان معاون اجرایی ســتاد کل سپاه منصوب 

و معرفی شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی از اجرای بیش از 
۷ هزار نفر ساعت آموزش پرســنل در ۱۳99 تا تیر ماه 

۱4۰۰خبر داد.
حســن رضا میربلوکی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار 
داشــت: علیرغم شــیوع ویروس کرونا در سطح استان، 
شرکت گاز استان خراسان شــمالی دوره های آموزشی 
خود را با فراهم نمودن بسترهای الزم از طریق مجازی 

و به صورت مستمر برگزار می کند.
وی گفت: واحد آموزش گاز اســتان از ابتدای ســال99 
تا پایان تیر ماه ســال ۱4۰۰، علی رغم محدودیت های 
برگزاری دوره های آموزشــی به دلیل شــیوع ویروس 

کرونــا؛ با برنامه ریزی های به عمل آمده ۷ هزار و ۲۲۰ 
نفر ساعت دوره آموزشی برای ۲9۰ نفر از کارکنـــان در 
غالب ۱۳4 دوره آموزشــی به صورت آفالین و مجازی 
در رســته های مختلف شغلی، بهبود مدیریت، عمومی و 
فرهنگی برگزار کرده اســت. میربلوکی اظهار داشت: از 
این میزان، سه هزار و 4۲4 ساعت آموزش ویژه مدیران 
و کارکنان رســمی، دو هزار و ۵۳۷ ساعت ویژه آموزش 
نیروی های قرارداد مســتقیم و هزار و ۲۲۳ ساعت ویژه 
آمــوزش کارکنان ارکان ثالث بوده اســت و اجرای این 
دوره هــا با هدف توانمندســازی و افزایــش بهره وری 

کارکنان و تعالی و پیشرفت سازمان برگزار شد.

وی در توضیح دوره های برگزار شــده گفت: در راستای 
آموزش های فنی و تخصصی شــغلی و ارتقاء و به روز 
کردن دانش مســئوالن و کارکنان، دوره های متنوعی 
برگزار شــد که از جمله آنها می تــوان به دوره ارزیابی 
عملکرد سامانه حفاظت از رنگ و رفع عیب آنها،  برنامه 
ریزی و کنتــرل پروژه،  قانون ارتقای ســالمت اداری 
و مبارزه با فســاد، سیســتم ارتینگ و حفاظت در برابر 
صاعقه، نماز در ســیره امام مهدی )عج(، تربیت فرزند، 
توانمند ســازی فردی، اجتماعی و شغلی زنان در صنعت 
نفت، روش های حل مسئله و تصمیم گیری و … اشاره 

کرد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان شمالی گفت: 
پلیس، ۲4 هزار و ۲۱۵ راننده بی توجه به محدودیت ها 
و دســتورالعمل های کرونایی را در سال جاری جریمه 

کرد.
ســرهنگ ســجاد نامور به ایرنا اظهار داشت: امسال 
۲۳ هزار و ۵۳۳ قبــض جریمه ۲ میلیون ریالی برای 
راننــدگان بی توجه به محدودیت های تردد شــبانه 

صادر شده است.
وی خاطرنشــان کرد: در این مــدت 4۱ مورد قبض 
جریمه پنج میلیــون ریالی و ۶4۱ مورد قبض جریمه 

۱۰ میلیون ریالی برای رانندگان متخلف صادر شــده 
است.

ســرهنگ نامور گفت: با اعمال محدودیت های تردد 
در جاده ها، پلیس اســتان ۲۱ هزار و ۱۶4 دســتگاه 

خودروی غیربومی را  برگشت داده است.
وی اظهار داشت: امسال ۳۷۳ هزار و ۱9۰ مورد تردد 
در محور های استان به ثبت رسیده است که دوربین 
های جاده ها 9 هزار و ۳۱۱ مورد تخلف کرونایی را از 

رانندگان ثبت کرده اند.
ســرهنگ نامور اظهار داشــت: ۷۰ نفر نیروی پلیس 

استان در ۲۰ نقطه از محورهای استان مستقر است و 
تردد خودروها را رصد می کنند. 

وی با اشاره به محدودیت های کرونایی برای فعالیت 
مشاغل مختلف گفت: امسال چهار هزار و 9۲9 صنف 
مختلف در استان مورد بازدید قرار گرفته است که این 
بازدید ها منجر به صدور ســه هزار و 9۰9 مورد تذکر 

و پلمب ۸۷ صنف متخلف شده است.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان شمالی اظهار 
داشت: در این مدت ۵۸ هزار و ۶۲4 مورد تذکر لسانی 

به افراد بی توجه به کرونا داده شده است.

 نماینده مردم شــیروان در مجلس شــورای اسالمی 
ضمن مخالفت با اصل ۸۵ در بررسی طرح ساماندهی 
فضــای مجازی گفت : این طرح باید در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی بررسی می شد تا نمایندگان 

بتوانند نظرات خود را ارایه دهند.
علی جدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
همچنین می بایست در این طرح از نظرات کارشناسی 
کمیســیون فرهنگی، امنیت ملی و سیاست خارجی و 

حتی صنعت و معدن نیز استفاده می شد.

این نماینده مردم خراســان شمالی در مجلس شورای 
اســالمی ضمن حمایت از طرح ســاماندهی فضای 
مجازی اظهارداشت : در شرایط فعلی بسیاری از پیام 
رســان ها چه داخلی و خارجی تحــت هیچ قانون و 
مقرراتی فعالیت نمی کنند و دسترســی به دیتاها نیز 

وجود ندارد.
جدی اضافه کرد : هر پیام رسانی که در داخل کشور 
می خواهد فعالیت داشــته باشد، باید ضمن ارایه تمام 
زیرساخت به داخل ، براساس قانون و مقررات فعالیت 

کارش را انجام دهد و ممکن اســت، اشــکاالتی نیز 
داشته باشد که باید رفع شود.

وی خاطرنشــان کــرد : مجلس به دنبــال محدود 
ســازی اینترنت نیســت و بحث هایی که در جامعه 
مطرح می شــود، کاذب و انحرافی اســت و برنامه ما 
ســاماندهی فضای مجازی اســت و همه روزه طرح 
های زیادی در مجلس شورای اسالمی مورد بررسی 
 قرار می گیرد و یکی از این طرح ها نیز ســاماندهی

 فضای مجازی بود.

مدیرکل تبلیغات اســالمی خراسان شمالی گفت: 
بیانیــه گام دوم انقالب، ســرفصل آغــاز تحول 
اجتماعی و دینی و حکم جهاد تبلیغی برای مبلغان 

است.
 حجت االســالم حمیــد رفیعی در گفــت وگو با 
خبرنگار مــا اظهار کرد: تربیــت و تبلیغ دو کاری 
است که حوزه علمیه و ســازمان تبلیغات اسالمی 
بــر عهده دارند و این دو نهاد با هم افزایی و در کنار 
هم باید تالش کنند تا کار تبلیغ مؤثرتر انجام شود.

وی افــزود: حرکت مجاهدانه و اقــدام مؤثر برای 
زمینه ســازی فرج مســلمین باید دغدغــه مندانه 
پیگیری شــود و کار طلبگی بایــد در خدمت تبلیغ 

دین باشد.
مدیــرکل تبلیغات اســالمی خراســان شــمالی 
خاطرنشــان کرد: برخالف تصور طالب اعتقاد ما 
این است که بی مهری های مسئوالن و مردم، باید 
زمینه ای برای اجتماعی شدن بیشتر و با مردم بودن 
طالب باشد؛ هرچند که احترام های مردم بیشتر از 

بی احترامی ها است.
وی تصریح کرد: باید به کارگیری طلبه ها و استفاده 
از این ظرفیت برگرفته از آیات باشــد و الزم است 
تغییر انفسی در مردم اتفاق بیفتد تا پایه های هدایت 

محکم تر شود.

حجت االســالم رفیعی افزود بابیان اهمیت حضور 
مبلغان در جامعه، افــزود: جایگاه طالب در جامعه 
و حضور مؤثر آن ها در مســجد برای رفع مسائل و 
مشــکالت جامعه باید تبیین شــود و از امر باید در 

هنگام تحصیل طالب رقم بخورد.
وی تأکید کرد: مطالعه در خصوص امامت و نقش 
امام در اثرگــذاری و رفع مشــکالت مردم امری 
ضروری اســت و حضور روحانی پای کار و مردمی 
منشــأ اثرات بســیار خوبی در زمینه های مختلف 
علمــی فکری اجتماعی فرهنگی سیاســی و. .. در 

جامعه می شود.
مدیرکل تبلیغات اســالمی خراسان شمالی با اشاره 
به این که حوزه های علمیه باید با شرایط روز طلبه 
تربیــت کنند و امام امت بودن بــرای آن ها تبیین 
شــود، اظهار کرد: نگاه ما به طلبــه، نگاه »طبیٌب 
َدواٌر بِِطبِّه« اســت و این تربیت باید از حوزه علمیه 
آغاز شــود. وی در پایان افزود: بخش بسیار مهمی 
از بیانیه گام دوم انقالب در خصوص جامعه پردازی 
اســت و این امر حکم جهاد تبلیغــی برای مبلغان 
دینی است و باید تالش کنیم تا با کار شبانه روزی 
و دقیق و با اســتفاده از توانمنــدی مبلغان دینی و 
ظرفیت بسیار مهم تشکل های مردمی، زمینه های 

رسیدن به تمدن نوین اسالمی را فراهم کنیم.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان 
شــمالی گفت: دمای هوا تا سه شنبه در گرمترین 
ساعات روز تا ۶ درجه سانتگیراد افزایش می یابد. 

وی با بیان اینکه جو نســبتا پایدار تا اواســط هفته 
آینده در اســتان حاکم اســت اظهار داشت: پدیده 
غالب برای امروز تا روز ســه شــنبه وزش باد و در 
برخی ســاعات افزایش موقت ابر پیش بینی شده 

است.
مظاهر عظیم زاده اظهار داشت: تندباد با سرعت ۸۳ 
کیلومتر برســاعت روز جمعه سنخواست شهرستان 
جاجــرم را درنوردید که بیشــترین میزان در میان 

ایستگاه های استان بود.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان 
شــمالی گفت: طی روز گذشــته سرعت وزش باد 

در ایســتگاه راز هم بیش از ۶۱  کیلومتر برساعت 
گزارش شده است.

وی با اشــاره به بارندگی های شبانه روز پنج شنبه 
در استان افزود: در این بازه زمانی بیشترین میزان 
بارندگی استان از ایســتگاه فاروج به میزان ۱4.۷ 

میلی متر ثبت شده است.
وی گفت: در شبانه روز گذشته کوسه در شهرستان 
شــیروان با کمینه دمای ۱4.۷ درجه ســانتیگراد 
خنک ترین و اسماعیل آباد در شهرستان اسفراین 
با بیشینه دمای ۳۵ درجه سانتیگراد گرم ترین نقطه 
استان بوده است.کارشــناس پیش بینی اداره کل 
هواشناسی خراسان شــمالی اظهار داشت: در این 
مدت کمینه دمای بجنورد ۱۸.۸ و بیشینه آن حدود 

۲۷ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

رئیس اتحادیه پوشاک مرکز خراسان شمالی گفت: 
متأســفانه ویروس کرونا درآمــد واحدهای صنفی 
پوشاک در مرکز استان را بیش از ۵۰درصد کاهش 

داد.
علی صادقی با اشاره به کاهش بیش از ۵۰ درصدی 
درآمد واحدهای صنفی پوشاک مرکز استان اظهار 
داشت: قبل از شیوع ویروس کرونا در مرکز استان 
۸۰۰ واحــد صنفی پوشــاک فعالیت داشــتند که 
متأسفانه این بیماری باعث تعطیلی سه مرتبه بازار 

شد و ۵۰ واحد صنفی را به تعطیلی کشاند.
وی افــزود: در این دوره زمانــی ۱۵ واحد صنفی 
پوشــاک نیز پروانه های کسب خود را ابطال کردند 
که اگر ایــن رویه پیش رود واحدهای صنفی فعال 

مرکز استان ۳۰۰ واحد نیز کاهش می یابد.
رئیس اتحادیه پوشــاک فروشــان مرکز خراسان 
شمالی ادامه داد: اکنون ۷۰ درصد شاغالن پوشاک 
مرکز استان مستأجر هستند که عالوه اجاره محل 

کار باید اجاره منزل مســکونی و مخارج خانواده را 
نیز بدهند.

صادقــی افزود: در ســال جاری متأســفانه برخی 
مالــکان یک باره اجاره بهای ملــک خود را بیش از 
دو برابر افزایــش داده اند که افزایش اجاره، گرانی، 
تورم و فروش کــم دلیل تعطیلی واحدهای صنفی 

شده است.
وی در خصــوص تســهیالت کم بهره به آســیب 
دیــدگان کرونا گفت: متأســفانه واحدهای صنفی 
مرکز استان ریالی از تســهیالت کم بهره دریافت 

نکرده اند.
رئیس اتحادیه پوشــاک مرکز خراســان شــمالی 
بــا بیــان این کــه واحدهــای صنفی با ســیلی 
صورت خود را ســرخ نگه داشــته اند از مســئوالن 
مربوطه خواســت تا نظارت بیشــتری بر افزایش 
 اجاره بهــای مغازه هــا و امــالک تجاری داشــته

 باشند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی  از رتبه دوم 
خراســان شــمالی در ضریب نفوذ گاز بین مناطق 

شهری و روستایی این استان خبر داد. 
میربلوکی در خصوص روند توســعه گازرسانی در 
شهرها و روستاهای استان گفت: در ابتدای تاسیس 
استان، 9 شهر دارای گاز بود اما اکنون به ۲4 شهر 
رسیده است که در آن زمان در بخش روستایی نیز 
۳۶ روســتا گازرسانی شــده بود اما اکنون به ۷4۶ 
روستا رســیده که نشان می دهد  ضریب نفوذ گاز 
در روستاهای اســتان از ۱۵ درصد به 99.۲ درصد 
رسیده اســت و تعداد مشترکین گاز استان به ۳۳۸ 

هزار  مشترک رسیده است.
وی افزود: تمام این اتفاقات و اقدامات انجام شــده 
با همکاری مســئوالن استان سبب شده تا ضریب 
نفوذ گاز در استان افزایش یافته و رتبه دوم کشوری 

را کسب کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی با بیان اینکه 
این استان در شاخص بهره مندی از گاز طبیعی در 
روســتاها و شهرها از میانگین کشوری باالتر است 
گفت: هم اینک ۱۰۰ درصد جمعیت شهری از گاز 
برخوردارند به طور ی که این شــاخص در کشــور 

حدود 9۰ درصد است.

در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه )ع( خراسان شمالی مطرح شد؛

قدرت کشور ایران مربوط به سپاه و میدان است

اجرای بیش از ۷ هزار نفر ساعت آموزش

از ابتدای امسال تاکنون،

۲۴ هزار و ۲۱۵ راننده در خراسان شمالی جریمه شدند

طرح ساماندهی اینترنت باید در صحن علنی بررسی شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان شمالی؛

بیانیه گام دوم حکم جهاد تبلیغی است

افزایش 6 درجه هوا تا اواسط هفته در استان

کرونا درآمد واحدهای صنفی پوشاک خراسان 
شمالی را ۵۰ درصد کاهش داد

پوشش ۹۹ درصدی گازرسانی  استان خراسان شمالی 

به همت خیران؛

۱۴6 سری جهیزیه به 
خانواده های محروم خراسان 

شمالی اهدا شد
معاون اجتماعی ســپاه خراسان شــمالی از اهدا ۱4۶ سری 
جهیزیــه به خانواده های محروم اســتان بــا کمک مردم و 
خیران خبر داد.هادی حسن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهار کرد: یکی از اهداف شش گانه معاونت اجتماعی سپاه 
حضرت جواداالئمه خراسان شمالی در سال جاری، کمک به 
افزایش ازدواج اســت.معاون اجتماعی سپاه خراسان شمالی 
ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون قرارگاه ازدواج آسان سپاه به 
دبیری معاونت اجتماعی با مشــارکت مردم خیر و بسیجیان 
عزیــز، ۱4۶ ســری جهیزیه به خانواده های کــم برخوردار 

محالت محروم اعطا کرده است.
وی بیان داشــت: بخشــی از ایــن جهیزیه ها به شــکرانه 
گرامیداشــت اعیاد بزرگ قربان و غدیــر در دهه امامت و 

والیت به این خانواده های عزیز اهدا شد.
توزیع ۱۷۵ هزار وعده غذای گرم توسط خیران و نهادهای 

خراسان شمالی
به گزارش اتفاقیه، به مناســبت عید غدیر خم، دستگاه های 
خراســان شــمالی اقدام به طبخ و توزیع غــذای گرم بین 
نیازمندان کردند.در این اقدام ۱۷۵ هزار وعده غذای گرم به 
همت دستگاه های کمیته امداد، سپاه پاسداران، بنیاد احسان، 

آستان قدس و مرکز نیکوکاری طبخ شد.

خبر

آگهی تغییرات شــرکت صرافی شــرف الدین 
طائــی نیا وشــرکاء شــرکت تضامنی به شــماره 

ثبــت ۶۵4۳۰ و شناســه ملــی ۱4۰۰۷۷99۲۶۷ به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
مــورخ   ۰۰/9۷94۳ شــماره  ونامــه   ۱4۰۰/۰۳/۱9
۱4۰۰/۰4/۰۵ بانــک مرکزی تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : ۱ - آقای شــرف الدین طائی نیا به شماره ملی 
4۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پرداخــت  با   ۰94۵49۸۱۶۰
به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان 
آقــای  داد.  افزایــش  ریــال   ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مصطفی طائی نیا به شــماره ملــی ۰94۱۰۵۷9۵۱ با 
پرداخت4۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صندوق شــرکت 
ســهم الشــرکه خود را به میزان ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال افزایش داد. در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال  بــه   4۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری مشهد 

)۱۱۶۰۰۰۷(
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ریختن و رها کردن زباله در داخل جوی ها و کانالهای 
آب و یا معابر ســطح شــهر یکــی از مهمترین علل 
گرفتگــی و بوی تعفن ناشــی از انباشــت زباله های 
شــهری است که توســط اصناف و کســبه یا برخی 

شهروندان بی مباالت انجام می گیرد.
به گزارش شــهرداری بجنــورد، درفصــل گرما که 

فســادپذیری زباله ها کیفیت بهداشت محیط را تهدید 
می کند ، رعایت بهداشــت محیطی بیشتر از گذشته 
ضروری است و خدمات شــهری شهرداری به منظور 
رعایت همین مســائل بهداشــتی اســت که عملیات 
پاکســازی و الیروبی جوی ها ، جداول و شستشــوی 
مخازن زباله را با ســرعت و کیفیت باال به انجام می 

رســاند.نظافت و پاکســازی شمشــادها از زباله دیگر 
وظیفه ای است که هرروز به همت پاکبانان شهرداری 
دررعایت،   است.قانونمندی شــهروندان  انجام  درحال 
کنتــرل و مدیریت بر زباله ها می تواند عالوه بر حفظ 
بهداشت جامعه و زیباسازی آن ، شهرداری را درخدمت 

رسانی بیشتر یاری رسانند.

یک کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه باید روند 
جذب نقدینگــی در بورس تداوم یابــد، گفت: از نظر 
تکنیکالــی )فنی(، عبــور برخی ســهام در تیرماه از 
مقاومت های پیش رو، منجر به رشــد بیشتر شاخص 
کل و صنایع بورسی در نیمه دوم مردادماه خواهد شد.

مهــدی بیات منش به پیش بینی روند معامالت بورس 
تا پایان مردادماه پرداخت و افزود: براساس پیش بینی 
های صورت گرفته شاهد دو روند احتمالی بلندمدت و 

کوتاه مدت در معامالت مردادماه بورس خواهیم بود.
وی روند بلندمدت معامالت بورس را مورد ارزیابی قرار 
داد و افزود: با توجه به افت شاخص بورس در یک سال 
اخیر نیاز به برخی از اعتماد ســازی ها از سوی دولت 
وجــود دارد تا بتوان از این طریق شــاهد ورود دوباره 

نقدینگی به این بازار باشیم.
بیات منش ادامه داد: انتظار می رود روند صعودی یک 
ماه اخیر بازار که شــاخص بورس از کانال یک میلیون 
و ۱۰۰ هــزار واحد تا یک میلیــون و ۳۰۰ هزار واحد 
رشــد کرد، ادامه دار باشد و همچنین احتمال می رود 
براساس پیش بینی های صورت گرفته شاخص بورس 
تا انتهای مرداد ماه به کانال حداقل یک میلیون و 4۰۰ 

هزار واحد ورود پیدا کند.
این کارشــناس بازار ســرمایه بــا بیان اینکــه تاثیر 
تصمیمات و سیاست های دولت در بازگشت نقدینگی 
مضاعف به بازار از ســوی حقوقی ها از جمله مسایل 
حائــز اهمیت معامالت بازار در چنــد وقت اخیر تلقی 
می شود، گفت: اصلی ترین سیاست دولت برای تداوم 
روند صعودی بازار باید در مرداد ماه به کار گرفته شود، 
همچنین بهتر اســت تصیمات مدیران سازمان بورس 
برای بهبود و تداوم روند صعودی بورس ادامه دار باشد 
تا شــاخص بورس بتواند به بیــش از دو میلیون واحد 
برسد که رخ دادن چنین اتفاقی در بازار نیازمند حداقل 

چند ماه زمان است.
تاثیر رشد تورم در بورس

وی به اثر افزایش ادامه دار تورم در ماه های اخیر و اثر 
آن بر معامالت بازار ســرمایه اشاره کرد و افزود: ترس 
و نگرانی سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس با 
افزایــش حمایت دولت از بین می رود و زمینه افزایش 
تمایل آنها برای ســرمایه گــذاری در این بازار فراهم 
می شود، همچنین در کنار این مسایل واکنش سرمایه 
گذاران به اخبار شرکت ها از سامانه کدال بهبود خواهد 

یافت.بیات منش خاطرنشــان کرد: عوامل سیاســی 
و سیاست های توسعه اشــتغال و تولید مسکن که از 
طرف ریس جمهوری منتخب نوید داده شــده است، 
زمینه ساز افزایش رونق در سیاست های پولی است که 
این موضوع تا حــدی می تواند کمک کننده در تحقق 

صعود شاخص باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه احتمال شروع 
مذاکرات سیاســی برای رفع تحریم ها از دیگر عوامل 
صعود شاخص بورس در مردادماه تلقی می شود، افزود: 
رونق تولید در شــرکت ها به عنوان عامل مهم برای 
نشان دادن گزارشات واقعی فعالیت ۶ ماهه شرکت ها 

قلمداد می شود.
وی ادامه داد: کند شــدن شیوع ویروس بیماری کرونا 
در جهان از دیگر عوامل مثبتی است  که منجر به بهبود 
رونــق اقتصاد در داخل و بازار جهان، افزایش تقاضای 

کاال و رشد و سود آوری شرکت ها می شود.
بیات منش اظهار داشت: رفع ابهام در بازار ارز، پایبندی 
به چارچوب شفافیت و انسجام بازار ارز از جمله عوامل 
مهمی هســتند که می توانند بــه عنوان نقطه عطفی 

برای دولت سیزدهم تلقی شوند.
کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه ریسک های 
حاضــر در بازار از جمله ریســک های سیســتماتیک 
هستند و باعث شده است تا همه سهام حاضر در بازار 
از قابلیت رشــد برخوردار باشــند، گفت: بیشتر سهام 
حاضر در بازار رشد قیمتی خود را ادامه می دهند، مگر 
آنکه حقوقی ها و بازارگردان شرکت ها دست به انجام 
برخی از اقدامات بزنند و زمینه  صعود یا نزول شرکت 
ها را فراهم کنند، این امر باعث می شــود تا ســهام 
برخی شرکت ها از حرکت تیمی بازار جا بمانند که البته 
مسووالن بورس می توانند نقش هماهنگ کنندگی را 

در روند بازار و حرکت شرکت ها ایفا کنند.
وی به ریسک های تهدیدکننده معامالت بورس اشاره 
کرد و افزود: باید اقدامی صورت بگیرد تا حجم و ارزش 
روزانه معامالت از میانگین پنج هزار میلیارد تومان در 

تیر ماه به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد.
این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشان کرد: خروج 
نقدینگی از بازار ســرمایه و ورود آن به بانک یا سایر 
بازار ها و چشــم دوختن حقوقی هــای بزرگ به بازار 
ســرمایه برای تامین مالی اجرای پروژه ها و طرح ها 
از دیگر ریســک هایی هستند که معامالت این بازار را 

تحت تاثیر خود قرار خواهند داد.
وی در ادامــه به رونــد معامالت بــورس در تیر ماه 
اشــاره کرد و افزود: معامالت بورس در تیرماه بیشتر 
تحت تاثیر عوامل سیاســی ناشی از انتخابات ریاست 
جمهــوری، فضای حاکم بر کشــور و امیدواری ها به 

آینده قرار گرفت.
بیات منش اظهار داشــت: رشــد حــدود ۱۲درصدی 
شاخص کل و تداوم تقاضا در کاالهای جهانی از جمله 
فلزات اساسی و پتروپاالیشی ها، افزایش قیمت نفت، 
ثبات نســبی نرخ ارز  و برگزاری مجامع شرکت ها از 
جمله عوامل تاثیرگذار در بازگشــت روند صعودی به 

معامالت بورس بودند.
این کارشــناس بازار ســرمایه اظهار داشــت: از نظر 
تکنیکالی عبور برخی ســهام از مقاومت موجود در تیر 
ماه منجر به رشد بیشتر شاخص کل و صنایع حاضر در 

بازار در نیمه دوم مرداد ماه خواهد شد.
وی اظهار داشــت: امید اســت با نخســتین اقدامات 
صورت گرفتــه در دولت آینده برای رفع مشــکالت 
بورس و تامین نقدینگی از ســمت حقوقی های بازار 
شــاهد رشد حداقل دو تا ســه برابری حجم  و ارزش 

معامالت در بازار سهام باشیم.
بیــات منش تاکید کرد: بیشــترین حجم معامالت در 
ابتدای تیرماه هم مربوط به خودرو و قطعات ســاخت 
بانــک ها و موسســات اعتباری و فلزات اساســی  و 

سیمان بود.
کارشــناس بازار ســرمایه گفت: همچنین در تیر ماه 
فرآوردهــای نفتــی، الســتیک وپالســتیک، خودرو 
وقطعات و مواد و محصوالت دارویی بیشــترین رکورد 

معامالت را به خود اختصاص دادند.
به گزارش اتفاقیه به نقل ازایرنا، شــاخص کل بورس 
اوراق بهــادار تهران در پایان معامــالت هفته ای که 
گذشت )چهارشنبه، ۶ مرداد  ماه( در کانال یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار واحد تداوم پیــدا کرد و با پنج هزار واحد 
افزایش، به عدد یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد رسید و 

کمتر از یک درصد رشد داشت.
  شــاخص کل بــورس اوراق بهادار تهــران در پایان 
معامالت هفته ای که گذشــت در ادامه روند صعودی 
خود با پنج هزار واحد افزایش نســبت به هفته گذشته 
با ثبــت رقم یک میلیون و ۳۱۶ هــزار واحدی به کار 

خود پایان داد.

رئیس کل گمرک از رشــد صادرات و واردات در 4 
ماه نخست امسال خبر داد و افزود: در این مدت، ۵۰ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تــن کاال به ارزش ۲9 میلیارد 
دالر بین ایران و کشــورهای مختلف مبادله شد که 
مقایســه آن با مدت مشابه ســال قبل نشان دهنده 
رشــد ۲۱ درصدی در وزن و 4۷ درصدی در ارزش 

کاالها است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا از گمرک، »مهدی 
میراشــرفی« گفت: کارنامه تجارت خارجی کشــور 
در چهار ماهه نخست ســال ۱4۰۰ حاکی از بهبود 
وضعیــت این بخش و رشــد آمارهــای صادرات و 

واردات است.
وی افــزود: در این مــدت، ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تــن کاال بــه ارزش ۲9 میلیــارد دالر بین ایران و 
کشورهای مختلف مبادله شد که مقایسه آن با مدت 
مشابه سال قبل نشــان دهنده رشد ۲۱ درصدی در 

وزن و 4۷ درصدی در ارزش کاالها است.
به گفته میراشــرفی،  ســهم صــادرات کاالهای 
غیرنفتــی از مجموع تجــارت خارجی ۳۸ میلیون و 
۳۰۰ هزار تن بــه ارزش ۱4 میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
دالر بود که نســبت به مدت مشابه سال گذشته از 
نظر وزن ۲۷ درصد و از حیث ارزش ۶۵ درصد رشد 

داشته است.
رئیس کل گمرک ایران عمده کاالهای صادر شده 
در این مدت را گاز مایع شده، پلی اتیلن، محصوالت 
نیمــه تمام از آهن، متانول، بنزین، شــمش آهن و 
فــوالد و صنایع فوالدی، میله هــای آهنی، پروپان 

مایع،  قیر و کاتد از مس برشمرد.
چین مهمترین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی

میراشــرفی کشــورهای مقصد کاالهای صادراتی 
ایران را به ترتیب چیــن با حدود ۱۰ میلیون تن به 

ارزش 4 میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون دالر، عراق با ۱۰ 
میلیون و 9۰۰ هــزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیــون دالر، امارات متحده عربــی با 4 میلیون و 
۳۰۰ هــزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر، ترکیه با یک میلیون تن به ارزش 9۲۳ میلیون 
دالر و افغانســتان با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به 

ارزش ۷۲۸ میلیون دالر اعالم کرد.
واردات ۱۴ میلیارد دالری 

رئیس کل گمرک ایــران در خصوص آمار واردات 
در چهار ماهه نخســت سال جاری نیز گفت: در این 
مدت، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۱4 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر وارد کشور شد که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۵ درصد و 

از نظر ارزش ۳۲ درصد رشد داشت.
وی افزود: نکته قابل توجه این است که 9.4 میلیون 
تن از کاالهای وارد شــده کاالی اساسی است که 
۸.4 میلیون تن آن ۶ قلم کاال با ارز ترجیحی اســت 
و بــا وجود بیش از 4.۶ میلیون تن کاالی اساســی 
موجود در اماکن بندری، حدود 4۰۰ هزار تن در حال 
تخلیه در لنگرگاه ها و بیش از یک میلیون تن کاالی 
اساســی در شــناورهایی که منتظر تخلیه هستند و 
نزدیک بــه ۱۵ ونیم میلیون تــن ذخایر کاالهای 
اساسی است که نسبت به گذشــته میزان مناسبی 

برای کشور است.
رییس کل گمرک ایــران، تلفن همراه، ذرت دامی، 
روغــن آفتابگردان، جو، کنجاله، گندم، دانه ســویا،  
شــکر و برنــج را عمده ترین کاالهــای وارداتی به 
کشور نام برد و افزود:  به جز تلفن همراه سایر اقالم 
وارداتی در زمره کاالهای اساسی و ضروری هستند 
که پس از مصوبات ترخیــص درصدی و اعتباری، 
سرعت ترخیص کاالهای اساسی نیز افزایش چشم 

گیری داشته اســت به  نحوی که از متوسط روزی 
4۷ هزار تن در بندر امام )ره( در سه ماهه اول سال 
به روزی ۶۲ هزار تن در روز در تیرماه رســیدیم که 
افزایش ۳۲ درصدی ترخیص کاالهای اساسی را در 

تیرماه نشان می دهد.
امارات بیشترین صادر کننده کاال به ایران

معاون وزیر اقتصاد در خصوص مهمترین کشورهای 
طرف معامله واردات در چهار ماهه ابتدای امســال 
نیز گفت: امارات متحده عربی با صادرات 4 میلیون 
تن کاال بــه ارزش 4 میلیــارد و ۷۰۰ میلیون دالر 
بــه ایران در جایگاه نخســت و چین با یک میلیون 
تن کاال بــه ارزش ۳ میلیارد و یکصد میلیون دالر، 
ترکیــه با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیون دالر، آلمــان با ۳۵۱ هزار 
تن به ارزش ۵۶۳ میلیون دالر و ســوئیس با ۶۷۲ 
 هزار تــن به ارزش ۵۳9 میلیــون دالر در رده های

 بعدی قرار دارند.
رشد ۹۵ درصدی ترانزیت کاال از مرزهای زمینی

رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشاره به بهبود 
وضعیت ترانزیت کاال از قلمرو کشور گفت: در چهار 
ماهه ابتدای امســال ۳ میلیون و ۷۵۳ هزار تن کاال 
از مرزهای زمینی جمهوری اسالمی ایران وارد شد 
و کانتینرهــای حامل کاال پس از انجام تشــریفات 
گمرکی و طی مسیرهای گوناگون، مرزهای خروجی 

را به طرف کشورهای مقصد ترانزیت ترک کردند.
وی افزود: مقایسه میزان ترانزیت کاال در چهار ماهه 
نخست امسال با مدت مشــابه سال گذشته حاکی 
از رشــد 9۵ درصدی اســت و به نظر می رســد در 
صورت ایجاد زیرساخت های مناسب و رفع برخی از 
مشکالت این حوزه می توان افزایش بیشتری را در 

این زمینه انتظار داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
شــمالی گفت: غفلت از آموزش و پــرورش به معنای 

غفلت از آینده کشور است.
احمد برادران در ســی و پنجمین اجالس سراســری 
مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور که با حضور 
رییــس جمهوری به صورت وبینار برگزار شــد، اظهار 
داشــت: آموزش و پرورش یکی از مهمترین و بهترین 

جایگاه ها برای کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش 
مهارت های زندگی است به گونه ای که نقشی کلیدی 
آموزش و پروش، تعلیم و تربیت آینده ســازان کشور 

است.
وی با اشــاره به آسیب های کرونا بر کیفیت تحصیلی 
دانش آموزان، گفت: اگر موضوع ایجاد زیرساخت های 
ارتباطــی مورد توجه قرار نمی گرفت در زمان شــیوع 

بیماری کرونا تمامی آموزش ها تعطیل می شد.
برادران با اشــاره به انتقال فیبر نوری به دورترین نقاط 
در استان خراسان شمالی، گفت: در دو سال تحصیلی 
گذشته دانش آموزان به واسطه شیوع بیماری کرونا از 
حضور فیزیکی در مــدارس محروم بودند اما با تالش 
های انجام شــده کالس های درس به صورت آنالین 

برگزار شد.

رئیس جمهور منتخب نســبت به طرح محدودســازی 
فضای مجازی اظهــار کرد: فضای مجازی امروز ابزار 
کار مردم شده است، آیا کسی می آید محل درآمد مردم 

را تعطیل کند.
به گزارش اتفاقیه به نقل از تجارت نیوز، در فضایی که 
انتقادات زیادی بــه طرح صیانت از کاربران در فضای 
مجازی وارد می شــود و برخی این طرح را دامی برای 
دولت رئیســی می دانند و برخــی دیگر مدعی موافق 
بودن رئیس جمهور منتخب با این طرح هستند، فیلمی 
از ابراهیم رئیســی در فضای مجازی دســت به دست 

می شود که نظر او درباره فیلترینگ مطرح شده است.
ابراهیم رئیســی در این فیلم می گوید: اتهامی اســت 
که برخی آقایان بخاطر منافع شــان می زنند. فضای 
مجازی زمینه کســب و کار مردم اســت.  این فضا و 
اینترنت امروز ابزار کار مردم شده و از این طرق کسب 
درآمد می کنند. آیا کســی می آید محل درآمد مردم 

را تعطیل کند.
او در ادامــه می گوید: دختران مــن خیلی وقت ها از 
طریق این فضا خریــد می کند، می گویند هم ارزان تر 
اســت هم راحت تر اســت، هم می توانیــم به کاالی 

مناسب  پیدا کنم.

رئیســی به این موضوع  تاکید می کند: فضای مجازی 
باید گســترش پیدا کند. هر فضایی نیاز به امنیت دارد، 
امنیت یعنی اینکه سرقت نشــود، یعنی اطالعاتی که 

مردم می گذارند سرقت نشود.
رئیــس جمهور منتخب که در اینســتاگرام نیز حضور 
دارد و دارای صفحــه شــخصی اســت می گویــد: 
تقریبا هرشــب کامنت هــا را نگاه می کنم و شــروع 
مــی کنم به زنــگ زدن به دادســتان ها، دادســتان 
کل، رئیــس کل دادگســتری و مســئوالن مربوطه. 
 گاهــی می گویند شــما از کجا فهمیدیــد می گویم

 از اینستاگرامم فهمیدم

یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:انباشت زباله علت اصلی تعفن در کانالها و جوی های شهربجنورد

چشم انداز مثبت بورس در نیمه دوم مردادماه

رشد ۴۷ درصدی تجارت خارجی ایران در ۴ ماه نخست امسال

معاون استاندار خراسان شمالی:

غفلت از آموزش و پرورش، غفلت از آینده کشور است

نظر رئیسی درباره مسدودسازی فضای مجازی

کرونا گستاخ تر از همیشه می تازد؛

زنگ خطر تکمیل تخت های 
بیماران کرونا  در خراسان شمالی

ظاهرا قرار نیســت که رکوردشکنی های 
کرونا در ایران پایانی داشــته باشــد وهر 
روزکرونا رکورد جدیدی به نام خود ثبت 
مــی کند  و این بار با ویروس های جهش 
یافته »دلتــا« و »المبدا«. به طوری که 
پنجم  شمار بســتری های کرونایی موج 
نســبت به موج هــای قبلی بــه عقیده 
کارشناســان و مســئوالن بیمارستان ها، 

بی سابقه است.
 در این میان وضعیت اســتان خراســان 
شمالی نیز رو به وخیم تر شدن است و اگر 
بی توجهی به این موضوع صورت بگیرد 
شــاهد وضعیت نگران کننده خواهیم بود 
و در حال حاضــردر برخی از تخت های 
بیمارستان های این استان در حال تکمیل 

ظرفیت هستند.

 ۷۰ درصد از تخت ویژه بیماران کووید 
۱۹ این استان پر است

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی خراسان 

شــمالی گفت: هم اکنــون ۷۰ درصد از 
تخت ویژه بیماران کووید ۱9 این استان 

پر شد.
دکتر ســید احمد هاشــمی افزود : حدود 
نیمی از بیماران بستری در استان مربوط 

به پس تعطیالت عید قربان بود.
وی اضافــه کــرد : حــدود ۶۰۰ تحت 
بیمــاران کووید ۱9  برای  بیمارســتانی 
ساماندهی شد که هم اکنون 4۵۱ تخت 

در اشغال این بیماران پر شد.
رییــس ســتاد مقابله با کرونا خراســان 
شــمالی گفت : هم اینک شاهد استقرار 
اپیدمی پنجم کرونا در اســتان هســتیم 
و متأســفانه تعداد موارد بســتری رو به 

افزایش است.
دکتر هاشــمی عادی انــگاری و رعایت 
نکردن مســایل بهداشتی و نزدن ماسک 
در مجامع عمومی و برگزاری و شــرکت 
در دورهمی ها و مراسم عزا و عروسی و 
رفتن به ســفر را عوامل موثر در افزایش 

بیماران اعالم کرد.
وی افزود: میــزان رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در استان به شــدت کاهش 
یافته و در برخی از شهرســتان ها رعایت 
پروتکل ها و استفاده از ماسک کم است.

وی اظهار داشت: شــرایط استان در این 
زمینه خوب نیست مردم باید در اقدامات 
ابتدای  از  باشــند.  پیشــگیری جدی تر 
مردادماه ســال جاری تاکنــون ۱۸ بیمار 

کووید ۱9 جان خود را از دست دادند.

شهرستان های با وضعیت قرمز 
درخراسان شمالی افزایش یافت

براســاس آخرین رنگبنــدی جدید کرونا 
در خراسان شمالی مانه و سملقان نیز به 

شهرستان های قرمز افزوده شد.
طبق آخرین رنگبندی اعالم شده در نرم 
افزار ماسک از هشت شهرستان خراسان 
شمالی، چهار شهرستان بجنورد، اسفراین 
و شیروان و مانه و ســملقان دروضعیت 

قرمز و شهرستان جاجرم و راز و جرگالن 
و گرمه در وضعیت نارنجی فاروج نیز در 

وضعیت زرد قرار دارند.

مثبت شدن آزمایش حدود ۶۰ درصد از 
مبتالیان مشکوک به کرونا 

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
درمانی خراســان شــمالی  و خدمــات 
گفت:نتیجه آزمایش بیماران مشکوک به 
بهداشتی  به مراکز  کرونای مراجعه کننده 
در مناطق زیر پوشــش این دانشگاه هم 

اکنون حدود ۶۰ درصد مثبت است.
دکترافشــین دلشــاد افزود: در روزهای 
گذشته روزانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تست پی 
سی آر ) PCR ( کرونا از افراد مشکوک 

گرفته شده است.
وی تصریح کرد: بــا وجود افزایش قابل 
توجه مبتالیان و تعداد بستری ها در پیک 
چهارم کرونا، اما به دلیل واکسیناســیون 
گــروه های پر خطر درصد مرگ و میرها 

نسبت به پیک های قبلی کمتر است. 
از تمامــی هــم اســتانی هــای واجد 
خواســت  در  واکسیناســیون  شــرایط 
می شود هر چه ســریع تر برای دریافت 
واکسیناســیون مراکــز  بــه   واکســن 

 مراجعه کنند.

 برگزاری مراسم عزا و عروسی عاملی 
برای افزایش ابتال به کرونا در استان

 مدیر روابط عمومــی و امور بین المللی 
دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی 
از مردم خواســت تا مجموعه ســالمت 
استان را در شکســت کرونا یاری دهند 

و از هرگونه اقدام نظیر برگزاری مراســم 
عروســی و ترحیم در این ایام که موجب 
تهدید ســالمت عمومی می شــود، به 

صورت جدی پرهیز کنند.
دکتر پیمان فیضی با اشــاره به انتشــار 
آگهی های مراســم ترحیــم و دعوت از 

همشهریان در این مراسمات توسط کانال 
های شــبکه های اجتماعــی تاکید کرد: 
شرایط استان خراسان شمالی اصال خوب 
نیست و مردم باید در اقدامات پیشگیری 
جدی تر باشند و ادمین کانال ها از انتشار 

این پیام ها به طور حتم خودداری کنند.

آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی شرکت 
مرکزی خدمات زیارتی خراسان شمالی

جلســه مجمع عمومی عادی شرکت مرکزی به شماره ثبت ۱۶۲۶در مورخه ۲۰/۰۵/۱4۰۰ 
راس ســاعت 9صبح در محل ســالن اجتماعات اداره کل پست خراســان شمالی واقع در 
چهارراه پست تشــکیل می گردد. لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد در موعد 

مقرر حضور بهم رسانند.
تصمیمات جلسه 
 انتخاب مدیران

شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان شمالی
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عکس روز

پخت بزرگترین کباب 
کوبیده ایرانی به طول 

 ۱۱۰ متر در بجنورد 
کباب کوبیده به طول ۱۱۰ متر و وزن 
۱۱۰ کیلوگرم همزمان با عید غدیر در 
پارک ملی بش قارداش بجنورد طبخ و 

بین نیازمندان توزیع شد. 
عکاس: وحید خادمی

خسارت سیل تا کم آبی روستاهای استان
پدیده هاي خشک ســالي و سیل فراوان، شدت، 
تداوم و گسترش آن یکي از مشکالت رایج و مهم 
اکثر کشورها به خصوص کشــور ما ایران است. 
کشــور ما با اقلیمي خشک تا نیمه خشک عالوه 
بر کمي بارندگي، توزیع نامناســب مکاني و زماني 
بارندگي و شــدت بارش ها از یک طرف در زمان 
بارش باســیل های متعدد و از طرف دیگر با کم 
آبي ها و خشــک سالي هاي متناوب رو به رو می 

شود.
که این سیل ها به دنبال خود تاثیرات اقتصادي و 
اجتماعي، زیســت محیطي گوناگوني را سبب مي 
شــود. نیاز است تا مسوالن نسبت به شناخت این 
تاثیــرات و تدوین برنامه هاي دقیق براي کاهش 
ایــن تاثیرات تالش کنند و با بررســی  در جهت 
کاهش تاثیرات ســو سیل و خشک سالي در قالب 

یک اقدام ملي و جهاني بپردازد.
در استان نیز بارها شاهد وقوع رواناب و سیل های 
تخریب گر بودیم این در حالی اســت که بسیاری 
از روســتاهای اســتان در حال حاضر حدود ۳۰۰ 
روستای خراسان شمالی با مشکل کم آبی و تنش 

آبی به سر می برند.

سیل به باغ و مزارع  خراسان شمالی خسارت زد
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان 
شــمالی گفت: سیل عصر پنجشــنبه راه ارتباطی 
۱۰ روســتای شهرستان های شــیروان و بجنورد 

را بست.
جواد نظری اظهار داشت: به علت سیل عصر روز 
پنج شنبه مسیر روســتاهای ددخان، ینگی قلعه، 
قلهک علیا و ســفلی، زیدر، حلواچشمه و رباط در 

شیروان بسته شد.
مدیرکل دفترمدیریت بحران اســتانداری خراسان 
شــمالی افزود: در حال حاضر راهداران مشــغول 

بازگشایی مسیرها هستند.
وی  با بیان اینکه ســیل روزپنج شــنبه همچنین 
جاده دسترسی به روســتای قتلیش در شهرستان 
بجنورد را بست گفت: همچنین این سیل به مزارع 

و باغ ها هم خسارت وارد کرده است.

نظری همچنین با بیان اینکه ســیالب وارد ســد 
شــیرین دره شده است،اظهار داشــت: باتوجه به 
هشــدار هواشناســی، اعضای مدیریت بحران در 
شهرســتان های مختلف استان برای امدادرسانی 

در سیل در حالت آماده باش قرار دارند.
مدیرکل دفترمدیریت بحران اســتانداری خراسان 
شــمالی گفت: اعضای مدیریت بحران اســتان 
برای امدادرسانی در سیل و یا آبگرفتگی احتمالی 
آمادگــی دارند.مدیــرکل دفتر مدیریــت بحران 
استانداری خراسان شمالی گفت: اعضای مدیریت 
بحران روز گذشته نیز در شهرستان های مختلف 
استان باتوجه به هشدار هواشناسی مبنی بر وقوع 

سیل به حالت آماده باش درآمدند.
نظری خاطرنشــان کرد: سیل عصر روز پنج شنبه 

در حصارگرمخان شهرســتان بجنــورد، رودخانه 
ســومبار شهرســتان مرزی راز و جرگالن و نیز 

شیروان گزارش شده است.
وی تصریح کرد: میدان اصلی شهر فاروج هم پس 

از بارش شدید باران دچار آبگرفتگی شد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان 
شــمالی گفت: اعضای مدیریت بحران اســتان 
برای امدادرسانی در سیل و یا آبگرفتگی احتمالی 
آمادگی دارند. هواشناســی خراسان شمالی برای 
پایان هفتــه جاری بارندگــی، آبگرفتگی معابر و 
سیالبی شدن مسیل ها را پیش بینی کرده است.

ماجرای قطعی یک ماهه آب در روستای گوی نیک
۲۳ روستای شهرســتان راز و جرگالن با ۵ هزار 

و 9۸4 خانوار در این شهرســتان اســت به دلیل 
کاهش بارندگی و گرمای شدید با تنش آبی مواجه 
هستند یکی از نمونه های تنش آبی درروستاهای 
استان است که به گفته مسئوالن شهرستان برای 
رفع تنش آبی در روســتاهای این شهرستان ۵۲۵ 

میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است. 
بــه گزارش عصراتــرک، هم اکنون آب بیشــتر 
روســتاها یا از طریق چشمه ها و یا از طریق چاه 
ها تامین می شود و برای جبران کمبود  ۱۷ روستا 
با تانکر آبرسانی می شوند  و ۶ روستای دیگر نیز 
که کمبودآب دارند از طریق های چاه ها و دستگاه 

های پمپاژ تامین آب می شوند.
روســتای گوی نیک یکی از روستاهایی است که 
هم اکنــون با تنش آبی مواجه اســت و به گفته 

اهالی تنها ۲ ساعت در طول شبانه روز آب شرب 
در اختیار دارند.

رئیس شــورای روســتای گوی نیــک در گفتگو 
بــا خبرنــگار عصراتــرک گفــت: حــدود یک 
ماه اســت کــه آب شــرب در روســتای گوی 
جــرگالن  و  راز  شهرســتان  توابــع  از   نیــک 

قطع است.
محمد نقی عظیمی، رئیس شــورای روستا گوی 
نیک اظهار کرد: علت قطعی آب در روســتا بارش 

کم باران در سال جاری است.
وی افــزود : از دیگر دالیل قطعی آب حفر دوعدد 
چــاه در فاصله ۵۰۰ متر باالتر از چشــمه اصلی 

روستا است .
عظیمــی ادامه داد : چاه هایی که برای تامین آب 
روستا حفر شده اند، نیاز به الیروبی دارد که انجام 

نشده و هزینه انجام آن نیز تامین نشده است.
رئیس شورای روستای گوی افزود : نیمی از روستا 
گوینک که 4۸ خانوار هستند طی یک ماه گذشته 
تنها در شبانه روز ۲ ســاعت آب شرب در اختیار 

دارند.
وی تاکیــد کرد : هیــچ ارگانی جــز اداره آب و 
فاضالب برای کمک به رفع مشــکل آب روستا 

اقدام نکرده است.
رئیس شورا روستا گوینک خاطرنشان کرد : برای 
رفع مشکل آب این روستا با اداره منابع طبیعی در 
خصوص آبرســانی از پارک گوی نیک به روستا 
انجام شــد که با مخالفت منابــع طبیعی به دلیل 
اینکــه آب پارک برای آبیــاری درختان موردنیاز 

است، مواجه شدیم.
همچنین در این شــرایط برخی مواقع شاهد بروز 
تخلفاتی هستیم که از ســوی شهروندان رخ می 

دهد و مشکل کم آبی را چندبرابر می کنند.
تخلفاتی از جمله انشــعابات غیر مجاز واستفاده از 
آب آشامیدنی در سایر مصارف و از دیگر تخلفات 
رویت شــده آبیاری درختان انگور و آبیاری باغات 
در این روســتاها اســت که در شرایط خشکسالی 
کنونی کشور تمام این موارد نیاز به فرهنگ سازی 

دارد .

پروژه های مسکن مهر متوقف خراسان 
شمالی امسال تعیین تکلیف می شود

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: 
سه هزار واحد مسکن مهر اســتان متوقف است که تالش داریم تا تمامی 

این واحدها امسال تعیین تکلیف شود.
علی فخرانی اظهار داشــت: اکنون یکهزار واحد از این واحدها به شــرکت 
های تعاونی مسکن واگذار شده و مابقی هم امسال تعیین تکلیف می شود.

وی با اشــاره به اینکه هزار و ۱۳۶ واحد مسکن مهر در هشت سال گذشته 
به بهره برداری رســیده اســت گفت: پروژه های باقی مانده مســکن مهر 
چند ســالی بود که مورد حمایت واقع نشد و نتیجه آن تعطیلی چندین ساله 
و ســرقت های متعددی بــود که اتفاق افتاد اما  خوشــبختانه با حمایت و 
پشتیبانی های دادگستری کل، اکنون تمامی پروژه های مسکن مهر فعال 
اســت و امید می رود در ســال جاری هزار و ۲۵۲ واحد باقی مانده دارای 

متقاضی به بهره برداری برسد. 
فخرانی اظهار داشــت: در پنج سال نخست از عمر دولت فعلی، سیاست بر 
آن بود که دولت دخالتی در بازار مسکن نداشته باشد و اعتقاد بر این بود که 
مسکن باید توســط مردم تولید و عرضه شود البته چون دهک های پایین 
توان رقابت با بخش خصوصی را ندارند، عدم دخالت دولت در تامین مسکن 

اقشار کم درآمد خیلی مقبول نیست.
معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی خراسان شمالی 
خاطرنشان کرد: ساخت ۲9 هزار واحد مسکن مهر)با احتساب شهرهای زیر 
۲۵ هزار نفر( در این استان در دستور کار قرار گرفت که از تعداد چهار هزار 

و ۲۵۲ واحد هنوز به بهره برداری نرسیده و ناتمام است.

پروژه مسکن ۶۰۸ واحدی اسفراین تعیین تکلیف شد 
فرماندار اســفراین از تعیین تکلیف پروژه مســکن ۶۰۸ واحدی موسوم به 
مســکن ِست در این شهرستان خراسان شمالی خبر داد و گفت: تکمیل آن 

در قالب پروژه های مسکن مهر از سر گرفته می شود.
مهدی کرامتی اظهار داشــت: در راستای تعیین تکلیف پروژه های متوقف 
مســکن مهر شهرستان در نشســتی با حضور معاون مسکن اداره کل راه 
و شهرسازی خراسان شمالی، شهردار اســفراین، مدیر بانک مسکن، مدیر 
عامل شرکت صنعتی آذین فورج و مدیر عامل شرکت مسکن ِست وضعیت 
تکمیل پروژه مســکن ۶۰۸ واحدی  پس از هفت سال توقف تعیین تکلیف 

شد.
وی با بیان اینکه اکنون موانع حقوقی و مشــکالت این پروژه برطرف شده 
اســت افزود: تفاهم نامه سه جانبه نیز باید برای اجرا بین راه و شهرسازی ، 

بانک مسکن و شرکت آذین فروج طرف مدت یک ماه  منعقد شود.
کرامتی گفت: این پروژه تاکنون ۱4 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است 
و با از ســرگیری تکمیل این پروژه در قالب مسکن مهر ۳۵ واحد مسکونی 
این پروژه به مددجویان بهزیســتی و بقیه آن به شرکت آذین فورج واگذار 

می شود.

خبر


