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گازپروم هشدار داد
 احتمال افزایش قیمت گاز در اروپا

 به ۳000 دالر
شرکت گازپروم روســیه اعالم کرد قیمت گاز در 
اروپا ممکن اســت از مرز ۳۰۰۰ دالر به ازای هر 
هــزار متر مکعب عبور کند.بر اســاس گزارش ها، 
قیمت گاز طبیعی در اروپا با پیش بینی هوای سرد 
و کاهش ذخایر گاز، روز جاری سه درصد افزایش 
یافت.شرکت مکسار پیش بینی کرد از هفته آینده، 
سرمای شدید، بخش شــمالی اروپا را فرا خواهد 
گرفت. ســرمای منجمدکننده، تقاضای گرمایشی 

برای گاز را افزایش خواهد داد.
طبق آمار زیرســاخت گاز اروپــا، ذخایر گاز اروپا 
حدود ۹۴ درصد پر هستند و معامله گران به دقت 

روند برداشت از این ذخایر را دنبال می کنند.
نگرانی ها نسبت به فلج شدن صادرات گاز روسیه 
از طریــق اوکرایــن پس از این کــه گازپروم روز 
دوشــنبه اعالم کرد صادرات گاز بــه مولداوی از 
طریــق اوکراین را کاهش نمی دهــد، تا حدودی 
کاهــش یافت. ترانزیــت گاز از طریق اوکراین در 
حجم عادی روز سه شــنبه ادامه پیدا خواهد کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، بهای معامالت گاز ماه 
آتی هلند ساعت ۹:۳ سه شنبه به وقت آمستردام، 
۲.۹ درصــد افزایش یافت و بــه ۱۲۶.۹۰ یورو به 
ازای هر مگاوات ساعت رســید. بهای قرارداد گاز 

انگلیس، سه درصد افزایش یافت.

اخطار به بانک هایی که سپرده وام را 
بلوکه می کنند

سخنگوی بانک مرکزی در واکنش به اینکه برخی 
بانک ها برای پرداخت تسهیالت، سپرده یا مبلغ وام 
را بلوکه می کنند، گفت: عدم رعایت بخشنامه های 
یادشــده در این زمینه از ســوی بانک ها، تخلف از 
سوی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
است و موضوع، مشمول اقدامات نظارتی و طرح در 
هیئت انتظامی بانک ها خواهد شد.به گزارش ایسنا، 
در پی ممنوعیت بلوکه کردن بخشــی از مبلغ وام 
و همچنین سپرده گذاری بدون سود برای دریافت 
تســهیالت، عملکرد بانک ها در این راستا و رعایت 
این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس 
مشــاهدات میدانی از برخی شــعب بانک سرمایه 
و ســپه برای پرداخت تســهیالت، ســپرده بلوکه 
می کنند و بانک اقتصاد نوین نیز بخشی از مبلغ وام 
را بلوکه می کنــد.در این زمینه مصطفی قمری وفا 
- ســخنگوی بانک مرکزی - در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شبکه 
بانکی تصریح کرده اســت بر اساس مفاد بخشنامه 
شماره ۳۷۵۵۱۷  /۰۰ مورخ ۲۳   اسفند سال ۱۴۰۰ 
موضوع ابالغ مصوبه جلســه مورخ ۲۱ اسفند سال 
۱۴۰۰ هیئــت عامل بانک مرکــزی، اخذ هرگونه 
ســپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا 
بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک   ها و موسسات 
اعتبــاری غیربانکی ممنوع است.ســخنگوی بانک 
مرکزی همچنین گفت: چنانچه بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی در راســتای بخشــنامه شماره 
۱۰۰۸۳۲  /۹۹ مــورخ ۹ تیرماه ســال ۱۳۹۹  قبل 
از اعطای تســهیالت و منوط به توافق قبلی، اقدام 
به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری 
مدت دار از تســهیالت گیرنده کرده است، پرداخت 
سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود 
متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی 
که وثیقه تســهیالت نیســتند، الزامی است.  وی 
تاکید کرد: عدم رعایت بخشــنامه های یادشــده، 
تخلف از سوی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی است و موضوع، مشمول اقدامات نظارتی 

و طرح در هیئت انتظامی بانک ها خواهد شد.
پیش از این، ابوذر ســروش - معاون نظارت بانک 
مرکزی - نیز به ایسنا اعالم کرده بود که بانک هایی 
که بخشی از وام را بلوکه کرده اند، به هیئت انتظامی 

معرفی می شوند.

خبر

   گام مؤثر بانک سپه در راستای قانون رفع
 موانع تولید رقابت پذیر ارتقای نظام مالی کشور؛

فروش 17 درصد از سهام شرکت گروه 
سرمایه گذاری امید

دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه از فروش 
یک ســیت مدیریتی معادل ۱۷ درصد از سهام شرکت 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه، دکتر آیت اله 
ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه بابیان مطلب فوق گفت: 
بانک ســپه در نظر دارد در راستای الزامات قانونی ماده 
۱۶ »قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقای نظام مالی 
کشــور« و همچنین تأکید وزیر محترم امور اقتصادی 
و دارایــی مبنی بر خروج از بنــگاه داری غیرضروری در 
شرکت های فرعی تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد 
بانک، یک سیت مدیریتی از سهام شرکت گروه مدیریت 
ســرمایه گذاری امید را از طریق انتشار آگهی عرضه در 
بازار بورس اوراق بهادار تهران به فروش برساند. در همین 
راســتا ارزش گذاری شــرکت مزبور توسط کارشناسان 
رسمی دادگستری در حال انجام است و متعاقباً فرایند 
عرضه سهام یادشده از طریق بازار بورس و اوراق بهادار به 
اجرا درخواهد آمد.شایان ذکر است شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید در ســال ۱۳۸۰ توسط بانک سپه 
تأسیس و تبدیل به یکی از اثربخش ترین مجموعه های 
اقتصادی گردید.شرکت مذکور با نماد »وامید« یکی از 
بزرگ ترین شرکت های هلدینگ چند رشته ای صنعتی 
در بازار بورس تهران است. پرتفوی سرمایه گذاری شرکت 
متشکل از شــرکت های فعال درزمینه صنایع استخراج 
کانه های فلزی، انرژی، واســطه گری مالی، سیمان و ... 
است.شرکت یادشده نقش کلیدی در زنجیره تولید فوالد 
کشور داشته و با مالکیت ۳۸.۲۲ درصدی شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر ۳۹.۵۲ درصد چادرملو و۲۶.۲۵ درصد 
سنگ آهن گهر زمین، بزرگ ترین هلدینگ معدنی کشور 
محسوب می شود.شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید عــالوه بر ســرمایه گذاری چشــمگیر در صنایع 
ذخیره ســازی نفت خام و زنجیره ارزش فوالد کشور ) از 
معدن تا فوالد( با نقش آفرینی در اجرای طرح های ملی و 
بزرگ به اشتغال زایی در مناطق مختلف کشور کمک های 
شایانی کرده اســت.همچنین سیاست واگذاری اموال و 
دارایی های مازاد بانک ســپه کماکان در حال اجرا است 
و سیر مراحل قانونی فروش امالک و مستغالت و زمین 
و ساختمان به ارزش کارشناسی تقریباً ۱۵۰ هزار میلیارد 

ریال از طریق مزایده در شرف انجام است.

بازدید مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی از بیمه ملت؛  
استفاده از ظرفیت رسانه  ها برای ارتقای 

جایگاه صنعت بیمه ضروری است 
 مدیــرکل روابــط عمومی بیمه مرکــزی جمهوری 
اســالمی در بازدیــد از بیمه ملت گفت: اســتفاده 
از ظرفیت رســانه  ها بــرای ارتقای جایــگاه صنعت 
بیمه در افکار عمومی ضروری اســت. شــرکت های 
بیمــه باید از رســانه های تخصصــی صنعت بیمه و 
همچنین رســانه های عمومی کشــور، بــرای ارائه 
برنامه ها، ظرفیت هــا و کارنامه موفق خود به جامعه 
اســتفاده کنند.به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، 
مصطفی رئوفی، مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی 
جمهوری اســالمی ایــران با حضــور در بیمه ملت، 
از مدیریــت روابط عمومی این شــرکت بازدید و با 
کارکنــان این مدیریت گفت وگو کــرد.وی در دیدار 
با ادریس ســاالری، سرپرســت روابط عمومی بیمه 
ملت، با تاکید بر اهمیت تعامل دو ســویه و سازنده 
بیمه مرکزی در حوزه رســانه، گفت: باید از ظرفیت 
تمامی رسانه ها به خصوص زحمت کشان رسانه های 
تخصصی صنعت بیمه در پیشــبرد امور این صنعت 
کمک بگیریم، چرا که نقش رسانه ها در شکل گیری 
افکار عمومی حائز اهمیت اســت و می تواند موجب 
ارتقای جایگاه صنعت بیمه شــود.رئوفی خاطر نشان 
کــرد: همه شــرکت های بیمه از جملــه بیمه ملت 
باید از ظرفیت رســانه های صنعت بیمه و همچنین 
رســانه های عمومی کشــور بــرای ارائــه خدمات، 
محصوالت و کارنامه موفق خود به جامعه اســتفاده 
کنند و نگاه ما هم در بیمه مرکزی، کمک به حضور 
هر چه بیشتر شــرکت های بیمه در فضای رسانه ای 
کشور است.ادریس ساالری، سرپرست روابط عمومی 
بیمــه ملت نیز در این دیدار بــا تاکید بر همیاری و 
همکاری بیمه ملت و بیمه مرکزی در مسائل بیمه ای 
و رسانه ای، تصریح کرد: قطعا این همکاری می تواند 
موانع موجود بر سر راه صنعت بیمه کشور را کاهش 
دهد.سرپرست روابط عمومی بیمه ملت با قدردانی از 
حضور مصطفی رئوفی در این شــرکت، گفت: توجه 
شــما به نقش رســانه ها و روابط عمومی در پیشبرد 
امور، ارزشــمند و قابل احترام اســت و این موضوع 
جز بــا همکاری و همدلی همه شــرکت ها و فعاالن 

رسانه ای میسر نمی شود

بانک و بیمه

همدلــی|  در حالی که بانــک مرکزی با 
انتشــار اوراق ارزی و اوراق ســکه در صدد 
مهار این دو بازار برآمده اســت اما نوســان 
قیمت ها نشــان از وضعیت ناپایدار در این 
حوزه دارد. برخــی بازیگران ارزی معتقدند 
رســیدن نرخ دالر به کانال جدید در بازار 
نقــدی می تواند زمینه ســاز حرکت دالر به 
ســوی سقف تاریخ شــود و شکست سقف 
تاریخی می تواند جسارت معامله گران برای 
خریدهای بیشــتر را افزایــش دهد. قیمت 
دالر در روزهای اخیر با شــدت بیشتری در 
حال افزایش است؛ دوشنبه بود که دالر بار 
دیگر وارد مسیر صعودی شد. خالصه اینکه 
دالر توانســت باالی مرز حســاس قیمتی 
۳۵هزار و ۸۰۰ تومان ثابت شــود و رشــد 
بیشتری داشته باشــد. از نگاه کارشناسان 
فنــی، عبور نرخ دالر از مرز ۳۵هزار و ۸۰۰ 
تومان، اتفاقی بســیار مهم برای فعاالن این 
بازار خواهد بود. چرا که طی دو هفته اخیر 
نــرخ دالر در محــدوده ۳۴ هــزار و ۷۰۰ 
تومان تا ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان قرار داشته 
و در این محدوده باال و پایین شــده و این 
نوسان همچنان ادامه دارد. گزارش ها نشان 
می دهد کــه طی یک هفته گذشــته نرخ 
دالر طی هفته گذشــته حدود ۹۳۲ تومان 
گران شده و این یعنی بازار ارز افزایش ۲.۶ 

درصدی نرخ دالر را به خود دیده است. 
 گرانــی ۸.۸ درصدی قیمت دالر در 

یک ماه
در این میان، تغییر اعــداد و ارقام یک ماه 
گذشته بازار ارز، از رشد ۸.۸ درصدی قیمت 
دالر حکایــت دارد، به طــوری که بازار ارز 
شــاهد گرانی ۲ هزار و ۸۹۸ تومانی قیمت 
دالر بود. در این شرایط، دالر آهسته آهسته 
به کانال ۳۶ هزار تومان نزدیک می شــود و 
این موضوع می تواند زمینه ساز ورود بیشتر 
خریداران به بازار شــود. به نظر فعاالن بازار 
ارز، قیمت دالر در روزهای گذشــته رشــد 
آهســته ای داشته و علت این موضوع نیز به 

زیاد بودن میزان عرضه برمی گردد.
 تصمیم جدید بانک مرکزی برای بازار 

ارز
در شــرایطی که روز یک شنبه هفته جاری 
بانک مرکزی در مطلبــی از مطلوب بودن 
وضعیت منابع ارزی کشــور خبر داد، اخیرا 
ایــن بانک در اطالعیه ای اعــالم کرد که با 
تصمیم ایــن بانک و به منظــور تامین ارز 
)اســکناس( مــورد نیــاز تولیدکنندگان و 
تجــار برای تامین هزینه های مرتبط با امور 
تجاری، ســقف فــروش ارز در بازار توافقی 
به صــورت اســکناس به اشــخاص دارای 
کارت بازرگانی معتبــر، از دو هزار یورو به 
۶ هــزار یورو افزایش یافت. گفتنی اســت، 

شناســایی و تامین ارز موردنیاز سایر گروه 
ها در دستور کار مستمر بانک مرکزی است. 
بررسی ها نشان می دهد با این تصمیم، اگر 
شــخصی که کارت بازرگانی دارد، به خرید 
ارز با ســهمیه ۶ هزار یورویــی اقدام کند، 
دیگر امکان دریافت سهمیه قبلی )دو هزار 

دالری( را ندارد.
 این تغییر سه برابری برای دارندگان کارت 
بازرگانــی از جمله دغدغــه هایی بود که با 
آغاز به کار بازار توافقی با محدودیت سقف 
دو هــزار یورویــی برای همه افــراد، مورد 
انتقــاد فعاالن اقتصادی قرار داشــت و این 
افراد تاکید داشــتند برای تامین نیاز ارزی 
بیــش از دو هزار دالری، مجبور به تهیه ارز 
مورد نیاز از بازار آزاد و غیررســمی هستند 
و در نتیجــه این اقــدام، تقاضای واقعی به 
جای صرافی ها، به بازار آزاد وارد شــده بود. 
هرچند به نظر می رســد برای برخی دیگر 
از متقاضیان نیز ضــرورت دارد تغییری در 
ســهمیه مذکور شکل بگیرد. رویکرد جدید 
بانک مرکزی برای تغییر ســهمیه خرید ارز 
با کارت ملی در شرایطی است که روزهای 
گذشــته، این بانک به عرضــه اوراق ارزی 
اقدام کرده بود. به گونه ای که به گفته یک 
مقــام ارزی در بانک مرکــزی این بانک با 
توجه به بحث انتظــارات تورمی در جامعه 
به این جمع بندی رســید که تغییر سلیقه 
ســرمایه گذاری بین مردم شــکل گرفته و 
باید یک پاسخگویی برای این تغییر سلیقه 
ما به ازای بیرونی باشــد تا مــردم بتوانند به 
سهولت مدیریت دارایی خود را انجام دهند 
که انتشار اوراق ارزی از جمله اقدامات ارزی 

بانک مرکزی اســت. این مقام مســئول در 
خصوص این طرح اظهار داشت: اوراق مزبور 
ســه ماهه و برای اشــخاص حقیقی ایرانی 
باالی ۱۸ سال اســت. سر رسید این اوراق 
نیز ۲۵ بهمن ماه سال جاری است. حداقل 
میزان خرید معادل ریالی این اوراق ۱۰۰۰ 
دالر و حداکثــر ۴۰۰۰ دالر اســت. برخی 
از تحلیلگــران ارزی معتقدنــد در صورتی 
که اســکناس آمریکایی امروز در بازارهای 
همســایه و نرخ حواله درهم صعودی شود 
این امر ممکن است موجب تقویت هیجانات 

ارزی در بین معامله گران تهران شود.
 دالر به سقف می رسد؟  

برخی بازیگران ارزی معتقدند رسیدن نرخ 
دالر به کانال جدید در بازار نقدی می تواند 
زمینه ساز حرکت دالر به سوی سقف تاریخ 
شود و شکســت ســقف تاریخی می تواند 
بــرای خریدهای  معامله گــران  جســارت 
بیشــتر  را افزایش دهد. به همین دلیل، به 
نظر می رســد که بازارساز تالش می کند از 
کانال های رسمی عرضه ارز، قدرت خود را 

با باال بردن فروش ها نشان دهد.
 احتمال افزایش تقاضای ارز مسافرتی

 به طور سنتی بازار در ماه نهم سال و هفته 
اول دی مــاه، در مواجهه با افزایش تقاضای 
شرکت های تجاری قرار می گیرد و در کنار 
این، گفته می شــود که در آســتانه ژانویه، 
تقاضای مسافرتی به کشورهای خارجی نیز 
باال می رود. چنین عواملی به نظر می رســد 
تقاضای  افزایش  بــرای  معامله گران  انتظار 
واقعی ارز را باال برده است. برخی از فعاالن 
بازار می گفتند به نظر می رسد سیاست های 

جدید بازار ساز نظیر انتشار اوراق ارزی هنوز 
با واکنش مناسب فعاالن بازار مواجه نشده 
و در میان معامله گران محبوبیت پیدا نکرده 
اســت. یک عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی گفت: »پرداخت تسهیالت 
در سیســتم بانکی قفل شده و قیمت دالر 
و ســکه نیز روند صعــودی را طی می کند، 
حال سوال این است که وزیر اقتصاد در این 

شرایط چه می کند؟«. 
به گزارش ایسنا، علی اصغر خانی در تذکری 
شفاهی در جلســه علنی دیروز )سه شنبه( 
مجلس، خطاب به وزیــر اقتصاد بیان کرد: 
»امروز بحث ارز در کشور مشکالت زیادی 
را ایجاد کرده اســت و دالر از مرز ۳۷ هزار 
تومان گذشته و سکه نیز از مرز ۱۷ میلیون 
تومان عبور کرده است. وزیر اقتصاد در این 
شــرایط چه کاری انجام می دهد؟ متاسفانه 
برخی تصور می کنند وزارتخانه را باید مثل 

خانه خود اداره کنند«. 
وی در ادامــه اظهــار کــرد: »اکنــون در 
سیســتم بانکی تبصره ۱۶ و ۱۸ قفل شده 
و بانک ها در ســطح کشــور هیچ همکاری 
در حــوزه عمرانی، اقتصــاد و تولید ندارند. 
در راس بانک هــا وزارت اقتصاد قرار دارد«. 
نماینده مردم شــاهرود در مجلس خطاب 
به خانــدوزی تصریح کرد: »هرگاه مصاحبه 
می کنید آن مسئله، مشکل  دار می شود. در 
تلویزیون  نیز حرف هایی می زنید که در کف 
جامعه برعکس آن رخ می دهد لذا خیلی از 
مشکالت بانک ها به شما بازمی گردد. شما 
باید جلوی برخوردهای ســلیقه ای و داللی 

بانک ها را بگیرید«. 

قیمت ارز در یک هفته اخیر حدود 932 تومان افزایش یافته است 

نوسانات قیمت ارز ادامه دارد 

معــاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۲۹۰ هزار 
شغل در طرح اشــتغال پایدار روستایی خبر داد و گفت: با 
توجه بــه بهبود فضای کســب و کار و منابع خوبی که در 
این دولت تخصیص یافته است، پیش بینی می شود که نرخ 

بیکاری تا پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.
بــه گزارش ایســنا، محمــود کریمی بیرانوند در حاشــیه 
نشست اصالح آیین نامه اشــتغال پایدار روستایی در جمع 
خبرنگاران، در پاســخ به سوال ایسنا، درباره میزان اشتغال 
ایجاد شــده در طرح اشتغال روســتایی و اهداف برگزاری 
جلسه امروز گفت: تعهد دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال 
در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل است. 
قانون اشتغال پایدار روستایی از ابتدای اجرا در سال ۱۳۹۷ 

تاکنون حدود ۲۹۰ هزار شغل ایجاد کرده است .
وی درباره سرانه اشتغال طرح گفت: با توجه به اینکه حدود 
۱۱ هزار میلیارد تومان باقی مانده سهم صندوق توسعه ملی 
بایــد واریز و منابع بازپرداختی اعمال شــود و ۴۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان نیز تاکنون پرداخت نشده است، تقریبا حدود 
۱۱ هزار میلیارد تومان می شــود کــه در صورت عملیاتی 
شــدن، با سرانه اشــتغالی که در نظر گرفتیم، حدود ۱۰۰ 
هزار شــغل از محل اجرای قانون ایجاد خواهد شد که لزوما 
شــاید همه آن برای امســال نباشد و بخشی از آن به دلیل 

تجمیع و تخصیص منابع تا پایان سال ۱۴۰۲ عملی شود.
معاون اشــتغال وزیر کار ادامه داد: امروز جلســه کارگروه 
ملی اشــتغال پایدار روستایی و عشایری با حضور وزیر کار و 
دســتگاه های اجرایی برگزار شد و هدف از برگزاری آن ارائه 
گزارشــی از وضعیت این قانون و اصالح آیین نامه مربوطه 
بود. از سال  ۱۳۹۷ که این قانون به اجرا درآمده تاکنون طی 
پنج مرحله منابع صندوق توسعه ملی در حساب موسسات و 
بانک های عامل واریز شده و معادل آن هم خود بانک ها روی 
به پول واریزی صندوق توسعه ملی آورده اند که تاکنون یک 
میلیارد و ۴۵۰ میلیون دالر بوده اســت و با کسر ۱۰ درصد 
ذخیــره قانونی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان می شــود که 

تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
کریمی بیرانوند همچنین درباره مصوبات جلسه افزود:جلسه 
امــروز چند مصوبه مهم داشــت؛ یکــی از مصوبات اصالح 
دستورالعمل و آیین نامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
بود که در دســتور کارقرار گرفت و نظر همه دســتگاه ها و 
سازمان ها از جمله سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه 

ملی و بانک های عامل اخذ و امروز تصویب شد.
وی گفت: سرانه اشتغال در قانون ۵۰ میلیون تومان بود که 
امروز به ۳۰۰ میلیون تومــان افزایش یافت که از مصوبات 
بســیار خوب جلسه بود و یکی دیگر از مصوبات ما این بود 

که باقی مانده مبلغ واریزی صندوق توسعه ملی یعنی ۵۳.۷ 
میلیون دالر به زودی در حســاب موسســات عامل واگذار 
می شود و از این محل منابع خوبی مجددا وارد خواهد شد. 
همچنین منابع بازپرداختی که حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان 
است و بازپرداخت اقســاط به حساب بانک های عامل بوده 
اســت، تفاهم نامه  مربوطه امضا شــد و به زودی پرداخت 
منابع بازپرداختی از محل قانون اشــتغال پایدار روســتایی 

نیز شروع می شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نرخ بی کاری 
اعالم شده از سوی مرکز آمار نیز گفت: ما متولی آمار مرکز 
آمار ایران نیستیم ولی این مرکز نرخ بیکاری تابستان را ۸.۹ 
درصد اعالم کرده که این نرخ کمترین نرخ ۱۸ ســال اخیر 
تابستان هاســت و مطابق با آمار است. البته فضای کسب و 
کار رو به بهبود اســت و انتظار می رود با منابع خوبی که در 
این دولت تجهیز شده و اختصاص یافته و نظارت ها افزایش 

یافته است، این نرخ کاهش یابد.
کریمــی بیرانوند گفت: بــرای اولین بار ســامانه نظارت بر 
طرح های اشــتغال کشــور را ایجاد کردیــم و حرکت کلی 
اقتصــاد کالن هم رو به بهبود بــوده و با اتفاقات خوبی که 
افتاده است، کامال قابل پیش بینی بود و به نظر من تا پایان 

سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری کاهش می یابد.

معاون وزیر کار اعالم کرد:

ایجاد ۲۹۰ هزار شغل با اجرای طرح اشتغال روستایی

سازمان آگهی ها

09126870191
02166981271
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