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خراســان رضــوی  -وضعیت شــهر مشــهد از لحــاظ ابتالی بــه کرونا از
مرحله قرمز هم عبور کرده و «هشدار بسیار باال» برای این کالنشهر به
لحاظ بیماری کرونا اعالم شده است.
بــه گــزارش ایرنا ،دبیــر کارگــروه مراقبت و درمــان کووید  ۱۹دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد گفت :تعداد مبتالیان به کرونا در مشــهد دیروز
به باالترین حد خود از ابتدای شــیوع این بیماری تاکنون رســیده است.
دکتر علی اصغر انجیدنی افزود :تعداد بســتری شــدگان بر اثر ابتال به
عفونتهــای حاد تنفســی هماکنون بیــش از  ۶۰۰مورد در بیمارســتان
های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد گزارش شده است که
طی مدت شیوع بیماری کرونا باالترین میزان بوده است.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر آمار روزانه تعداد بســتری شــدگان در
بیمارســتان هــای زیــر پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد بــر اثر
کرونــا بیــن  ۱۲۰تا  ۱۵۰نفر گزارش شــده اســت .دبیر کارگــروه مراقبت
و درمان کووید  ۱۹دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد از احتمال بازگشــت
محدودیتها برای پیشــگیری از شیوع بیشتر این بیماری ویروسی خبر
داد.

سمپاشی رایگان دام در خوزستان

خوزســتان -رئیس اداره بهداشــت و مدیریت بیماریهای دامی اداره
کل دامپزشــکی اســتان خوزســتان گفت :سمپاشــی رایــگان بیش از ۱۴
هزار رأس دام و  ۶۵هزار مترمربع جایگاه دامی در حال انجام است.
دکتر محمد آنتیک گفت :انگلهای خارجی موجب انتقال بســیاری از
بیماریهای دامی و همچنین بیماریهای مشــترک بین انســان و دام
همچــون تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ،لمپی اســکین ،تیلریوز و...
میشــوند و با سمپاشــی بدن دام از این بیماریهــا جلوگیری به عمل
خواهد آمد.
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تنور بورس در همهجای ایران داغ شده است

شر ملخ ها از سر  5استان کم شد

ایران زمین  -حجم مبارزه با ملخهای مهاجم طی چند روز گذشته در
 5اســتان از  8استان درگیر با هجوم ملخها به صفر رسیده اما سازمان
حفظ نباتات میگوید آمادگی استانهای جنوبی برای مبارزه با هجوم
احتمالی ملخها ادامه دارد.
«ســید رضــا میر» ســخنگوی ســازمان حفظ نباتات کشــور بــه «ایران»
گفــت :تاکنون در  8اســتان سیســتان و بلوچســتان ،هرمزگان ،بوشــهر،
فــارس ،کرمــان ،خوزســتان ،خراســان رضــوی و خراســان جنوبــی در
سطحی معادل  400هزار هکتار با ملخها مبارزه شده است.
بــه گفتــه وی ،در  48ســاعت گذشــته ســطح مبــارزه در سیســتان و
بلوچستان به  115هکتار ،خراسان جنوبی  144هکتار و جنوب کرمان به
 23هکتار کاهش یافته و در  5اســتان دیگــر به علت اینکه ریزش ملخ
نداشتهایم عمالً مبارزهای صورت نگرفته است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز هــم احتمــال حملــه مجــدد ملخهــا به
اســتانهای جنوبــی کشــور وجــود دارد ،تصریــح کــرد  :ســازمان حفظ
نباتــات همچنــان در آمــاده بــاش خواهــد مانــد و بــه پایــش ملــخ در
اســتانهای پاک شــده از ملــخ ادامه میدهــد .به گفته میر ،بیشــترین
ســطح مبارزه با ملخ مهاجم در اســتانهای کشــور مربوط به سیستان
و بلوچســتان با  182هزار هکتار و کمترین مربوط به خراسان رضوی با
 5هکتار بوده است.
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سبد گردانی؛ شغل تازه جوانان تحصیلکرده در روستاها
زهره افشار
خبرنگار

هرچنــد رونــق بــازار بــورس بــه ماههــا قبــل بر
میگــرد امــا آمارهــا نشــان میدهــد در دو مــاه
گذشته روند ورود سهامداران تازه وارد به بورس
بــه یکباره تا  ۲.۵برابر افزایش یافته اســت و این
بــار نه تنهــا در تهــران و کالنشــهرها بلکه مردم
شــهرهای کوچک و حتی روستاییان نیز پایشان
به کارگزاریهای بورس باز شده است.
«حســن قالیباف» رئیــس ســازمان بورس و
اوراق بهــادار میگوید :در ســال گذشــته در بازار
بــورس  ۸۲۰هزار کد معامالتی صادر شــده بود
که این عدد در ســه ماه نخســت امســال به یک
میلیون و پانصد هزار رسیده است.
البته تنور بورس از نهم اردیبهشت ماه سال
جــاری کــه رهبــر انقالب با صــدور ابالغیــهای با
درخواســت رئیــس جمهــوری برای آزادســازی
ســهام عدالت موافقت کرد داغتر شده و مردم
را بــه دفاتــر خدمــات پیشــخوان دولــت بــرای
دریافــت احراز از ســامانه «ســجام» و گرفتن کد
بورسی از کارگزاریها کشانده است.
«حســین فهیمــی» مدیــر عامــل شــرکت
ســپردهگذاری مرکــزی بــه «ایــران» میگویــد:
تاکنــون  13میلیــون و  500هــزار نفر در ســامانه
ســجام ثبتنــام کردهاند که البتــه باالترین آمار
ثبــت نــام کننــدگان مربوط به اســتان تهــران با
2میلیون و  425هزار نفر بوده و پس از آن استان
فارس است که بیشترین مشارکت را با  915هزار
نفر داشته است .بهگفته وی استانهای خراسان
رضــوی با  908هزار نفر ،اصفهان  808هزار نفر
و آذربایجان شــرقی بــا  748هزار نفر ثبتنامی
در رتبههای بعدی قرار دارند.
ëëاز فروش ماشین تا گوسفند برای ورود به بورس
«احســان کرمی»کارشــناس بــازار ســرمایه
در یکــی از کارگزاریهــای بلــوار وکیل آباد شــهر
مشــهد به «ایــران »میگوید :قبالً افــراد خاصی
بــه کارگزاری مراجعه میکردند و میخواســتند
در بورس فعال شــوند ولی در حال حاضر شــما
هــر قشــری را میتوانیــد ببینیــد کــه در بــورس
ســرمایهگذاری میکنــد و البتــه بســیاری از ایــن
افراد حتی با الفبای بورس آشنایی ندارند.

در حــال حاضــر در کارگزاری میتوان کســی
را دیــد که قبالً ســاخت و ســاز میکــرده االن کل
ســرمایهاش را وارد بــورس کــرده ،شــخصی که
مسافر کشی میکرده ماشین اش را فروخته و در
بورس خرید و فروش میکند و مامشتری داریم
که از طرقبه میآید و با فروختن  50گوسفندش
در حال حاضر برایش سبد گردانی میکنیم.
بــا تبلیغاتــی هــم کــه از ســوی دولــت برای
آزادســازی ســهام عدالت انجام شــد اســتقبال
خوبی از ســوی مــردم برای دریافت کد بورســی
انجــام شــد .وی تصریــح میکند :البتــه به نظر
میرسد بیشــتر این افراد کسانی باشند که شاید
در طــول زندگیشــان بخواهنــد یــک تا دوبــار از
این کد بورسی استفاده کنند و از نظر بورس این
افراد ســهامداران غیر فعال به حساب میآیند.
وی خاطرنشان میکند :نکته دیگر این است که
ســرمایهگذاران پیشتر با ســرمایه خرد وارد بازار
میشــدند ولــی االن طــرف با رســیدن به ســود
 300درصد درچهار ماه اسفند تا خرداد میرود
زندگی اش را میفروشد و وارد بورس میکند.
کرمــی تأکیــد میکنــد :هرچنــد مراجعــه
کشــاورزان و بازنشســتگان نیز که جزو دارندگان
ســهام عدالــت بودنــد در یکــی دومــاه گذشــته
مشــهود بود ولی فقــط  20در صد مراجعه کنند
گان خواهان دریافت پولشان بودند و  80درصد
دیگر سهام دیگری را خریداری کردند.
«حبیب» نیز یکی از کسانی است که چندین
مــاه اســت هرروز ســری بــه کارگــزاری میزند تا
اوضــاع و احــوال را بســنجد و ســهامی بخــرد و
بفروشد.
او میگویــد :من لیســانس ادبیــات دارم قبالً
در یک شــرکت خصوصی کار میکردم با آمدن
کرونا بیکار شــدهام از اســفند با فروش ماشین و
طالهای همســرم دل به دریا زدم و پولم را وارد
بورس کردم اوایل خیلی دلهره داشتم که مبادا
این ســرمایه را از دســت بدهم ولی با مشورت و
تجربهای که بهدســت آوردهام خدا را شکر پولم
بیش از  2برابر شده است.
ëëمــردم میخواهنــد ســهام عدالتشــان را نگه
دارند
«احمدی» مســئول یکی از دفاتر پیشــخوان

ëëیــک فعال بورس در کرمانشــاه :من جوانان مســتعد و عالقمندی را می شناســم
نیم
که این روزها در روســتاها حســابی سرشــان با کار در بورس شلوغ شــده است .آنها
نگاه
بــرای اهالی روســتاها ســبد گردانی می کننــد و به آنها کمــک می کنند تــا در بورس
ســرمایه گــذاری خوبی کنند .خب ایــن به نفع دو طرف هســت .جوان تحصیل کــرده ای که در
روســتا کاری نداشــت و مدام ســرکوفت بیکاری اش را می خورد ،االن آنقدر سرش شلوغ شده
است که مردم روستا اصرار می کنند تا سرمایه آنها را در بورس هدایت کند
دولت دربلوار آزاد شــهر مشــهد نیز بــه «ایران»
میگویــد :با اعــام آزادســازی ســهام عدالت و
فراهــم شــدن امــکان فــروش ،تعــداد مراجعه
کننــد گان بــه دفتــر مــا بــرای گرفتــن احــراز در
سامانه «سجام»در ماههای اردیبهشت و خرداد
بــه روزانه  150نفر میرســید ولــی بهدلیل قطع
و وصــل شــدن سیســتمها فقــط میتوانســتیم
جوابگوی  70تا  80نفر باشیم.
ازســوی دیگر بهدلیــل بیمــاری کرونا مجبور
میشــدیم مــردم را در خیابــان بــه صــف
کنیــم و بــه این دلیــل که شــاید حــدود نیمی از
مراجعهکننــدگان افرادی بودند که ازشــهرهای
کوچــک و روســتاهای اطراف مشــهد میآمدند
ازدحــام در ســاعت هــای اولیه خیلی زیــاد بود.
وی میافزاید  :متأسفانه ناآشنایی بیشتر مردم
بــا فرآینــد گرفتــن احراز از ســامانه ســجام و کد
بورســی و نهایتــاً فروش ســهام عدالت موجب
شــده بود رشــته از دســتمان خــارج شــود .او اما
میگوید در حال حاضر تعداد مراجعهکنندگان

به دفتر ما برای گرفتن احراز در ســامانه ســجام
بــه  20نفر رســیده و بیشــترین آنها هم کســانی
هســتند کــه بــا رونــد کار و فعالیتهای بورســی
آشنایی دارند.
در همیــن حال «عرفان قنبری» کارشــناس
بــازار ســرمایه یکــی از کارگزاریهــای شــهر
کرمانشــاه به ایــران میگوید :البتــه در این چند
مــاه تعــداد زیــادی از افرادی که ســهام عدالت
داشــتند اقدام به گرفتن کد بورســی کردند ولی
تعــداد کمی از آنها ســهام خود را فروختند .وی
خاطرنشــان کرد :وضعیت اقتصادی و شــرایط
بازار ســکه ،طال وخودرو مردم را به ســمت بازار
بورس کشــانده که البته بیشــتر این افراد کسانی
هســتند کــه آشــنایی کافــی بــا بــورس ندارنــد و
حــال با خرید ســهام یا آن را به دســت خانواده
خــود میســپارند یــا خواهــان ســبد گردانــی از
ســوی کارگزاریهــا هســتند .وی تصریــح کــرد:
مــن افرادی را میشناســم کــه کار خودرا عوض
کرده وســرمایه خود را وارد بورس کردهاند البته

در چند ماه گذشــته ســود خوبی کسب کرده اما
بورس همیشه روی این پاشنه نمیچرخد.
بهگفتــه وی در همــه جــای دنیــا کســانی
کــه میخواهنــد در بــورس وارد شــوند ابتــدا
ســرمایه خــود را وارد واحدهــای صندوقهــای
ســرمایهگذاری میکنند واینکه ابتدا بخواهیم با
ســرمایه باال وارد بورس شــویم درســت نیست.
وی به همه کســانی که به هــر دلیل میخواهند
وارد بورس شوند توصیه کرد حتماً در دورههای
آموزشــی بــورس شــرکت کننــد .وی همچنیــن
از اســتقبال بســیاری از روســتاییان برای گرفتن
کــد بورســی و ســرمایهگذاری در بــازار ســرمایه
خبــر میدهــد و تصریــح میکنــد  :در این میان
جوانان روســتایی که تحصیلکرده هســتند سبد
گردانی ســهام خانواده و همســایهها را بر عهده
میگیرند.
«وحیــدی» مســئول یکــی از دفاتــر خدمات
پیشخوان دولت در کرمانشاه نیز گفت :مراجعه
به دفتر ما در ماههای اول ســال ســه برابر شده و
دلیل آنهم مشــخص اســت؛ تمایل مردم برای
فروش ســهام عدالت یا در دست گرفتن اختیار
خرید و فــروش آن .وی افزود :در میان مراجعه
کنند گان ،تعداد زیادی کشاورز سالخورده یا قشر
بازنشسته دیده میشد که متأسفانه بدون ترس
از کرونــا حاضر بودنــد برای ثبتنام در ســامانه
ســجام ســاعتها در صف بایســتند ودیدن این
صحنهها برای ما ناراحتکننده بود.
او میافزایــد :نمیتــوان انــکار کــرد کــه رونق
بــورس فرصــت اشــتغال خیلــی خوبــی بــرای
جوانــان تحصیلکــرده بویــژه در روســتاها ایجاد
کــرده .مــن جوانــان مســتعد و عالقهمنــدی را
میشناســم که ایــن روزها در روســتاها حســابی
سرشــان با کار در بورس شلوغ شــده است .آنها
برای اهالی روســتاها ســبد گردانــی میکنند و به
آنها کمــک میکنند تا در بورس ســرمایهگذاری
خوبــی کنند .خــب این به نفع دو طرف هســت.
جوان تحصیلکردهای که در روستا کاری نداشت
و مدام ســرکوفت بیــکاری اش را میخورد ،االن
آنقدر ســرش شلوغ شده اســت که مردم روستا
اصــرار میکننــد تــا ســرمایه آنهــا را در بــورس
هدایت کند.

