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عشایرخراسانشمالیبهبیشاز
چهارهزاردستگاهپنلخورشیدی

نیازدارند
مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی گفت: چهار هزار و 
۱۵۰ خانواده عشایری استان هنوز پنل خورشیدی دریافت 
نکرده انــد که برای تامین روشــنایی چادرها در انتظار این 
تجهیز هستند.رضا روشن ضمیر اظهار کرد: پنج هزار و ۳۰۰ 
خانواده عشایری اســتان برای تامین روشنایی سیاه چادر 
خود نیازمند دریافت پنل خورشیدی هستند که این تجهیز 
تاکنون در میان هزار و ۱۵۰ خانواده توزیع شده است.وی با 
بیان اینکه تاکنون شمار کمی از خانواده های عشایر خراسان 
شمالی از پنل خورشــیدی بهره مند شده اند افزود: تالش 
داریم تا پنل خورشــیدی تمامی عشایر استان با همکاری 
وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق استان تامین شد.وی 
خاطرنشان کرد: اکنون بیش از چهار هزار خانواده عشایری 
اســتان در انتظار دریافت پنل خورشیدی هستند و با روند 
کنونی تامین اعتبارات، هشت سال طول می کشد تا تمامی 

عشایر از این تجهیز بهره مند شوند.
توزیع ۷۰ دستگاه پنل خورشیدی میان عشایر اسفراین

روشن ضمیر در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به توزیع 
پنل خورشیدی میان عشایر اسفراین گفت: به تازگی حدود 
۷۰ دســتگاه پنل خورشــیدی که با همکاری وزارت نیرو 
تامین شده است، میان عشایر اسفراین توزیع شد.مدیرکل 
امور عشایری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این پنل های 
خورشیدی ۱۰۰ واتی میان عشایر منطقه میاندشت اسفراین 
توزیع شد و برای تامین هر دستگاه پنل ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان هزینه شــده اســت که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان به وسیله عشایر و مابقی به وسیله دولت تامین شده 
است.خراسان شــمالی ۳۰ هزار عشایر دارد و این دامداران 
بیــش از ۷۰۰ هزار راس دام ســبک در اختیار دارند که به 
طور میانگین ۲۵ درصد از گوشت قرمز این استان را تامین 

می  کنند.

فرماندهنیرویانتظامیاستانخبرداد:

دستگیری۵متهمبا۱۰فقرهسابقه
جعلوکالهبرداری
درخراسانشمالی

فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری ۵ متهم با ۱۰ 
فقره سابقه جعل و کالهبرداری به ارزش ۵ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون ریال در بجنورد خبر داد.دســتگیری ۵ متهم با ۱۰ 

فقره سابقه جعل و کالهبرداری در خراسان شمالی,
سردار سعید مطهری زاده اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی 
از شــهروندان به مقر انتظامی و اعالم شکایت هایی مبنی 
بر اینکه افــرادی اقدام به کالهبــرداری از آنان کرده اند، 
بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشــاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان با 
بررسی اظهارات شاکیان پرونده و انجام اقدامات اطالعاتی 
موفق شدند سرنخ هایی از متهمان پرونده های ارجاع شده 
کشف کنند، افزود: در همین رابطه ۵ نفر جاعل و کالهبردار 
حرفه ای دســتگیر و برای بررســی بیشتر به مقر انتظامی 
منتقل شدند.این مقام ارشد انتظامی در استان با بیان اینکه 
متهمــان در بازجویی های به عمل آمده به ۱۰ مورد جعل 
اسناد، مدارک و همچنین کالهبرداری از شهروندان اعتراف 
کردند، گفت: با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که 
ارزش مبلغ کالهبرداری شــده توسط متهمان ۵ میلیارد و 

۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
 جانشین فرمانده انتظامی استان نیز از کشف ۹۳ فقره انواع 
ســرقت و دستگیری ۱۵ نفر سارق و مالخر در بجنورد خبر 
داد.سرهنگ محمد غالمی اظهار کرد: به دنبال اعالم چند 
مورد سرقت در سطح شهرستان بجنورد که نارضایتی مردم 
را در پی داشت، بالفاصله موضوع با جدیت تمام در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس 
آگاهی اســتان با تالش بی وقفه و مستمر خود در رابطه با 
سرقت های اعالم شده، موفق شدند چند نفر سارق و مالخر 
را شناسایی کنند، افزود: با سرعت عمل پلیس ۱۵ نفر سارق 
و مالخر در چند عملیات جداگانه دستگیر و به مقر انتظامی 
منتقل شدند. این مقام انتظامی با بیان اینکه سارقان به ۹۳ 
فقره انواع سرقت در سطح شهرستان بجنورد اعتراف کردند، 
یادآور شد: سرقت از اماکن خصوصی و دولتی، منزل و مغازه، 
داخل خودرو، موتورســیکلت و ... از جمله سرقت های به 

وقوع پیوسته توسط سارقان بود.

گروه خبر / باقریان 
دانشــگاه علوم پزشکی، خدمات  رییس 
بهداشــتی و درمانی خراسان شــمالی  از 
افتتاح ۱۲ پروژه بهداشــتی  همزمان با 

ایام اهلل دهه فجر ۱۲ خبر داد . 
پورنقی افــزود: این پروژه هــای افتتاح 
شــامل مراکــز بهداشــتی، مراکز جامع 
سالمت و پانسیون پزشکان در شهرستان 
های شــیروان، بجنــورد و رازوجرگالن 

است.
دکتر ســیدجواد پورنقی روز دوشــنبه در 
جمع خبرنگاران اظهــار کرد:  ۱۲ پروژه 
بهداشتی با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد 
ریال در شهرستان های خراسان شمالی 
به بهره برداری خواهد رســید. هم چنین 
اکنون ۴۹ پروژه بهداشــتی و درمانی در 
اســتان با بیش از ۱۸ هزار متر مربع در 

حال ساخت است.
  پورنقی اظهار کرد : این پروژه ها با هدف 
ارتقای سالمت شهروندان در تمامی نقاط 
خراســان شــمالی در حال اجرا است که 
شاخص ترین آن در حوزه درمان، احداث 
بیمارســتان ۶۴ تخت خوابی شهرستان 

مرزی رازوجرگالن است.
وی افــزود: بیمارســتان ۶۴ تختخوابی 
رازوجــرگالن از نیازهــای اصلــی این 
شهرســتان مرزی محسوب می شود که 
از ۲ سال گذشته کلنگ آن بر زمین زده 

شده است.
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 
خراسان شمالی ادامه داد: با اجرای پروژه 
بیمارســتان ۶۴ تخــت خوابــی و دیگر 
پروژه های بهداشــتی و درمانی اســتان 
بی تردید در سال های آینده شاهد رشد 
چشمگیری در حوزه تملک دارایی بخش 
ســالمت خواهیم بود زیــرا که با اجرای 

این پروژه هــا برای هر یک از آن اعتبار 
مشخصی تعریف و جذب می شود.

پورنقی با اشاره به تخصیص ۷۴۵ میلیارد 
ریال اعتبار ســفر رییس جمهور به بخش 
سالمت اســتان، گفت: این میزان اعتبار 
در سه مرحله جذب شد که برای احداث 
بیمارستان رازوجرگالن، تکمیل و تجهیز 
تکمیل  آشــخانه،  پورسینای  بیمارستان 
پروژه  چندین  و  داروســازی  دانشــکده 

بهداشتی هزینه می شود.
پورسینای آشخانه  بیمارستان  افزود:  وی 
از دیگر پروژه های درمانی مطرح در سفر 
رییــس جمهور بود که اعتبار خوبی برای 
تکمیل و تســریع در ساخت آنها مصوب 

شد.
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 
خراسان شــمالی یادآور شد: همچنین در 
حــوزه فوریت های پزشــکی و اقدامات 
نیز در ســفر رییس  بیمارســتانی  پیش 
جمهور ۲۵۰ میلیــارد ریال برای احداث 

پایگاه های اورژانس در نظر گرفته شد.

وی با اشــاره به تجهیــز دپارتمان قلب 
استان، گفت: برای نخستین بار در استان، 
امام  بیمارستان  قلب  دپارتمان تخصصی 
حســن )ع( به اکو کاردیوگرافی ترانس 

مری )TEE( مجهز می شود.
پورنقی خاطرنشــان کرد: این دســتگاه 
با ارزش ۵۰ میلیارد ریالی با مســاعدت 
وزارت بهداشــت به استان تعلق گرفته و 
به  زودی در دپارتمان قلب بجنورد نصب 

و راه اندازی می شود.
دانشــگاه علوم پزشکی، خدمات  رییس 
بهداشــتی و درمانــی خراسان شــمالی 
تصریــح کرد: پیــش از این بیمــاران با 
تحمــل هزینه های مــازاد درمان، برای 
انجام اکوکاردیوگرافی قلب ترانس مری، 

به دیگر استان ها سفر می کردند.
کسب رتبه ســوم علوم پزشکی خراسان 

شمالی در حوزه فناوری
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشــکی خراســان شــمالی نیز در این 
نشســت اظهار کرد: بر اساس ارزشیابی 
دانشــگاه های علوم  فنــاوری  ســاالنه 

پزشکی سراسر کشــور برای نخستین بار 
و علوم پزشکی اســتان رتبه سوم حوزه 
فناوری در بین دانشــگاه های هم تراز را 

کسب کرد.
دکتــر امیرعلی قهرمانی افــزود: در این 
ارزشــیابی بــا کســب ۴۰۱.۷۲ امتیاز، 
مواردی همچون واحدهای فناور مستقر، 
محصــوالت تولید شــده و محصوالت 
شده  نمونه سازی  محصوالت  و  مجوزدار 
توسط بازرسان وزارت مورد بررسی قرار 

گرفت.
وی با اشــاره بــه تجهیز مرکز ســلول 
درمانی خراســان شــمالی، گفت: مرکز 
تولیــد محصوالت ژن درمانی و ســلول 
درمانی)اتــاق تمیــز( در زمینه تحقیقات 
و درمان بیماران مورد اســتفاده قرار می 

گیرد.
قهرمانی افزود: اینک برنامه جامعی برای 
خودکفایی در ایجــاد فناوری های نوین 
در حوزه علوم پزشــکی خراسان شمالی 
تدوین شده اســت که اختصاص فضای 
مناســبی به مرکز تولید محصوالت ژن 
درمانی و سلول درمانی)اتاق تمیز( بخشی 

از آن است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشــکی خراســان شــمالی یادآور شد: 
ایده هــای دانش بنیان در ایــن حوزه نیز 
با برگزاری اســتارتاپ های ژن درمانی و 

سلول درمانی حمایت خواهند شد.
خراسان شــمالی دارای ۱۱ بیمارستان و 
هزار و ۴۴۴ تخت بیمارستانی است و هم 
اکنون پنج هزار نفر در حوزه سالمت این 

استان خدمت رسانی می کنند.
در این اســتان ۸۶۳ هــزار نفری، ۳۵۰ 
پزشک عمومی و ۲۵۶ پزشک متخصص 

فعالیت دارند.
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پیش از ظهر دیروز دکتر مخبر معاون اول 
رئیس جمهور از مهندس یوســف حسنی 
مدیرعامل پتروشــیمی خراسان به عنوان 
یکی از فعاالن پیشــتاز اقتصاد ایران در 
ســامانه )تراز( وزارت امــور اقتصادی و 

دارایی تقدیر به عمل آورد.
به گــزارش روابط عمومــی در همایش 

تجلیل از فعاالن پیشــتاز اقتصاد ایران و 
رونمایی از ســامانه تشــخیص و تشویق 
فعاالن اقتصادی قانونمند و خوش حساب 
»تراز« از ۱۰ شــرکت برتر کشور تقدیر 
شد که پتروشیمی خراسان به عنوان تنها 
نماینده مجموعه بزرگ شستا و تاپیکو در 

زمره شرکت های برتر قرار گرفت.

محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری، 
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، معاونیــن وزارتخانه رئیس کل 
امــور مالیاتی کشــور، رئیس کل گمرک 
در این رویداد حضور داشتند و لوح تقدیر 
توســط معاون اول رییــس جمهوری به 

شرکت های برتر اهدا شد.

شعار این آیین »رسم درستکاری« است، 
از ایــن جهت کــه در بررســی عملکرد 
شــرکت های منتخــب ایــن همایــش 
کارنامــه ای مثبــت از نظــر اقتصادی و 
عملیاتی دیده شده که سبب انتخاب آن ها 
به عنوان بنگاه اقتصادی خوشنام و خوش 

حساب شده است.

مدیر عامل شرکت گاز خراســان شمالی گفت: گاز ۳۷۷ 
اداره و مرکز آموزشــی پر مصرف استان با اجرای مصوبه 
دولت در خصوص صرفه جویی و کنترل و مدیریت بهینه 

مصرف قطع شد.
سیدمحمود هاشــمی اظهار کرد: از این تعداد؛ برق ۱۸۰ 
اداره و نهاد دولتی، هشــت دانشگاه و مابقی نیز مدارسی 
هستند که با وجود دورکاری از گاز بعنوان سوخت استفاده 

می کردند که بعد از بازرسی، گاز این اماکن قطع شد.
وی تصریــح کرد: با اجــرای طرح پایــش مصرف گاز 
دســتگاه های اجرایی و اماکن دولتی و عمومی کشور پنج 
هــزار و ۴۰۳ مورد بازدید از ایــن اماکن انجام و منجر به 

صدور ۶۲۳ مورد اخطار قطع شد.
مدیر عامل شــرکت گاز خراسان شمالی افزود: بر اساس 
مصوبات ابالغی، تمامی دســتگاه های دولتی و عمومی 
موظف هســتند تا دمای محیط اداری را در دمای آسایش 
۱۸ درجه ســانتیگراد تنظیم کنند و از سوی دیگر بعد از 
پایان ســاعت اداری و ایام تعطیل باید تمام سیستم های 

گرمایشی خاموش شود.
وی تصریح کرد: براســاس این مصوبه در صورتیکه اداره 

ها موارد مذکور را رعایت نکنند برای بار اول اخطار قطع 
گاز دریافت کرده و در مرحله بعدی نیز جریان گاز آن ها 

قطع می شود.
هاشمی یادآورشد: این طرح با مشارکت نیروهای بسیجی 
در سطح استان اجرا می شود و پایش تمامی دستگاه ها و 
مراکز آموزشی در دستور کار قرار دارد در صورت مشاهده 

عدم رعایت الگوی مصرف، تذکر الزم داده خواهد شد.
وی ادامه داد: میزان مصرف گاز مشترکان استان در پیک 
ســرما به حدود هفت میلیون متر مکعب رسید که در چند 
شــب اخیر به حدود ۶ میلیون و ۱۵۳ متر مکعب و نزولی 
شد.مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی اظهار کرد: گاز 
هفــت صنعت بزرگ و ۱۱ هزار واحــد تجاری و اصناف 
غیرضرور واحدهای تولیدی این استان همزمان با برودت 
هوا و کاهش محســوس دما قطع شــده است و توانست 

کمک زیادی به پایداری گاز خانگی کند.
وی، رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد در فضاهای 
داخلی و بســته و دمای ۱۸ درجه سانتی گراد در راهروها، 
روشن کردن وسایل گرمایشــی یک ساعت قبل از آغاز 
وقت اداری و خاموش کردن آنها یک ساعت قبل از پایان 

وقت اداری به صورت محدود در اتاق های فعال، خاموش 
کردن وسایل گرمایشــی در روزهای تعطیل، سرویس و 
تعمیــر دوره ای تجهیزات گازســوز از طریق متخصصان 
مجاز و نصب ســامانه پایش هوشمند موتورخانه از جمله 
درخواست های شرکت گاز برای مدیریت مصرف بهینه و 

ایمن گاز طبیعی در بخش اداری است.
با رسیدن ســامانه های بارشی و موج ســرمای شدید به 
کشــور از هفته گذشته خراسان شــمالی در شمال شرق 
کشــور نیز از این سرمای سوزناک در امان نماند و دمای 
هوای این اســتان حدودا یک میلیــون نفری در روزهای 

اخیر حتی به منفی ۲۴ درجه نیز رسید.
هوایی که با سرمای بی سابقه اش موجب افزایش مصرف 
گاز در این استان شد و رکورد مصرف روزانه گاز در استان 

با بیش از هفت میلیون متر مکعب شکسته شد.
اکنون ۷۵۲ روســتا و ۲۵ شهر اســتان خراسان شمالی از 
نعمت گاز برخوردار هســتند و سهم گاز طبیعی در تامین 

سبد انرژی استان بیش از ۸۲ درصد است.
خراســان شمالی بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد که 

۴۴ درصد آنها در روستاها سکونت دارند.

تجلیلمعاوناولرئیسجمهورازمدیرعاملپتروشیمیخراسان
بهعنوانپیشتازاقتصادایران

گاز۳۷۷ادارهومرکزآموزشیپُرمصرفخراسانشمالیقطعشد



رییسسازمانمالیاتی:

۶۰درصددرآمدهایمالیاتیازمحل
فرارهایمالیاتیاست

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۶۰ درصد افزایش 
درآمدهــای مالیاتی از محل شناســایی مودیــان جدید و 

فرارهای مالیاتی است.
داود منظور در حاشــیه تجلیل از فعاالن پیشــتاز اقتصادی 
دربــاره افزایــش درآمدهــای مالیاتی، گفت: بخشــی از 
افزایــش درآمدهای مالیاتی به طور طبیعی به دلیل افزایش 
قیمت هاســت زیرا یکــی از مالیات های مهم مــا مالیات 
بر ارزش افزوده اســت که خود شــامل ۹ درصد از قیمت 
کاالهاست که با افزایش کاالها نرخ این مالیات نیز افزایش 

می یابد.
وی ادامه داد: بخشــی دیگر رشــد درآمدهــای مالیاتی به 
این دلیل اســت که تولیدکنندگان از رکود خارج می شود و 
متناسب با رونق اقتصادی ارزش افزوده بخش های مختلف 

و درآمد مشمول مالیات را بهبود می دهد.
رییس سازمان مالیاتی گفت: دو عامل افزایش قیمت کاالها 
و بهبود اقتصادی نزدیک به ۴۰ درصد افزایش مالیات ها را 
تامین می کند و ۶۰ درصد افزایــش درآمدهای مالیاتی نیز 

از محل شناسایی مودیان جدید و فرارهای مالیاتی است.

حدودیکمیلیونشغلازابتدایدولت
ایجادشدهاست

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: از ابتدای دولت 
ســیزدهم تاکنون حدود یک میلیون فرصت شغلی و بیمه 

شده جدید ایجاد شده است.
 ســید صولت مرتضوی در نشست استانداران سراسر کشور 
اظهار کرد: رئیس جمهور در چند حوزه دستوراتی صادر کرد 
که یکی از سر فصل ها، بحث اشتغال بود. عملکرد استان ها 
در ۱۰ ماهه اول امســال طبق آنچه در ســامانه رصد ثبت 
شــده، بیش از پیش بینی ها اشــتغال محقق شده است. از 
ابتدای دولت ســیزدهم تاکنون حدود یک میلیون فرصت 

شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در ادامه بیان کرد: دولت 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲، نگاه وسیعی به اشتغال داشته است. 
ســاختار تبصره ۱۸ به کمیته ای محول شده که من و وزیر 
کشور در آن عضو هســتیم. این تبصره ۱۸ با گذشته قابل 
قیاس نیست و منابعی که دیده شده، بسیار مطلوب و برنامه 
محور اســت و تفکیک اختیار به دستگاه اجرایی و استان ها 
صادر شده است. ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی 
منابع پیش بینی شده است و ۲۰۰ هزار میلیارد از تبصره ۱۶ 

به تبصره ۱۸ منتقل شده است.
وی گفــت: باید بــه جای مــدرک دادن هنــر و مهارت 
بیاموزیم. به معاونت اشــتغال گفته ایم اطلس اشتغال استان 
را کــه خروجی آن تعداد بیکاران و تعداد شــاغلین و میزان 
فرصت های شغلی و استعداد استان برای کارآفرینی است را 
به ما بدهند. اولویت ســال ۱۴۰۲ برای ما اشتغال است زیرا 
اشــتغال، جرأت مسکن دار شدن و ازدواج را فراهم می کند؛ 
بستر اشتغال فراهم شــده است و رئیس جمهوری و دولت 
حجت را بر ما تمام کرده اســت. بحث دوم مســکن است 
که خود مســکن هم اشتغال زاست. بحث سوم طرح جوانی 
جمعیت است که در این زمینه با تهدید مواجه هستیم. جهاد 

تبیین هم که یک وظیفه و رسالت همگانی است.
مرتضوی خاطر نشان کرد: عالوه بر شرکت های وزارتخانه، 
سایر شرکت ها و سایر دستگاه های متولی اشتغال را در این 
زمینه دعوت می کنیم تا موضوع اشتغال را ساماندهی کنیم. 
اســتان به استان سند توسعه اشتغال را تنظیم خواهیم کرد. 
ملزم کردن دســتگاه های اجرایی بــه تعهدی که در رابطه 
با اشــتغال دارند و ارائه برنامه اشــتغال زایی در سال ۱۴۰۲ 
از موضوعات مهم اســت. جلسات شورای اشتغال استان را 
باید شخص اســتاندار اداره کند. بانک های عامل گاهی از 
پاســخگویی فرار می کنند و اینها باید ملزم به پاسخگویی 

شوند.
وزیر کار با اشــاره به طرح کاالبــرگ الکترونیک گفت: در 
الیحــه بودجه ۱۴۰۱ قانــون گذار دولــت را مکلف کرده 
اســت که به جای پرداخت نقدی یارانه، به شیوه کاالبرگ 
الکترونیکی مواد پروتئینی که حداقل نیاز یک فرد را تأمین 
می کند در اختیار مردم قرار داد، این بســتر فراهم نبود ولی 
اکنون فراهم شــد از اســتان هرمزگان کار را آغاز کردیم. 
قیمت ها بر اســاس قیمت شــهریور ۱۴۰۰ است. خواهش 

می کنم استانداران در این طرح ملی کمک کنند.

معاون وزیــر صنعت، معــدن و تجارت 
گفت: از ابتدای واگذاری معادن در ســال 
۹۴ تاکنون ۹ میلیارد دالر جذب ســرمایه 

در این بخش انجام شده است.
در  )دوشــنبه(  روز  جعفــری  وجیــه اهلل 
نهمین همایش جایــزه بهره وری معادن 
و صنایــع معدنی در محل کتابخانه ملی، 
افــزود: بیش از ۲۷ میلیــارد دالر ذخیره 
بر جا و قطعی در کشــور کشف شده که 
قابل تبدیل به محصول اســت و بخش 
خصوصــی می تواند در این زمینه ها اقدام 

کند.
رئیس هیــات عامل ایمیــدرو ادامه داد: 
تاکنون تمرکز اصلی در کشــور بر روی 
زنجیره های آهن و فوالد، سرب و روی، 
مس، طال و آلومینیوم بوده اســت، اما از 
دو ســال پیش تاکنون بــه دنبال عناصر 
اســتراتژیک و موردنیاز کشــور رفتیم و 
دست کم ۱۴ عنصر و رشته فعالیت دیگر 

فعال خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: در این عناصر که 
تاکنون واردکننده آنها نیز بودیم، نیازمند 
تــالش و برنامه ریزی برای اکتشــاف و 

ارتقای فناوری و نوآوری هستیم.
معــاون وزیر صمت تصریــح کرد: امروز 
برخالف گذشــته دیگر شاهد خام فروشی 
به ویژه در زنجیره فوالد نیستیم و حداقل 
شــمش فوالد صادر می کنیم، همچنین 
زنجیره ها در ۱۴ عنصر یاد شده می تواند 
تکمیل شــود که این مهــم به موضوع 
بهره وری که به دنبال آن هســتیم کمک 

خواهد کرد.
جعفــری به مــوادی از قانــون جهش 

شــرکت های دانش بنیان اشاره کرد که 
به شــرکت هایی که در راستای فناوری و 
نوآوری حرکت کنند، با کســر بخشی از 

مالیاتشان کمک خواهد کرد.
وی تاکیــد کرد: باید شــرکت ها به ویژه 
شــرکت هایی که مواد معدنــی آنها جزو 
دســته مواد معدنــی بــا ارزش، عناصر 
استراتژیک و همچنین عناصر نادر خاکی 
اســت را هدایت کنیم تا از این پتانسیل 

و از نخبگان دانش بنیان استفاده کنند.
معاون وزیر صمت ادامــه داد: ایمیدرو با 
برپایی این همایش ها به دنبال توســعه 
بخش معدن و صنایع معدنی اســت، در 
گذشته خود به دنبال سرمایه گذاری بود؛ 
اما امروز بسترسازی برای سرمایه گذاری 

را دنبال می کند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت: 
در این زمینه سه حوزه پژوهش و فناوری، 

اکتشــافات و کمک به زیرســاخت های 
کشور جزو اولویت های ما است.

وی گفــت: امــروز مرزهــای اقتصادی 
آنقدر به هم نزدیک شده که شرکت ها و 
بنگاه ها جز با رقابت شدید نمی توانند باقی 
بمانند و به طور قطع باید به سمت ارتقای 

بهره وری حرکت کنند.
جعفری، دو عامل اصلی ارتقای بهره وری 
را تعهد مدیریت برای ارتقای بهره وری و 

همچنین بهبود فناوری عنوان کرد.
وی اضافــه کرد: امروز ایمیدرو در تالش 
است تا با ورود به انقالب صنعتی چهارم 
و نسل چهارم هوشمندســازی معادن و 
تعیین اهداف، سیاست ها،  صنایع معدنی، 
راهبردها و اقدامات در این زمینه حرکت 
کند که در این صورت دســت کم تا ۳۰ 
درصد ارتقای بهره وری شرکت ها را شاهد 

خواهیم بود.

معــاون وزیر صمت در عیــن حال تاکید 
کرد بایــد فکر اساســی بــرای ارتقای 
بهره وری نیروی انسانی در بخش معدن 

کشور انجام شود.
در خاتمه این مراســم جایــزه بهره وری 
معادن و صنایع معدنی در سطوح مختلف 

به ۳۶ شرکت برتر کشور اعطا شد.
همایــش جایــزه بهــره وری معادن و 
صنایع معدنی ایران از ســوی ایمیدرو به 
عنوان یک الگوی بومی در بخش معدن 
و صنایــع معدنی و با هــدف حفظ بهبود 
تعالی شرکت های  و  بهره وری  مســتمر، 

این بخش از سال ۹۱ برگزار می شود.
در فرآیند ثبت نام شــرکت های بخش 
ارزیابی  بــرای  معدن و صنایــع معدنی 
بهره وری، ۶۰ شــرکت حضور یافتند که 
در نهایت ۴۰ شــرکت بخش خصوصی و 

دولتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

خبرجذب۹میلیارددالرسرمایهدربخشمعدن

مرکز آمار روز گذشــته داده های مربــوط به تورم دی 
ماه ۱۴۰۱ را منتشــر کرد. این گزارش از رشــد دوباره 
تــورم مــواد غذایی و افزایــش قیمــت خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها در ماه مورد بررســی حکایت دارد. گویا 
تیغ جراحی اقتصادی دولت ســیزدهم همچنان در حال 

کوچک ترکردن سفره مردم است.
بــه گزارش اتفاقیه به نقل از تجارت نیوز، نرخ تورم دی 
ماه روز گذشته توســط مرکز آمار ایران منتشر شد. در 
این میان تورم مــواد غذایی پس از ثبت روند منفی در 
آذر ماه، بار دیگر به مدار صعودی بازگشته است. چنانکه 
پس از ســه ماه خرداد، تیر و فروردین این بیشــترین 
تورمی اســت که برای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 

طی یک ماه در سال ۱۴۰۱ ثبت می شود.
طبق داده های رسمی دولت نرخ تورم مواد غذایی طی 
دی ماه در بازه های ماهانه، ساالنه و نقطه ای به ترتیب 
اعــداد ۴,۱، ۶۵,۷ و ۷۰,۱ درصد را نشــان می دهد. در 
حالــی تورم گــروه خوراکی ها و آشــامیدنی ها در بازه 
ماهانــه از عدد چهار درصد عبور کــرده که در آذر ماه 
این شــاخص برای اولین بار در سال جاری روند منفی 
پیدا کرد و ۰,۱ درصد زیر صفر ایستاد.حال اما بار دیگر 
فشار تورم روی ســفره مردم قرار گرفته و خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به سایر گروه های کاالیی 

سرعت بیشتری در افزایش قیمت پیدا کرده اند.
همان طور که در نمودار زیر مشخص است، مواد غذایی 

و دخانیــات در دو شــاخص تورم ســاالنه و نقطه ای 
به ترتیب ۲۹ و ۲۸ درصد وزن بیشــتری نسبت به گروه 
غیرخوراکی و خدمات در ثبت تــورم کل دارند. با این 
حال در بازه ماهانه غیرخوراکی ها و خدمات هستند که 

در حد ۰,۴ درصد از گروه اول پیشی گرفته اند.
تخلیه گرانی دالر روی تورم مواد غذایی

در حالــی تورم مواد غذایی در بــازه ماهانه بار دیگر به 
باالی چهار درصد رســید که پــس از تخلیه بار تورمی 
سیاست حذف ارز ترجیحی و ثبت تورم ماهانه حدود ۲۶ 
درصد در خرداد ماه برای گروه خوراکی ها، رفته رفته این 
شاخص آرام گرفت و حتی در آذر ماه به زیر صفر رسید.

همچنین طی چهار مــاه مرداد تا آبان این نرخ فراتر از 
۲,۲ درصد نرفت. حال به نظر می رســد نوسانات قیمت 
دالر روی بازار کاالهای اساســی تخلیه شــده و نمود 
آن را به وضــوح می توان در تــورم مواد غذایی دی ماه 

مشاهده کرد.
گرچه قرار بــود جراحی اقتصاد ایران به طبابت ابراهیم 
رئیســی و سید احسان خاندوزی سفره مردم را بزرگ تر 
از گذشــته کند، اما تنها پس از گذشت شش ماه از این 
جراحی زخم های آن ســر باز کــرده و نمونه های این 
زخــم را می توان در بازار ارز مشــاهده کرد. بازاری که 
دیگر معامله گران آن روی قیمت هایی باالتر از ۴۵ هزار 

تومان برای دالر فردایی توافق می کنند.
نوســانات نمودار پایین نیز به روشــنی وابستگی قیمت 

گروه خوراکی ها و آشــامیدنی ها را به بازار ارز نشــان 
می دهــد. دقیقًا در دو مقطعی که سیاســت گذار کنترل 
بازار ارز را از دست داد، در ماه های بعد تخلیه قیمت های 
موجود در بازار ارز روی تورم مواد غذایی مشهود است.

نمونه این اتفاق را می توان در خرداد ماه مشــاهده کرد 
که به یکباره نرخ تورم ماهانه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
نسبت به اردیبهشت ماه ۷,۸ برابر افزایش یافت. یعنی 
درســت یک ماه بعد از اجرای طــرح جراحی اقتصادی 

دولت.
اکنون پس از نوســانات نرخ ارز و ورود مستقیم دولت 
برای کنتــرل بازار و درنهایت تغییــر رئیس کل بانک 
مرکزی، شــاهد ســرعت گرفتن دوبــاره افزایش نرخ 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها هســتیم. روندی که نشان 
می دهــد تیغ جراحان دولت پیــش از آنکه بعد درمانی 
داشــته باشد، در حال کوچک کردن سفره و جیب مردم 

است.
آخرین داده های مرکز آمار نشــان می دهد که در گروه 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها بیشــترین نــرخ تورم مواد 
غذایی همچون ماه های گذشته در دو شاخص ساالنه و 

نقطه ای مربوط به روغن ها و چربی هاست.
با این حال در بررســی ماهانه این سبزیجات )سبزی ها 
و حبوبات( هســتند که بیشــترین نرخ تورم را به خود 
اختصــاص داده انــد و روی شــاخص ۱۱,۷ درصــد 

ایستاده اند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایــی گفت: در بحث بیمه عمر 
گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود 
دارد و به اســم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود 
بعد از مدتی پول را با یک خســارتی که به بیمه پرداخت 
مــی کند، خارج می کنند و وارد چرخه ســالم اقتصادی 

می کنند. 
هادی خانیـ  رئیس مرکز اطالعات مالی - در یازدهمین 
جلســه کارگروه ملی ارزیابی ریســک اظهار کرد: برای 
کنترل و رصد مصادیق پولشــویی و مفاسد مرتبط با آن 

و به تبع، تبیین دقیق تر اقدامات کشــور در مجامع بین 
المللی، عزم ملی نیاز است.

وی در ادامه خواســتار اســتفاده از ظرفیت های قانونی 
جهت دسترسی دستگاه های متولی مبارزه با پولشویی به 
داده های مالی شــد تا بیش از پیش از تخالفات و فساد 

جلوگیری شود.
طبق اعالم مرکــز اطالعات مالی، خانــی همچنین از 
تدوین ســند آسیب پذیری های صنعت بیمه در کارگروه 
ملی ارزیابی ریســک خبر داد و افزود: تصویب گزارش 

ارزیابی آســیب پذیری صنعت بیمه در راســتای  تدوین 
نخستین ســند ملی ارزیابی ریسک کشــور است که با 
تهیه این ســند گام مهم و تاثیرگذاری در جهت کاهش 
و کنترل ریسک های پولشــویی و تامین مالی تروریسم 

خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در یازدهمین جلسه کارگروه ملی 
ارزیابی ریســک، گزارش بانک مرکزی و وزارت صمت 
به ترتیب از پیشرفت تهیه گزارش ارزیابی آسیب پذیری 

سایر موسسات مالی و مشاغل غیرمالی ارائه شد./

عبورتورمموادغذاییاز۷۰درصد
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روزانهم صبح استان
خراسان شمالی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۴۰۰۱۵۳۳ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی شاکری فرزند عزیز به شماره شناسنامه ۱۳۳ صادره از بجنورد نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۵۰۸۷,۹۶ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۳۵- اصلی واقع در بخش 
۴ بجنورد موســوم به اراضی اسفیدان در حوزه ثبت ملک مانه و ســملقان خریداری از محل مالکیت مشاعی آقای 
غالمعلی شــاکری موضوع پرونده ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۷۰۰۴۰۰۰۱۱۰ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹  
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بالمعارض متقاضی خانم زینب حاتمی فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه ۱۳۹۴ صادره از آشــخانه  نسبت به 
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رجب علی روشنی موضوع پرونده ۱۴۰۱۱۱۴۴۰۷۰۰۴۰۰۰۱۲۸ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
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میز خبر
وزیر کشور: ما خودمان دالر را بزرگ کردیم

وزیر کشــور اظهار داشــت: ما خودمــان دالر را بزرگ 
کردیم. آمریکا با دالر سلطه جهانی درست کرده و روزی 
را خواهید دید که چگونه آمریکا فرو می ریزد و کاخ دالر 
نیز با آن ســقوط می کند. حجم بدهی آمریکا حدود ۳۰ 
هزار میلیارد دالر اســت و روزی خواهد رسید که سلطه 

دالر در اقتصاد جهان فرو می ریزد.
رحیمی جهان آبادی: واکنش های احساسی، راه برخورد 

با اقدام اروپایی ها نیست
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
بــه اقدام پارلمان اروپا علیه ســپاه واکنش نشــان داد. 
جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس در واکنش به اقدام پارلمان 
اروپا علیه ســپاه در توییتر خود، نوشــت: »واکنش های 
احساسی، فاقد پشتوانه اجرایی و خالف حقوق بین الملل 
و حقوق دریاها؛ راه برخورد با اقدام نادرســت اروپایی ها 
نیست. ما بیش از تصویب قانون، نیازمند رایزنی با افکار 
عمومی جهان و کشــور ها هســتیم تا نقش سپاه را در 

امنیت خاورمیانه و حذف داعش شرح دهیم.«
فاضل میبدی: آقای رئیسی! با این اقتصاد، »کرامتی« 

می ماند؟
فاضل میبدی نوشــت: آقای رئیســی! با ایــن اقتصاد، 
»کرامتــی« می ماند؟ محمدتقی فاضــل میبدی، فعال 
سیاسی اصالح طلب نوشــت: رییس جمهور به وزارت 
رفاه ضمن چند دستور، گفتند کرامت انسانی حفظ شود. 
آقای رییس جمهور! رفتم قصابی گوشت در دولت شما تا 
این روز کیلویی ۳۲۰هزار تومان. خانمی با ۵۰هزارتومان 
گوشت خواست. قصاب گفت نمی شود گفت آشغال های 
گوشت هم خوب اســت. چند روز است بچه ها گوشت 

نخوردند. آقای رییسی با این اقتصاد کرامتی می ماند؟
نماینده مجلس: اطرافیان رئیسی به او »آمار اشتباه« 

می دهند
مجتبی محفوظی، نماینــده آبادان در مجلس در جریان 
بررســی کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: عالمت های 
سوال بسیار بزرگی در الیحه بودجه وجود دارد که برای 
آن ها پاسخی دیده نشده است. مجتبی محفوظی افزود: 
آمار ی که توســط رییس دولت طی دو جلسه در صحن 
مجلس ارائه شــد، بعضًا خطا و غیر واقعی بوده است. ما 
شخص آقای رییسی را انسانی صادق و وارسته می دانیم، 
بنابراین این آمار های غیر واقعی ناشی از آماری است که 
اطرافیان و دولتمردان به رئیس جمهوری ارائه می دهند، 
در حالــی که واقعیات  جامعه چیز دیگری اســت. عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه »آمار گرانی ها، 
بیکاری ها و اشتغال که در صحن مجلس ارائه شد، غیر 
واقعی بود«، افــزود: ربیس جمهوری امروز گفتند که در 
آینده ای بســیار نزدیک، اتفاقات خوبی برای معیشــت 
مــردم رخ خواهد داد. این خیلی عالی اســت، اما الیحه 
بودجــه ای که در اختیار مجلس قرار گرفته اســت، چیز 
دیگری را نشان می دهد. نماینده آبادان ادامه داد: منابع و 
مصارف بودجه با هم همخوانی ندارد و بسیاری از اعداد 
و ارقام بســیاری غیر واقعی است و قابل تحقق نیست. 

قیمت نفت به ازای بشــکه ای ۸۵ دالر خیلی باالست و 
به نظر می رســد در دسترس نباشــد. قیمت ارز نیز غیر 
واقعی تعیین شــده که به نظر می رسد در سال آینده با 

مشکالتی مواجه خواهیم شد. /ایسنا
قهرمان پور: نمی توانیم به روس ها بگوییم که ما را دور 

نزنید
تحلیل گر مســائل بین الملل تصریح کــرد: واقعیت این 
اســت که بعد از جنگ اوکراین، میــزان بی اعتمادی به 
روسیه حتی در میان کشــور هایی مثل آلمان و فرانسه 
که موضع متعادلی نسبت به روسیه داشتند، بسیار بیشتر 
شــده؛ لذا امکان عادی سازی روابط روســیه و اروپا در 
آینده ای نزدیک دور از ذهن است و قاعدتا در این مساله 
جنــگ اوکراین خیلی مهم اســت؛ بنابراین من احتمال 
آشــتی کنان روســیه و اروپا را در آینده ای نزدیک یعنی 
یکی، دو سال آینده دور از ذهن می دانم؛ هرچند معنای 
حرف من این نیســت که ایران باید به روســیه بچسبد. 
روس ها و اروپایی ها هم دنبال منافع خودشان هستند و 
ما هم قاعدتا باید دنبال منافع خودمان باشیم. قهرمان پور 
در ادامه گفت: منافع ما این است که وارد گروه بندی های 
جدید سیاســی و رقابت جدیدی که هــر روز در جهان 
تشدید می شــود، در دو لبه تیغه قرار نگیریم. مثل هند 
و اندونزی و مالزی ســعی کنیم سیاست متوازنی بین دو 
طرف انتخاب کنیم. نه به یک طرف خیلی نزدیک و نه 
از یک طرف خیلی دور شویم. ما باید قاعدتا از خودمان 
انتظار داشته باشیم که درست رفتار کنیم، ما نمی توانیم 
به روس ها بگوییم که ما را دور نزنید. روس ها در گذشته 
و در ســال ۲۰۱۰ هم نشــان دادند که اگر منافع شــان 
ایجاب کند، مــا را دور می زنند؛ بنابراین، باید ببینیم که 

خودمان باید چه کاری انجام دهیم. /ایلنا
دادکان: مقامات »ناالیق«، کشور را با چالش مواجه 

کرده اند
دادکان گفت: کســانی که امروز مدیر و مسئول شده اند، 
جلوی آینه از خود بپرســند، آیا اگر انقالب نشــده بود 
این پســت ها را به ما می دادند؟ مسئوالن کارنامه خود 
را مرور کنند که برای مــردم چه کار کرده اند که امروز 
در چنین وضعیتی قرار گرفته ایم؟ چرا باید کشــور با این 
همه مشــکالت اقتصادی مواجه باشد؟ چرا باید برخی 
از نخبگان و متخصصان در حاشــیه باشند و کسانی بر 
مسند کار قرار بگیرند که تخصص و تعهد کافی ندارند؟ 
مهم ترین چیزی که یــک جامعه و یا یک قوم را زمین 
می زند دروغ و افراد ناالیق اســت. من در صداوسیما و 
در محضــر میلیون ها بیننده نیز همین حرف را زدم و به 
آن تأکید کردم. کسانی که لیاقت پست و مقام را ندارند 
به شــکلی رفتار می کنند که اعتقادات مردم را زیر سوال 
می برند و کشــور را با چالــش مواجه می کنند. در چنین 
شرایطی وضعیت مردم و کشور چه می شود؟ /آرمان ملی
فارس: خروج ۱۲۰۰۰ میلیونر از انگلیس در شش سال

فارس به نقل از راشاتودی اعالم کرد: رسانه ها با استناد 
به مطالعه موسسه مشاوره مهاجرت سرمایه گذاری هنلی 
اند پارتنرز، بیش از ۱۰۰۰ میلیونر در سال ۲۰۲۲ انگلیس 
را ترک کرده اند. بر اســاس این یافته ها، ۱۴۰۰ تن که 

ثروت آن ها از یک میلیون دالر بیشــتر است این کشور 
را در ســال گذشــته ترک کرده اند. این تعداد به ۲۲۰۰ 
تن در ســال ۲۰۱۹، ۲۸۰۰ در سال ۲۰۱۸ و ۴۲۰۰ تن 
در سال ۲۰۱۷ انگلیس اضافه شده است. گفته می شود، 
جدیدترین خروج ســرمایه گذاران در ادامه روندی است 
که اندکی پس از رای گیری در مورد برگزیت در ســال 
۲۰۱۶ آغــاز شــد. در آن زمان انگلیــس روابط خود با 
اتحادیه اروپا قطع کرد. بر اساس آمار موسسه هنلی اند 
پارتنرز، از آن زمان تاکنــون در مجموع حدود ۱۲ هزار 
تن انگلیس را ترک کرده است. قبل از رای گیری برای 
برگزیت، انگلیس شــاهد ورود سرمایه گذاران با دارایی 

خالص باال به این کشور بود.
زمان عرضه اولین گروه خودروهای وارداتی

جلســه اخیر ویژه پیگیری برنامه های اولویت دار دولت 
حاکی است، در این جلسه وزیر صمت گزارشی از نهایی 
شدن ثبت ســفارش واردات ۷۰ هزار خودرو ارائه کرده 
و خواســتار تأمین ارز با منشــأ خارجی و اخذ مصوبه ای 
برای قیمت گذاری خودرو ها در گمرک شــده است. در 
این جلســه که ۲۷ دی ماه با حضــور رئیس جمهور و 
معاون اول وی برگزار شــد، مصوب گشت عرضه اولیه 
خودرو های وارداتیـ  چانگان های چینیـ  در بورس کاال 
تا روز سه شنبه چهارم بهمن ماه عملیاتی شود. تأکید بر 
استفاده از ارز منشأ خارجی برای واردات خودرو و تسهیل 
واردات برای افرادی که ارز در خارج کشور دارند، از دیگر 

مصوبات این جلسه بوده است. /تسنیم
تورم ساالنه از ۴۶ درصد عبور کرد

مرکز آمار اعالم کرد: نرخ تورم ســاالنه دی ماه ۱۴۰۱ 
برای خانوار های کشــور بــه ۴۶.۳ درصد رســیده که 
نســبت به همین اطالع در ماه قبــل، ۱.۳ واحد درصد 
افزایش نشــان می دهد. منظور از نرخ تــورم نقطه ای، 
درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نســبت به ماه مشابه 
سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در دی ماه ۱۴۰۱، به 
عدد ۵۱.۳ درصد رسیده اســت؛ یعنی خانوار های کشور 
به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشــتر از دی ۱۴۰۰ برای 
خرید یک »مجموعه کاال ها و خدمات یکســان« هزینه 
کرده اند. نرخ تورم نقطه ای دی ماه ۱۴۰۱، در مقایســه 
با ماه قبــل ۲.۸ واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« با افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد و 
گروه »کاال های غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۲.۳ 
واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد رسیده است، در حالی که 
نرخ تورم نقطه ای برای خانوار های شهری ۵۰.۶ درصد 
می باشــد که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد افزایش 
داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوار های روستایی 
۵۴.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۵ واحد درصد 

افزایش داشته است.
 فاطمی امین: ایران می تواند از زیمبابوه پنبه

 و طال وارد کند
سید رضا فاطمی امین در نشست مشترک با »هوی 
سی اینســزا« وزیر صنایع و تجارت زیمبابوه اظهار 
کرد: ســال گذشــته صادرات ایران به آفریقا نسبت 

به ســال ۱۳۹۹، ۱۰۰ درصد افزایش یافت و امسال 
هم تاکنون نســبت به مدت مشــابه سال قبل این 
رقم ۷۰ درصد افزایش داشــته اســت. همچنین در 
تالش هســتیم تا آنجا که امکان دارد، نیازهایمان را 
از آفریقا تأمین کنیم و صادراتمان را به این کشــور 
افزایش دهیم. وزیر صمــت افزود: ایران می تواند از 
زیمبابوه پنبه و طال وارد کند و در مقابل به زیمبابوه 
ماشین آالت از جمله ماشین آالت صنایع غذایی صادر 
کنــد تا تراز تجاری دو کشــور دوطرفه رشــد کند، 
بنابراین تا زمان آغاز کمیســیون مشــترک می توان 
برنامه ریزی های الزم را برای پیشــبرد کارها انجام 

داد.
هالل احمر: گازگرفتگی ۴۰ تن در یک مدرسه 

روستایی قوچان
رئیــس جمعیــت هالل احمر قوچــان از گازگرفتگی 
۴۰ تن در یک مدرســه روستایی این شهرستان خبر 
داد. محمد رضایی در تشــریح جزئیات این حادثه از 
امدادرســانی به مصدومان حادثه گازگرفتگی مدرسه 
روستای شــفیع شهرســتان قوچان خبر داد و گفت: 
در ســاعت ۱۲ و ۳۸ دقیقــه یکشــنبه خبری مبنی 
بر گازگرفتگــی تعدادی از دانش آموزان در مدرســه 
روستای شفیع به عوامل پایگاه شهید یوسف کالهدوز 
هالل احمــر قوچان اعالم و عوامــل پایگاه به محل 
حادثه اعزام شدند. رئیس جمعیت هالل احمر قوچان 
ادامــه داد: تعداد حادثه دیدگان این حادثه بیش از ۴۰ 
تن بود که بیش از ۱۵ تن دانش آموزان حادثه دیده که 
حال وخیمی داشــتند توسط شش دستگاه آمبوالنس 
اورژانس و هالل احمر به مراکز درمانی شهرستان های 
قوچان و چناران انتقال داده شــدند. به گزارش روابط 
عمومی هالل احمر شهرســتان قوچان رضایی گفت: 
طبــق اعالم افراد حاضر در محــل حادثه، دلیل بروز 
این اتفاق عدم نصب صحیح بخاری در محل مدرسه 

بدون دودکش بوده است.
احتمال واردات بنزین برای ایام نوروز قوت گرفت

علی زیار، قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی ایران در پاســخ به این 
ســوال مهر که آیا در احتمال واردات بنزین در ایام 
نوروز وجود دارد، گفــت: درصورتی که ذخایر ما به 
حد قابل قبولی برسد، دیگر نیازی به واردات نداریم. 
وی با اشــاره به اینکه مصــرف بنزین در ایام نوروز 
افزایش پیدا می کند خاطرنشان کرد: اکنون مصرف 
روزانه ما ۱۰۴ میلیون لیتر در روز اســت در صورتی 
که در نوروز این عدد به ۱۲۶ میلیون لیتر می رسد و 
پیش بینی ها حاکی است این مصرف در سال جاری 
به ۱۳۰ میلیون لیتر در روز نیز برســد تا بتوانیم ایام 
نوروز را پشــت سر گذاریم که تنها در صورت ذخیره 
ســازی امکان پذیر خواهد بود. اکنون با تمام توان و 
حداکثر توان تولید و ذخیره سازی در حال انجام است 
اما در صورتی که ذخیره سازی نباشد، به احتمال زیاد 
با کمبود بنزین مواجه می شویم و در این صورت باید 

برای ایام نوروز بنزین خریداری کنیم.


