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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

در قانون بودجه 1400 گنجانده شود

برای اجرای همسان سازی مستمری بازنشستگان نیازمند میل هستیم 
که در قانون بودجه  سال 1400 گنجانده شود و دیگر نیازی به اختصاص اعتبارات 

جداگانه نباشد.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان این نکته گفت:  »هدف 
اصلی ما افزایش حقوق بازنشستگان و تحقق همسان سازی است. امسال 
شیب این افزایش کمی بیشتر شد و حقوق ها در چارچوب همسان سازی بین 
22 تا 54 درصد افزایش یافت، همچنین کوشش می شود که برای  سال آینده باز 
هم افزایش بیشتری اعمال شود.«اکبر افتخاری با تأکید بر اینکه درهم ریختن 
امتیازهای شغلی بازنشستگان کار درستی نبوده و باعث تبعیض و نارضایتی 
شده است، تأکید کرد: »باید امتیازها حفظ و برای افزایش حقوق ها روی ضریب 
ریالی کار می شد.«او با اشاره به اتفاقات خوبی که در حوزه بیمه تکمیلی درمان رخ 
داده است، گفت: »برای افزایش تعهدات پوشش بیمه تکمیلی درمان با شرکت 
آتیه سازان حافظ وارد مذاکره شدیم و با افزودن الحاقیه ای به قرارداد جاری و از 
خردادماه 1399 پوشش های بیمه تکمیلی درمان را ارتقا و سقف تعهدات آن را 
افزایش دادیم، همچنین درحال اصالح فرآیند بیمه درمان هستیم.« افتخاری 
افزود: »عالوه بر در نظر داشتن طرح هایی برای بیمه عمر، پیگیر هستیم تا 

شبکه ای از دندان پزشکان را با نظارت صندوق بازنشستگی و با کمک بیمه ملت 
ساماندهی کنیم تا بابت هر خدمتی که با تخفیف ارایه می کنند، ضمانتی نیز 
بدهند.«مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: »در تعیین 
سقف تعهدات بیمه تکمیلی درمان اگر بیشترین تعهدات به بخش درمان پایه 
اختصاص پیدا می کرد، بیشتر افراد از بیمه تکمیلی خود بابت اموری مانند 
پرداخت حق ویزیت پزشکان )که در مقابل هزینه های دیگر چندان زیاد نیست( 
استفاده می کردند و برای پرداخت هزینه های هنگفت درمان های تخصصی 
منابع  محدودیت  به  توجه  با  و  دلیل  همین  به  می شدند.  مشکل  دچار 
سعی می کنیم بودجه طوری تخصیص داده شود که بیشترین فایده را برای 
بازنشستگان داشته باشد.«افتخاری با اشاره به اینکه در  سال 95 حدود 130 هزار 
نفر از بازنشستگان تعداد 3هزارو500 سهم بیمه ملت را به قیمت 200تومان 
خریدند، گفت: »درحال حاضر ارزش این سهم به 2هزارو300 تومان رسیده 
 ETF راه اندازی صندوق از  است.«مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: »این 
صندوق سهام ارزنده ای دارد و به زودی وارد بازار خواهد شد و برای خرید سهام 

این صندوق برای بازنشستگان تسهیالتی در نظر گرفته شده است.«
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مـــــــرور

 سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبر 
داد که بعد از درخواست ترکیه برای ازسرگیری 
برای  مجوز  صدور  ترکیه،  و  ایران  بین  پروازها 
شرکت های هواپیمایی داخلی به تدریج درحال 
انجام است و پروازهای ترکیه به زودی از سرگرفته 

می شود.
 رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: »از نیمه 
دوم  سال 9۸ تاکنون دامپروران و دامداران به 
دلیل روبه روشدن با مازاد تولید دام سبک و 
سنگین دچار زیان شده اند که ادامه این روند 
تولید گوشت قرمز  سال آینده را با معضل روبه رو 

می کند.
و  پرنده  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس   
ماهی تهران گفت: »طبق مصوبه ستاد تنظیم 
کیلویی  نرخ  با  یکشنبه  از  غ  مر گوشت  بازار، 
15 هزار تومان در میدان بهمن )مرکز اصلی توزیع 

غ در تهران( عرضه می شود.« گوشت مر
 مرکز آمار ایران در گزارشی اعالم کرد که 24 درصد 
خانوارهای  4.5 درصد  و  شهری  خانوارهای 

روستایی در  سال 9۸ اجاره نشین بوده اند.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران گفت: »بیش از 20 درصد از خانه های خالی 
کشور با عدد حدود 500 هزار واحد برای استان 

تهران است.«
صدور  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت   
درباره  کار  شورای عالی  مصوبه  بخش نامه ای، 
تغییر حداقل مزد از اول تیرماه امسال را ابالغ کرد.

رشد 3.3 درصدی شاخص بورس 
همزمان با آغاز معامالت دارا یکم

شاخص کل در پایان معامالت هفتم تیرماه 
موفق شد رشد حدود 4۷ هزار واحدی را ثبت کند. 
این رشد درحالی اتفاق افتاد که سامانه معامالتی 

کارگزاری آگاه همچنان دچار مشکل بود.
به گزارش تجارت نیوز، شاخص کل بازار سرمایه 
دومین هفته از تیرماه را با رشد 4۶ هزار و ۸22 واحدی 
معادل 3٫3 درصد به پایان برد. شاخص کل هم وزن 
نیز 9 هزار و ۶04 واحد رشد را تجربه کرد و با بازدهی 
مثبت 2٫22 درصدی به سطح 441 هزار و ۶10 واحد 
رسید. در جریان معامالت روز گذشته بازار سرمایه، 
نمادهای فارس، فوالد، فملی و شستا به ترتیب با 
3522 ،3909 ،3949 و  2394واحد بیشترین تأثیر را در 
رشد شاخص کل داشتند، این درحالی است که در 
پیش بینی روند بازار نیز یکی از کارشناسان گفته بود 
به احتمال زیاد نمادهای شاخص ساز و نمادهایی 
که حقوقی ها از آنها حمایت کردند، این هفته مثبت 
باشند. همچنین برترین گروه های صنعت دیروز را 
بانک ها، شیمیایی و فلزات اساسی تشکیل دادند. 
در پایان معامالت روز شنبه بیش از یک میلیون و 
95 هزار معامله در بورس انجام شد که در نتیجه آن 
بر  بالغ  ارزشی  با  سهم  ۸20 میلیون  و  5 میلیارد 

9٫5 هزار میلیارد تومان دادوستد شد.

 الگارد: بدترین بخش کرونا را 
پشت سر گذاشته ایم

رئیس بانک مرکزی اروپا نسبت به بروز موج دوم 
همه گیری کرونا هشدار داد.به گزارش ایسنا به نقل 
از خبرگزاری فرانسه، کریستین الگارد با ابراز امیدواری 
نسبت به تقویت تدریجی رشد اقتصادی منطقه 
یورو گفت که این منطقه احتماال بدترین بخش 
کرونا را پشت سر گذاشته است، اما با توجه به باال 
باقی ماندن میزان شیوع کرونا در مناطق مختلف 
ممکن است شاهد ایجاد موج دوم کرونا نیز باشیم. 
او از مقامات و سیاست گذاران مالی و پولی جهان 
خواست تا خود را برای مواجهه با موج دوم کرونا 
آماده کنند و افزود: »یک نکته مهم آن است که توجه 
است  ممکن  اقتصادی  رشد  احیای  روند  کنیم 
ممکن  باشد.  تکاملی  و  چندمرحله ای  تدریجی، 
است برخی از بخش های اقتصادی نیرومندتر از 
قبل ظهور کنند و برخی از بخش های اقتصادی نظیر 
تفریح و سرگرمی شاید دیگر هیچ گاه به سطوح قبل 

از زمان شیوع کرونا بازنگردند. 

 چراغ سبز دولت و مجلس
 برای ساخت آپارتمان های 25 متری

ساخت آپارتمان های 25 تا 40 متری که اواخر  
و  شهرداری  اخیرا  و  ح شد  مطر گذشته  سال 
وزارت کشور روی آن توافق کردند، مورد تأیید 
نمایندگان مجلس قرار گرفته و به اجرا نزدیک 

شده است.
گذشته  سال  آذر   اواخر  ایسنا،  گزارش  به 
بود که معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
ح ساخت خانه های 25 تا 40 متری  تهران از طر
خبر داد و گفت که احداث این نوع واحدها نه 
ح که  یک انتخاب، بلکه ضرورت است. این طر
و  موافقان  و  کرد  پا  به  زیادی  سروصدای 
مخالفانی داشت، اخیرا طبق تفاهم نامه ای به 
تأیید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده 
پایتخت واحدهای  آن در  که براساس  است 
به  پاسخگویی  شد.  خواهد  تولید  کوچک 
افزایش  مسکن،  بازار  نیاز  از  مهمی  بخش 
ح  عرضه و کاهش تقاضا ازجمله فواید این طر
عنوان می شود؛ هرچند مخالفانی نیز حتی در 
نباید  معتقدند  که  دارد  شهری  مدیریت 
الگوی مصرف را به زندگی در این نوع واحدها 
ح تفصیلی حداقل  عادت بدهیم. مطابق طر
متراژ واحدهای مسکونی در شهر تهران 35 
ساخت  پیشنهاد  براساس  که  است  متر 
خانه های 25 متری، این میزان باید به 25 متر 
با  شهرداری  اخیر  توافق  کند.  پیدا  کاهش 
کمیسیون  که  می دهد  نشان  کشور  وزارت 

ماده 5 مخالفتی با این کاهش متراژ ندارد.

]شهروند[ در کمتر از یک هفته گذشته 220 میلیون دالر به بازار »پاچیده« شد، 
اگرچه بانک مرکزی اعالم کرده که مخالف »ارزپاشی« است، اما گفته شده که این 
دالرها از سوی »بازارساز« به بازار ارز وارد شده، حاال سوال این است که »بازارساز« 
لقب کیست؟ و کدام منبع توانسته با تزریق حجم زیادی دالر قیمت ارز را کاهش 
گوناگون  ارزهای  نرخ  صعودی  روند  که  گذشته  هفته  چهارشنبه  از  دهد؟ 
به خصوص دالر و یورو در بازار متوقف و با کاهشی نسبی روبه رو شده است، 
بسیاری از فعاالن بازار درباره ارز پاشی صورت گرفته توسط بازارساز و تأثیر این اقدام 
در کاهش نرخ ارز ها گفته اند، هرچند خبرها درباره این اقدام بازارساز طی روز های 
گذشته در خبرگزاری های رسمی کشور نیز بازتاب داشته است و هر کدام ارقامی از 
ارز های تزریق شده به بازار ارایه داده اند. روز گذشته خبرگزاری ایرنا درباره شرایط 
بازار ارز در نخستین روز هفته و تزریق  ارز صورت گرفته از سوی بازارساز نوشت: 
»حدود ۷0 میلیون دالر در روز شنبه توسط بازارساز به بازار تزریق شد که تنها برای 
حدود ۸00 هزار دالر خریدار وجود داشت که نشان می دهد میزان تقاضا در این بازار 
کاهش یافته و قیمت ها روند نزولی یافته است.« خبرگزاری دولت در ادامه گزارش 
خود به شروع این روند در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: »در هفته گذشته نیز 
بیش از 150میلیون دالر توسط بازارساز با هدف مدیریت بازار و تأمین تقاضا به بازار 
ارز  عرضه شد.« تمام این وقایع درحالی صورت می گیرد که سه شنبه هفته گذشته 
رئیس کل بانک مرکزی گفته بود دستگاه تحت مسئولیت او اگر نیاز باشد و در 
صورتی که تداوم نوسان در بازار ارز ادامه یابد، در بازار مداخله می کند. این گفته ها و 

خبرهای  سرخط  روی  بازار  در  مرکزی  بانک  توسط  ارز  تزریق  از  که  خبرهایی 
خبرگزاری های رسمی کشور قرار گرفت، از سوی کارشناسان به عنوان شواهد 
مداخله بازارساز در بازار ارز در نظر گرفته شد. اما این همه درحالی است که روز 
گذشته رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به وضع فعلی نرخ ارز تأکید 
کرد که »بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی حرکت بازار ارز را رصد کرده است و مانند 
دو سال گذشته با مدیریت نوسانات، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.« 
همچنین تلویحا به عدم ارز پاشی در بازار توسط بانک مرکزی اشاره داشت. 
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: »سیاست گذاری پولی و 
ارزی در شرایط عادی کاری پیچیده است. البته این به معنی بیان نکردن آنچه بانک 
مرکزی انجام می دهد، نیست و من نیز بر این اساس، همواره تالش کرده ام تا 
صادقانه سیاست ها را به مردم عزیز توضیح دهم تا خطای شکل گیری واقعی 
انتظارات را کاهش دهم. این بخشی از وظیفه من است.«او افزود: »درمقوله رشد 
نقدینگی باوجود اینکه در سیاست پولی جدید، کانال انتقال سیاست  پولی، 
حجم نقدینگی نیست، ولی در هر صورت بار دیگر یادآور می شوم که رشد نقدینگی 
از ابتدای امسال تا نیمه خرداد در مجموع با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با 
کرونا و تنخواه دولت به ۶.2 درصد رسیده است. حتی اگر در بدبینانه ترین حالت 
همین روند تا آخر  سال ادامه داشته باشد که بسیار بعید است، نرخ رشد نقدینگی 
کمتر از نرخ رشد  سال گذشته خواهد بود و در راستای همان هدف تورمی است. 
بی اطالعی برخی از اطالعات واقعی نباید دستاویزی برای تشویش اذهان و دمیدن 
بر بی ثباتی شود.« رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ادامه گفت: »دالیل 
نوسانات بازار ارز را توضیح دادم. بدیهی است برای چنین دوره هایی که تکانه های 
کوتاه مدت را در اقتصاد تجربه می کنیم، هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی، منابع 
خود را در بازار نمی پاشد. بانک مرکزی قطعا با نوسانات سفته بازی مقابله می کند. 
روند سه روز اخیر نیز نشان داد که بازارسازی قدرتمند در بازار از هرگونه بی ثباتی و 
تالطم جلوگیری خواهد کرد. خیرخواهان می دانند که ارزپاشی با مقابله با جریانات 
سفته بازی متفاوت است. تکانه اخیر موقتی است و درحال گذار و بانک مرکزی 
بدون هیچ هیجانی حرکت بازار ارز را رصد کرده و مانند دو سال گذشته با مدیریت 
نوسانات، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.«جدای از اشاره رئیس کل 
بانک مرکزی به موضوع نقدینگی و آنچه که او روند کاهشی آن می داند و به صورت 
می خواهند  برخی  که  سیگنال هایی  روی  فرستادن  پارازیت  برای  و  تعمدی 
به هم ریختگی بازار ارز را ماحصل فربه شدن نقدینگی کشور تفسیر کنند؛ موضوع 
تزریق عمده ارز به بازار یا همان ارزپاشی مسأله ای است که واقعیت ها حکایت از 
انجام آن توسط بازارساز دارند. اما به نظر این نهاد نمی خواهد به صورت رسمی آن را 

اعالم کند و به گردن بگیرد.

 بودجه اختصاصی برای
 همسان سازی مستمری بازنشستگان 

220 میلیون دالر به بازار تزریق شد

« بانک مرکزی است یا دیگری؟  »بازارساز

غ تخم گذار استان تهران با اشاره به ادامه روند  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مر
غ در بازار گفت: »اگر تدبیری برای تأمین نهاده های دامی  صعودی نرخ تخم مر

نشود، با چالش در تولید مواجه می شویم.«
غ دو نرخی شده است، گفت:  به گزارش مهر، ناصر نبی پور با بیان اینکه تخم مر
»یک قیمت ساختگی از سوی دولت اعالم شده، 9,500 تومان برای هر کیلوگرم 
غ در  غ است و میانگین قیمت بازار 11 تا 11 و 500 تومان برای هر کیلوگرم تخم مر تخم مر
مرغداری است.« او اضافه کرد: »دولت قیمت را براساس تأمین نهاده با نرخ های 
مصوب اعالم کرده است، درحالی که نهاده ها با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان 
نمی رسد و افزایش قیمت سرسام آوری داشته است. این فعال بخش خصوصی 
غ برای مصرف کنندگان به حدود 33 هزار تومان  درباره اینکه قیمت هر شانه تخم مر
رسیده است، گفت: »با شرایطی که وجود دارد، این اتفاق عجیبی نیست. طی 10 تا 15 
روز گذشته شایعه شد که قیمت گازوییل قرار است افزایش یابد و همین مسأله 
موجب افزایش 30 درصدی نرخ کرایه ها شده است، درحال حاضر یک کیلوگرم 

غ ۸00 تومان کرایه بار می خورد.« تخم مر

غ ادامه دارد روند صعودی قیمت تخم مر

بازار

خبرگزاری مهر


