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 I Iنظافت عابر بانک ها

برخی عابر بانک ها در بجنورد بسیار آلوده هستند
به نحوی که دکمه هــای شــان سیاه و تیره شده
است .چه اداره ای مسئول نظافت این تجهیزات
است و چرا در این روزهای بحرانی کسی به آن ها
توجه نمی کند؟

 I Iاحداث پیاده رو

لطف ًا شــهــرداری بجنورد در خیابان هــای تــازه
بازگشایی شده ،پیاده رو احداث کند تا عابران هم
سهمی از این شهر داشته باشند.

 I Iکاهش قیمت ها

امیدواریم در صورت تداوم کاهش نرخ دالر ،قیمت
کاالهای مصرفی مردم هم کاهش پیدا کند ،زیرا
این روزها به بهانه باال بودن نرخ ارز قیمت ها بسیار
افزایش پیدا کرده است.

 I Iچالهدرپوششبکهفاضالبشهریبجنورد

چـــرا شـــهـــرداری بــجــنــورد بـــرای اصـــاح چاله
درپــوشهــای شبکه فاضالب شهری اقــدام نمی
کند .رانندگی با وجود این چاله ها بسیار دشوار
است و باعث تصادف و آسیب به خودروها می
شود.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

راهپیمایی باشکوه در
بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  9067که 15
آبــان  1359به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  7از راهپیمایی باشکوه در بجنورد
خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم« :دانش آمــوزان و
اقشار مختلف مردم بجنورد با شرکت در یک
راه پیمائی باشکوه ،خاطره هجرت و تبعید
ام ــام ،بنیانگذار جمهوری اســامــی ایــران
را گرامی داشتند و از آن به عنوان روزی
سرنوشت ســاز در تاریخ ملت ایــران تجلیل
بعمل آوردند.
راه پیمایان در حالیکه شعار میدادند پیش
بسوی حــرم حسینی ،اذن بسیجم بــده ای
خمینی ،از خیابانهای این شهر گذشتند و در
پایان راه پیمایی قطعنامه ای قرائت شد که
مورد تایید حاضران قرار گرفت.
نظیر این مراسم در دیگر شهرهای خراسان
نیز برگزار شد».

پنج شنبه اول آبان  ۵ 1399ربیع االول  14۴2شماره ۳۳۹۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بازار طال ،ارز و خودرو روی کاغذ تحلیل
شدند و به نظر می رسد این قیمت ها هیجانی باشد
چــون زمــانــی کــه قیمت افــزایــش مــی یابد اف ــراد به
خرید اقدام می کنند اما از روز سه شنبه که قیمت
ها کاهشی شده برخی فروشنده شده اند«.مجید
امیدوار» به افزایش  10دالری اونس نیز اشاره کرد و
افزود :به نظر من به دلیل باال بودن نرخ اونس ،قیمت
هر گرم طال که به یک میلیون و  160هــزار تومان
رسیده بود دوباره به یک میلیون و  225هزار تومان
افزایش یافت.او افزود :نرخ اونس روز چهارشنبه با
 10دالر افزایش به هزار و  920دالر رسید.

شیری -روند نزولی قیمت ها در بازار طال ،سکه ،ارز
و خودرو در روز سه شنبه آغاز شد و تا روز چهارشنبه
ادامه داشت و تصور می شد همچنان ادامه داشته
باشد اما قیمت ها دوبــاره صعودی شد و به نظر می
رسد این نوسانات طی روزهای آتی نیز ادامه خواهد
داشــت .قیمت هر گرم طال که در روز سه شنبه به
یک میلیون و  160هزار تومان رسیده بود ،ظهر روز
گذشته دوبــاره به یک میلیون و  225هــزار تومان
افزایش یافت.بر اســاس نظر تحلیل گــران احتمال
دارد این ریزش قیمت ها هیجانی باشد اما با مدیریت
نرخ ارز و تزریق ارز بیشتر در بازار ،می توانیم کاهش
قیمت در تمام بخش ها از جمله مسکن و بازار آهن
آالت را هم انتظار داشته باشیم.

 I Iبازار ارز

انتظارها بــرای کاهشی بــودن نرخ ارز روز گذشته
خیلی دوام نیاورد به طوری که دالر ظهر دیروز 27
هزار و  550تومان شد و در ساعت  ، ۱۴صرافیهای
بانکی در تهران هر دالر را  ۲۸هزار تومان فروختند.
با ایــن حــال به گفته یکی از فعاالن بــازار ارز ،روز
گذشته در این بازار تنها فروشندگان حضور داشتند
و خبری از خریدار نبود زیرا به گفته او قیمت دالر
وابسته به نتایج انتخابات آمریکاست.

 I Iبازار طال

رئیس اتحادیه جواهرفروشان بجنورد که عامل سیر
نزولی قیمت طال را کاهش نرخ ارز در این بازار می
دانست ،گفت :با این که مدتی قیمت ها سیر صعودی
داشت در روز سه شنبه با نزولی شدن قیمت ارز و
متعاقب آن قیمت طال ،بسیاری از افــراد فروشنده

«بغنی» یک فعال در بازار سکه نیز بازار روز گذشته
را بسیار نوسانی و پرفروشنده ذکر کرد به طوری که
گفت :قیمت هر سکه بهار آزادی از  14میلیون و
 300هزار تومان به  13میلیون و  700هزار تومان
کاهش یافت اما ظهر روز گذشته ،دوباره قیمت سکه
به  14میلیون و  500هــزار تومان رسید.او عامل
این نوسانات را تغییر نرخ ارز و انتشار اخباری مبنی
بر ورود  70میلیون ارز به بــازار دانست.نکته دیگر
در بازار این است که دالالنی که در ابتدای هفته به
خرید سکه ،طال و ارز با قیمت های باال اقدام کرده
بودند اکنون با این شرایط باید آن ها را با قیمت های
کمتری بفروشند در نتیجه این عامل ،موجب کاهش
انگیزه فروش در بازار شده است.

و خریداری در بازار وجود ندارد.در عین حال وضعیت
بازار خودرو به گونه ای است که قیمت ها ثبات ندارد.
«وداعی» بازرس اتحادیه مشاوران خودرو در بجنورد
کــه کاهشی شــدن قیمت ارز را عامل ریــزش نرخ
خــودرو می دانست ،گفت :با این که قیمت خودرو
کاهشی شده است اما خریداری وجود ندارد و همه
منتظر کاهش بیشتر قیمتها هستند.او افزود :زمانی
که قیمت ها افزایشی می شود برخی از ترس این
که قیمت ها بیشتر افزایش یابد ،اقدام به خرید می
کنند و این موضوع باعث افزایش بیشتر قیمت ها می
شود اما زمانی که قیمت ها کاهش می یابد عالوه بر
افزایش فروشندگان تعداد خریداران نیز به امید افت
قیمت های بیشتر ،کاهش می یابد.

در پی کاهش نرخ ارز ،قیمت ها طی  2روز گذشته
کاهشی شد و برخی افرادی که در این بخش سرمایه
گــذاری کــرده بودند بــرای فــروش خــودروهــای شان
اقــدام کردند ،در حالی که انتظارها بــرای کاهش
بیشتر قیمت باعث شده است معامله ای انجام نشود

اگرچه با کاهش نرخ ارز در روز سه شنبه جو عمومی
بازار آهن آالت نیز کاهشی بود اما تا ظهر روز گذشته
عمده کارخانه ها قیمت جدید را اعالم نمی کردند
ولی همان تعداد اندک هم با کاهش قیمت مواجه
بودند.

 I Iبازار خودرو

 I Iبازار آهن آالت

نگرانی ها و پیش بینی ها درباره بورس
طی روزها و هفته های گذشته ،شاهد قرمزپوش
شدن بــورس به دفعات مختلف بودیم و با ریزش
شاخص بورس ،ارزش سهام های مختلف کاهش
یــافــت .در ایــن بین اقــدامــات حمایتی از سوی
دولت برای بازار سرمایه انجام شد اما شاهد تأثیر
محسوسی در باال رفتن شاخص نبودیم .در حالی
کــه طــی مــاه هــای گذشته در خــراســان شمالی
همانند سراسر کشور اقبال مــردم بــرای سرمایه
گــذاری در بــورس به شدت افزایش یافت و برای
دریافت کد بورسی در وضعیت شیوع کرونا در
دفاتر پیشخوان شاهد صف هم بودیم امــا افت
شاخص بــورس و ارزش سهام ها موجب نگرانی
سرمایه گــذاران این بــازار شد و افــراد مختلفی به
خارج کردن سرمایه خود از بورس اقدام کردند.
البته در این میان ،بسیاری از هم استانی ها که
پیش از این سودهای مناسبی در بورس به دست
آورده بودند این روزها دچار ضرر شده اند و منتظر
تغییر وضعیت بازار و باال رفتن ارزش دارایی های
شان هستند و این پرسش برای آن ها ایجاد شده
است که روند صعودی بازار بورس چه زمانی آغاز و
ضررهای از دست رفته شان کی جبران می شود؟
یکی از شهروندان با بیان این که حدود نیمی از
سرمایه گذاری خود را در بورس پس از قرمز شدن

ماسک ،ما و اطرافیانمان
را در برابر ویروس کرونا محافظت میکند

بسیاری از نمادها طی ماه گذشته از دست داده
اســت ،افــزود :مشخص نیست این وضعیت تا چه
زمانی ادامــه دارد و امیدوارم مسئوالن برای آن
چاره ای اساسی بیندیشند .وی اضافه کرد :یکی
از نمادهای معروف بورس که در آن سهم زیادی
خریده ام بیش از  50روز است که بسته مانده و
عم ً
ال هیچ اقدامی برای مدیریت سهامم نمی توانم
انجام دهم .یک شهروند دیگر هم گفت :با توجه به
سوددهی مناسب بورس در اوایل امسال ،اندک
پس اندازم را در آن سرمایه گذاری اما با قرمز شدن
بورس بسیار ضرر کردم و مشخص نیست چه زمانی
ضررم جبران می شود .یکی دیگر از شهروندان با
اشــاره به منفی شدن عجیب ارزش سهام برخی
عرضه اولیه ها در بــازه زمانی کوتاه مدت گفت:
مشخص نیست وضعیت عجیب بورس تا کی ادامه
خواهد داشت.
«خــانــدوزی» یک کارشناس بــازار سرمایه گفت:
سهام داران در ابتدا باید صبر کنند تا بازار به ثبات
برسد که بر اساس پیشبینیهای انجام شده از
آبان شاهد بهبود و ثبات در شرایط و معامالت بازار
خواهیم بود.
وی اضافه کرد :در صورتی که اقدام و راهکاری از
سوی مسئوالن برای بازگشت اعتماد به سرمایه

گذاری در این بازار صورت نگیرد ،جو بی اعتمادی
در بــازار ادامــهدار میشود .ایجاد اعتماد دوبــاره
سهام داران به بــورس کمک بزرگی در بازگشت
روند صعودی به بورس خواهد بود و باعث می شود
بازار مسیر را پیدا کند و دوباره به روزهای رونق
بازگردد.
مسئول نمایندگی کارگزاری بانک کشاورزی در
بجنورد در ایــن خصوص گفت :تغییر در بورس
مبتنی بر عرضه و تقاضاست ،به گونه ای که وقتی
تعداد خریداران افزایش یابد قیمت ها افزایش پیدا
می کند و اگر تعداد خریداران کاهش یابد قیمت ها
نیز کاهش پیدا می کند.
«خانی» با بیان این که عرضه و تقاضا در بازار بورس
به بهانه های مختلف تحلیل می شود ،ادامه داد:
در خصوص تاثیر نرخ ارز بر این بازار باید گفت که
افزایش قیمت ارز تاثیر مثبتی بر بازار بورس دارد،
زیرا اقتصاد کشور پویا نیست.
وی با بیان این که در وضعیت اقتصادی کنونی،
قیمت خودرو ،ملک و سهام به دلیل تورم افزایش
پیدا می کند در حالی که ارزندگی ندارند ،اضافه
کرد :در این وضعیت اقتصادی ،تا زمانی که دالر
ثابت باشد ،بورس نیز در جا می زند.
«خانی» ادامــه داد :هم اکنون پــول هوشمند از

بورس خارج شده است و خریداران کنار ایستاده
اند و بــازار سرمایه در رکــود اســت ،ضمن این که
تحلیلی نیز در خصوص بازگشت این پول وجود
نــدارد و ایــن وضعیت حداقل تا  15آبــان ادامــه
خواهد داشت.وی با بیان این که با همه این موارد،
بــازار راه خود را پیدا می کند ،اعــام کــرد :سهم
هایی که ارزندگی دارنــد رشد خواهند کــرد ،اما
برخی سهم ها ارزندگی ندارند و مردم باید با دقت
بیشتری خریدشان را انجام دهند.
در همین حــال« ،رضوانیفر» مدیرعامل شرکت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی درباره شرط بورس
تهران برای بازگشایی نماد شستا که از  17شهریور
به دلیل بررسی اطالعات و بعد وضعیت ناخوش
بــازار و در ادام ــه ،بــرگــزاری مجمع ساالنه هفته
گذشته بسته مانده به بــورس پــرس گفت :طبق
قول رئیس سازمان تامین اجتماعی در مجمع و
با تصمیم هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی،
بــازارگــردان سهام به بــورس معرفی خواهد شد.
وی ادامه داد :بنابراین به محض انجام این فرایند
که انتظار می رود در آینده ای نزدیک رخ دهد،
نماد شستا به شکل شایسته و با حداکثر حمایت
باز و سهام آن مورد داد و ستد فعاالن قرار خواهد
گرفت.

اخبار

نیشخند مرغ غیرقانونی به
نظارت
شیری -در حالی که کارگروه تنظیم بازار کشور
عصر روز سه شنبه قیمت هر کیلو مرغ زنده را 13
هزار و  100تومان اعالم کرد اما روز گذشته در
استان هر کیلو مرغ زنده به قیمت  17هزار تومان
تأمین و  23هزار و  550تومان در بازار توزیع و با
احتساب سود قانونی  25هزار و  500تومان در
بازار عرضه شد؛ به نوعی مرغ غیر قانونی به نظارت
نیشخند زده اســت .کارگروه تنظیم بــازار قیمت
هر کیلوگرم مرغ زنده را  ١٣هزار و  ١٠٠تومان
به عالوه  ١٠درصد افزایش و کاهش در استانها
تصویب کرد .
همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف
کــنــنــده  ۶هــزار تــومــان بیشتر از نــرخ مــرغ زنــده
مصوب شده است بنابراین قیمت خرید مرغ زنده
از مــرغــداران تــا  ۱۴هــزار و  ۴۱۰تــومــان و قیمت
مجاز مــرغ گــرم بــرای مصرف کننده تا  ۲۰هزار
و  ۴۱۰تومان است.
در این باره مدیر بازرگانی داخلی سازمان صمت
خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت :تأمین مرغ
زنده به نرخ  13هزار و  100تومان منوط به این
اســت که جهاد کــشــاورزی نهاده هــای مــورد نیاز
طیور را تأمین کند.
«وحیدی» افــزود :اکنون باید برای تأمین نهاده
های طیور با جهاد کشاورزی رایزنی کنیم چون در
غیر این صورت باعث گرانی می شود.
وی خاطرنشان کرد :در حالی که بر اساس اعالم
معاون تولیدات دامــی وزارت جهاد کشاورزی،
 70درصد نهاده های مرغداری ها تأمین شده اما
مرغداران می گویند نهاده ای به دست ما نرسیده
است که باید این مسئله مشخص و مرغ به قیمت
مصوب عرضه شود.

معرفی  2متخلف تخلیه
نخاله ساختمانی به دادگاه

صدیقی 2 -متخلف تخلیه نخاله ساختمانی در
محل ممنوعه به دادگاه معرفی شدند.
بــه گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست
بجنورد ،طی چند روز گذشته  2راننده متخلف
که به تخلیه نخاله ساختمانی در اطراف بجنورد
اقدام کرده بودند شناسایی و به مراجع قضایی
معرفی شدند.
«خالقی» اعالم کرد :نزدیک روستای لنگر معدن
نخاله ساختمانی در نظر گرفته شده اما برخی
متخلفان به جای محل اصلی در مکان های دیگر
در اطــراف شهر به تخلیه نخاله اقــدام می کنند
که همین امــر باعث آلودگی خــاک ،هــوا و بروز
مشکالت بهداشتی می شود.

