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شیوع بی خیالی در 
روزهای واکسیناسیون

انجمن  رییس  و  پزشک  خسرونیا،  ایرج 
متخصصان داخلی 

تاکنــون مقالــه یــا اظهارنظری از ســوی هیچ 
متخصص و پزشکی از سازمان های جهانی منتشر 
نشده که با واکسیناســیون حتی ۷۰ درصدی نیز 
کرونا از بین خواهد رفت یا آمار آن به صفر خواهد 
رســید. در این میان، شــاید متهم اصلی افزایش 
یا ثبات آمار نیز بر همین اســاس اســت. حتی در 
کشورهایی که ۹۰ درصد آنها فایزر و مدرنا زده اند 
نیــز کرونا وجــود دارد و هنوز آمارشــان به صفر 

نرسیده است.
واکســن به دلیل کاهش ریسک بیماری و مرگ 
بر اثر کرونا اســت نه ایمنی جمعی و پایان کرونا. 
از ســوی دیگر و متاسفانه در کشور ما )مخصوصا 
شهرســتان ها( بسیاری یادشــان رفته که ماسک 
می زدنــد یا بایــد فاصله  یک ونیم متری شــان را 
حفــظ کنند. مــردم مخصوصا در شهرســتان ها 
)جنوب شــهرهایی نظیر تهران و حاشیه آن( دچار 
ســهل انگاری و بی خیالی شدید شده اند و اگر آمار 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در بــاال یا مرکز 
شــهرها، ۶۵ درصد اســت، در آن منطقه )طبق 
مشــاهدات( ۳۰ تا ۲۰ درصــد! در این میان حتی 
بســیاری واکســن هم نمی زنند، آنها یا در انتظار 
واکســن فایزر هســتند یا باور دارند که  چون تا 
به حال رعایت کرده اند و ظاهرا مبتال نشده اند، پس 
خطر واکسیناسیون را بر اساس ترویج شایعات در 

تیراندازان معلول 
استان در راه 
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سرمقاله

شبکه های اجتماعی را به جان نمی خرند! در حالی که اگر من 
واکســن می زنم که دیگری بیمار نشود، یعنی برای خروج از 

این شرایط به تنهایی قادر به انجام کاری نیستیم.
این نقد به کشــورهای بزرگ هم وارد است؛ مثال برخی از 
این کشــورها از همه منابع شان استفاده کردند و دز سوم را 
هم به همه جمعیت شــان تزریق کردند امــا در دیگر نقاط 
دنیا مردم هنوز دسترسی به واکسن ندارند. درحالی که شعار 
همه متخصصان سازمان بهداشــت جهانی هم این بود که 
همه گیری را باید با کمک هم پایان دهیم. همه کشورها در 
کنار هم بمانیم و همه اینها باعث می شــود بیماری کنترل 
شــود. در سطح جامعه هم همین است؛ تا من واکسن نزنم، 
تا تو رعایت نکنی و تا کل جامعه به حد معقول واکسن زدن 
نرسیم، این بیماری مهار نمی شود. تازه از کلمه مهار استفاده 
می کنم چراکه این ویروس جهش های مختلف دارد و امکان 

از بین رفتن کامل آن تقریبًا محال است.
باید برای افــراد جا بیفتد که دز اول کــه هیچ حتی بعد از 
تزریــق دز دوم هــم باید اصول بهداشــتی را رعایت کنند. 
حس روانی تصور ایمنی تا حدی قابل درک است اما برخی، 
مراعات اصول بهداشــتی را با اتکا به همین حس کاماًل رها 
می کنند و این قابل قبول نیســت. یادمان باشد تا زمانی که 
امکان همه گیری وجود دارد و رفتار ویروس طوری است که 
سیستم بهداشت و درمان را به طور کامل درگیر می کند، باید 
همچنان رعایت کنیم، دســت ها را بشوییم، ماسک بزنیم و 

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم.

رئیس نظام مهندسی معدن خراسان شمالی مطرح کرد:

پیش بینی تعطیلی واحدهای 
معدنی فعال استان به علت 

ماشین آالت گران قیمت
رئیس نظام مهندســی معدن خراســان شمالی گفت: 
واحدهای معدنی استان باید ماشین آالت فرسوده خود 
را نو کنند اما بهای آنها به علت نوســانات ارزی بسیار 
باال رفته اســت و این واحدها تــوان مالی الزم برای 

خرید آنها و ادامه فعالیت خود ندارند.
مهدی سجادی در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: 
در خراسان شمالی ۲8 نوع ماده معدنی کشف شده اند 

که در حال استخراج هستند.
ســجادی گفت: باریت، آهن، مس، کلســیت، مصالح 
ساختمانی، مرمر، مرمریت از جمله عمده مواد معدنی 

استان هستند که در حال استخراج اند.
وی عنوان کرد: برای استخراج این مواد معدنی، ۲۵۹ 
معدن دارای پروانه بهره برداری هستند که دوره بهره 
برداری از مجوزهای صادر شــده برای استخراج این 

مواد 1۰ ساله است.
این مسئول در ادامه با بیان اینکه بیشتر این واحدهای 
معدنــی دارای پروانه بهره بــرداری، کوچک مقیاس 

هستند، بیان کرد: ۵۰ واحد از آنها به طور کامل، فعال 
همچنین ۶۰ درصد از آنهــا تعطیل و مابقی نیز نیمه 
فعال و فصلی کار هستند.وی عنوان کرد: این واحدها 
توان خرید ماشــین آالتی که با قیمت های میلیاردی 
وارد می شوند را ندارند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه 

و استخراج مواد معدنی واحد خود را گسترش دهند.
سجادی خاطرنشان کرد: نوسانات ارزی، قیمت ماشین 

آالت را بسیار افزایش داده است.
وی یادآور شــد: در حال حاضر ماشین آالت در اختیار 
این واحدهای معدنی برای اســتخراج مواد فرســوده 
هستند که متاســفانه بهای تعمیر و نگهداری آنها نیز 

بسیار باال است.
رئیس نظام مهندسی معدن خراسان شمالی در بخش 
دیگری از سخن خود در حال حاضر فرآوری معدنی در 
استان نیز ضعیف است، اظهار کرد: ماده معدنی باریت 
استان به علت فقدان صنعت رنگ رزی به صورت خام 

از استان خارج می شود.

وی با بیــان اینکه در حال حاضــر واحدهای معدنی 
اســتخراج کلسیت در اســتان تعطیل شده اند، گفت: 
ذخیره این ماده معدنی در کشــور بســیار زیاد شده و 
قیمت آن بسیار افت کرده است، بنابراین استخراج آن 

در این برهه از زمان توجیه اقتصادی ندارد.
سجادی همچنین به واحد فرآوری مس در فاروج نیز 
اشــاره و بیان کرد: این واحد فــرآوری در تامین ماده 

معدنی دچار مشکل شده است.
وی افــزود: درحالیکه بــرای دو واحد معدنی مس در 
اســتان پروانه بهره برداری صادر شــده است،با این 
وجود، صاحبان این دو واحد معدنی به اســتخراج مس 

اقدام نمی کنند.
رئیس نظام مهندسی معدن خراسان شمالی همچنین 
افــزود: آنها واحدهای خود را به شــخص دیگری نیز 
واگــذار نمی کنند تا این واحد فرآوری بتوانند از محل 
وجود این دو واحد معدنی، مس مورد نیاز خود را تامین 

کند.

وی افزود: در حال حاضــر این واحد فرآوری از خارج 
از اســتان ماده معدنی مس مورد نیــاز خود را تامین 
می کند درحالیکه این اقدام نیز توجیه اقتصادی ندارد.

ســجادی در ادامــه با تصریح بر ایــن مطلب که پل 
ارتباطی میان صنعت و معدن، طرح بهره برداری است 
که در طرح بهره برداری از نقطه ســرآغاز تامین مواد 
اولیه و تا فروش محصول نهایی، پیش بینی ها انجام 
شده اســت، بیان کرد: درصورتیکه طرح بهره برداری 
برای واحدهای ایجادی حــوزه های صنعت و معدن 
کارشناسانه و واقع بینانه تهیه شده باشند فعالیت هیچ 

واحد صنعتی و معدنی به تعطیلی نمی رسد.
رئیس نظام مهندســی معدن خراســان شمالی افزود: 

درصورتیکه طرح های بهره برداری غیر کارشناســی 
و غیر واقع بینانه نوشته و تهیه شوند و با اعمال فشار 
تاییدیه بگیرند میان تولیدات صنعت و معدن شــکاف 

بوجود می آید.
ســجادی همچنین با یادآوری این مطلب که برخی از 
پروانه ها در حوزه معدن نیز بدون نیاز سنجی و توجه 
به اشــباع فضای کار صادر می شــوند از جمله صدور 
اســتخراج مواد معدنی شن و ماسه در استان، خواستار 
شــد: قانون صدور مجوزها بازنگری شوند و به استان 
هــا اختیار تصمیم گیری در ایــن زمینه را بدهند تا از 
تعطیل شــدن واحدهای فعال و نیمه فعال جلوگیری 

شوند.

گروه خبر/الهام آقائی
مدیر امور اراضـــی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شــمالی گفت: ۴۵۹ فقره ســاخت و ساز غیرمجاز در 
نیمه نخست امســال در زمین های کشاورزی استان 
شناســایی و نسبت به تخریب و برچیدن ۹۶ فقره آن 

اقدام شد.
مهندس محمدباقر منتظری در گفت و گو با خبرنگار 
ما با بیان اینکه در این مدت 1۰۵ مورد اخطاریه برای 
متخلفان صادر شــده اســت اظهار داشت: همچنین 
۵۲۶ مورد تخلف ســاخت و ساز غیر مجاز در اراضی 

کشاورزی نیز به مراجع قضایی معرفی شد.
مدیر امور اراضـــی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی مساحت تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شده 

را ۳.8 هکتار عنوان کرد.
منتظری 1۳۰ مــورد ثبت و بارگذاری دعاوی کیفری 
در ســامانه جامع حقوقی سازمان امور اراضی کشور و 
سه مورد واگذاری امور به بخش خصوصی را از دیگر 

اقدامات انجام شده در این مدت عنوان کرد.
مدیر امور اراضـــی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی با بیان اینکه در زمینه حفظ اراضی کشاورزی 
در سطح شهرستان های استان اقدامات خوبی انجام  
شده است، افزود: حفاظت از اراضی یک وظیفه قانونی 
و ملی محســوب می شــود لذا همه باید برای حفظ 
اراضی کشاورزی تالش کنند و مشارکت مردم در این 

زمینه بسیار حائز اهمیت است.
منتظری اظهار داشت: اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
در زمینــه حفــظ کاربری و جلوگیری از خرد شــدن 
اراضی کشاورزی یکی از موضوعات مهم و مورد توجه 

این مدیریت است.
مدیر امور اراضـــی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی افزود: سامانه 1۳1 آماده دریافت گزارش های 
مردمی درباره تغییر کاربــری اراضی زراعی و باغ ها، 
تفکیک و خرد کردن زمین های کشاورزی، تصرفات 
غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی 

رها شــده، بایر و موات، اســتفاده غیرمجاز از اراضی 
واگذار شــده ملــی و دولتی، تخلفات، پیشــنهادها و 
انتقادات در حوزه امور اراضی و ارائه مشاوره در مسایل 

امور اراضی است.
وی در خصــوص واگــذاری و توســعه اراضــی نیز 
گفت: ۲۳.۵8 هکتــار از اراضی ملی برای طرح های 
کشاورزی و غیر کشــاورزی به تعداد ۳۰ نفر از افراد 

حقیقی و حقوقی در این استان واگذار شد.
منتظری گفت: یک مورد واگذاری در قالب شــورای 
هیات هفت نفره واگذاری جهت توسعه باغات وبرای 

ایجاد توتستان به مساحت ۴۹ هکتار نیز انجام شد.
وی حفــظ کاربری اراضی زراعی و باغی تاکید کرد و 
افزود: در قالب گشت های ۷۵ هکتار از سطح اراضی 

کشاورزی پایش شد.
وی اظهار داشــت: 81 هزار و ۲۲۶ متر مربع شــامل 
1۹۹ مورد درخواست تغییر کاربری داده شده است که 

در این خصوص کمیسیون هایی برگزار شده است.

 گروه خبر/الهام آقائی
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراســان شــمالی از بررســی بیش از ۳۰۰ پرونده 
مشــاغل ســخت و زیان آور در شش ماهه نخست 

سال در خراسان شمالی خبرداد.
نباتیان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: در شــش 
ماهه نخست ســال جاری ۳۲8 درخواست مشاغل 
ســخت و زیــان آور بمنظور بهره منــدی از قانون 
بازنشســتگی پیش از موعد در کمیته های بدوی و 

تجدیدنظر این اداره کل بررسی شد.
نباتیان گفت: از مجموع درخواست های بررسی شده 
،  ۲۹8 مورد با 11۰۹ عنوان شغلی سخت و زیان آور 

در کمیته های بدوی و تجدیدنظر تایید و جهت سیر 
مراحل قانونی و صدور حکم بازنشستگی به سازمان 

تامین اجتماعی استان ارسال شده است.
وی افزود: تمامی بیمه شــدگان مشمول قانون کار  
می توانند در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه مستمر و 
متوالی و یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت 
و زیان آور بازنشسته شــوند. این افراد می توانند در 
صورت داشتن شرایط یاد شــده به سامانه مشاغل 
  sakht.mcls.gov.ir سخت و زیان آور به نشــانی

مراجعه و درخواست خود را ارئه دهند. 
نباتیان اظهار داشت: متقاضیان بازنشستگی پیش از 
موعد در مشــاغل ســخت و زیان آور، قبل از ارائه 

درخواســت در کمیته های اســتانی موضوع ماده 8 
آیین نامه می بایســت نســبت به اخذ سوابق بیمه 
ای خود از طریق شــعب تأمین اجتماعی یا سامانه 
صندوق تأمین اجتماعی اقدام تا در صورت رســیدن 
به شــرایط بازنشستگی ، نســبت به ثبت نام اقدام 
نماینــد . وی افــزود: کارهای ســخت و زیان آور 
کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی ، شیمیایی 
، مکانیکــی و بیولوژیکی محیط کار غیر اســتاندارد 
بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالتر از 
ظرفیت های طبیعی )جسمی و روانی( در وی ایجاد 
می گــردد که نتیجه آن بیماری شــغلی و عوارض 

ناشی از آن است .

مدیر شــرکت پشــتیبانی ســازمان جهاد کشاورزی 
خراسان شمالی از آغاز مرحله دوم خرید دام عشایری 

در این استان خبر داد.
علیرضا توســلی نیا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به 
اینکه مرحله نخســت خرید تضمینی دام عشایر طی 
ماه گذشــته انجام و به پایان رسید، گفت: طی مرحله 
اول 1۰ هزار راس دام عشــایری خریداری و کشتار 

شد.
به گفته وی مبلغ دامداران به صورت کامل به حساب 
آن ها واریز شــده و مبلغ واریــزی ۲1۳ میلیارد ریال 

بوده است.

توســلی نیا افزود: مرحله دوم خرید تضمینی دام های 
عشــایری نیز آغاز شــده اما تقاضا برای تحویل دام 

عشایری به این شرکت کاهش یافته است.
وی در خصوص کاهش تقاضا برای تحویل دام ها به 
شرکت بیان کرد: در واقع افرادی که می خواهند دام 
های خود را برای خرید و فروش تضمینی ارائه دهند، 

شرایط بازار را می سنجند.
این مقام مســئول تصریح کرد: طــی این مرحله نیز 
ظرفیت خرید 1۰ هزار راس دام عشایری وجود دارد.

وی در پاســخ به این سوال که در این مرحله شرکت 
پشــتیبانی می توانــد دام ها روســتایی را نیز خرید 

تضمینی کند، ظرفیت خرید چند راس دام روســتایی 
وجــود دارد، گفت: هنوز مجوزی برای خرید دام های 

روستایی به این شرکت ابالغ نشده است.
مدیر شــرکت پشــتیبانی ســازمان جهاد کشاورزی 
خراســان شــمالی تاکیدکرد: یکی از مشکالتی که 
برسر راه این شــرکت برای خرید تضمینی دام های 
عشایری وجود دارد، ظرفیت پایین کشتارگاه صنعتی 
بجنورد است که البته این استان در مقایسه به استان 
هایی که امر خرید تضمینــی دام را انجام می دادند، 
شــرایط بهتری را داشته و خریدهای بهتری را انجام 

داده است.

فرمانده انتظامی شهرســتان فــاروج گفت: با تالش 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فاروج، 
دو کیلوگرم ماده مخدر از نوع هروئین فشــرده کشف 

شد.۲کیلوگرم هروئین در فاروج کشف شد,
علیرضا پورگفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
این فرماندهی تور ایســت و بازرســی را برای کنترل 
خودروهــای عبوری در ورودی شهرســتان فاروج به 
اجرا گذاشتند.ســرهنگ علیرضا پوربــه با بیان اینکه 
تجربــه نشــان داده در مواقع اجرای تور ایســت و 

بازرســی، قاچاقچیان اقدام به انداختن موادمخدر در 
حاشیه جاده می کنند، خاطرنشان کرد: مامورین پس 
از اتمام ایســت و بازرسی اقدام به پایش حاشیه جاده 
ورودی کردند که یک کیســه برنج حاوی دو بســته 
پالســتیکی موادمخدر کشف شد.این مقام انتظامی با 
بیان اینکه در بررســی های به عمل آمده مشــخص 
شــد این کیســه حاوی دو کیلوگرم موادمخدر از نوع 
هروئین فشرده اســت، گفت: قاچاقچیان با مشاهده 
ماموران و تور ایست و بازرسی اقدام به پرتاب نمودن 

موادمخدر کرده اند.فرمانده انتظامی شهرستان فاروج 
در پایان تاکید کرد: اجرای طــرح های ارتقاء امنیت 
اجتماعی و همچنین اجرای تورهای ایست و بازرسی 
مقطعی نیست و پلیس با جدیت با قاچاقچیان و توزیع 
کنندگان موادمخدر برخورد می کند. ســال گذشــته 
نیز ماموران موفق شــدند در این شهرستان مقداری 
هروئین فشــرده شده در شــیلنگ آب را کشف کنند 
که نشان از هوشیاری ماموران و آگاهی از شیوه های 

متفاوت قاچاق مواد مخدر دارد.

مدیرکل دفترامور اقتصادی استانداری خراسان شمالی 
گفت: صادرات خراسان شمالی در شش ماهه نخست 

سال جاری 111 درصد افزایش یافت .
محمد بدری با بیان این خبر اظهار داشــت:در شش 
ماهه نخست سال جاری صادرات استان از نظر ارزشی 

۴/۷۲ میلیــون دالر و از نظر وزنــی ۲/۲1۵ هزار تن 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 111 درصد 

یعنی دو برابر رشد داشته است .
 وی افزود: در این شش ماهه محصوالت پتروشیمی، 
فوالدی ، شــمش آلومینیوم، زعفران، مواد غذایی و 

کاالهــای صنعتی به کشــورهایی همچــون عراق، 
افغانســتان، ترکمنستان، ازبکســتان ، آلمان ، ترکیه 
، اوکراین و... صادر شــده اند. بــدری همچنین تراز 
تجاری استان را در شــش ماهه نخست سال جاری 

+1/۵1 میلیون دالر عنوان کرد.

 جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد گفت: 
امروز برخورد یک دســتگاه خــودروی پژو ۴۰۵ با 

کودک ۵ ساله منجر به مرگ وی شد. 
ســرهنگ محمد گل محمدزاده درتشــریح این خبر 
افزود: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس مبنی بر 
وقوع یک فقره تصادف در پارک باباامان شهرستان 
بجنــورد، بالفاصله ماموران به محــل حادثه اعزام 

شدند.
وي با اشــاره به اینکه با حضــور مأموران در محل 
مشخص شد یک دستگاه خودروی ۴۰۵ با کودک ۵ 
ساله برخورد کرده است، افزود: در این حادثه کودک 
خردســال بالفاصله به بیمارســتان منتقل شد که 

متاسفانه به علت شدت جراحت فوت کرد.
جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد اظهار 
داشت: راننده خودرو در پی انجام حرکات نمایشی با 
کودک ۵ ســاله برخورد کرده و پس از آن خودرو را 

رها و از محل متواری شده است.
ســرهنگ گل محمــدزاده در پایان بــا بیان اینکه 
تالش های پلیس برای شناسایی و دستگیری راننده 
خاطی در حال انجام اســت به رانندگان توصیه کرد 
تا از انجام حرکات نمایشــی در رانندگي خودداري 
و والدین نیز در معابــر و خیابان ها از کودکان خود 
مراقبــت کنند تا شــاهد چنین حوادث دلخراشــی 

نباشیم.

گروه خبر/الهام آقائی
معاون فنی اداره کل محیط زیست خراسان شمالی 
از قرنطینه شــدن منطقه حفاظت شــده سالوک در 
شهرســتان اســفراین خبر داد و افزود: برای کنترل 
بیماری، رفت و آمد به این منطقه ممنوع شــده و به 

شدت تحت کنترل قرار گرفته است.
لشــگری در گفت و گو با اتفاقیه، با اشاره به شیوع 
بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک) PPR( در 
این منطقه حفاظت شده میان جمعیت کل، بز، قوچ، 
میش و آهو اظهارکرد: تاکنون الشه 1۴ راس از این 

گونه های حیوانی در منطقه پیدا شده است.
لشــگری با بیان اینکه طی دو روز گذشته الشه ای 
در پایش در منطقه از حیوانات تلف شــده پیدا نشده 
است، گفت: اما نمی توان گفت بیماری کنترل شده 
است و هنوز به صورت 1۰۰ درصد نمی توان گفت 
که بیماری تحت کنترل درآمده است و در این راستا 
پایش محیط بان ها در منطقه در حال انجام است.

به گفته وی ضدعفونی کردن آبشخورها نیز در این 
منطقه به صورت مستمر در حال انجام است.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر 1۰ اکیپ 
دو نفره محیط بان در منطقه مستقر شده و منطقه را 

تحت پایش قرار داده اند.
وی یکی از مهمتریــن نیازهای این اداره کل برای 
کنترل بیماری طلوعون نشــخوارکنندگان کوچک 
را علوفه مغذی دانســت و توضیح داد: از آنجاییکه 
یکی از عواملی که ســبب می شود تا بیماری چه در 
انســان و چه در حیوانات زود گسترش یابد، ضعف 
بدن است و خشکسالی موجب شد تا امسال جمعیت 
حیات وحش تغذیه مناســبی نداشته باشند در نتیجه 

در مقابل بیماری ها نیز ضعیف شده اند.
معاون فنی اداره کل محیط زیست خراسان شمالی 
ادامه داد: تاکنون الشه های حیوانات تلف شده پیدا 
شــده، حیواناتی بوده اند که یا بره بوده و یا بســیار 

الغر بوده اند.
وی تصریــح کرد: در همین راســتا از اســتانداری 
درخواست شده تا اعتباری را برای تهیه علوفه مغذی 
منطقه در اختیار ایــن اداره کل قرار گیرد که هنوز 

پاسخی دریافت نشده است.

رئیس دانشــگاه کوثر بجنورد از برگزاری دومین 
جشنواره سراســری پروین اعتصامی توسط این 
دانشگاه خبر داد و گفت: اسفند ماه این جشنواره 
با موضــوع فرهنگی، هنری، صنایع دســتی و 

اجتماعی اجرا خواهد شد.
علیرضا حسینی صبح شــنبه در نشست خبری 
با اصحاب رسانه که در دانشــگاه کوثر بجنورد 
برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه کوثر به سن 1۰ 
سالگی خود رسیده اســت لذا مراسمی با همین 

عنوان برگزار خواهد شد.
رئیس دانشــگاه کوثر بجنورد ادامه داد: معرفی 
خدمات دانشــگاه به مردم، معرفی چشم انداز ده 
ساله دانشگاه و تشریح ظرفیت های این مجموعه 

از اهداف این مراسم خواهد بود.
وی افزود: نخستین مرکز نوآوری بانوان با هدف 
تبدیل ایده به ثروت توســط دانشــگاه کوثر راه 
اندازی شــده و فعالیت دارد اما هنوز به صورت 

رسمی افتتاح نشده است.
حســینی از برگزاری دومین جشنواره سراسری 
پروین اعتصامی توســط این دانشــگاه خبر داد 
و گفت: اســفند مــاه این جشــنواره با موضوع 
فرهنگی، هنری، صنایع دســتی و اجتماعی اجرا 

خواهد شد.
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد تصریح کرد: همایش 

ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری زبان عربی 
نیز توسط این دانشگاه برگزار خواهد شد

وی افزود: نخســتین همایش ملی مشــاهیر و 
مفاخر خراســان شمالی با کمک اداره کل ارشاد 

استان برگزار خواهد شد.
حســینی از ظرفیت جذب ۷۰۰ دانشــجو طی 
سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۵۵۰ نفر در 
دانشــگاه ثبت نام کرده اند و پیش بینی می کنیم 
که ظرفیت تکمیل شــود و این مسئله نشان از 

استقبال خانواده ها به این دانشگاه است.
رئیس دانشگاه کوثر همچنین از اخذ مجوز فصل 
نامه مجله نظریه پردازی در زبان عربی و انعقاد 

تفاهم نامه با ۲ دانشگاه افغانستان خبر داد.
وی در خصوص پروژه ســاختمان دانشگاه کوثر 
نیــز افزود: ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع فضا به بهره 
برداری رسیده و امیدواریم طی سال جاری باقی 
محیط تکمیل شود اما این مسئله نیازمند کمک 
دستگاه های خدمت رســان است تا امکانات به 

این مجموعه برسد.
حســینی در انتها گفت: طبق رتبه بندی علمی 
دانشــگاه ها، ســال گذشــته رتبه چهل و دوم 
دانشــگاه ها را در اختیار داریم که بخشی از افت 
رتبه به علت زیرســاخت های ضعیف دانشــگاه 

است.

شناسایی ۴۵۹ فقره سازه غیرمجاز در اراضی کشاورزی خراسان شمالی 

 بررسی بیش از 300 پرونده مشاغل سخت و زیان آور در خراسان شمالی

آغاز مرحله دوم خرید تضمینی دام عشایری در خراسان شمالی

کشف ۲کیلوگرم هروئین در فاروج

رشد دو برابری صادرات خراسان شمالی

حرکات نمایشی خودروی ۴0۵ باعث مرگ 
کودک ۵ ساله در باباامان بجنورد شد

منطقه حفاظت شده سالوک خراسان شمالی 
قرنطینه شد

برگزاری جشنواره سراسری پروین اعتصامی 
توسط دانشگاه کوثر بجنورد

۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل 
مجتمع های فرهنگی خراسان شمالی 

اختصاص یافت
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی گفت: ۵۰ میلیارد ریال 
برای تکمیل مجتمع های فرهنگــی و هنری نیمه تمام 
استان اختصاص یافت که این فضاها تا دهه فجر امسال 

به بهره برداری می رسند.
علی اکبر طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: اجرای این مجتمع ها در شهرستان های فاروج، 
جاجرم، گرمه و مانه و سملقان است که به ترتیب هرکدام 
۷۵درصد، ۹۰درصد و ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

است.
وی بــا بیان اینکــه مجتمع فرهنگی فــاروج و جاجرم 
هرکدام ۵۰ متر مربع زیربنا دارند گفت: برای تکمیل  این 
فضاها در شهرستان فاروج ۲۰ میلیارد ریال  و شهرستان 

جاجرم 1۵ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی گفت: همچنین مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان  
گرمــه با ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع زیربنا پنج میلیارد ریال 

اعتبار  درنظر گرفته شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی خراسان شــمالی گفت: برای مجتمع 
فرهنگی مانه و ســملقان نیز 1۰ میلیارد ریال اختصاص 

یافته است.
سه میلیارد ریال به بافت فرسوده 
فاروج خراسان شمالی اختصاص 

یافت
رییس اداره راه و شهرسازی فاروج خراسان شمالی گفت: 
امسال ســه میلیارد ریال در راستای سیاست  های دولت 
ســیزدهم مبنی بر احیای بافت فرســوده شهری به این 

شهرستان اختصاص یافت.
علی ذبیعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: 
گستره شــهری و خدماتی شهرستان فاروج ۲۴8 هکتار 
اســت که ۴۵ درصد از این محدوده در حدود ۹۲ هکتار 

آن در بافت فرسوده واقع شده است.
وی تصریــح کرد: محدوده خیابان معلم، خیابان شــهید 
وفق و مالئکه این شهرستان در بافت فرسوده قرار دارد 

که نیاز به بازسازی و بازآفرینی دارد.
رییس اداره راه و شهرســازی فاروج افزود: بازسازی این 
محدوده نیاز به مطالعات هدفمند اولیه دارد که با پیگیری 
های فرماندار فاروج سه میلیارد ریال برای مطالعات این 
طرح اختصاص یافت و بعد از فعالیت کارشناسی که یک 
ســال زمان می برد اعتبار الزم بــرای اجرای این طرح 

تخصیص می یابد.
وی با بیان اینکه بافت های فرســوده از لحاظ اجتماعی 
و اقتصادی ناکارآمد و نیاز به بازســازی دارد، خاطرنشان 
کــرد: محورهای فعالیت بازآفرینی شــهری، بهســازی 
محیط، خدمات روبنایی، خدمات زیربنایی، توانمندسازی 
اجتماعی و تملک زمین برای بازگشایی معابر در محالت 
هدف بازآفرینی شــهری است و تالش می شود تا سطح 

کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد. 
ذبیعی با اشــاره به حمایت های خوب دولت در بازآفرینی 
شــهری و بســته های حمایتی در این زمینه بیان کرد: 
بخشــی از حوزه بازآفرینی شهری به نوسازی و بهسازی 
بافــت فرســوده برمی گردد که در ایــن زمینه عالوه بر 

حمایت دولت، نیاز به مشارکت بخش خصوصی داریم.
بیش از ۵۶ هزار کیلوگرم فرآورده 
خام دامی غیربهداشتی در خراسان 

شمالی معدوم شد 
معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی خراسان شمالی 
گفت: نیمه نخســت امســال ۵۶ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم 
فرآورده های غیربهداشتی دراستان کشف و معدوم و۵۷ 
مورد از تخلفات بهداشتی نیز به مراجع قضایی ارجاع شد. 
دکتر علی اکبر دلیرصحرایی روز شــنبه به خبرنگار ایرنا 
اظهار داشــت: نیمه نخست امسال ۲1 هزار و 8۰8 مورد 
بازرسی از یکهزار و ۲۰۳ مرکز عرضه فرآورده های خام 
دامی استان انجام شده است که این بازرسی ها منجر به 

شناسایی ۳۲۳ مورد تخلف بهداشتی شده است. 
وی خاطرنشان کرد: امسال کشتار ۶۰ هزار و ۷۹۳ راس 
دام در کشتارگاه های استان مورد بازرسی بهداشتی قرار 
گرفته اســت همچنین دامپزشکان استان بر کشتار بیش 

از ۶ میلیون و ۵۷۳ هزار قطعه مرغ نظارت داشته اند.
دلیرصحرایــی افزود: در این مدت ۲۲ هزار و ۷۷۶ قطعه 
الشــه مرغ غیربهداشتی در کشتارگاه های استان کشف 

و معدوم شده است.
معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی خراسان شمالی 
اظهار داشت: در نیمه نخســت امسال بیش از ۴۶ هزار 
کیلوگرم فرآورده غیربهداشــتی در کشتارگاه های دام و 

طیور استان ضبط شده است.

خبر
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اقدامات اخیر برای ســازماندهی بازار ســرمایه مانند 
برخورد با متخلفان ماینینگ در بورس تهران، تغییرات 
مدیریتی در شــورای عالی بورس و سازمان بورس و 
تاکید بــر جلوگیری از قیمت گذاری دســتوری و رفع 
انحصار، نشــان دهنده عزم جدی دولت سیزدهم برای 
تقویت بــورس و ارتقای جایگاه این بــازار در اقتصاد 
کشور است.به گزارش  اتفاقیه به نقل از ایرنا، معامالت 
بورس در هفته های گذشــته، روند پرنوسانی را تجربه 
می کرد که باعث بی اعتمادی ســهامداران نیز شــده 
بود، اما با انجام برخی اقدامات از طرف دولت سیزدهم 
که مهم ترین آنها، تغییر شورای عالی بورس و رییس 
ســازمان بورس بود، فضای مثبتی بر معامالت حاکم 
شــد به طوری که پس از چند روز افت سنگین، امروز 

شاخص بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
شاخص بورس در ســاعت نخســتین آغاز معامالت 
امروز بیش از ۲۷ هــزار واحد افزایش یافت که حاکی 
از بازگشت تدریجی اعتماد سهامداران به بازار سرمایه 

است.
در روزهای گذشــته، شاهد شــکل گیری صف های 
فروش ســهام و حتی خروج نقدینگی از بورس بودیم 
که زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب می شد، 
اما آشتی دوباره سهامداران با بورس می تواند این روند 
را تغییر داده و جایگاه بورس در اقتصاد را تقویت کند.

با توجه به اهمیت بورس، دولت از نخســتین روزهای 
فعالیت خود توجه ویژه ای را به ســمت بازار ســرمایه 
داشت و بارها اقدامات مختلفی را جهت بهبود جایگاه 

این بازار در میان دیگر بازارها در دستور کار قرار داد.
تصمیمات جدید دولت در حوزه بازار سرمایه

به دنبــال حمایت های صورت گرفته از ســوی ارکان 
دولت نســبت به معامالت بورس، »ســید احســان 
خاندوزی« هفته گذشــته در صفحه شخصی خود در 
شــبکه اجتماعی »توییتر« نوشــت: انتخاب اعضای 
متخصص و خوشــنام برای »شــورای عالی بورس« 

مهمترین حمایت دولت از بازار سرمایه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در این توییتر از 
دســتور کار قرار گرفتن اقداماتی مانند توسعه نهادها، 
رفع انحصار، بهره گیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار 
اولیه، مقابله با قیمت گذاری دســتوری و جلوگیری از 
دخالت در قیمت ســهام خبــر داد که این موضوع می 
تواند از دیدگاه کارشناســان بازار سرمایه، خوش بینی 
هــای زیادی را در بین فعاالن  بازار نســبت به توجه 

دوباره دولت به این بازار ایجاد کند.
تقویت بازار سرمایه، اولویت  جدی دولت

حمایت از بــورس تنها به مجموعــه وزارت اقتصاد، 

محدود نشــد بلکه ســایر ارکان دولت نیز حمایت از 
بورس پرداختند. در این راســتا، »محســن رضایی«، 
معاون اقتصادی رئیــس جمهوری در دیدار با اعضای 
جدید شــورای عالی بــورس به اهمیت بازار ســرمایه 
برای دولت و شــخص رییس جمهــوری تاکید کرد و 
گفــت: دولت به تقویت بازار ســرمایه کمک می کند 
و از ســرمایه گذاران خرد حمایــت خواهد کرد. باید از 
تجــارب قبلی درس بگیریم و اجازه ندهیم رویدادهای 

تلخ گذشته دوباره تکرار شوند.
وی با بیان اینکه تا 1۰ ســال گذشته ۹۰ درصد تامین 
سرمایه برای اقدامات و پروژه ها از سوی بانک ها و 1۰ 
درصد را بازار سرمایه تامین می کرد، افزود: امروز سهم 
بازار سرمایه به ۲۰ درصد افزایش یافته ولی این سهم 
هنوز رقم ایده آلی نیســت و با توجه به ظرفیت باالی 
فعالیت های اقتصادی در کشــور امکان افزایش آن تا 

۴۰ درصد امکان پذیر است.
رضایی هدف گذاری اعضای جدید شورای عالی بورس 
را افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژه های 
بزرگ باشد عنوان کرد و گفت: اولین شرط تحقق این 
هدف ترمیــم و تقویت اعتماد مردم به بازار ســرمایه 
اســت، تقویت بازار سرمایه از سیاست ها و اولویت های 
جدی رئیس جمهور و دولت اســت تــا از این طریق 
اعتماد مردم به این بازار و ابزار مناسب سرمایه گذاری، 

ترمیم شود.
وی گفت: گاهی الزم است سرمایه گذاران خرد نیز در 
هیات مدیره ها نماینده داشــته باشند، چرا که شاید از 
منافع آنان در برابر سرمایه گذاران کالن دفاع مناسبی 

انجام نشود.
نیاز به مقابله با قیمت گذاری دستوری

صحبــت های مطرح شــده از ســوی مقامات دولت 
ســیزدهم در کنار نگاه مثبت فعاالن بازار نســبت به 
اعضای جدید شــورای عالی بورس، ســرمایه گذاران 
حاضر در بورس را امیدوار به بازگشــت روزهای مثبت 
در بازار ســرمایه کرد که در این میان برخی از فعاالن 
بازار تاثیر مثبت ســخنان اخیر وزیر اقتصاد و دارایی بر 
بازار سرمایه را منوط به انجام برخی از شرایط می دانند.

»عباس آرگون«، نایب رییس کمیســیون بازار پول و 
ســرمایه اتاق بازرگانی تهران امروز )شنبه( در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصــادی ایرنا به تاثیر اجرای اقداماتی 
مانند جلوگیری از قیمت گذاری دستوری بر روند بازار 
ســرمایه اشاره کرد و گفت: حمایت های مطرح شده از 
ســوی وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اقتصادی رییس 
جمهــوری، حکایــت از اجرای اقداماتــی قابل اثر در 

معامالت بازار سرمایه دارد.

وی اظهار داشــت: اکنون یکی از مهمترین مســایل 
مدنظر در اقتصاد کشــور و تاثیرگذار بر معامالت بازار 
سرمایه، موضوع قیمت گذاری دستوری است که وزیر 
اقتصاد در ســخنان خود خبر از مقابله با قیمت گذاری 
دستوری داده است که ســهامداران منتظر اجرای آن 

هستند.
آرگون خاطرنشــان کرد: جلوگیــری از قیمت گذاری 
دستوری در بازارهایی مانند سیمان و فوالد نیاز به کار 
هماهنگی دارد و باید تیم اقتصادی دولت با هم فکری 
یکدیگــر تصمیماتی را برای مســاله مربوط به قیمت 
گذاری دستوری اتخاذ کنند و نیز تالش زیادی را برای 

رفع آن در اقتصاد کشور داشته باشند.
نایب رییس پول و بازار ســرمایه اتاق بازرگانی تهران 
مساله قیمت گذاری دستوری را یکی از موضوعات مهم 
در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اکنون بهتر است 
مجموعه دولت، مشخص کند که چه تصمیمی را برای 
پایان قیمت گذاری دستوری در بازار کاالهای مختلف 
اتخاذ کرده اســت زیــرا فقط یک نهاد یــا وزارتخانه 
نمی تواند عدم اجرای آن در کشــور را به مرحله پایان 

برساند.
وی تاکید کرد: سیاســت های اعالم شــده از ســوی 
مســووالن دولتی می توانند تاثیر مثبت و قابل اهمیتی 
را در این بازار ایجاد کننــد که البته باید منتظر عملی 

شدن، این برنامه ها بود.
شناخت درست وزیر اقتصاد و دارایی از اقتصاد کشور

همچنین در ادامه »مهدی ســوری«، کارشناس بازار 
ســرمایه در گفت و گو با خبرنــگار اقتصادی ایرنا در 
ایــن باره گفت: وزیــر اقتصاد و دارایــی جزو افرادی 
تلقی می شــود که شــناخت خوبی را از اقتصاد کشور 
دارد و همیشــه نوع دیدگاه وی به اقتصاد کشور واقع 
بینانه بوده اســت که به دنبال چنین نگاهی، همیشــه 

اظهارنظرهای منطقی را مطرح کرده است.
این کارشــناس بازار ســرمایه موضوع قیمت گذاری 
دســتوری در ارز ۴۲۰۰ تومــان را جزو بالیای اقتصاد 
کشور عنوان کرد و گفت: از همان ابتدا وزیر اقتصاد و 
دارایی نســبت به اجرای آن مخالف بود که در صورت 
رفع آن بازار سرمایه و همه اقتصاد کشور از این اتفاق 

نفع خواهند برد.
وی مشکل اصلی اقتصادکشور را افزایش سود داللی از 
سود تولید دانست و گفت: همیشه وجود قیمت گذاری 
دســتوری باعث ایجــاد کاالهای دو نرخــی در بازار 
می شــود که در این مرحله دیگر هیچ سودی نصیب 
تولیدکننده و مصرف کننده نمی شود و این اتفاق، فقط 

منجر به سود دالالن خواهد شد.

ســخنگوی گمرک گفت: در نیمه نخست 1۴۰۰ بیش 
از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد 
و ۴8۳ میلیــون دالر بیــن ایران با اعضــای اتحادیه 
اقتصادی گمرکی اوراسیا تبادل شد که نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته 1۲ درصد در وزن و ۴۰ درصد در 

ارزش افزایش داشته است.
به گــزارش اتفاقیه به نقل از گمرک، »ســید روح اله 
لطیفی« اظهار داشــت: در نیمه نخســت امسال پنج 
میلیون و ۵۴۹ هزار و ۳11 تن کاال به ارزش دو میلیارد 
و ۴8۳ میلیون و 1۲۹ هــزار و ۷8۴ دالر بین ایران و 
اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراســیا تبادل شد که سهم 
صادرات یک میلیون و 1۶۷ هزار و 8۵8 تن به ارزش 
۵1۴ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۳۲۴ دالر و ســهم واردات 
نیز چهــار میلیون و ۳81 هــزار و ۴۵۳ تن به ارزش 
یک میلیارد و ۹۶8 میلیــون و ۷۳۰ هزار و ۴۶۰ دالر 

بوده است.
وی افزود: صادرات ایران در این مدت به پنج کشــور 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از نظر وزنی حدود پنج 
درصد و از لحاظ ارزش ۳۶ درصد افزایش داشته است.

لطیفی در خصوص میزان صادرات به اعضای اوراســیا 
تصریح کرد: روســیه با ۵۰۳ هزار و ۷۷۳ تن به ارزش 
۲۷۰ میلیون و ۳۹۴ هزار و 88۵ دالر با رشد ۶ درصدی 
در وزن و ۳۲ درصدی در ارزش نسبت به سال گذشته 
در رتبه نخســت خرید کاالی ایرانی قرار گرفته است 
ســپس ارمنســتان با خرید ۴1۲ هــزار و ۶۲۳ تن به 
ارزش 1۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۲۰۲ دالر و کاهش 
۲۰ درصــدی در وزن و رشــد ۲۹ درصدی در ارزش، 
قزاقستان با ۲۲۷ هزار و ۲۶۵ تن به ارزش ۷8 میلیون 
و ۶۲8 هزار و ۴۹۶ دالر و رشد ۹۵ درصدی در وزن و 
۲8 درصدی در ارزش در رتبه های بعدی ایستاده اند.

وی افزود: قرقیزســتان نیز چهارمین مقصد صادراتی 
کاالهــای ایرانی به این اتحادیه با 1۹ هزار و ۹۲1 تن 
به ارزش ۳۲ میلیون و 1۹۵ هزار و ۷۳۷ دالر بوده که 
نسبت به مدت مشابه ۳۴1 درصد در وزن و ۲۵۹ درصد 

در ارزش افزایش داشته است و نهایتا بالروس با چهار 
هزار و ۲۷۶ تن به ارزش ۹ میلیون و ۵۰۵ هزار و چهار 
دالر آخرین مقصد کاالهای ایرانی با رشد ۷۳ درصدی 

در وزن و ۲۲ درصدی در ارزش بوده است.
ســخنگوی گمرک در خصوص واردات از اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا گفت: در این بخش از مبادالت 
با این اتحادیه در نیمه نخســت امسال، شاهد رشد 
1۴.۵ درصــدی در وزن و ۴1 درصــدی در ارزش 
هســتیم که روسیه با ســه میلیون و ۵۷۵ هزار و 
۲۶۴ تــن به ارزش یک میلیــارد و ۷1۶ میلیون و 
۷۷۵ هــزار و 18۲ دالر که بــا 81.۵ درصد وزن و 
8۷ درصد ارزش از کل واردات اتحادیه اوراســیا را 
به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه نیز 
سه درصد در وزن و ۳۴ درصد در ارزش افزایش را 

تجربه کرده است.
وی افزود: بعد از روســیه، قزاقستان با 8۰۲ هزار و ۲۳ 
تن به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۹88 دالر قرار 
دارد که رشــد 1۳۵ درصدی در وزن و 1۳۷ درصدی 

در ارزش را در فــروش کاال به ایران نســبت به مدت 
مشابه داشته است.

لطیفی تاکید کرد: بالروس با ســه هزار و ۷۰ تن کاال 
به ارزش 1۲ میلیون و 18۳ هزار و 88۰ دالر و کاهش 
۴۲ درصــدی در وزن و کاهش ۲8 درصدی در ارزش 
در رتبه سوم و ارمنستان با 8۶۴ تن کاال به ارزش چهار 
میلیون و ۶۲۷ هزار و ۹۶۹ دالر و کاهش ۷۴ درصدی 
در وزن و افزایــش ۲۶ درصــدی در ارزش، چهارمین 
شریک ایران در تامین کاالها و قرقیزستان با ۲۳۲ تن 
کاال به ارزش ۳۷۲ هزار و ۴۴1 دالر پنجمین فروشنده 
کاال به ایران با کاهش ۷8 درصدی وزن و ۶۷ درصدی 

ارزش نسبت به مدت مشابه بوده است.
بر اســاس آخرین اعالم گمرک، تجارت خارجی ایران 
در نیمه نخست سال جاری به ۷۹ میلیون و 1۰۰ هزار 
تــن کاال به ارزش ۴۵ میلیارد دالر رســید که ســهم 
صــادرات ۶۰ میلیون تن کاال بــه ارزش ۲1 میلیارد و 
8۰۰ میلیون دالر و ســهم واردات 1۹ میلیون و 1۰۰ 
هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و 1۰۰ میلیون دالر بود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی و 
آشامیدنی از افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب معدنی خبر داد 
و در پی سوء برداشت از صحبت های یک مقام سازمان غذا 
و دارو، درباره تفاوت آب معدنی با آب آشــامیدنی توضیح 

داد.
به گزارش اتفاقیه به قل از  تجارت نیوز، پیمان فروهر دبیر 
انجمــن تولیدکنندگان و صادرکننــدگان آبهای معدنی و 
آشامیدنیبا بیان اینکه بازار آب بسته بندی رونق فصلی دارد، 
اظهار کرد: شــش ماه اول سال رونق و شش ماه دوم سال 

رکود این بازار اســت. از ابتدای سال تالش کردیم قیمت 
آب بســته بندی افزایش پیدا نکند، چرا که رقیب محصول 
ما آب شرب شهری است که در ۹۰ درصد جغرافیای ایران 
مــردم به آن دسترســی دارند. به عبــارت دقیق تر تفاوت 
ایــن صنعت با صنایع دیگر این اســت که مردم برای آن 
جایگزین دارند.اما به گفته وی افزایش کرایه حمل و قیمت 
مــواد اولیه و همچنین تورم باعث شــد تــا اواخر تیر ماه، 
میانگین افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب های بسته بندی در 
احجام مختلف اجرا شود.اخیرا مدیر کل فرآورده های غذایی 

و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در نشستی خبری گفته بود 
که برخی از آب های بســته بندی آب معدنی نیســت و از 
معادن یا چشمه ها برداشت نمی شود، بلکه همین آب شرب 
معمولی است که مجددا تصفیه می شود. یعنی آب معمولی 
را مجــددا تصفیه می کنند تا از نظر فاکتورهای ســالمتی 
کامال مورد اطمینان باشد و بعد بسته بندی می کنند. بر این 
اساس پیگیری شده، برندی که آب آشامیدنی است، روی 
آن “آب آشامیدنی” و آن که از چشمه ها و معادن برداشت 

شده، “آب معدنی” نوشته شود.

عزم دولت سیزدهم برای ارتقای جایگاه بورس در اقتصاد کشور سخنگوی گمرک اعالم کرد:
رشد ۴0 درصدی تجارت با اتحادیه اوراسیا در نیمه نخست ۱۴00

افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب بسته بندی

رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد:

احتماال حقوق کارمندان به صورت 
پلکانی ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می یابد

رییس ســازمان برنامــه و بودجه گفت: 
حقــوق کارمنــدان به صــورت پلکانی 
افزایش می یابد، یعنی ممکن اســت به 
حقوق های پایین تــا بیش از ۳۰ درصد 
هم ضریب بخورد، اما کسانی که چندین 
بار افزایش حقوق داشته اند ممکن است 
کمترین درصــد را در افزایش داشــته 

باشند.
بــه گزارش روز شــنبه ایرنا »مســعود 
میرکاظمی«  در مراسم تودیع و معارفه 
رئیــس پیشــین و جدید هیــات عامل 
افزود: مشکلی که  صندوق توسعه ملی، 
در کشــور وجود دارد این است که ما در 
یــک چرخه منفی قــرار گرفتیم. مرتب 
تورم ایجاد می شــود، بــا افزایش تورم، 
حقوق ها را زیــاد می کنیم و برای تأمین 

مالی آن پایه پولی افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: افزایش پایه پولی باعث 
افزایــش نقدینگی و بــاال رفتن میزان 
نقدینگی باعث تورم بیشــتر می شــود. 
یعنی ۲۰ درصد به حقوق کارمند اضافه 
می کنیم،  اما ۵۰ درصد تورم برای عموم 
مردم درست می شود. این چرخه درست 

نیست.  
رییس ســازمان برنامه و بودجه در ادامه 
افزود: قرار نیست همه 1۰ درصد افزایش 
حقوق داشته باشــند. باید به یک حالت 
اعتدال برسیم.  یک به هم ریختگی در 
حقوق هــا داریم. در برخی موارد با توجه 
به مصوبه هایی که گرفته اند افزایش های 
قابــل توجهی داشــته اند و امروز برخی 
کارمندان از تســهیالت و حقوق باالیی 
برخوردار هستند،  اما کسی که تحصیل 
کرده اســت و تازه استخدام شده حقوق 
پایینی دریافت می کند. باید در مدت دو 
یا سه سال این مسئله را حل کنیم و به 

یک حالت عادالنه ای برسیم.  
داشــت:  اظهار  جمهوری  رئیس  معاون 
هدف این است که اواًل خلق پول نکنیم، 
و با افزایش حقوق کارمندان باعث تورم 
برای کل جامعه نشــویم. همه کشــور 
حقوق بگیر نیستند. ما نمی توانیم سهمی 
که برای آنها قائل می شــویم، اما عرصه 
را برای همه مردم و از جمله خانواده خود 
کارمندان تنگ بکنیم. سیاست دولت این 
است که تا آنجایی که ممکن است تورم 

را مهار کند و ســطح زندگی مردم، حتی 
خود کارمندان دولت را افزایش بدهد.  

میرکاظمی با اشــاره بــه اینکه صندوق 
توســعه ملی یک ثروت ملــی و ثروت 
نسل های آینده اســت گفت: وظیفه ما 
این اســت که در حفظ آن کوشا باشیم. 
بایــد تالش کنیم که نــه تنها از ارزش 
ذخایر آن کم نشود بلکه مرتبط بر ارزش 
آن افزوده شــود. هم در نوع ســرمایه 
گذاری هایی که انجام می دهند و هم در 
ورودی های بیشتری را برای صندوق در 
نظر بگیریم. تا هم پشــتیبان طرح های 
اصلی پیشــران اقتصادی کشــور باشد 
و هم اینکه بتواند یک پشــتیبان خوب 
برای نســل های آینده باشد. این موارد 
جزو مأموریت های اصلی است که هیات 
عامل و هیات امنا برای صندوق توسعه 

ملی در نظر گرفته اند.  
افزود:  بودجــه  برنامه  ســازمان  رییس 
نگاه دولت قبلی این بــود که همانطور 
که در زمان برخــورداری از درآمدهای 
مختلف، پول وارد صنــدوق می کند در 
فشارها و تنگناهای اقتصادی از صندوق 

با بیان اینکه  برداشــت کند.میرکاظمی 
برداشــت هایی هم برای پشــتیبانی از 
پروژه های ملی انجام شده است، افزود: 
برای مثال در بحث کنترل آب و مدیریت 
آب های برون مــرزی و مهار این آب ها 
برداشــت انجام شده که کار پسندیده ای 
هم است.وی گفت: برداشت هایی که با 
مجوز مقام معظم رهبری انجام شده، به 
عنوان تســهیالت به دولت داده شده و 

باید به صندوق برگشت داده شود.
رییــس ســازمان برنامه بودجــه اظهار 
داشت: ما در بودجه سال آینده برداشت 
از صندوق توسعه ملی را ندیده ایم. بحث 
این اســت که در سال 1۴۰1 از صندوق 
برداشــت نکنیم، خلق پول نکنیم. این 
موارد جزو بخشنامه بودجه 1۴۰1 است.

وی خاطر نشان کرد: به جز برای حمایت 
از پروژه ها و طرح هایی که زیرســاخت 
توسعه اقتصادی کشور و پیشران اقتصاد 
باشــد از صندوق توسعه اســتفاده نمی 
شــود.میرکاظمی افزود: بر اساس قانون 
بودجه ســال جاری دولت در نیمه اول 
امســال از ۲۰ درصد صندوق توســعه 

اســتفاده کرده اســت. ممکن است نیاز 
باشــد که در نیمه دوم هم از این سهم 
۲۰ درصد استفاده شود، اما ما برای سال 
1۴۰1 به طور قطع به دنبال این هستیم 
که منابع صندوق نه تنها کم نشود بلکه 

افزایش پیدا کند.
احتماال حقوق کارمندان به صورت 

پلکانی ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می یابد
به گزارش اتفاقیه بــه نقل از  ایرنا، روز 
شنبه  ۲۴ مهر مراســم تودیع و معارفه 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با 
حضور مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور در صندوق توسعه 

ملی برگزار شد.
آیــت اهلل ســید ابراهیم رئیســی هفته 
گذشــته در حکمی، مهدی غضنفری را 
به ســمت عضو و رئیــس هیأت عامل 
صنــدوق توســعه ملی منصــوب کرد. 
بدین ترتیب غضنفری به جای مرتضی 
شهیدزاده  سکاندار صندوق توسعه ملی 

خواهد شــد.مهدی غضنفــری پیش از 
این در دولت نهم رئیس سازمان توسعه 
تجارت و در دولت دهم وزیر بازرگانی و 
سپس وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

در حکــم رییس جدید صندوق توســعه 
ملــی آمده اســت؛ انتظــار دارد ضمن 
همکاری و تعامل با سایر اعضای محترم 
و اتخاذ راهکارهای مناســب در پیشبرد 
آرمان هــا و اهداف صنــدوق و تبدیل 
بخشــی از دارایی های حاصل از فروش 

فراورده های نفتی و گازی به ثروت های 
زاینده ی  ســرمایه های  و  مولد  ماندگار، 
اقتصادی و نیز صیانت از سهم نسل های 

آینده مّجدانه بکوشید.
همچنیــن در حکمــی دیگر، مســعود 
موحدی، اصغر ابوالحســنی هســتیانی، 
حســین عیوضلو و علیرضــا میرمحمد 
صادقی به عنــوان اعضای جدید هیأت 
عامل صندوق توســعه ملــی منصوب 

شدند.



  Vol.1،No.28،  .Mar 5،2011

WWW.ETEFAGHYEH.IR

صاحب امتیاز   :   حسین رفیعی
مدیر مسئول     :   حسین رفیعی

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی استان خراسان شمالی

آدرس دفتر مرکزی: خراسان شمالی، بجنورد
بلوار استقالل - نبش چهارراه نگارستان 

ساختمان نیکان - طبقه سوم
روابط عمومی :      ۰۵8۳22۵۵۴۱۱
شماره فکس :        ۰۵8۳22۵۵۶77

ECONOMIC، POLITICAL NEWSPAPER

WWW.ETEFAGHYEH.IR

ETEFAGHYEH DAILY NEWSPAPER

روزنامه صبح استان خراسان شمالی

ECONOMIC، POLITICAL NEWSPAPER

etefaghyeh@gmail.com  :پست الکترونیک

Vol.2388 ، No.2398 .October،2021یکشنبه 1400/07/25 سال یازدهم - دور جدید - شماره 2398 - مسلسل 2388

عکس روز

برداشت سیب پاییزه در 
شیروان

در سال جاری بیش از 48 هزار تن سیب 

در این شهرستان برداشت شده است که 

 نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته است.

منبع: عصراترک

برگزاری نخستین دوره رقابت های 
پاورلیفتینگ بانوان اسفراین 

شکست مدعی حضور در لیگ دسته یک بدمینتون کشور از تیم خراسان شمالی

پایان شیرین رقابت های تدارکاتی تیم فوتبال اترک

تیراندازان معلول استان
 در راه رقابت های کشوری 

نخستین دوره رقابت های پاورلیفتینگ بانوان اسفراین 
برگزار شد.

نایب رئیس هیات بدنســازی و پرورش اندام اســفراین 
گفت: نخستین دوره مســابقات پاورلیفتینگ بانوان این 

شهرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.
مرضیه ســبزواری در گفت و گو با خبرنــگار ما ، ابراز 
داشت: مسابقات پاورلیفتینگ بانوان اسفراین یک روزه 

و با حضور ۲۰نفر برگزارشد.
وی اضافــه کــرد: برنــدگان اولیــن دوره مســابقات 
پاورلیفتینگ بانوان اســفراین به مسابقات استانی اعزام 

خواهند شد.
بــه گفته وی در ایــن دوره از رقابت ها بانوان در اوزان 
+۵۰ تــا 1۰۰ کیلوگرم به رقابــت پرداختند که در وزن 
۶۰- کیلوگرم فاطمه صدرایــی، ۷۰- کیلوگرم مرضیه 
سبزواری و در ۷۰+ کیلوگرم زهرا نعیمی صاحب گردن 
آویز طال شــدند و در پایان نیز از  غزل عباسی نوجوان 
حاضــر در وزن 1۰۰ کیلوگــرم رکورد گیــری و تقدیر 

گردید.
ســبزواری تصریح کرد: داوری اولین دوره مســابقات 
پاورلیفتینگ بانوان اســفراین به وسیله شکوفه شجاعی 
به عنوان نخستین داور رسمی پاورلیفتینگ استان انجام 

شد.

نایب رئیس هیات بدنســازی و پرورش اندام اســفراین 
یادآور شــد: اولیــن دوره مســابقات پاورلیفتینگ زنان 
اســفراین در سه بخش پرس ســینه، لیفت و اسکوات 

برگزار شد.
وی افزود : رشته ورزشی پرورش اندام و بدنسازی بانوان 
رشــته نوپایی است و خوشبختانه مجوز فعالیت زنان در 
این رشته ورزشی صادر شــده و به همین دلیل امسال 

اولین دوره رقابت هابود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پیش از ورود زنان 
به رشته بدنسازی و پرورش اندام اسفراین، مردان در این 

رشته فعالیت داشتند، شهرستان از لحاظ زیرساخت های 
این رشته ورزشی وضعیت مناســب دارد و می توان در 

زمینه قهرمان پروری بانوان کار کرد.
نایب رئیس هیات بدنســازی و پرورش اندام اســفراین 
گفت: استقبال و ترغیب زنان به رشته ورزشی بدنسازی 
و پرورش اندام نیاز به فرهنگ سازی و اطالع رسانی دارد 
و خبرنگاران بازوان توانمند در تحقق این راهبرد هستند.

۲۶ مهر تا دوم آبان در تقویم رسمی کشور هفته تربیت 
بدنی نامگذاری شده است.+

تیم لیگ دســته یک آقایان بدمینتون خراسان شمالی توانست در یک دیدار دوستانه و 
تدارکاتی نماینده بدمینتون گنبد کاووس را شکست دهد.

رئیس هیات بدمینتون خراســان شــمالی در گفتگو با خبرنگار مــا گفت :این رقابت 
دوســتانه و تدارکاتي که باا نتیجه ۵بر صفر با پیروزي نماینده خراسان شمالي به پایان 

رسید ۲۳ مهر به میزبانی بجنورد و در خانه بدمینتون پیگیری و برگزار شد.
برات وثوقی افزود :  به مناســبت گرامیداشــت هفته تربیت بدني و ورزش و به جهت 
آمادگي هر چه بیشتر تیم بدمینتون آقایان خراسان شمالي براي حضور موفق در لیگ 
دســته 1 مردان کشوردر سال 1۴۰۰،  دومین بازي تدارکاتي با نماینده بدمینتون گنبد 

در نظر گرفته شد که از مدعیان حضور در لیگ دسته یک است.
وثوقی اظهار کرد : تیم خراســان شمالي در نخســتین بازي تدراکاتي خود در ۹ مهر 

میهمان تیم دسته یک نیشابور بودند که نتیجه مسابقه را۵ بر صفر واگذار کرد.
وی اضافه کرد : بدنه تیم بدمینتون اســتان را تمامًا بازیکنان بومي  تشکیل می دهند 
که مربیگری آنها را  مرتضي عزیزي از مربیان ارزنده خراسان شمالی عهده دار است.

تیم اترک بجنورد در ســومین و آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ساری با برتری 
مقابل حریف خود پایان شیرینی را برای این اردو رقم زد.

رئیس هیات فوتبال خراســان شمالی در گفتگو با خبرنگار ما گفت : سومین و آخرین 
دیدار تدارکاتی تیم اترک  در اردوی ســاری مقابل منتخب قائمشهر و بابل بود که در 

این دیدار شاگردان نوروزی توانستند به برتری یک بر صفر برسند.
حســین جعفر زاده افزود : تک گل  این دیدار را عبداهلل رودبارکی به ثمر رساند که در 
بازی پیش نیز مقابل تیم منتخب ســاری یکــی از بازیکنان مثمر ثمر و زننده گل در 

این دیدار بود.

گروه ورزش/اتفاقیه:
بی ادعا جریان زندگیشــان را به ســمت و سوی 
ورزش سوق دادند وقتی با حداقل ها کنار آمدند و 
از شــیب تند مشکالت گذشتند،ورزش تنها روزنه 
نشاط آوری بود که می توانست رویاهایشان را به 
تحقق برساند،خودشان هم کم نگذاشتند و از پس 

تمامی مشکالت بر سر راهشان گذشتند.
آینده ورزشی خود را به گونه ای ساختند که ثابت 
کنند معلولیت محدودیت نمــی آورد و همه باید 
و نبایــد ها را خالصه کردنــد در قهرمانی هایی 
که دور از دســترس نبود حتی برای آن هایی که 
نام معلول برای آن هــا تداعی بخش محدودیت 

هاست.
هفتــه پارالمپیک بهانه ای بود بــا رئیس هیئت 
جانبازان و معلوالن اســتان گفت  گو کنیم،هیئتی 
که با کمترین امکانات ورزشــی جامعه بسیاری از 
معلوالن و جانبازان را به ســمت و سوی ورزش 
کشانده تا با ایجاد نشاط و شادابی کمی از دغدغه 

مندی روح و روان آن ها کم کند.
جریان ورزش می تواند روح این ورزشــکاران را 
صیقل دهد و با رقابت آن ها  با ورشــکارانی که 
شرایطی مشابه خودشان دارند می تواند انگیزه آن 

ها را دوچندان کند.
رئیس هیئت جانبازان و معلوالن خراسان شمالی 
از اعزام ورزشــکاران این هیئــت به رقابت های 

قهرمانی کشور خبر می دهد.
بــه گفته برات ایمنی یکی از ورزشــکاران تفنگ 

بــادی به همراه تیرانداز تپانچه اســتان  در هفته 
تربیــت بدنی و ورزش و هفتــه پارالمپیک راهی 

رقابت های قهرمانی کشور خواهند شد.
او به حضور حمید رضــا الچین در بخش تفنگ 
بادی و آســیه کمالی در رشــته تپانچه اشاره می 
کند و می افزاید: تمرینات این ورزشکاران مستمر 
برگزار شد تا حضور در رقابت های کشوری توام با 

آمادگی الزم ورزشکاران استان انجام شود.
او به اعزام تیرانداز آقا روز دوشنبه و تیرانداز بانوان 

در روز پنج شنبه همین هفته اشاره می کند.
بــه گفته وی طی نامه فدراســیون به مناســبت 
گرامیداشــت این هفته فدراسیون به هیئت های 
استان ها نامه ای مبنی بر ارسال کلیپ های یک 
دقیقه ای با عنوان پویش بزرگ ورزش در خانه در 
رشته های بسکتبال با ویلچر)پرتاب پنالتی(،والیبال 

آبشــار(،دوومیدانی)اجرای  و  نشســته)پنجه 
تکنیک(،وزنه برداری،اجرای تکنیک در رده های 
ســنی آزاد در هر دو بخــش آقایان و بانوان  و ...  

برگزار می شود.
او بــه آمادگی تیــم فوتبال ۷ نفره اســتان برای 
حضور در رقابت های قهرمانی کشور که زمستان 
برگزار می شود اشاره می کند و می افزاید: والیبال 
نشســته لیگ دســته یک نیز آبان ماه برگزار می 
شود و قرعه کشــی بازیکنان صورت گرفته است 
و تیم والیبال نشســته استان اعالم آمادگی کرده 

است.
ایمنی برگزاری همایش و مسابقات در شهرستان 
های اســتان را نیز از دیگر برنامه های این هفته 
هیئت بیــان می کنــد که در شهرســتان های 

فاروج،شیروان و اسفراین برگزار شد. 


