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سه خطای بزرگ
 در بازار مسکن

فرید قدیری
بازار مســکن در یک ســال اخیر، بــه »زمین تمرین« 
سیاســتگذار و طراحــان قوانین جدید تبدیل شــده و 
کمــاکان، یادگیــری رایــگان با »ســعی و خطاهای 

پرهزینه« ادامه دارد.
از آنجــا که حرکت مخرب و ضــد منافع مصرف کننده 
و تولیدکننــده در بازار ملک، معمــوال هزینه ای ندارد، 
ظاهرا مســووالن هم اینجا را برای مهارت  ورزی خود 
بابت »چگونگی سیاســتگذاری« انتخاب کرده اند تا با 
ابتکارات خود بتوانند برای یک مســاله اساسی، راه حل 
درست طراحی کنند. شکل و کیفیت سیاستگذاری های 

مسکن این فرضیه را تایید می کند. 
سال گذشته دو خطای بزرگ از سوی سیاستگذار بخش 
مســکن صورت گرفت و اکنون خطای سوم- این بار 
به اســم »حمایت از مستاجرها« در حال شکل گرفتن 

است.
بازار مسکن سه سال التهاب قیمت را پشت سر گذاشته و 
نتیجه موج جهش های مکرر قیمت زمین و آپارتمان در 
شهرهای مختلف، اکنون به صورت پرتاب خانه اولی ها 
)مصرفی ترین قشر تقاضا( به بیرون بازار و متوقف شدن 
موتور سرمایه گذاری ســاختمانی )رکود ساخت و ساز( 
بروز پیدا کرده اســت. هر چنــد مجموعه ای از عوامل 
بیرونی بازار مسکن همچون »انتظارات تورمی« ناشی 
از شرایط سیاسی و اقتصادی در کنار هیجان قیمت در 
بازارهای رقیب، دســت به دست هم دادند تا زمینه ای 
قوی برای تحریک خریدهای ســرمایه ای و سفته بازانه 
در بــازار ملک را به وجود بیاورند- کــه البته این اتفاق 
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سرمقاله

هم در این ســه سال گذشته رخ داد و تبعات آن، به  رکود سنگین 
در کل بــازار ملک انجامید- اما یــک واقعیت در این بین، نادیده 
گرفته می شــود و آن، »سهم سیاستگذار در تشدید نابسامانی بازار 
مسکن« است.اگر متولی این بخش می توانست با درک درست از 
ریشه درونی »بحران مســکن«، سیاست درست وضع کند، حتما 
شدت بحران، عمق رکود و ویرانی های امواج جهش قیمت، کمتر 
از اوضاع فعلی بود، مشــکل ریشه ای بازار مسکن، »امنیت کامل 
سفته بازان« است. »هزینه صفر« سفته بازی روی زمین و آپارتمان 
به شکل »خریدهای حجمی ملک و بالاستفاده گذاشتن امالک« 
باعث شــده در دوره های مختلف که انتظــارات تورمی به دالیل 
مختلف شــکل می گیرد، این بازار، »بهشت ســوداگران« شود و 
عرصه را برای خریدهای مصرفی مسدود کند.  سیاستگذار در سال 
گذشــته پس از چندســال بی عملی و غفلت از مسائل و مشکالت 
بازار مسکن، ســراغ این بازار آمد. اما به جای تدبیر برای »به هم 
زدن وضعیتی که به نفع ســوداگران و بــه زیان مصرف کنندگان 
اســت«، مســیر بیراهه و بی اثر را انتخاب کرد و نوعی از مالیات 
که نــه کارآمدی دارد و نه تجربه موفقی در کشــورهای مختلف 
از به کارگیری آن ثبت شــده است را برای بازار مسکن وضع کرد؛ 
»مالیــات بر خانه خالی.« خطای اول، اینجــا رخ داد که به جای 
»مالیات ســاالنه ملکی« به عنوان سیاســت صحیح- و مالیاتی 
که امتحان خود را در بســیاری از کشــورها بــا درجات مختلف 
توسعه یافتگی پس داده است- یک تصمیم بی خاصیت به تصویب 
رسید. خطای دوم اندکی بعداز خطای اول به شکل »تعیین تکلیف 
برای دولت بابت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال« بروز 
کرد. سیاســتگذار مدام دچار این توهم ذهنی می شود که مشکل 
بازار مسکن »نابلدی سازنده ها یا عدم تمایل آنها به سرمایه گذاری 
ساختمانی اســت،پس  باید دولت به جای آنها در بیرون شهرهای 
اصلی آپارتمان بســازد.« این تصور سال گذشته باعث خطای دوم 
سیاســتی شــد. غافل از اینکه سازندگان مســکن به خاطر توقف 
روند خریدهای مصرفی ناشــی از جهش قیمت، امکان فروش و 
سرمایه گذاری جدید را از دست داده اند. اخیرا خطای سوم نیز شکل 
گرفته و این بار، در جریان تمرین سیاستگذاری، متولی این بخش 
ســراغ بازار اجاره رفته است. باز هم »تشخیص غلط« و »راه حل 
نادرست« زمینه طراحی سازوکار اشتباه و معیوب را به وجود آورده 
اســت. گروهی از طراحان قانون در مجلس طرحی نوشــته اند که 
محتوای آن، »شــهرداری تهــران را مکلف می کند در قامت یک 
بسازوبفروش در شهر،  ساالنه 5 هزار آپارتمان اجاره ای در پایتخت 
احداث کند و آنها را اجاره دهد.« این طرح، تکلیفی مشــابه تهران 
را برای بقیه شــهرداری های شــهرهای بزرگ نیز درنظر گرفته 
اســت.طرح »اجاره داری شهرداری ها«، هم مشــکل را نادرست 
تشــخیص داده، هم هدف را اشــتباه گرفته و هم فرآیند اجرایی 
را غلط تعریف کرده اســت. محتوای این طرح، »شــلیک خطا« 
به بازار اجاره مسکن اســت که نتیجه آن مثل دو خطای اول، نه 
تنها عایدی حداقلی برای زیان دیدگان وضع موجود ندارد که حتی 

تبعات اجرایش، مشکالت را تشدید هم خواهد کرد.
آیا مشــکل بازار اجاره مســکن، ناتوانی ســمت عرضه است که 
شــهرداری ها باید جــای آنها را تصاحب و مشــکل را حل کنند؟ 
پاســخ، منفی اســت. مشــکل این بازار، »عایدی بسیار ضعیف 
اجاره داری« اســت. به دلیل جهش قیمت مســکن و نبود ظرفیت 
در بازار اجاره نشــین ها برای تنظیم رابطه قیمت و اجاره )از طریق 
افزایش اجاره بها به تناســب رشــد قیمت(، درحال حاضر عایدی 
ســاالنه اجاره داری به حدود 4/ 2 درصد در تهران، ســقوط کرده 
اســت؛ نرخی که همواره به صورت میانگین بین 5/ 4 تا 6 درصد 
بود و تا حدودی انگیــزه حداقلی برای چندخانه ای ها بابت عرضه 
واحدهایشــان به بازار اجــاره به وجود می آورد. ایــن، بزرگ ترین 
مشکل ســمت عرضه در بازار اجاره است که نتیجه آن، »کمبود 
فایل اجاره« و در نتیجه، »رشد قابل توجه اجاره بها« شده است. اگر 
روند سه دهه گذشــته تورم اجاره مسکن، فقط یک بار مورد توجه 
سیاســتگذار قرار می گرفت، مطلع می شد »هر بار قیمت ملک در 
تهران جهش کرده، یا همان ســال یا در سال بعد، اجاره بها نیز با 
رشــد قابل توجهی مواجه شده است.« البته که تورم اجاره همواره 
کمتر از تورم مســکن اســت، اما با توجه به استطاعت مستاجرها، 
»رشدهای باالی اجاره بها« مشکالتی را برای مستاجرها به وجود 
می آورد. بنابراین، اصل مشــکل بازار اجــاره را باید در »ماجرای 
جهش قیمت مسکن« جســت وجو کرد که برای آن هم، سیاست 
صحیــح مالیاتی وجــود دارد و فقط باید مورد توجــه قرار بگیرد. 
مشکل بازار اجاره مســکن در این مقطع، صرفا »کمبود آپارتمان 
نیســت« که برای حل آن، شهرداری ها به »ســازنده اجاره دار« 
تبدیل شــوند. این موضوع را یکی از پژوهش های منتشرشده در 
فصلنامه علمی اقتصاد مسکن که پیش تر نتایج آن انتشار پیدا کرد 
هم تایید می کند. در آن تحقیق، به صراحت عنوان شده »مشکل 
بازار مسکن کمبود واحد مسکونی نیست بلکه چالش آن است که 
این بازار محل مطمئنی برای سرمایه گذاری های ملکی )خریدهای 
غیرمصرفی( شده و چندخانه ای ها تمایلی به استفاده از امالک خود 
به صورت اجاره واحد مســکونی به مســتاجرها ندارند.« بنابراین، 
کنترل جهش قیمت از طریق وضع مالیات ساالنه ملکی ، ریسک 
بالاســتفاده گذاشتن واحدهای مســکونی را به قدری باال می برد 
که باعث فروش یا اجاره آنها می شــود- به کنترل تورم اجاره نیز 
منجر خواهد شد. سیاســتگذار مسکن در خطای سوم خود، هدف 
را در ظاهر، »حمایت از مســتاجرها« تعریف کرده اســت. اما این 
سیاست که شهرداری ها را به موجران بازار مسکن تبدیل می کند، 
»ضدحمایت« محســوب می شود چون بخشــی از منابع محدود 
که می تواند در مســیر درســت برای تنظیم اجاره بها به کار گرفته 
شــود، وارد بیراهه می شود و مستاجرها از سیاست صحیح محروم 
می شــوند. به نظر می رسد جرقه فکری در طرح »تبدیل شهرداری 
تهران به موجر بازار مســکن« را مدل جهانی حمایت دولت های 

محلی از مستاجرها ایجاد کرده است. 
تجربه های متعددی در بازار مســکن کشــورهای توسعه یافته در 
حوزه »حمایت از مســتاجرها« وجود دارد. امــا ظاهرا یک برش 
ناقص از این الگوی جهانی مشــترک، به چشــم سیاســتگذار در 

کشورمان آمده که باعث کپی برداری ناقص از آن شده است.
در آمریکا، فرانســه، ترکیه، اســترالیا و برخی دیگر از کشورهای 
مطــرح در حوزه »سیاســتگذاری های صحیــح و موثر در بخش 
مســکن«، مدل حمایت دولت های محلی از مســتاجرها بر »سه 
ضلعــی زمیــن، وام و مالیات« پایه ریزی شــده اســت. در این 
کشورها، دولت های محلی به شــرکت های اجاره داری که کامال 
بخش خصوصی هستند، برای احداث آپارتمان های اجاره ای، زمین 
به همراه تســهیالت بانکی بلندمدت ســاخت واگذار می کنند و با 
معافیت های مالیاتی، مشــوق الزم را  برای اجــاره داری به وجود 
می آورند. این ســه اهرم سیاستی کمک می کند، آپارتمان هایی که 
از این طریق در بازار اجاره عرضه می شــود، در دامنه مشــخص 
قیمتی، به مســتاجرهایی که در بانک هــای اطالعاتی نهادهای 
حمایتی به عنوان مســتاجرهای نیازمند حمایت شــناخته شده اند، 
اجاره داده شــود. این الگو، بازی برد-برد شکل می دهد نه اینکه 
یک طرفه از موجر خواســته شــود، آپارتمان را با سقف مشخص 
اجاره بها عرضه کند یا شهرداری ها خودشان بسازوبفروش و موجر 
شوند. در برخی از این کشورها، میزان مالیات های ملکی به قدری 
باالســت که معافیت موردی برخی از این مالیات ها برای آنهایی 
که در بازار اجاره فعالیت می کنند، مشــوق بسیار مناسبی محسوب 
می شــود. در آمریکا، تجربه ای در این زمینه تحت عنوان »مسکن 
دســت یافتنی« وجود دارد که مشوق مالیاتی- معافیت 10 ساله- 
سبب شــد در مقطعی 30درصد از تیراژ ساالنه ساخت مسکن به 

»واحد مسکونی اجاره ای« اختصاص پیدا کند.
اکنون وقت آن اســت در حوزه سیاستگذاری مسکن، دو رویکرد 
»مالیات ملکی« و »مشــوق سرمایه گذاری ســاختمانی به جای 

خانه سازی دولتی« جایگزین اشتباهات گذشته شود.

ضرب العجل معاون عمرانی استاندار به صنایع استان ؛

صنایع استان روش های جایگزین کاهش 
مصرف آب را تا پایان خرداد ماه آغاز کنند

معاون هماهنگی امورعمرانی اســتاندار خراســان 
شــمالی گفت: باید روش های جایگزین در کاهش 
مصرف آب توســط صنایع اســتان متناسب با سند 

سازگاری کم آبی تا پایان خرداد ماه آغاز شود.
به گــزارش اتفاقیه، غالمرضا هوائی در نخســتین 
جلسه شورای حفاظت منابع آب و کارگروه سازگاری 
با کم آبی اســتان افزود:نباید اجازه دهیم حتی یک 
لیتر آب شــرب وارد صنایع شده و هدر برود باید از 

روش های جایگزین برای این کار بهره برد.
وی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشــیمی اســتان 
باید منابع تامین و اســتحصال آب مورد نیازش را 
تغییر دهد و باید مشکل آب روستاهای اطراف این 
کارخانه را حل کند ، تصریح کرد: صنایع اســتان به 
ویژه پتروشیمی با اعمال روش های جایگزین، می 
توانند مدیریت و کاهش مصرف آب را اجرایی کنند. 
هوائی خواستار برنامه ریزی جدی تر برای روزهای 
بحرانی آب شــد و افزود: برای این برنامه ریزی ها 

می توان از نظرات کارشناســان حوزه آب در سطح 
ملی و بین المللی بهره برد تا بتوانیم موضوع تنش 

آبی را به درستی مدیریت کنیم.
وی بــا بیان اینکه رودخانه اتــرک به رودخانه ای 
خشــک تبدیل شــده، افزود: برنامــه ای مدون و 
اجرایی برای احیای رودخانه اترک باید تدوین شود. 
هوائی بــا تاکید بر اینکه بایــد روش های آبیاری 
در اســتان اصالح شــود، تصریح کرد: تسهیالت و 
آموزش های الزم در این خصوص به کشــاورزان 

ارائه خواهد شد.
معاون هماهنگی امورعمرانی اســتاندار خراســان 
شــمالی گفت: به دلیل کاهش بارندگی بروز تنش 
آبی در صورت عدم بارش مناسب در ماههای آینده 

در این خطه شمال کشور جدی است.
وی اظهار داشــت: باید برنامه ریزی مدونی با بهره 
گیری از نقطه نظرات کارشناسانه برای کاهش تنش 
آبی احتمالی در سال جاری در استان صورت گیرد.

وی بهره گیری صنایع بزرگ از پساب، کاهش سطح 
زیرکشت اراضی برنج کاری و سایر محصوالت آب 
بر، اســتفاده از طرح های آبیاری نوین را در بخش 
کشــاروزی از مهمترین راهکار برای کاهش تنش 
آبی درخراسان شمالی برای سال جاری اعالم کرد.

معاون عمرانی استاندارخراسان شمالی افزود : برخی 
از صنایع بزرگ استان چون پتروشیمی نه تنها باید 
آب مورد نیازشان را از پساب تامین کنند که موظفند 
تا آب شــرب برخی از روستاهای اطراف این واحد 

صنعتی را نیز تامین کنند.
هوایی از شــرکت آب منطقــه ای و آب فاضالب 
خراسان شمالی خواست تا در راستای برنامه استانی 
برای کاهــش تنش آبی هماهنگــی الزم را برای 
حذف بهره گیری صنایع از آب شــرب و تامین آب 

مورد نیاز از طریق پساب انجام دهند.
قائم مقام استاندارخراســان شــمالی در شــورای 
حفاظت منابع آب جهاد کشــاورزی را موطف کرد 

تا به منظور غلبه بر کم آبی ســطح برنج کاری در 
سال زراعی جاری را محدود کند و صرفا کشت این 

محصول در حد خود مصرفی انجام شود.
هوایی خاطرنشــان کرد: در شــرایط فعلی به دلیل 
کاهش بارندگی و کم آبی در استان خراسان شمالی 

فشــار بر منابع آبهای زیرزمینی به شــدت افزایش 
یافت که ادامه این روند نگران کننده اســت و باید 
شرکت آب منطقه نظارت دقیق تری بر بهره گیری 
از آبهای زیر زمینی ازســوی بهره برداران داشــته 

باشد.

بــه گزارش اتفاقیه، بعد از ماه هــا یکه تازی کرونا و 
گرفتن جان هم هــم وطنانمان، اکنون طی چند روز 
اخیر با ورود 20 هزار ُدز واکســن کرونا به استان روند 
واکسیناسیون و قطع زنجیره ویروس کرونا شتاب می 

گیرد.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی 
گفــت: پس از پیگیری های انجام شــده 20هزار ُدز 
واکســن برای مرحله جدید واکسیناسیون سالمندان 

وارد استان شد.
دکتر سید احمد هاشــمی اظهارداشت: واکسیناسیون 
افراد باالی ۷5 سال آغاز شده و همکاران ما تا اواسط 
هفته آینده با این افراد تمــاس گرفته و برای تزریق 

واکسن، زمان و مکان را اعالم می کنند.
افرادی که اطالعات آن ها در سامانه های مربوط به 
بهداشت و درمان ثبت است و دارای پرونده در مراکز 
جامع ســالمت شهری هستند و یا از سامانه 4030 با 
آنان تماس گرفته شده، برای تزریق واکسن فراخوان 

می شوند.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی 
گفــت: در صورتی که تا هفته آینده با فردی با ســن 
باالی ۷5 سال تماس گرفته نشد، با مراجعه به سامانه 

salamat.gov.ir برای دریافت واکسن اقدام کند.
دکتر ســید احمد هاشمی اظهارداشــت: هم اکنون با 
ســرعت باال در حال انجام واکسیناســیون هستیم و 
برای جلوگیری از ازدحام  و دسترسی راحت سالمندان، 
در شــهر بجنورد 3 و در شهر شیروان 2 مرکز تجمیع 

پیش بینی شده است.
دکتر هاشــمی تاکیــد کرد: در تالشــیم ســرعت 
واکسیناســیون را باالتر ببریم تا گروه های بیشتری 
از ســالمندان را واکســن بزنیم و بتوانیم بیماری را تا 
حد زیادی کنترل کنیم و امیدواریم روزی برسد که ما 

استانی عاری از کرونا داشته باشیم.
خرید 38 میلیــارد ریال تجهیزات پیشــرفته طبی و 

تشخیصی

رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی 
گفت: بیــش از 38 میلیــارد ریال انــواع تجهیزات 
پیشــرفته طبی و تشخیصی با تالش و پیگیری های 
مستمر توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

تهیه شد.
دکتر سید احمد هاشــمی خاطرنشان کرد: با توجه به 
ضرورت و حیاتی بودن دستگاه الکتروشوک در مراکز 
درمانی، دو دســتگاه الکتروشوک به همراه تجهیزات 
جانبی برای بیمارســتان های اســتان خریداری شده 

است و بزودی بکارگیری خواهد شد.
وی افزود: دو دستگاه پیشرفته بالن پمپ و ماموگرافی 
نیز برای اســتفاده مراجعه کننــدگان به مراکز تحت 
پوشــش این دانشــگاه  و دو دســتگاه مانیتورعالیم 
حیاتی و یک دســتگاه ســونوگرافی پیشــرفته برای 
تشــخیص عارضه هایی جنینی نیز برای استفاده در 
مراکز تشــخیصی و درمانی تهیه شده است.خریداری 

شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری خراســان 
شمالی گفت: وقوع پس لرزه ها در شهرستان های گرمه 
و جاجرم سبب شده تا خســارت به واحدهای آسیب 
دیده از زلزله های روز دوشــنبه هفته جاری، تشدید 
شــود. جواد نظری به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پس 
از وقوع پس لرزه ها تیم های ارزیاب مجددا به مناطق 
خســارت دیده از زلزله اعزام شده اند تا خسارت های 
وارد شده به منازل مسکونی را ارزیابی و بررسی کنند.

وی خاطرنشــان کرد: با توجه به وقوع پس لرزه ها، 
به مردم توصیه می شــود از بازگشــت به خانه های 

خسارت دیده خودداری کنند.
وی با بیان اینکه اکنون وضعیت در مناطق زلزله زده 
به حالت عادی بازگشته است افزود: خسارت دیدگان 
از زلزله که نیاز به چادر دارند، در چادرها اســکان داده 

شده اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری خراســان 
شــمالی خاطرنشــان کرد: اکنون 2۹0 دستگاه چادر 
میان خســارت دیدگان از زلزله در شهرســتان های 

گرمه و جاجرم توزیع شده است.
وی افزود: بر اســاس اعــالم فرمانــداران، زلزله در 

روستاها و نقاط شهری چهار شهرستان شامل گرمه، 
جاجرم، مانه و سملقان و بجنورد خسارت داشته، البته 

خسارت ها در مانه و سملقان و بجنورد ناچیز است. 
نظری گفت: اکنون ســتاد بازســازی مناطق آسیب 
دیده از زلزله تشــکیل شده و کار بازسازی و پیگیری 
ها برای کمک به بازســازی منازل مسکونی تخریب 
شده آغاز شده اســت. مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
اســتانداری خراسان شــمالی اظهار داشت: بر اساس 
آخرین آمار، هزار و 200 منزل مسکونی در زلزله اخیر 

دچار خسارت شده است.

اقشــار مختلف مردم بجنورد روز چهارشــنبه در 
میدان شهید این شهر با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی تجمع و جنایات رژیم صهیونیستی در 

سرزمین های اشغالی فلسطین را محکوم کردند.
بــه گــزارش اتفاقیه بــه نقــل ازایرنــا، تجمع 
اعتراض آمیز مردم بجنورد در محکومیت حمالت 
تروریستی رژیم صهیونیســتی و حمایت از مردم 
مظلوم فلسطین با حضور قشرهای مختلف از مرد 
و زن در ساعت 10 روز چهارشنبه در میدان شهید 
بجنورد با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار 

شد.
رییس کل دادگستری خراسان شمالی نیز در این 
مراســم با بیان اینکه موضوع فلسطین مهمترین 
مساله جهان اسالم اســت، اظهار داشت: جنایاتی 
که در ســرزمین فلسطین رخ می دهد قلب جهان 
اســالم را جریحه دار کرده است زیراکه گروهی 
محدود بــا ســناریوهای از پیش تعیین شــده و 
بــا همراهی آمریکا توانســته اند بــا زور بر مردم 

فلسطین غلبه کنند.
حجت االسالم اسداهلل جعفری با بیان اینکه رژیم 

اشغالگر قدس با برنامه ریزی از پیش تعیین شده 
خاک فلســطین را اشغال کرد، افزود: اسراییلی ها 
با شــهرک ســازی و بدون توجه به حقوق بشر، 
فلسطینی ها را کوچ اجباری دادند و با ابطال اسناد 

مالکیت توانستند شهروندی آنها را باطل کنند.
وی بیان کرد: آنها پا را فراتر گذاشتند و با محروم 
کردن اهالی کرانه باختری از منابع آبی ، کشاورزی 
منطقه را فلج و اقتصاد آنها را وابسته به خود کردند 
ضمن اینکه با ایست بازرسی های مکرر انسجام و 
امنیت قبیله ای و اجتماعی آنها را نیز تهدید کردند.

وی گفت: معلوم نیســت که این رژیم اشــغالگر 
برمبنای کدامین قانون به کشــور مظلوم فلسطین 
حمله و قانونشان را با ترور و ایجاد وحشت به مردم 
مظلوم فلسطین دیکته کرده است و سیاستمداران 
را نیــز ترور و حذف فیزیکــی می کند.رییس کل 
دادگستری خراســان شمالی مقاومت و مبارزه بی 
امان مردم فلسطین راه حل مقابله با رژیم اشغالگر 
اسراییل دانست و گفت: مادامیکه ما روحیه جبهه 
مقاومت در مقابل اســراییل و همدلی جریان های 
فلســطینی را افزایش دهیم، بر این رژیم غاصب 

غلبه می کنیم.
حجت االسالم جعفری با بیان اینکه هیچ التهاب، 
درگیــری و فتنه در جهان انجام نمی شــود، مگر 
اینکه رژیم صهیونیســتی صحنه گردان آن باشد، 
گفت: باید آگاه باشیم که دشمنان با انجام سیاست 
هایی همچون معامله قرن و عادی سازی روابط با 
جهان عرب بدنبال فراموشی جنایات خود هستند.

وی با بیــان اینکه جهان اســالم و قرآن در این 
زمینه تکلیف را مشخص کرده است، افزود: ایران 
مرکز بیداری اســالمی است و باید مبارزه با رژیم 
صهیونیســتی از داخل این کشور انجام شود و راه 
نجات مردم فلســطین این است که ایران را قوی 
تر از گذشــته کنیم و با پیروی از منویات رهبری 
که نقش نسخه کامل را در مقابله با دشمنان دارد 

به سمت نابودی این غده سرطانی پیش رویم.
رییس کل دادگستری خراسان شمالی عنوان کرد: 
مذاکره تاکنون نتوانســته است این مشکل جهانی 
را حــل کند و تاریخ در ایــن زمینه مصداق های 
زیادی دارد و هرگز با نگاه به ســازمان های بین 

المللی مردم مظلوم فلسطین را نجات دهیم.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش خراســان شــمالی 
ــه اول ابتدایــی از یکــم  ــه پای ــام اولی گفــت: ثبــت ن
خردادمــاه  بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
ــی  ــای تحصیل ــایر پایه ه ــود و در س ــی ش ــام م انج
پــس از تکمیــل گــزارش پیشــرفت تحصیلــی آغــاز 
شــده و تــا پایــان مــرداد مــاه 1400ادامــه می یابــد.

بــرای  گفــت:  کــرد:  اظهــار  مــودی  مهــدی 
تحصیلــی  ســال  در  دبســتانی  پیــش  بــه  ورود 
ــر  ــخصی در نظ ــنی مش ــدوده س 1401_1400مح
گرفتــه شــده اســت بــه ایــن ترتیــب کــه ســن ثبــت 
ــال  ــج س ــا پن ــار ت ــک، چه ــتانی ی ــش دبس ــام پی ن
تمام)متولدیــن 2مهــر ۹5تــا 1مهــر۹6 ( و ســن ثبــت 
نــام پیــش دبســتانی دو،  پنــج تــا شــش ســال تمــام 

ــت. ــر ۹5( اس ــا 1مه ــر ۹4 ت ــن 2مه )متولدی
مــودی همچنیــن بــا اشــاره بــه شــرایط ســنی پایــه 

اول ابتدایــی بــرای ثبت نــام،  خاطرنشــان کــرد: 
تمامــی متولدیــن نیمــه دوم ســال13۹3و نیمــه اول 
ســال13۹4و یــا قبــل از آن بــه شــرط آن کــه ســن 
آن هــا از حداکثــر ســن مقــرر در آئین نامــه  اجرایــی 
منحصــراً  و  نباشــد  بیشــتر  )مــاده36(  مــدارس 
13۹4می تواننــد  مــاه  مهــر  اول  روز  متولدیــن 
ســال تحصیلــی 1401_1400در پایــه اول ابتدایــی 

ثبت نــام کننــد.
ــان  ــوزان می ــور دانش آم ــه حض ــان این ک ــا بی وی ب
پایــه و اولیــاء آن هــا در زمــان ثبــت نــام ضرورتــی 
نــدارد و مدیــر مدرســه مؤظــف اســت شــخصًا 
ــد،  ــام کن ــت ن ــیدا ثب ــامانه س ــوزان را در س دانش آم
ــه  ــرایط جامع ــیت ش ــه حساس ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
مبنــی بــر بحــث شــیوع ویــروس کرونــا، خانواده هــا 
ــه مــدارس  ــه غیرضــروری ب حتی االمــکان از مراجع

پرهیــز کــرده و تنهــا در صــورت دارا بــودن شــرایط 
ــد و  ــه کنن ــدارس مراجع ــه م ــام ب ــت ن ــی ثب قطع
همچنیــن شــرط الزم بــرای ارتقــای دانــش آمــوزان 
ــامانه  ــا در س ــیابی آنه ــت ارزش ــر ثب ــه باالت ــه پای ب

ســیدا اســت.
وی گفــت: انجــام ثبت نــام بــه شــیوه غیرحضــوری 
http://pada.medu. از طریــق ســامانه الکترونیکــی

ir   امــکان پذیــر اســت.
مدیــرکل آمــوزش وپــرورش خراســان شــمالی افزود 
: در ثبــت نــام هــای دانــش آمــوزان بــه دنبــال آن 
ــا در ورودی مقاطــع و  ــام ه ــت ن ــش ثب هســتیم پی
ــوری  ــا غیرحض ــب ه ــع کت ــا و توزی ــه ه ــان پای می

گــردد.
وی گفــت: محــدوده جغرافیایــی اولویــت اول مــا در 

ثبــت نــام دانــش آمــوزان در مــدارس اســت.

با گذشــت بیش از 48 ســاعت از ثبــت زلزله 5.5 
ریشــتری در شهرســتان های گرمــه و جاجرم در 
جنوب غربی استان خراسان شمالی  اما پس لرزه ها 

همچنان در این مناطق ادامه دارد.
براســاس گزارش شــبکه لرزه نگاری وابســته به 
موسســه ژئو فیزیک دانشــگاه تهران پس از ثبت 
نخســتین زلزله 5.5 ریشتری در اســتان خراسان 
شــمالی در ســاعت 3.34 دقیقه روز دوشــنبه 2۷ 
اردیبهشــت ماه جــاری تاکنون بیــش از 35 پس 
لرزه درمناطق زلزله زده سنخواســت، شــوقان  در 
شهرســتان جاجرم و شهرستان گرمه که شامل 4۷ 
روستاســت، به ثبت رسید و پیش بینی می شود که 
در روزهای آینده نیزهمچنان این پس لرزه ها ادامه 

داشته باشد.
اگرچه بنا به اظهار کارشناســان زمین شناسی ادامه 
پس لــرزه ها باعث خروج انــرژی زمین و کاهش 
احتمال وقوع زلزله های شــدید می شود، ولی ادامه 
ایــن روند ترس و وحشــت را در بین مردم مناطق 
زلزله زده افزایش داد به طوری که بخش زیادی از 
مردم منطقه این شب ها در پارک ها و خیابان های 

اطراف و گاها نیز در مساجد به صبح می رسانند.
پس لرزه ها تقاضا برای اسکان موقت را در مناطق 

زلزله زده افزایش داد
 مدیرعامل جمعیت هالل احمرخراســان شمالی با 
اشــاره به افزایش توزیع اقالم امدادی توسط هالل 
احمر در مناطق زلزله زده استان ، گفت: تداوم پس 
لرزه ها تقاضا برای اسکان موقت در چادرهای هالل 
احمر را از ســوی زلزله زدگان افزایش داد.ابوالفضل 
محبان در گفتگو با خبرنگار ما افزود: امدادرسانی به 
خانواده های مناطق زلزله زده خراســان شمالی در 
شهرستان های گرمه و جاجرم که از بامداد دوشنبه 
به علت وقوع زمین لرزه دچار خسارت شده و منازل 
مسکونی آن ها آسیب دید، ادامه دارد.وی افزود: تیم 
های عملیاتی جمعیت هالل احمر خراســان شمالی 
از ســاعات اولیه با حضور در منطقه امدادرسانی به 
حادثه دیدگان را آغاز کردند و طی ســه روز گذشته 
همچنــان تیم ها در منطقه مســتقر هســتند تا به 
زلزله زدگان ارائه خدمت کنند.وی با تاکید بر اینکه 
جمعیــت هالل احمر در خدمت بــه حادثه دیدگان 
از حوادث و ســوانح پیش گام اســت افزود: طی دو 
روز گذشــته جمعیت هالل احمر اســتان  با برپایی 
چادر اســکان اضطراری و توزیــع تغذیه اضطراری 
در مناطق حادثه دیده، ســعی در کاهش آالم حادثه 
دیدگان داشته است.محبان اظهار کرد: وقوع زمین 
لرزه هایی که از بامداد روزدوشنبه رخ داد و پس لرزه 

های آن همچنان ادامه دارد، سبب خسارت به 302 
منزل مســکونی در 3۷ روستای استان شد.و در این 

حادثه 11۹6خانوار امدادرسانی شدند.
وی ادامه داد :تا کنون 3۷دستگاه خودروی امدادی 
و 151نفــر از نیروهای جمعیت هالل احمر در قالب 
43 تیــم امدادی با حضور در منطقه حادثه به حادثه 

دیدگان امدادرسانی می کنند.
وی با اعــالم آخرین آمــار اقالم امــدادی توزیع 
شــده بین خانــواده های این مناطــق ادامه داد: تا 
کنون کــه در دومین روز از وقــوع زمین لرزه 5.4 
ریشتری در اســتان هستیم، 300 چادر امدادی بین 
اهالی روستاهای خسارت دیده توزیع شده و تمامی 
خانواده های منازل مسکونی خسارت دیده، اسکان 

اضطراری داده شده اند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراســان شمالی با 
بیان اینکه تا کنون 30 تخته پتو و 168 تخته موکت 
بین حادثه دیدگان توزیع شــده گفت: تاکنون یک 
هزار و 800 قوطی انواع کنسرو و 2۷2 بسته غذایی 
۷2 ســاعته نیز بین حادثه دیدگان در مناطق زلزله 

زده توزیع شده است.
محبان با اشاره به اینکه نیروی های جمعیت هالل 
احمــر از لحظات ابتدایی حادثه در حالت آماده باش 
قرار دارند افزود : جمعیت هالل احمر تا پایان حادثه 
در منطقه حضور داشــته و امدادرســانی به حادثه 

دیدگان ادامه دارد.
۵ کرونایی در میان زلزله زدگان جاجرم شناسایی 

شد
رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان جاجرم از 
شناســایی 5 بیمار کرونایی در میان زلزله زدگان این 
شهرستان خبر داد.سوســن مالئکه با اشاره به حضور 
ســریع و خدمات رســانی فراگیر اورژانــس و کادر 
بهداشــتی و درمانی در مناطق زلزله زده جاجرم گفت: 
بالفاصله پس از نخســتین زلزله و در همان ســاعات 
اولیه، خدمت رسانی نیروهای واکنش سریع اورژانس 
آغاز و تمامی مراکز درمانی و حتی نیروهای انکال در 
وضعیت آماده باش قرار گرفتند و با انجام وسیع تست 
تشــخیص کرونا در مناطق زلزله زده گفت: در منطقه 
شــوقان پس از انجام تســت ها تمامــی موارد منفی 
بودند اما در منطقه سنخواست 5 بیمار کرونایی یافت 
شــد.مالئکه با بیان اینکه پس از مثبت شدن آزمایش 
های گرفته شده توسط بهورز و تیم رهگیری، توصیه 
های الزم درخصوص رعایــت پروتکل های درمانی 
و قرنطینــه داده شــد، گفت:ما همچنــان در پی این 
هســتیم تمامی بیماران کرونایی در میان زلزله زدگان 
را شناسایی و شرایط قرنطینه را برایشان فراهم کنیم.

مدیر کل ثبت احوال خراســان شمالی با بیان اینکه 
جمعیت اســتان بــه ۹8۷ هزار وجمعیت خراســان 
شــمالی در مرز یــک میلیون نفر 80۷ نفر رســید، 
افزود: نرخ والدت در خراســان شمالی 16 در هزار 
نفر اســت که از 14 و نیم در هزار متوسط کشوری، 

باالتر است.
علــی زاهدی نیا افزود: از جمعیت ۹8۷ هزار و 80۷ 
نفری اســتان، 554 هزار و 333 نفر ساکن شهر ها 

و 433 هزار و 4۷4 نفر هم ساکن روستا ها بودند.

وی افزود: بجنورد پرجمعیت ترین شهرستان استان 
است و گرمه با 2۹ هزار و 156 نفر کم جمعیت ترین 

است.
مدیــر کل ثبــت احوال خراســان شــمالی  گفت: 
همچنیــن 4۹6 هزار و 2۹2 نفر، مرد و 4۹1 هزار و 

515 نفر زن هستند.
وی گفــت: فروردین ماه امســال هزار و 23۷ مورد 
والدت در استان ثبت شد که 635 نوزاد، پسر و 602 

نفر هم دختر بودند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان 
شمالی گفت: ثبت نام به  منظورآغاز ثبت نام جشنواره 
ملی تعاونی های برتر در خراسان شمالی شرکت در 
رقابت های شانزدهمین جشــنواره ملی تعاونی های 

برتر در این استان آغاز شد.
حســن نوری افزود: متقاضیان برای شرکت در این 
جشــنواره می توانند تا 18 خرداد ماه توسط مدیران 
تعاونی هــا برای ثبت نــام در ســامانه جامع بخش 
اقدام   taavoni.mcls.gov.ir به نشــانی  تعاونی ها 

کنند.

وی گفت: جشــنواره ملی تعاونی هــای برتر برای 
ترویــج فرهنگ تعاون، آشــنایی بیــش از پیش با 
نقش و جایگاه کســب و کارهای تعاونی در توسعه 
اقتصادی و اجتماعی و معرفــی تعاونی های موفق 

برگزار می شود.
مدیــرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: آیین 
تجلیل و تقدیر از تعاونیهای برتر پس از طی مراحل 
بررســی و ارزیابی های تخصصی بخش تعاون در 
اســتان و کشــور در ایام هفته تعاون )شهریور ماه( 

برگزار خواهد شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراســان شــمالی 
گفت: خرید تضمینی گندم در اســتان از نیمه خرداد 
مــاه در 23 منطقه آغاز می شــود و احتمال افزودن 
تعداد مراکز هم وجود دارد.سید جالل موسوی قیمت 
خرید تضمینی گندم امسال را پنج هزار تومان اعالم 

کرد و افزود: کلزا هم با قیمت 11 هزار تومان از اول 
خردادماه خریداری خواهد شد.

وی تصریح کرد: ثبت نام در ســامانه پهنه بندی و 
تحویل گندم به مراکز مشخص شده، از توصیه های 

او به گندم کاران بود.

با ورود ۲۰ هزار ُدز واکسن کرونا به استان؛
واکسیناسیون  و قطع زنجیره کرونا شتاب می گیرد

پس لرزه ها، خسارت واحدهای آسیب دیده خراسان شمالی را افزایش داد

مردم بجنورد جنایات رژیم صهیونیستی را درغزه محکوم کردند

یکم خردادماه ثبت نام اولیه پایه اول ابتدایی آغازمی شود

پس لرزه های ادامه دار در مناطق زلزله زده استان

جمعیت خراسان شمالی در مرز یک میلیون نفر قرار گرفت

آغاز ثبت نام جشنواره ملی تعاونی های برتر در خراسان شمالی

آغاز خرید تضمینی گندم از نیمه خردادماه
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دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی با اشــاره به تعامل 
خــوب وزارت صنعــت با بخش تولیــد و اقدامات آن 
در راستای تحقق ســال، عمده ترین مشکالت بخش 
تولید را مربوط به به تخصیــص ارز، تامین مواد اولیه 
پتروشــیمی و عدم اطمینان تولیدکنندگان از شــرایط 

آینده دانست.
عباس هاشمی در خصوص مشکالت بخش خصوصی 
، عمده ترین موانع تولیدکنندگان در حوزه لوازم خانگی 
را مربوط به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، تامین 
مواد اولیه پتروشیمی و عدم اطمینان تولیدکنندگان از 

شرایط آینده عنوان کرد.
وی گفت: عدم اطمینان از قیمت ها و اســتمرار تامین 
مواد اولیه تولید باعث شده است تا برخی از واحدهای 

تولیدی نتوانند قراردادهای صادراتی منعقد کنند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، مســاله قاچاق را 
مشــکل دیگر تولید داخل دانســت و تصریح کرد: در 
جلسه ای که با وزیر صنعت و معاونان وزارتخانه داشتیم 
این موضوع مطرح شد؛ برای حل و رفع مشکل قاچاق 

نیاز به یــک عزم ملی و جمعی اســت و همه مبادی 
ورودی از جمله مناطق آزاد و ویژه نیز باید مورد توجه 

قرار گیرند.
هاشــمی، یکی دیگر از نیازهــای تولید در حوزه لوازم 
خانگی را امــکان برنامه ریزی بــرای ارتقای کیفی و 
کمی محصــوالت اعالم کرد و یکی از پیشــنهادات 
فعاالن این حوزه را تثبیــت ممنوعیت ورود کاالهای 
نهایی مشــابه تولید داخل خواند و افــزود: با توجه به 
ظرفیتــی که در قانون حداکثــر حمایت از تولید داخل 
وجــود دارد و با توجه به اختیــارات وزارت صنعت در 
این زمینه، پیشنهاد دادیم که این ممنوعیت در برنامه 
 هفتم توســعه و برای حداقل یک دوره پنج ساله ادامه 

یابد.
وی در ادامه با تایید نقش دیگر دستگاه های مرتبط با 
حوزه تولید، همکاری بیشــتر آن ها را یکی از نیازهای 
تحقق شعار سال عنوان کرد و با اشاره به تعامل خوب 
وزارت صنعت با بخش تولید، گفت: شــعار امسال در 
رابطه با پشــتیبانی و مانع زدایی از بخش تولید است 

و معاونت طرح و برنامــه وزارت صنعت برنامه  خوبی 
را برای سال 1400 در این زمینه تدوین کرده است.

هاشمی ادامه  داد: با ورود رزم حسینی به وزارت صنعت 
و اجرای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای 
اســتفاده واحدهای تولیــدی از ارز حاصل از صادرات، 
بســیاری از مشــکالت حوزه تولید را برطرف کرد و 
به تازگی نیز مصوبه ای در راســتای تسهیل اخذ مجوز 
از سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ شد که اقدامات 
خوب و موثــری در جمایت و رفع موانع از حوزه تولید 

است.
بــه گزارش اتفاقیه به نقل از  ایرنا، در حالی که ســال 
گذشته برای تولید 12 میلیون دستگاه لوازم خانگی در 
کشــور برنامه ریزی شــده بود، اما این آمار از مرز 14 
میلیون دســتگاه گذشت و نسبت به سال ۹8 رشد ۷1 

درصدی ثبت کرد که رکوردی در این صنعت بود.
به گفته مسووالن، برای سال 1400 نیز افزایش تولید 
در مقایسه با سال ۹۹ و همچنین صادرات محصوالت 

لوازم خانگی برنامه ریزی شده است.

تمدیـد  بـا  روزگذشـته  جلسـه  در  دولـت  هیـات 
بـه  واگـذار شـده  اماکـن  بهـای  اجـاره  بخشـودگی 
کـرد. موافقـت  کرونـا  ایـام  در  خصوصـی  بخـش 

اطالع رسـانی  پایـگاه  از  نقـل  بـه  اتفاقیـه  ارش 
چهارشـنبه  صبـح  جلسـه  در  دولـت،  هیـات  دفتـر 
حجت االسـالم  ریاسـت  بـه  کـه  وزیـران  هیـات 
والمسـلمین  حسـن روحانـی برگـزار شـد، بـا توجـه 
بـه محدودیت هـای مقـرر توسـط سـتاد ملـی مقابلـه 
بـا کرونـا و عـدم امـکان انتفـاع از اماکن اسـتیجاری 
بـه ترتیـب و میـزان پیش بینـی در قرارداد اجـاره و به 
تبـع عـدم تحقق دین ناشـی از قـرارداد اجـاره، تمدید 
مصوبـه مربـوط بـه بخشـودگی اجـاره بهـای اماکـن 
واگـذار شـده بـه بخـش خصوصـی در ایـام کرونا به 

تصویـب اعضـای دولـت رسـید.
اجرایـی  دسـتگاه های  تصمیـم،  ایـن  موجـب  بـه 
می تواننـد بـر پایه مصوبه سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا 
و تشـخیص و احـراز موضـوع، حسـب مـورد و بـه 
تناسـب، همـه یا بخشـی از اجـاره بهـای اماکن مورد 
اجـاره بـه بخـش خصوصـی را تـا پایان سـال 1400 
دریافـت نکرده و بازپرداخت تسـهیالت بهـره برداران 

مزبـور را تـا تاریـخ مذکـور بـه تعویـق بیندازند.
همچنیـن دسـتگاه های اجرایی در قراردادهـای اجاره 
اماکـن واگذار شـده به بخـش خصوصی که تـا پایان 
سـال جـاری خاتمـه پیـدا می کننـد، بـه دلیـل ذکـر 
شـده در بنـد فـوق، مجـاز بـه تمدیـد قراردادهـا بـه 
مـدت یـک سـال از تاریـخ خاتمـه آن بـدون افزایش 
مبلـغ قـرارداد می باشـند و در خصـوص قراردادهـای 
بیـش از یک سـال نیز در سـال جـاری افزایش اجاره  

نمی شـود. اعمال  بهـا 
پیشـنهادات  از  تعـدادی  جلسـه،  ایـن  ادامـه  در 
دسـتگاه های اجرایـی مـورد بررسـی و تصویب هیات 

قـرار گرفـت. وزیـران 
اصالح آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، 

هنر و رسانه
بـا موافقـت هیات وزیـران، آیین نامه اجرایـی بند )ح( 
مـاده )۹2( قانـون برنامـه ششـم توسـعه درخصـوص 
رسـانه  و  هنـر  فرهنـگ،  اصحـاب  بیـکاری  بیمـه 

شـد. اصالح 
بر این اسـاس، شـاغلین فرهنگی، هنری و رسـانه ای 
اعـم از تجربـی یا دارای تحصیـالت تخصصی مرتبط 
کـه تولیدکننـده آثـار و خدمـات فرهنگـی، هنـری و 
رسـانه ای بـوده و درآمـد اصلـی خـود را از طریق این 
فعالیـت تأمیـن می کننـد، در زمره اصحـاب فرهنگ، 
هنـر و رسـانه قـرار می گیرند.همچنیـن مصـوب شـد 
بـه منظـور پرداخـت مقـرری بیـکاری بـه مشـمولین 
بودجـه  لوایـح  در  اعتبـاری  ردیـف  آیین نامـه،  ایـن 
تحـت  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  سـنواتی 
هنـر،  فرهنـگ،  اصحـاب  بیـکاری  مقـرری  عنـوان 
بـا  متناسـب  و  پیش بینـی  سـیما  و  صـدا  و  رسـانه 
اعتبـار تخصیـص یافتـه و بـا رعایـت قوانیـن مربوط 
بـرای واریـز بـه حسـاب افـراد بـه صنـدوق اعتباری 
هنـر پرداخـت شـود.حداکثر اسـتفاده مجـاز از مقرری 
بیـکاری در طـول 5 سـال اول پرداخـت حـق بیمـه، 
2 مـاه اسـت. ایـن میـزان در سـنوات بعـدی بـه طور 
میانگیـن نبایـد در هـر سـال از دو مـاه تجـاوز کنـد. 
همچنیـن سـقف پرداخـت مقـرری بیـکاری در کل 

دوره پرداخـت حـق بیمـه، 20 مـاه اسـت.
صندوق هـای  سـایر  در  فـرد  عضویـت  صـورت  در 
یـا  و  اجرایـی  دسـتگاه های  در  اشـتغال  حمایتـی، 

تأمیـن  قانـون  و  کار  قانـون  مشـمول  کارگاه هـای 
اشـتغال  و  بازنشسـتگی  شـرایط  احـراز  اجتماعـی، 
بـه کار مجـدد، مقـرری بیـکاری قطـع می شـود. در 
صـورت احـراز اسـتفاده در دوره مزبور، مبلـغ دریافتی 
بـه حسـاب  بیـکاری  بایـد توسـط گیرنـده مقـرری 

صنـدوق اعتبـاری هنـر مسـترد شـود.
مقـرری بیـکاری قابـل پرداخـت متناسـب بـا اعتبـار 
تخصیـص یافتـه، حداکثر 55 درصد متوسـط درآمد 6 
مـاه آخـر بیکار قبـل از درخواسـت وی خواهـد بود و 
بـه ازای هـر فرزنـد 5 درصـد بـه آن اضافه می شـود.

بـا  متناسـب  منحصـراً  هنـر  اعتبـاری  صنـدوق 
اختصـاص اعتبـار مربـوط مجـاز بـه هزینه کـرد آن 
بـرای مقـرری بیکاری موضـوع این آیین نامه اسـت. 
سـایر هزینه هـای جانبـی تـا سـقف 5 درصـد مقرری 
پرداختـی، بـه عوامـل ذی ربـط ازجملـه دبیرخانـه با 
تأییـد شـورا از محـل همیـن حسـاب قابـل پرداخـت 

. ست ا
دولـت  اعتبـاری  کمک هـای  اسـت،  ذکـر  شـایان 
جهـت تحقـق اهـداف ایـن آییـن نامـه، هـر سـال 
ذیـل برنامه هـای مرتبـط در ردیـف اعتبـارات وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در لوایـح بودجه سـنواتی 

می شـود. پیش بینـی 
تصویب آیین نامه اجرایی تسویه مطالبات قطعی معوق 

دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول
هیـات وزیـران امـروز همچنین به پیشـنهاد سـازمان 
برنامـه و بودجـه کشـور، آیین نامـه اجرایی جـزء )1( 
بنـد )ز( تبصـره )5( قانـون بودجـه سـال 1400 کل 
کشـور موضوع تسـویه مطالبـات قطعی معـوق دولت 
از طریـق صـدور اسـناد تسـویه خزانـه نـوع اول را 

کرد. تصویـب 
اقـالم  درخصـوص  مذکـور،  آیین نامـه  موجـب  بـه 
بدهـی و طلـب دولـت که مربـوط به دسـتگاه اجرایی 
اجرایـی  دسـتگاه های  توسـط  یـا  و  نباشـد  خاصـی 
ذیربـط اعـالم نشـده باشـد، اطالعات مربوط توسـط 
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی در سـامانه ثبـت و 
بـه صـورت الکترونیکـی به سـازمان برنامـه و بودجه 

کشـور ارسـال می شـود.
بـه  منـوط  اول،  نـوع  خزانـه  تسـویه  اسـناد  صـدور 
اجـرای تکالیـف مربوط به ثبـت بدهی هـا و مطالبات 
در سـامانه مدیریـت اطالعـات بدهی هـا و مطالبـات 

اسـت. )سـماد(  دولت 
صـدور ایـن اسـناد، براسـاس اطالعـات ثبـت و تایید 
طلبـکار  دسـتگاه  بدهـکار،  دسـتگاه  توسـط  شـده 
بودجـه کشـور در  برنامـه و  و  تخصیـص سـازمان 
خزانـه  تسـویه  اسـناد  صـدور  الکترونیکـی  سـامانه 
انجـام می شـود و سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور 
و وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی مکلفنـد اولویـت 
تسـویه بدهی هـای قطعی ناشـی از طرح هـای تملک 
را در تخصیـص و صـدور  ای  دارایی هـای سـرمایه 

اسـناد خزانـه نـوع اول رعایـت کننـد.
همچنیـن در راسـتای انضبـاط مالـی، سـازمان برنامه 
و بودجـه کشـور و وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی 
و  متقاضیـان  درخواسـت های  بـه  رسـیدگی  فرآینـد 
صـدور تخصیـص و اسـناد تسـویه خزانـه نـوع اول 
را به گونـه ای مدیریـت نماینـد کـه صـدور تخصیص 
حداکثـر تـا پانزدهـم بهمن مـاه سـال 1400 و صدور 
اسـناد تسـویه خزانـه نـوع اول حداکثـر تـا پانزدهـم 

اسـفندماه سـال 1400 بـه پایـان برسـد.
امـور  وزارت  بـه  شـده،  یـاد  آیین نامـه  براسـاس 

اقتصـادی و دارایـی اجـازه داده می شـود نسـبت بـه 
 - جمعـی  صـورت  بـه  دولـت  بدهی هـای  تسـویه 
خرجـی تـا مبلـغ 50 هـزار میلیـارد ریـال از طریـق 
صـدور اسـناد تسـویه خزانـه نـوع اول اقـدام نمایـد. 
مبالـغ  کـه  صورتـی  در  حسـاب  تسـویه  مـالک 
و  دولـت  قطعـی  مطالبـات  و  قطعـی  بدهی هـای 
تخصیـص اعتبـار صـادر شـده متفـاوت باشـد، مبلـغ 
کمتـر خواهـد بود و اسـناد تسـویه خزانه نـوع اول به 

می شـود. صـادر  ریـال  میلیـون 
اجـرای  حیـن  در  اسـت  مکلـف  بدهـکار  دسـتگاه 
فرآینـد تسـویه موضـوع ایـن آییـن نامـه، از هرگونه 
تسـویه دیگـر اعـم از نقـدی و غیرنقـدی خـودداری 
کنـد و مسـئولیت ثبـت هرگونـه درخواسـت تکراری 
بـرای صدور اسـناد تسـویه خزانـه نوع اول بـر عهده 
مقام هـای مجـاز مربـوط در دسـتگاه اجرایـی بدهکار 

اشـخاص متقاضـی می باشـد. و 
 وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی هـم مجـاز اسـت 
نسـبت به تسـویه مطالبـات قطعی دولت از اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی )تعاونـی و خصوصـی( و نهادهـا و 
مؤسسـات عمومـی غیردولتی که در اجـرای حکم بند 
)پ( مـاده )2( قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیر و 
ارتقـای نظـام مالـی کشـور و تبصـره یـک ذیـل آن، 
بـه شـرکت های دولتـی )اعـم از شـرکت اصلـی و یا 
شـرکت های دولتـی تابـع آنها( منتقل شـده اسـت، با 
بدهـی دولـت به شـرکت های مذکور )اعم از شـرکت 
اصلـی و یـا شـرکت های دولتـی تابـع آنهـا( بابـت 
مـواردی ماننـد یارانـه قیمت هـای تکلیفـی )بـا تأیید 
سـازمان حسابرسـی( از طریـق صـدور اسـناد تسـویه 
خزانـه نـوع اول در سـقف اعتبـار مربـوط اقـدام کند.

اصالح مصوبه دولت درخصوص تشکیل کمیته 
تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های 

جغرافیایی ایران
بـا تصویب دولـت، مصوبـه مربوط به تشـکیل کمیته 
نام هـای  یکسان سـازی  و  نـگاری  نـام  تخصصـی 

جغرافیایـی ایـران، اصالح شـد.
ایـن تصمیـم با هـدف سـاماندهی و هماهنگ سـازی 
یکپارچـه ثبت نـگارش و ترجمـه نام هـای جغرافیایی 
در کشـور و بـا توجـه به فعالیـت تأثیرگـذار کمیته یاد 
شـده در عرصه هـای ملـی و بیـن المللـی و نظـر بـه 
تغییـر نـام برخی از دسـتگاه های عضو کمیتـه و لزوم 
میـراث  و شهرسـازی،  راه  وزارتخانه هـای  عضویـت 
آمـوزش  دسـتی،  صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی، 
و پـرورش و سـازمان صـدا و سـیما و فرهنگسـتان 
زبـان و ادب فارسـی کـه بطـور گسـترده بـا نام هـای 
جغرافیایـی و ترویـج آنهـا ارتبـاط دارنـد، اتخاذ شـد.

براسـاس اصـالح مصوبه فـوق، کمیتـه تخصصی نام 
نـگاری و یکسان سـازی نام هـای جغرافیایـی ایـران 
بـه عنـوان نهاد مرجع، مسـئول ارائه نـگارش، تلفظ و 
برگـردان التیـن نام هـای جغرافیایی اسـتاندارد اسـت 
و سـایر دسـتگاه ها و ارگان هـا، موظـف بـه اجـرای 
ترویـج  دسـتورالعمل های  و  مصوبـات  تصمیمـات، 
نام هـای جغرافیایـی اسـتاندارد شـده کمیتـه مذکـور 

. هستند
درخصـوص  دولـت  نظـر  اعـالم  و  نماینـده  تعییـن 

مجلـس نماینـدگان  طرح هـای  از  تعـدادی 
نظـر  اعـالم  ادامـه جلسـه خـود، ضمـن  در  دولـت 
درخصـوص تعـدادی از طرح های نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـالمی، نماینـدگان خـود را بـرای پیگیری 

موضوعـات مربـوط تعییـن کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی 
گفت: 80 فقره مجوز معدن، محدوده معدنی غیرفعال 
اســتان که از بهره برداران ســلب صالحیت شده، از 

طریق مزایده واگذار می شود.
حســین حاجی بگلو روز چهارشــنبه به خبرنگار ایرنا 
اظهار داشــت: مزایده واگذاری معادن غیرفعال استان 

خردادماه برگزار می شود.
وی افــزود: 28 فقــره پروانه بهره بــرداری، 14 فقره 
محدوده معدنی که غیرفعال اســت از طریق مزایده به 
بخش خصوصی واگذار می شــود و مابقی هم پروانه 
اکتشــاف و گواهی کشف اســت که به علت غیرفعال 

بودن از بهره بردار قبلی سلب صالحیت شده است.

حاجی بگلو خاطرنشــان  کــرد: متقاضیانی که در این 
مزایده برنده شوند، اما کار اکتشاف و فعال سازی معدن 
را انجام ندهند معدن از آنان سلب صالحیت می شود.

وی با اشاره به اینکه سال قبل هم 45 معادن غیرفعال 
استان از معدن کاران ســلب صالحیت شد افزود: اگر 
معدنکار حقوق دولتی را نپردازد، معدن را غیرفعال نگه 
داشته و یا به تعهدات خود عمل نکند، سلب صالحیت 

می شود.
وی اظهار داشــت: معادن در زمره انفال محسوب می 
شود و زمانی که معدنکار حقوق دولت را پرداخت نمی 

کند به ناچار ماده 20 اعمال می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی 

تصریح کرد: 11 معدن غیرفعال اســتان در مزایده دی 
ماه پارسال به بخش خصوصی واگذار شد.

اکنون 254 معدن در اســتان ثبت شده است که 120 
فقره معدن از این تعداد فعال و مابقی غیرفعال است. 

میزان ذخیره قطعی معادن خراسان شمالی یک میلیارد 
و 58 میلیون تن و میزان ذخیره استخراج اسمی معادن 

11 میلیون و 500هزار تن است.
ســاالنه پنج میلیون و 800 هزار تن مــاده معدنی از 

معادن خراسان شمالی استخراج می شود.
میزان سرمایه گذاری توسط معدنکاران استان یکهزار 
و 340 میلیارد ریال اســت.در کشــور 68 ماده معدنی 

وجود دارد که خراسان شمالی 28 نوع آن را دارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پوشــاک از افزایش 50 درصدی قیمت پوشــاک نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل خبر داد و علت آن را اعمال 
محدودیت در واردات مواد اولیه بدون ظرفیت ســنجی از 

سوی وزارت صمت عنوان کرد.
به گــزارش اتفاقیه به نقل از تجارت نیوز، مجید افتخاری، 
با بیان اینکه طی یک ســال اخیر صنف پوشاک بیش از 
ســایرین از ویروس کرونا متضرر شده است، گفت: تمام 
تعطیالت برای کنترل شیوع کرونا در ابتدای فصل اعمال 
شــد که باعث کاهش فروش پوشاک شــد. این در حالی 
است که پوشاک یک محصول فصلی است و اگر در زمان 
مناسب خود عرضه نشــود با کاهش قیمت شدید مواجه 
می شود.وی همچنین با بیان اینکه قیمت مواد اولیه نسبت 
به زمان مشابه سال گذشــته بیش از دو برابر شده است، 
تصریح کرد: در چنین شــرایطی قیمت پوشاک نیز نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود 50 درصد افزایش داشته 
است. به دلیل همین مشکالت نوع تولید هم عوض شده، 
هر محصولی ارائه نمی شود و تولیدکنندگان از پارچه های 
ارزان تر استفاده می کنند.افتخاری برخی تصمیمات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( صمت و اعمال محدودیت 

در واردات مواد اولیه را علت افزایش غیرمعقول مواد اولیه 
داخلی عنوان کرد و گفت: علــت محدودیت واردات مواد 
اولیه تهران مشخص نیست. برخی از این مواد تولید داخل 
دارند اما ظرفیت شناسی درستی انجام نشده، چرا که این 
میزان تولید پاسخگوی نیاز کشور نیست. نمی تواند به طور 
ناگهانــی روند عرضه و تقاضا را تغییر داد. بلکه باید بعد از 
ظرفیت سنجی دقیق برای مثال اعالم کرد که بعد از طی 
زمان مشخصی واردات محدود می شود.وی همچنین معتقد 
است که مشکل از صنایع نساجی نیست چرا که نخ و پنبه 
به شدت گران شــده و رفتارهای شبه مافیایی نیز در این 
بخش وجود دارد، به طوری که اشخاصی حضور دارند که 
می خواهند واردات مواد اولیه ممنوع شــود تا قیمت آن به 

طور غیر طبیعی افزایش یابد.
حداقل کمک های سال قبل را دوباره ارائه می دادید!

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پوشاک همچنین درباره تاثیرات تعطیلی یک ماهه اصناف 
برای کنترل شــیوع ویروس کرونا، گفــت: در همه جای 
دنیا بعد از اعمال چنین محدودیت هایی تســهیالتی برای 
مشاغل آســیب دیده در نظر گرفته می شود. سال گذشته 
هم بعد از تعطیلی حدود یک ماه فروردین ماه مهلت ســه 

ماهه برای چک و تســهیالت 12 میلیــون تومانی برای 
مشاغل آســیب دیده در نظر گرفته شد.وی با بیان اینکه 
در نظر گرفتن مهلت 20 روزه برای چک ها بعد از تعطیلی 
یک ماهه خنده دار اســت، تصریح کــرد: بعد از یک ماه 
تعطیلی هیچ حمایتی از از مشــاغل و اصناف آسیب دیده 
نشــد. ســازمان امور مالیاتی، بانک ها و سایر بخش های 
دولتی همه مطالباتشان، حتی جریمه یک ساعت دیرکرد 
را نیز دریافت کردند.افتخاری با بیان اینکه باید از خدمات 
کشورهای دیگر در زمان اعمال محدودیت ها الگو گرفت، 
گفت: تعطیلی یک ماهه اخیر بدترین تعطیالت بود. درست 
هم اجرا نشد عده ای تخلف کردند و در شرایطی که خیلی 
از صنوف تعطیل بودند آنها کاسبی کردند. برای مثال برخی 
مشــاغل غیرضرور مثل آبمیوه فروشــی ها باز بودند و در 
موجب تجمع نیز می شدند، اما در بخش پوشاک به ویژه در 

مراکز جاری تعطیل بودند و لطمه سنگینی دیدند.
وی با بیان اینکه بخــش خصوصی برای جبران یک ماه 
حداقل یک چهارم ســال را از دست می دهد، تصریح کرد: 
دولت باید حداقل الگوی سال قبل را پیاده می کرد و تعویق 
سه ماهه مهلت چک ها و پردخت وام اشتغال برای هر نفر 

را در دستور کار قرار می داد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگ؛

نااطمینانی از تامین مواد اولیه تولید مشکل اصلی حوزه لوازم خانگی است موافقت دولت با تمدید بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی

۸۰ معدن خراسان شمالی به بخش خصوصی واگذار می شود

افزایش ۵۰ درصدی قیمت پوشاک و دلیل آن

تحلیل تحوالت اقتصاد کالن و اقدام های بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۰؛

ثبات نسبی در بازارهای ارز و 
مسکن با مدیریت انتظارات تورمی

بانــک مرکزی اعالم کرد: بررســی بازار 
دارایی ها از جمله ارز، ســهام و مســکن 
حکایــت از آن دارد کــه به دنبال تعدیل 
انتظــارات تورمــی از آذر مــاه ۹۹، در 
فروردین ماه 1400 هم چنان ثبات نسبی 
در بازارهای ارز و مســکن حاکم بوده و 
روند اصالحی در بازار سهام ادامه داشته 

است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا ، مدیریت 
انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان 
مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت 
تورم هدف، مستلزم ارائه اطالعات درست 
و به هنــگام از مجموعه تحوالت اقتصاد 
کالن و اقدام های بانک مرکزی به آحاد 
جامعه و فعاالن اقتصادی اســت. این امر 
موجب خواهد شد تا عالوه بر شکل گیری 
درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط 
بهتری اهــداف حفــظ ارزش پول ملی 
)کنترل تورم( و کمک به رشــد اقتصادی 

را پیگیری کند.
بر این اســاس، خالصــه ای از مجموعه 
تحوالت اقتصاد کالن و اقدام های بانک 
مرکزی به منظور دســتیابی به اهداف و 
ماموریت های خود در فروردین 1400 به 

شرح زیر ارائه می شود.
تحوالت اقتصاد کالن

روند کاهشــی رشد ماهانه شاخص بهای 
کاال و خدمات مصرف کننده که از آذرماه 
سال گذشته )به اســتثناء بهمن ماه( آغاز 
شــده بــود، در فروردین ماه امســال نیز 

متاثر از تعدیل انتظارات تورمی و آرامش 
نسبی در بازار ارز ادامه یافت؛ به طوری که 
شــاخص مذکور کمترین رشــد ماهانه 
خود از ابتــدای ســال ۹۹ تاکنون را در 

فروردین ماه تجربه کرد.
تورم ماهانه منفی زیرگروه خوراکی ها و 

آشامیدنی ها
در این ماه، اغلب زیرگروه های شــاخص 
بهــای مصرف کننده رشــدی نزدیک به 
صفر را نسبت به ماه گذشته تجربه کردند 
و بیشترین رشــد نیز مربوط به زیرگروه 
»خوراکی ها و آشــامیدنی ها« بوده است. 
بررســی اقالم کاالیی از جنبه دوام آن ها 
نشــان می دهد انتظارات تورمی عامالن 
اقتصادی و تعدیــل آن بیش ترین اثر را 
در بخش اقالم کاالیی بــادوام به دلیل 
تاثیرپذیری باال از تحوالت بازار ارز داشته 
اســت. به گونه ای که تــورم ماهانه این 
گروه از اقالم در مقایســه با تورم ماهانه 
مهرماه، به صورت معنی داری کاهش و در 
فروردین ماه امســال تورم ماهانه منفی را 

تجربه کرده است.
بررســی بــازار دارایی ها از جملــه ارز، 
ســهام و مســکن حکایت از آن دارد که 
به دنبال تعدیل انتظــارات تورمی از آذر 
ماه ســال 13۹۹، در فروردین ماه ســال 
جاری کماکان ثبات نســبی در بازارهای 
ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصالحی 
در بازار ســهام ادامه داشته است. بر این 
اساس در فروردین 1400 متوسط ماهانه 

نرخ دالر در بازار آزاد نیم درصد نسبت به 
اســفند ماه 13۹۹ کاهش یافت و در بازار 
مسکن نیز متوسط قیمت خرید و فروش 
یــک متر مربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شــده شــهر تهران، در فروردین 
سال جاری نسبت به ماه قبل 3.1 درصد 
کاهش را تجربه کرد. همچنین شــاخص 
کل بورس اوراق بهادار در پایان فروردین 
1400 در مقایســه با روز پایانی اســفند 

13۹۹ معادل 6.۷ درصد کاهش یافت.
نرخ ســود بازار بین بانکــی متاثر از رفتار 
فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش 
محسوســی را نسبت به اســفندماه سال 
گذشــته تجربه می کند. دلیــل این امر 
نیاز نقدینگی بانک ها در مقایسه  کاهش 
با پایان ســال و در نتیجه کاهش تقاضا 
در بازار بین بانکی اســت. بانک مرکزی 
در فروردین ماه سال جاری ضمن تسهیل 
مدیریت منابع بانک هــا تالش کرد تا با 
اســتفاده از ابزارهای سیاستی خود، این 
نــرخ را در محدوده مــد نظر خود تثبیت 

کند.
از ایــن رو، بانــک مرکــزی با انتشــار 
اطالعیه های هفتگی درباره عملیات بازار 
باز و عملکرد ســپرده گذاری قاعده مند و 
اعتبارگیری قاعده مند و همچنین انتشــار 
آمار و اطالعات مربوط به نرخ  سود بازار 
بین بانکی و نــرخ توافق بازخرید، تالش 
دارد تا در کنار اطالع رســانی درخصوص 
وضعیــت پولی اقتصــاد، آگاهی عمومی 

نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست 
پولی را ارتقا بخشد.

نــرخ بــازده اســناد خزانه اســالمی در 
سررســیدهای یک، 2 و سه ســاله، در 
فروردین ماه نزولی بود. نرخ بازده اسناد با 
سررسید یک ساله در فروردین ماه 1400 
با کاهش 24 صدم واحد درصدی نسبت 
به ماه قبل از 21.24 درصد به 21 درصد 
رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید 
2 ســاله در فروردین ماه 1400 به 21.30 
درصد رسید که نسبت به اسفندماه 13۹۹ 
معــادل 66 صدم واحــد درصد کاهش 
نشــان می دهد. اگر چه صعود نرخ های 
بــازده کوتاه مدت و میان مــدت می تواند 
بازار ســرمایه و  منعکس کننده تحوالت 
بازارهای ســایر دارایی ها باشد، اما ثبات 
نســبی این نرخ ها در 2 ماه اخیر نشان از 

بهبود انتظارات تورمی دارد.
الزم به یادآوری است که تعدیل نرخ های 
بازده کوتاه مدت می تواند به با ثبات شدن 
شرایط پولی در اقتصاد کالن کمک کند.

تغییر رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی 
در حرکت به ســمت راهبرد هدف گذاری 
تورمی با محوریت انجــام عملیات بازار 
بــاز، یک تغییــر عمــده از هدف گذاری 
کل های پولی به سمت مدیریت نرخ های 
ســود محســوب می شــود. اما تا زمان 
پیاده ســازی کامل رویکرد جدید و ترمیم 
ســازوکار اشــاعه پولی، رصد و مدیریت 
رشــد کل های پولی همچنان مورد توجه 

سیاست گذار پولی خواهد بود.
در همیــن راســتا و هم جهت با رشــد 
متغیرهــای عمــده پولی در چنــد ماه 
گذشته و بر اســاس ارقام مقدماتی، رشد 
نقدینگی و پایه پولی در 12 ماهه منتهی 
به پایان فروردین مــاه 1400، به ترتیب 
به 38.8 و 26.4 درصد رســید. همچنین 
حجم نقدینگــی و پایه پولــی در پایان 
فروردین ماه 1400 نســبت به پایان سال 
13۹۹ به ترتیب معادل چهار دهم و 1.2 
درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه 
با رشــد متغیرهای مذکور در دوره مشابه 
ســال قبل )به ترتیب 1.۷ و 3.5 درصد( 
به میــزان 1.3 و 2.3 واحد درصد کاهش 

یافته است.
در مجموع رشــد نقدینگــی در 12 ماهه 
منتهی بــه فروردین مــاه 1400 معادل 
38.8 درصد بوده اســت کــه تحت تاثیر 

رشــد ضریب فزآینده نقدینگی به میزان 
5.8 واحد درصد بیشــتر از رشد نقدینگی 
در دوره مشابه ســال قبل )33.0 درصد( 
بوده اســت.در سال های اخیر رفتار برخی 
بانک هــا در رعایت نکردن دقیق ضوابط 
و اســتانداردهای اعالمی بانک مرکزی 
در خلــق دارایی ها نیز نقــش موثری در 
رشد نقدینگی ایفا کرده و به همین دلیل 
بــوده که بانک مرکزی بــا هدف اعمال 
مدیریت و نظارت بــر ترازنامه بانک ها و 
موسســه های اعتباری، سیاست احتیاطی 
مربــوط به محدود کردن رشــد ترازنامه 
بانک ها را در دســتور کار قرار داده است. 
بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از 
تداوم کاهش رشــد پول است، به طوری 
که رشد 12 ماهه پول از حداکثر آن یعنی 
88.6 درصــد در مهر ماه 13۹۹ به 53.۹ 
درصد در فروردین ماه 1400 کاهش یافته 

که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها در 
بوده و نشان دهنده کاهش  اخیر  ماه های 
انتظــارات تورمی و اســتقبال بیشــتر از 

سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها است.
اقدامات بانک مرکزی

بانک مرکــزی در فروردین مــاه 1400 
بــه منظور تنظیم  نرخ ســود بــازار بین 
بانکــی، در تعامل بــا بانک ها اقدام های 
زیــر را انجام داد کــه از جمله آن انجام 
عملیــات بازار باز در مجمــوع به ارزش 
15۷.5 هزار میلیارد ریال در قالب توافق 
با سررســیدهای 14روزه است.  بازخرید 
مانــده توافق بازخریــد از محل علمیات 
بازار باز معــادل ۹5 هزار میلیارد ریال در 
پایان ماه بوده اســت.همچنین اســتفاده 
از اعتبارگیری قاعده مند توســط بانک ها 
برای رفع نیازهــای نقدینگی اضطراری 
بــا حجم 8۷1.2 هزار میلیارد ریال )مانده 

اعتبارگیری در پایان ماه قاعده مند معادل 
13۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده اســت( از 

دیگر اقدام های بانک مرکزی است.
تامین 2.3 میلیارد دالر ارز برای واردات

بانــک مرکــزی همچنیــن اقدام هایی 
هم چون تامین 2.3 میلیــارد دالر ارز به 
منظــور واردات مورد نیاز اقتصاد کشــور 
از این  در فروردین مــاه ســال جــاری 
میــزان معــادل 66۹.3 میلیــون دالر با 
نرخ ترجیحــی به منظور واردات کاالهای 
پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو  اساســی، 
اختصاص یافته اســت انجام داده است.

باتوجه به کاهش انتظــارات تورمی و بر 
این اساس کاسته شــدن از شدت منفی 
بودن نرخ ســود حقیقی، ضرورتی برای 
تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است. 
البته یادآور می شــود در سال جدید حراج 

اوراق دولتی آغاز نشده است.
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کنایه روحانی به کاندیداها در خصوص فضای مجازی
رئیـس جمهـور با بیـان اینکـه نامزدهای انتخابـات به جای فحـش دادن، برنامـه ارائه 
کننـد گفـت: نامزدهـا بگوینـد بـرای مقابلـه بـا خشکسـالی و تحریـم چـه برنامـه ای 
دارنـد؟ کاندیداهـا بـه صراحـت اعـالم کننـد کـه راهبردشـان تعامل اسـت یـا تقابل؛ 
افـراط اسـت یـا اعتـدال؟ نکنـد امـروز فضـای مجـازی خـوب باشـد و فردا کـه رای 

آوردنـد دنبـال فیلترینگ باشـد.

کیهان به خاتمی حمله ور شد
روزنامـه کیهـان نوشـت: بنابـر اخبـار موثـق، خاتمـی تماس هـای پنهانی متعـددی با 
برخـی افـراد دیگـر نظیر سیدحسـن خمینـی و محمدجـواد ظریـف برای نامزد شـدن 
در انتخابـات داشـته و ایـن در حالی اسـت که در صورت باور داشـتن بـه »تدارکاتچی 
و بی اختیـار بـودن رئیس جمهـور« اوال نبایـد بـه چنیـن کاری مبـادرت می کـرد و 
ثانیـا از افـراد واجـد صالحیت هـای ریاسـت جمهوری بـرای ثبت نـام دعـوت می کـرد، 
نـه کسـانی ماننـد سـید حسـن خمینی یـا جـواد ظریف و صـدر کـه در تـراز مدیریت 

اقتصـادی و اجرایـی و سیاسـی دولت نیسـتند.

کنایه کدخدایی به احمدی نژاد
سـخنگوی شـورای نگهبـان نسـبت بـه اخبـار جعلـی منتشرشـده دربـاره بررسـی 
صالحیت هـای داوطلبـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری واکنش نشـان داد. عباسـعلی 
کدخدایـی سـخنگوی شـورای نگهبـان در توییتـر خـود نوشـت: »ایـن روز هـا اخبـار 
جعلـی پیرامـون بررسـی صالحیت هـا زیـاد منتشـر می شـود. برخـی بـا گمانـه زنـی، 
برخـی بـا خبـر محرمانـه، و برخی نیز با اسـتناد به منابـع آگاه و موثق! به این شـایعات 
دامـن می زننـد. در ایـن میـان عـده ای هم بـا تهدیـد شـورای نگهبان سـعی می کنند 

دمـی خوش باشـند!«

۲۰۵ نماینده مجلس خواستار تعقیب قضایی بیژن زنگنه شدند
عضـو هیـات رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی نامـه 205 نماینـده مجلـس خطاب به 
رئیـس جمهـوری دربـاره کـم کاری هـای وزارت نفـت و ترک فعـل زنگنـه وزیر نفت 
را قرائـت کـرد.در بخشـی از ایـن نامه آمده اسـت: اعـالم می نماییم خسـارات چند ده 
میلیـارد دالری در بندهـای فوق االشـاره ناشـی از تـرک فعل آقای زنگنـه وزیر نفت، 
غیـر قابـل گذشـت و اغمـاض بوده و خسـارات وارده به کشـور بـه مراتـب زیانبارتر از 
خسـارات قـرارداد کرسـنت بـوده که مسـتلزم تعقیـب قضایـی و رسـیدگی عاجل قوه 
قضاییـه می باشـد. ملـت عزیز ایران و نمایندگان ملت خواسـتار پاسـخگویی شـخص 
جنابعالـی بـه عنـوان رئیـس دولـت هـای یازدهـم و دوازدهـم در خصوص خسـارات 
عظیـم وارده در پـی فرصـت سـوزی و ترک فعل جنـاب زنگنه و جلوگیـری آن جناب 

از واگـذاری شـتابزده و مشـکوک طـرح های روزهـای پایانی دولت هسـتیم.

باران کوثری: اصرار دارم در تلویزیون نباشم
بـاران کوثـری گفـت: سـریال کار کـردن برایم آسـان نیسـت و به جای سـپری کردن 
مـدت طوالنـی بـا یـک نقـش، ترجیـح مـی دهـم در نقش هـای متفـاوت بـازی کنم. 
مگـر مثـل »دندون طـال« یا »ملکـه گدایان« بخواهم زمان طوالنی با نقشـم سـپری 
کنـم وگرنـه اصـراری به سـریال بازی نکردن نـدارم. منظـورم البته سـریال تلویزیونی 
نیسـت. آن را اصـرار دارم حضـور نداشـته باشـم نـه در سـریال نـه در هیچکـدام از 

برنامه  هایـش. ولـی در پلتفرمهـا اگـر نقـش جذابـی پیشـنهاد بشـود حتمـا بـازی مـی 
» کنم.

طعنه روحانی به سعید جلیلی و احمدی نژاد
حجـت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانـی روز چهاشـنبه در جلسـه هیـات دولت، با 
اشـاره بـه مذاکـرات وین گفـت: حاال هم کـه می خواهیـم تحریم را برداریـم یک عده 
مرثیـه می خواننـد. عجیـب اسـت نمی شـود آدم بگویـد مـن هم بـه فکر مردم هسـتم 
امـا وقتـی تحریـم می خواهد برداشـته شـود گریه و زاری بکنـد و مرثیـه بخواند. مرثیه 
خوانـی بـرای زندگـی مـردم تـوام با روضـه خوانی بـرای برداشـتن تحریـم قابل جمع 
نیسـت. اگـر شـما بـه فکر مردم هسـتید خوب اسـت که ما تحریـم را بـر می داریم چرا 
انقـدر شـما ناراحـت هسـتید چرا از وین ناراحت هسـتید وین یک شـهر و کشـور دیگر 
اسـت. می گوینـد چـرا ویـن را رهـا نمی کنیـد. ویـن یـک مرکزی هسـت کـه در آنجا 
مذاکـره مـی کننـد. وی تصریح کرد: این دولت چـه بخواهند و چه نخواهند در هشـت 
سـال مذاکـره ای نکـرد اال اینکـه موفق بیـرون آمد شـرایط این دولت با شـرایط قبل 
فـرق می کنـد. بعضی هـا بودنـد نرفتنـد در مذاکـره ای مگـر اینکـه قطعنامـه ای علیـه 
کشـور گرفتنـد و آمدنـد. مـا هیـچ مذاکـره ای انجـام ندادیـم مگـر ایـن کـه پایانـش 

پیـروزی بود.

پژمانفر: این فرد آبروی من را می برد
رئیـس کمیسـیون اصـل ۹0 گفـت: مدتـی اسـت فردی با اسـم بنـده بـه اداره ها زنگ 
می زنـد و از آنهـا اخـاذی می کنـد کـه بایـد بـا وی برخـورد شـود. حجـت االسـالم 
نصـراهلل پژمانفـر در جلسـه علنـی امـروز مجلـس شـورای اسـالمی طـی تذکـری 
شـفاهی،گفت: متاسـفانه نزدیـک بـه ۷ ماه اسـت که فردی با اسـم بنده بـه اداره های 
مختلـف زنـگ مـی زنـد و اخـاذی مـی کنـد. وی بیـان کـرد: بنده ایـن موضـوع را به 
دسـتگاه هـای امنیتـی وحراسـت مجلـس گفتـم و تقاضای بنده این اسـت کـه هیات 
رئیسـه مجلـس شـورای اسـالمی هـم بـه ایـن موضـوع ورود کنـد چـرا که ایـن فرد 
آبـروی بنـده را مـی برد. سیدامیرحسـین قاضی زاده هاشـمی که ریاسـت جلسـه را بر 
عهـده داشـت در پاسـخ بـه این تذکر گفت: باالخره حسـن شـهرت هم دردسـر دارد و 

برخی از حسـن شـهرت شـما اسـتفاده مـی کنند.

فریدون عباسی: از شورای نگهبان نمی ترسم
فریـدون عباسـی: مـن فکـر نمی کنـم بـه علـت تـرس از شـورای نگهبان باشـد چون 
بنـده نترسـیدم کـه امضـا نکـردم یعنـی اگـر ایـن قاعده حاکم باشـد بنـده هـم باید تا 
حـدودی هـوش و حـواس دارم کـه آن را امضـا کنـم تـا بنـده را ردصالحیـت نکننـد 
چراکـه بـرای ریاسـت جمهـوری هـم ثبـت نـام کـردم. بنـده فکـر نمـی کنـم چنین 

مسـائلی هویـت و سـابقه مـا را خدشـه دار کند.

اصالحات نمی تواند خودش را مبرا از عملکرد دولت روحانی بداند
نماینـده سـابق مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه اکثـر مدیرانـی کـه در این 
دو دوره روی کار بودنـد هـم اصـالح طلـب هسـتند ادامـه داد: اصالحـات نمـی توانـد 
خـودش را مبـرا از عملکـرد دولـت روحانی بداند. دولـت هم اکنون در تالش اسـت در 
مذاکرات وین دسـتاوردی داشـته باشـد تا مانوری بدهد. اما مذاکرات وین دسـتاوردی 
بـرای اصـالح طلبان به ارمغـان نخواهد آورد.نقوی حسـینی افزود: البتـه این مذاکرات 

هـم بـه نتیجه نمی رسـد و اسـتراتژی جمهوری اسـالمی ایـران در مذاکـرات وین لغو 
تحریـم هـا اسـت در صورتـی کـه غـرب در صـدد تعلیـق تحریم ها اسـت. هر کسـی 
نامـزد اصـالح طلبان باشـد میـدان انتهابـات 1400 را باختـه چون مردم بـه هیچ وجه 

بـه اصـالح طلبـان اعتمـاد نمی کننـد و اقبالی هم نشـان نمـی دهند.
نماینـده سـابق مجلـس شـورای اسـالمی در ادامـه افزود: البتـه اصالح طلبـان ممکن 
اسـت بـه دنبـال نامـزد اجـاره ای بوده و با علـی الریجانی هـم گفت وگو کرده باشـند، 
امـا الریجانـی هـم باهـوش اسـت و بـه شـرایط اصـالح طلبـان واقـف اسـت و بعیـد 
می دانـم بـا پرچـم اصـالح طلبان بـه صحنـه بیاید.بـه گفته این فعـال اصولگـرا، علی 
الریجانـی حتـی در بیـن مـردم هـم رای نـدارد و اگـر زیـر پرچـم اصالح طلبـان هم 
بـرود شـرایطش بدتـر مـی شـود. الریجانی بـا این شـرایط بـا آرم اصالح طلبـان وارد 
نخواهـد شـد. امـا اصـالح طلبـان به جهانگیـری اقبـال دارنـد و مابقی اصـالح طلبان 
بعیـد اسـت از فیلتـر شـورای نگهبـان رد شـوند، زیـرا دارای شـرایط رجـل سیاسـی و 

نیسـتند. مذهبی 

اعتدال و توسعه جانب الریجانی را می گیرد یا جهانگیری؟
غالمعلـی رجایـی، از چهره هـای سیاسـی نزدیک به هاشـمی رفسـنجانی در گفت وگو 
بـا »نامـه نیـوز« بـا اشـاره بـه اینکـه » سـمت و سـوی روحانی و حـزب او به سـمت 
الریجانـی اسـت« گفـت: »اگـر غیـر از ایـن بـود جهانگیـری نمی گفت که مـن حتی 
اختیـار تغییـر منشـی خـود را نداشـتم«.وی این حمایـت و گرایش به سـوی الریجانی 
را بـه سـود او ندانسـت و در توضیـح چرایـی آن، بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه »حزب 
اعتـدال و توسـعه به دکتـر روحانی چسـبندگی دارد« گفـت: »طبیعتا فـراز و فرود های 
دولـت پـای ایـن حـزب نوشـته می شـود کمـا اینکـه پـای اصالح طلبـان نوشـته شـد 

اگرچـه کـه فاصلـه آنان بـا روحانـی فاصلـه قابل قبولی اسـت.«
وی تاکیـد کـرد: »آقـای روحانـی بـه خاطـر بـد عمـل کردن هـا و بدبیاری هـا عقبـه 
سیاسـی سـابق را نـدارد چـه برسـد کـه بخواهـد از حزبـی حمایـت کـرده و در نهادی 
مختلـف از جملـه دولـت، مجلـس و شـورها تاثیرگـذار باشـد. دقـت داشـته باشـید که 
خـروج ترامـپ از برجـام ضربـه سـختی بـه دولـت و روحانـی زد. بـه اضافـه اینکـه 
فاصلـه گرفتن هـای بیخـودی او از مـردم و اتخـاذ سیاسـت هایی که مـردم را در تنگنا 
قـرار داد مثـل شکسـت سـنگین مـردم در بـورس یـا لطمـه ای از افزایش سرسـام آور 
قیمـت مسـکن و ... خوردنـد بـه موقعیـت آقـای روحانـی صدمـات جدی زده اسـت«.

رجایـی همچنیـن گفـت: »اعضای حـزب و کسـانی که اطـراف آقای روحانی هسـتند 
هـم نتوانسـتد در یـک معادلـه و معاملـه مطلـوب اصالح طلبـان را کنـار خـود داشـته 
باشـند. مصداقـش آنکـه بارها آقـای واعظی گفت کـه اصالح طلبان در پیـروزی دولت 
روحانـی نقـش نداشـته اند و باعـث شـد کـه آدم در سـالمت تحلیلـی آنها شـک کند. 

ایـن مسـائل کافـی اسـت تـا دریابیم کـه حـزب روحانی به حاشـیه مـی رود«.
عوامل موثر در کناره گیری عارف از زبان یک اصالح طلب

جـالل جاللـی زاده، عضـو حـزب اتحـاد ملت بـه عوامـل موثـر در کناره گیـری عارف 
اشـاره کـرد و گفـت: » قاعدتـا کاندیدایـی کـه قصـد حضـور در صحنـه رقابت هـای 
هـم  و  همفکـران  همراهـی  و  اقدامـات  رفتار هـا،  روی  دارد،  را  جمهـوری  ریاسـت 
جناحی هـا و هـم حزبی هـای خودش حسـاب می کنـد. آقای دکتـر عارف هـم با توجه 
بـه اینکـه سـال ها در میـان اصالح طلبان بـوده، معـاون اول دولت اصالحـات و رئیس 
فراکسـیون امیـد بـوده و ... انتظار داشـت کـه نهاد اصالح طلبـان روی او اجمـاع کنند. 
احتمـاال انتظـار داشـت که نهـاد اجماع سـاز اصالح طلبـان از او دعـوت و حمایت کند. 

بـه نظـر من عدم اسـتقبال نهاد اجماع سـاز موجب شـد کـه او زمینه را بـرای ورود خود 
فراهـم نبینـد و دلسـرد شـود«.وی افـزود: »ضمـن اینکه احتمـاال پیش بینـی کرده که 
اگـر بـدون حمایـت اصالح طلبـان وارد عرصه شـود، بـا اسـتقبال مردم مواجه نشـده و 
رای نیـاور لـذا تصمیـم گرفتـه کـه قبـل از ورود یا شکسـت خـودش را کنار بکشـد و 

هزینـه مـادی و معنـوی را بـرای خود ایجـاد نکند«.
ایـن فعـال سیاسـی اصالح طلـب ادامـه داد: »ضمـن اینکـه تبلیغـات منفـی بـر علیـه 
آقـای عـارف زیـاد بـوده و مـدام می گفتنـد کـه او در مجلـس موضع گیری هـا قـوی 
نداشـته یـا عملکـرد ضعیفی داشـته اسـت. همه این هـا قطعـا در تصمیم گیـری عارف 
نقـش داشـته اسـت«.این نماینـده پیشـین مجلـس همچنیـن گفـت: »ایـن را نیـز در 
نظـر داشـته باشـید کـه عـارف در انتخابـات دور اول آقای روحانـی آمد و متاسـفانه با 
حمایـت از روحانـی و کنـار گذاشـتن او هـم به عـارف ضربـه زدند و هم به خودشـان. 
ای کاش کـه همـان موقـع از عـارف حمایـت کرده بودنـد و ایـن هزینه هـای سـنگین 
بـه آنـان تحمیـل نمی شـد. به نظـر من آقـای عـارف از همان زمـان قـدر دل آزردگی 
داشـت و باتوجـه بـه همـان تصمیـم گرفـت که این بـار خـودش را فدا نکنـد«.وی در 
پاسـخ بـه اینکـه آیـا ایـن تصمیـم عـارف موجـب خواهـد شـد کـه اگـر اصالح طلبان 
یـا گزینـه مـورد حمایت آنـان برنـده انتخابـات بود، عـارف در دولـت جایـگاه ویژه ای 
داشـته باشـد؟ گفـت: »ایـن موضوع بسـتگی به نظـر رئیس جمهـور آتـی دارد که باید 
دیـد کـه او دربـاره اینکـه چقـدر می توانـد از آقای عـارف و تجربیـات او اسـتفاده کند، 
چگونـه می اندیشـد. بـه نظـر من البته آقـای عارف بسـیار خوش فکر، دلسـوز و توانمند 
اسـت و چه در ریاسـت دانشـگاه تهـران و چه در معـاون اولی رئیس جمهور دلسـوازنه 

انجـام وظیفه کرده اسـت«.

تعدادی از نمایندگان مجلس با رئیسی دیدار کردند
عضـو فراکسـیون انقـالب مجلـس از دیـدار جمعـی از نماینـدگان مجلـس شـورای 
اسـالمی بـا رئیسـی خبـر داد.محمـود احمدی بیغـش، نماینـده مـردم شـازند از دیـدار 
عصـر امـروز )چهارشـنبه( تعـدادی از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی بـا سـید 
ابراهیـم رئیسـی در مجتمع سرچشـمه تهـران خبر داد.بـه گفته وی در این جلسـه بالغ 

بـر 120 نفـر از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی حضـور دارنـد.

موضوع فیلترینگ اینستاگرام و نامه ای که بالاثر شد
نامـه صـادر شـده از سـوی یکـی از معاونین قضایـی رییس کل دادگسـتری اسـتان 
تهران مبنی بر فیلترینگ اینسـتاگرام، همان سـاعت از سـوی رئیس کل دادگسـتری 
اسـتان تهـران بالاثر شـده اسـت.در پـی انتشـار ادعایی در فضـای مجـازی مبنی بر 
صـدور نامـه ای به منظور فیلترینگ اینسـتاگرام از سـوی دسـتگاه قضا، مرکز رسـانه 
قـوه قضاییـه اعـالم کـرد: پیش تر نامـه ای از سـوی جـواد جاویدنیا یکـی از معاونین 
قضایـی رییس کل دادگسـتری اسـتان تهـران، در مـورد فیلترینگ اینسـتاگرام صادر 
شـده بـود کـه بالفاصلـه در همـان سـاعات اولیـه از سـوی محمـد جـواد حشـمتی 
رئیـس دادگسـتری اسـتان تهـران بالاثـر شـده اسـت.طبق اعـالم مرکز رسـانه قوه 
قضاییـه، اقـدام جاویدنیـا در نوشـتن چنیـن نامـه ای یـک تخلـف اداری و مداخله ای 
خـارج از وظایـف و اختیـارات نامبـرده بـوده اسـت.بنابراین گـزارش، پـس از اقـدام 
رئیـس کل دادگسـتری تهـران در بالاثـر کردن نامـه فوق الذکـر، نامبـرده )جاویدنیا( 
بـه جهـت انجـام اقـدام غیرقانونـی، تحـت تعقیـب دادسـرای انتظامـی قضـات قرار 

اسـت. گرفته 
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