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رکاب زنی به عشق 
یارمهربان 

 سالم فوتبال
 به پول های زیرمیزی 

بر سر مواضعم
خواهم ایستاد 

کرات دوحه  مذا
 به پایان  رسید 

 پایان زندگی
ک    4 مجرم خطرنا

در حیاط زندان 

گفت و گوی »شهروند« با معلم 
 دوچرخه سواری که برای روستاها

 و مناطق محروم کتاب هدیه می برد 

 »شهروند« از  کاهش نگران کننده 74 درصدی  آمار ازدواج در مناطق روستایی گزارش می دهد 5

 دیپلماسی همسایگی
در ایستگاه »عشق آباد«

 چراِغ خاموش خانه بخت 
در    روستاها

8

 نمایندگان مجلس 
کید کردند: در دیدار با دکتر کولیوند تا

 سقف قرارداد، پاداش های پشت پرده را 
در لیگ برتر احیا خواهد کرد 

 دو بازیگر سینما»ترانه علیدوستی« 
را  به دادگاه کشاندند 

 سحرگاه دیروز 3 متجاوز و یک قاتل اعدام شدند 
و 2 قاتل دیگر مهلت گرفتند 

 

کرات،  امیرعبداللهیان:شرط موفقیت  در مذا
واقع بینی همه طرف هاست 

 تاثیر شبکه های اجتمای 
 و ماجرای تجمع بلوار چمران شیراز 

در گفت وگوی »شهروند« با دکتر محمد 
، استاد علوم ارتباطات  سلطانی فر

خیلی دل مان 
 می خواهد  مردم ما 

تافته جدا بافته باشند!  

 پیگیری
  وضع  کار و معیشت

  20 هزار امدادگر   
در  خانه ملت 

 رئیسی  در ششمین اجالس سران کشورهای
ساحلی دریای خزر  از راهبرد ایران گفت  2

 گزارش های اختصاصی 
 خبرنگار ما  از زلزله افغانستان را  

» شهروندآنالین« بخوانید و ببینید در

مشارکت های مردمی جمعیت هالل احمر  برای کمک به زلزله زدگان افغانستان 
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بهادری جهرمی در مورد حقوق بازنشستگان:

مصوبه دولت به نفع کسانی است که حقوق کمتری می گیرند  
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

 برخورد با قیمت سازی صوری و شرط بندی روی قیمت ارز
نظــر  پیرامــون   بهادری جهرمــی 
دولــت دربــاره اصــاح مصوبــه مجلس 
کیــد  تا بازنشســتگان  حقــوق  دربــاره 
کــرد: »حقــوق بازنشســتگان ســازمان 
تامین اجتماعی به پیشــنهاد سازمان 
تامیــن اجتماعــی و بــا تصویــب هیــأت 
وزیــران مشــخص می شــود.«  او افزود: 
»پیــش از ایــن در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ 
حقــوق  بــرای  ۱۰درصــدی  افزایــش 
کشــوری  بازنشســتگان صندوق هــای 
مجلــس  مصوبــه  مطابــق  لشــکری  و 
درنظر گرفته شــده بود، اما درخصوص 
بــا  اجتماعــی  تامیــن  بازنشســتگان 
اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان  تدبیــر 
افزایــش حقــوق بیــش از ایــن در نظــر 
گرفتــه شــده اســت تا هــم جبــران تورم 
ســال های اخیــر باشــد و قــدرت خرید 
حفظ شــود و هم در سقف توان تامین 
این میزان باشد. در این مصوبه هیأت 
تطبیق نقطه نظر و سواالت و ابهاماتی 
داشــتند و دولــت پاســخ آنهــا را تقدیم 

هیــأت کــرده اســت.« بهادری جهرمی 
گفــت: »هیــأت وزیــران باید بــه تعادل 
یــا تــوازن یــا تناســب پرداخــت حقــوق 
تمــام بازنشســتگان دقت نظر داشــته 
باشــد. هیأت وزیران با بررســی جوانب 
موضــوع، مصوبــه ای دارد کــه طــی آن 
پیشــنهاد تامیــن اجتماعــی را بررســی 
پیشــنهاد،  آن  چارچــوب  در  و  کــرده 
مصوبــه ای را تصویــب کــرده کــه اتفاقــا 
در راستای همان پیشــنهاد است و به 
روش پلکانــی معکــوس تنظیم شــده و 
به نفع کسانی است که حقوق کمتری 
می گیرنــد.« ســخنگوی دولــت اظهــار 
کــرد: »ســازمان تامیــن اجتماعــی یک 
مجموعــه خودگردان اســت کــه تامین 
منابــع و پرداخــت هــم بایــد از ســوی 
خود آنها انجام شــود. بایــد تراز تجاری 
الزم را بــرای پرداخت داشــته باشــد که 
تامیــن منابــع و پرداخــت آن هــم بــه 
عهده خود ســازمان تامیــن اجتماعی 

است.«  

علــی صالح آبادی در پنجمین جلســه 
هم اندیشی با اقتصاددانان با محوریت 
»سیاســت گذاری بهینــه ارزی و ارتبــاط 
کــه  ارزی«  و  پولــی  متغیرهــای  میــان 
گفــت:  شــد،  برگــزار  مرکــزی  بانــک  در 
»مدیریت بــازار ارز را همــواره با جدیت و 
مکانیزم های مختلف در دستور کار قرار 

داده ایم.«
کید کــرد: »با  رئیس کل بانک مرکــزی تا
نظــرات اقتصاددانــان حاضر در جلســه 
مبنی بــر اینکه بانــک مرکزی بایــد حضور 
موثری در بــازار ارز داشــته باشــد، موافق 
هستم و این بانک با روش های مختلف 
می تواند تعادل و ثبات در بازار ایجاد کند 
کنون محقق شــده  که این موضــوع هم ا

است.«
او با اشاره به اینکه اقدامات متعددی 
کنــون نیــز  کار بــوده و هم ا در دســتور 
برنامه هایــی بــرای مدیریت بــازار ارز در 
دست اقدام است، افزود: »در مدیریت 

بــازار ارز بخشــی در زمینــه هماهنگــی 
بانــک مرکزی بــا وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت درخصــوص ثبت ســفارش ها 
 ، در حــال انجام اســت و در بخش دیگر
کید  بحــث مدیریــت عرضــه ارز مــورد تا
قرار گرفته تــا صادرکننــدگان ارز حاصل 
از صادرات خــود را به کشــور بازگردانند 
در  کننــد.  وارد  تجــاری  چرخــه  بــه  و 
ارزی  اقــدام  کمیتــه  نیــز  زمینــه  ایــن 
تصمیماتــی بــه فراخــور شــرایط اتخــاذ 
بــه  ایــن تصمیمــات  نتیجــه  می کنــد. 
ایجاد تعــادل در عرضه و تقاضــا در بازار 

ختم می شود.«
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار در ادامه 
تصریــح کــرد: »در حــوزه حوالــه ارزی کــه 
کنون  متولــی آن ســامانه نیماســت هم ا
به طــور نســبی تعــادل خوبــی در زمینــه 

عرضه و تقاضا داریم.«
او افــزود: »برخــی روزها شــاهدیم که ارز 
بــه انــدازه کافــی وجــود دارد، امــا خریــدار 

و تقاضایــی بــرای آن نیســت و در واقــع 
می توان گفت در بســیاری از روزهــا مازاد 

عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد.«
بخــش  در  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
دیگــری از ســخنان خــود بــه موضــوع 
مدیریــت انتظــارات تورمــی پرداخــت و 
گفــت: »بانک مرکــزی با جدیــت موضوع 
را پیگیــری  تورمــی  انتظــارت  مدیریــت 
می کنــد و ایــن موضــوع نیــز در دولــت در 

دستور کار است.«
 صالح آبادی درباره برخورد قاطع بانک 
گــران و ســفته بازان ارزی  مرکــزی بــا اخا
در بــازار گفــت: »در مــدت اخیر بــا تاش 
و همــکاری شــبانه روزی بــا دســتگاه ها و 
سازمان های نظارتی و انتظامی ذی ربط، 
با برخــی کانال های فضای مجــازی که با 
موج ســواری بر برخــی اخبــار و انتظارات 
قیمت ســازی  بــه  اقــدام  تورمــی  کاذب 
صــوری و شــرط بندی بــر روی قیمــت ارز 

می کردند، برخورد شد.«

33 خبرتازه


