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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

آب قندها را به افتخار وزرا 
سر می کشیم

راضیه حسینی

وزیر نفت: »قیمت ها دست خداست.«
گویــا آقــای وزیر ایــن جمالت را بعد از انجام عملی 

سخت گفته اند. ادامه صحبت ها را با هم می خوانیم:
از  حالی کــه  در  ایشــان 
اتاق عمل خارج می شد 
و  منتظــر  مــردم  بــه 
نگران حال »معیشت« 
گفــت: »ما تمــام تالش 
خودمــون رو کردیم. اگر 
بیشــتر از ایــن دخالــت 
در  گنــدش  می کردیــم 
می اومــد. دیگه بقیه ش 
دســت خداســت. گرونــی بدجــور داغونــش کــرده. تنهــا 
کاری کــه از دســت مون برمی یــاد دعاســت. مــا و وزرای 
دیگــه نوبتــی دســت بــه دعــا برمی داریــم، بلکــه فرجــی 

بشه.«
در همیــن لحظــه از طــرف دیگــر بیمارســتان خبــر 

رسید که مشکالت موفق شد، بزاید.
 خانــم پرســتار بــا خوشــحالی ســر رســید و گفــت: 

»مژده بدید، مژده بدید ده قلو زایید.
نه، نه صبر کنید. یکی جامونده بود، شد یازده تا.«

وزیر رفاه در حالی که مشغول شمردن نوزادان بود 
گفت: »اصالً نگران نباشــید از قدیم گفتن پول دو چیز 
رو خــدا می رســونه؛ یکــی بچــه و اون یکــی هــم ازدواج. 

دست خداست خودش درست می کنه.«
هنــوز حــرف آقای وزیر تمام نشــده بــود که صدای 

کل کشیدن و بوق ماشین عروس از خیابان آمد.
 گویا یارانه و ســهام عدالت با هم ازدواج کرده اند 
و با کاروانی عریض و طویل به سمت بانک برای گرفتن 
وام ازدواج می رونــد، بلکــه بتواننــد یــک خانــه بیســت و 
پنــج متــری اجــاره کننــد. وزیــر مســکن هــم در حالی که 
می خوانــد: »گل بریزیــد رو عــروس و دومــاد یــار مبارک 
باد مبارک باد«، نقل های رنگی روی سر عروس و داماد 
می ریــزد و ادامــه می دهــد: »اصــالً نگــران نباشــید پــول 

خونه دست خداست، خودش جور می شه.«
از اتــاق زایمــان خبــر رســیده که قــل دوازدهم تازه 
بیــرون آمــده، دســت خداســت و معلــوم نیســت قــل 

سیزدهمی هم در کار باشد یا نه. 
وزیــر نیرو ســریع با ســینی بــزرگ پــر از لیوان های 
آب قنــد وارد می شــود و بــه مردمــی کــه وســط اتاق هــای 
عمل، گرفتار فشار حداکثری شده اند، آب قند می دهد.
 در همین لحظه برق بیمارستان قطع می شود. 

آقای وزیر می گوید: »برقه دیگه، دست ما نیست 
خــودش مــی ره، هر وقت دلش بخواد میاد. شــما نگران 
نباشــید. در عــوض آلودگــی هــوا کمتر می شــه. البته او 
هــم دســت خداســت اگه بــارون بباره و بــاد موافق بوزه 

هوا پاک می شه.
 شما فعالً آب قندها رو بخورید.«
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تاریخ: پنجشنبه 30 / 11 / 1399
1012ساعت ...................... تا ......................

با ارائه گواهی پایان دوره از مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران
از طریق لینک زیر می توانید 
مســــــــقیم ثبت نــام کنیــــــــد

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد "خرید )تأمین(، نصب، راه اندازی 
ایران – یزد  و آموزش تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز مرکز تحقیقات مواد معدنی 
)بخش اول(" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 
2099001028000075 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه 
)فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 1.750.000.000 ) یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون( ریال 
)واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 
10 صبح مورخ 99/11/21 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 
مورخ 99/11/29 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 99/12/09 و جلسه 
بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/10 برگزار می گردد. عالقمندان شرکت در 
مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر 
ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز 41934 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس 

اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( شماره 

147-99/11ت )نوبت دوم(

معاون وزیر بهداشــت و رئیس سازمان 
غذا و دارو از همکاری مشــترک شــرکت های 
ایرانــی و روســی در زمینه صــادرات و انتقال 

تکنولوژی تولید دارو و واکسن خبر داد.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و 
دارو، محمدرضا شانه ســاز در سفر به روسیه 
با اشــاره به اینکه ایران و روسیه ظرفیت های 
باالیی برای همکاری در حوزه دارو و واکســن 
دارنــد، گفــت: تاکنون آن طور که باید، از این 

ظرفیت های ارزشمند استفاده نشده است.
وی افــزود: دو طــرف ظرفیت هــای قابــل 
توجهــی در زمینــه تامین دارو و انواع واکســن 
دارنــد و باتوجه بــه همکاری هایی که از امروز 
سرعت بیشتری خواهد گرفت، قادر خواهیم 
بــود بســیاری از نیازهــای پزشــکی و دارویــی 

کشور را رفع کنیم.
معــاون وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه 
اســت  قــرار  گرفتــه  صــورت  تالش هــای  بــا 
ظرفیت هــای بالقــوه و متقابــل در ایــن عرصه 
تبدیــل  بالفعــل  بــه صــورت همکاری هــای  را 
کنیــم، تصریح کرد: ایران  ظرفیت های زیادی 
در تولید واکســن دارد و از دانش روســیه هم 
اســتفاده کردیــم تــا بتوانیــم ضمــن صــادرات، 
زمینــه تقویت تکنولــوژی دارویی را نیز فراهم 
کنیم. وی با بیان اینکه ۹۸ درصد نیاز دارویی 
کشــور در داخــل تامیــن مــی شــود، گفــت: با 
فعال کردن بخش خصوصی، تالش داریم که  

نیازهای کامل دارویی کشور را تامین کنیم.

در ادامــه کاظــم جاللــی ســفیر جمهوری 
اســالمی ایــران در روســیه نیــز گفت: شــرایط 
واکســن  بعــدی  محموله هــای  ارســال  بــرای 

کووید ۱۹به کشور فراهم شده است.

وی افــزود: محموله هــای بعــدی واکســن 
ارســال  فروردیــن  و  اســفند   ۱۰ و  بهمــن   ۳۰
می شود و تالش بر این است میزان دوز خرید 

واکسن به میزان بیشتری افزایش یابد.

 ســفیر کشــورمان همچنیــن اظهــار امیدواری 
کــرد بــا اهتمــام صــورت گرفته از ســوی تهران 
و مســکو طی دو ماه آینده به تولید مشــترک 

واکسن اسپوتنیک در ایران برسیم.

روند ریزشــی قیمت مســکن در شــهر 
تهران پس از ۲.۵ ماه که حدود ۱۳ درصد 
کاهــش پیــدا کــرده بــود از ابتــدای بهمــن 
متوقــف شــده و در عیــن حال تمایــل برای 

فروش نیز ۹ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن پایتخت 
پــس از ۲.۵ مــاه ریــزش نرخها بــه مقاومت 
در  آنکــه  از  پــس  اســت.  رســیده  قیمتــی 
دی نرخ هــای قطعــی معامــالت ۱.۸ درصــد 
افزایــش پیــدا کــرد، قیمت هــای پیشــنهادی 
نیــز کــه از نیمه آبان تــا اواخر دی حدود ۱۳ 
درصــد کاهــش یافتــه بــود به ثبات رســیده 

است.
اطالعــات بــه دســت آمــده از ســامانه 
امــالک کیلیــد نشــان می دهــد در دو هفتــه 
ابتــدای بهمــن ۱۳۹۹ نســبت بــه دو هفتــه 
قبــل از آن قیمت هــای پیشــنهادی مســکن 
از ســوی مالــکان ۰.۳ )ســه دهــم( درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. ایــن رشــد ناچیــز در 

حــد صفــر کــه از نرخ هــای عرضــه شــده در 
آگهی ها اســتخراج شــده به مفهوم رسیدن 
بازار به ســطح مقاومتی اســت که می تواند 
از افزایــش انــدک خرید و فروش های شــب 
عید و توقف روند کاهشــی نرخ ارز نشــأت 
گرفتــه باشــد. قیمــت آگهی هــا نســبت بــه 
زمان مشــابه ســال گذشــته نیز ۱۲۹ درصد 
بــاال رفتــه؛ هرچنــد نرخ های قطعــی در دی 
بر اســاس آمار بانک مرکزی از افزایش ۹۸ 

درصدی حکایت دارد.
بررســی درصــد تغییــرات قیمــت متــر 
مربع آگهی ها در دو هفته ابتدای بهمن در 
مقایسه با دو هفته آخر دی نشان می دهد 
کــه قیمت هــای پیشــنهادی در پنــج منطقــه 
شــامل مناطــق ۶، ۸، ۱۳، ۱۴ و ۲۱ بیــن ۲ 
تــا ۱۰ درصــد کاهــش، در ۹ منطقــه شــامل 
مناطــق ۲، ۳، ۴، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۲۲ 
بیــن ۱ تــا ۱۱ درصد افزایــش و در دو منطقه 
۱ و ۵ ثبات داشــته اســت. مناطق ۱۵ تا ۲۰ 

نیــز بــه دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها در 
این گزارش لحاظ نشده است.

بیشــترین افــت قیمــت در بین مناطق 
مذکــور طــی دو هفته ابتدای بهمن نســبت 
به دو هفته آخر دی در منطقه ۱۴ به میزان 
۱۰ درصد رخ داده و تعداد آگهی ها ۴ درصد 
افزایــش یافــت. قیمت هــا در منطقه ۲۱ نیز 
۹ درصد افت کرد و تعداد آگهی ها ۸ درصد 
بــاال رفــت. در منطقــه یک نرخ رشــد قیمت 
آگهی هــا صفــر بــود در عیــن حــال تعــداد 
آگهی هــا نســبت به دو هفتــه پایانی دی ۱۱ 
درصــد کاهــش یافــت. در منطقــه پنــج کــه 
همــواره رتبــه یکم از نظر تعداد معامالت را 
دارد قیمت هــای پیشــنهادی بــا ثبات همراه 
بــوده و تعــداد آگهی هــا کاهــش ۷ درصدی 
نشــان می دهــد. در منطقه شــش قیمت ها 
۵ درصــد پاییــن آمــده و تعــداد آگهی ها ۲۲ 
درصد رشد یافته است. در منطقه ۴ نیز به 
عنوان دومین منطقه پرمعامله شــهر تهران 

افزایــش  درصــد   ۲ پیشــنهادی  قیمت هــای 
و تعــداد آگهی هــای ثبــت شــده در ســامانه 

مذکور ۷ درصد افزایش یافته است.
در منطقــه ۱۱ بــا افزایــش ۱۱ درصــدی 
قیمت های پیشنهادی و کاهش ۶۰ درصدی 
تعداد آگهی ها مواجه بودیم. در منطقه ۲۲ 
قیمت ها ۴ درصد و آگهی ها ۱۲ درصد رشد 
یافــت. منطقــه ۱۳ نیز با کاهش ۷ درصدی 
قیمــت مســکن و افــت ۱۹ درصــدی تعــداد 
آگهی هــا در دو هفتــه ابتدای بهمن نســبت 
به دو هفته انتهایی دی مواجه بوده است.
ثبــات قیمــت در آگهی های مســکن در 
شــرایطی رخ داد کــه از نیمــه آبــان و بعــد 
و  آمریــکا  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  از 
کاهــش قیمــت ارز نرخ هــای پیشــنهادی در 
سامانه مذکور ۲.۲ درصد کاهش پیدا کرد. 
در ادامــه نیــز دو افــت ۵.۵ و ۵ درصــدی 
قیمت ها در این سایت اتفاق افتاد تا اینکه 

در نیمه بهمن به ثبات رسید.

بــه گفتــه مدیــر کل دفتــر بهبــود تغذیه 
ملــی  ســازمان  بهداشــت،  وزارت  جامعــه 
اســتاندارد هیچگونــه تاییدیــه ای بــه »روغــن 
مصرفی ســه کاره« نداده اســت و مورد تایید 

نیست.
بــه گــزارش وبــدا، زهــرا عبداللهــی، در 
خصوص روغن ســه کاره ای که تبلیغ می شــد، 
افــزود: کاربــرد انــواع روغن هــا و چربی هــای 
خوراکــی، عبــارت اســت از پخــت و پز، ســاالد 
و ســرخ کــردن و بــرای انتخــاب مناســب بایــد 
پروفایل یا ترکیبات هر روغن را بسته به نوع 

کاربرد آن در نظر گرفت.
وی ادامــه داد: بــرای روغن هــای خوراکی 
بــا کاربردهــای مختلــف، اســتانداردهای ملــی 
جداگانــه تدوین شــده اســت؛ در حــال حاضر 
استانداردی برای روغن خوراکی با سه کاربرد 

»پخت و پز، ســاالد و سرخ کردنی« با عنوان 
روغن ســه کاره وجود نــدارد. برای روغن هایی 
که طبق استاندارد ملی کاربرد آنها برای پخت 
و پــز و ســاالد بــوده، اســتفاده از عبارت هایی 
ماننــد ســرخ کــردن مالیــم یــا تفــت دادن نیــز 

ممنوع است.
ســرخ  روغــن  کــرد:  تاکیــد  عبداللهــی 
کردنــی بــا عنــوان روغن ســه کاره کــه در صدا 
اینکــه ســازمان  تبلیــغ شــد، ضمــن  و ســیما 
ملــی اســتاندارد ایــران هیچ گونــه تاییدیــه ای 
بــه »روغــن مصرفی ســه کاره« نداده اســت و 
ایــن عبارت که باعث القا شــبهه در کیفیت و 
مصــرف بــرای مصرف کنندگان شــده اســت به 

هیج وجه مورد تأیید نیست.
تغذیــه جامعــه  بهبــود  دفتــر  مدیــر کل 
وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس مکاتبات 

ســازمان های نظارتــی از جملــه ســازمان ملــی 
اســتاندارد ایــران و ســازمان غــذا و دارو مبنی 
بــر منطبــق نبــودن ایــن روغــن بــا ضوابــط و 
پخــش  از  ســازمان ها  ایــن  اســتانداردهای 

سراسری آن جلوگیری شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: انــواع روغن هــای 
کانــوال  آفتابگــردان،  ســویا،  جملــه  از  مایــع 
و مخلــوط ایــن روغن هــا بایــد بــا نــام روغــن 
پخــت  بــرای  مصــرف  )مــورد  مخلــوط  مایــع 
خانــوار  مخصــوص  روغــن  ســاالد(،  و  پــز  و 
پــز( و روغــن  بــرای پخــت و  )مــورد مصــرف 
ســرخ کردنی )مورد مصرف ســرخ کردن( در 
برنامه هــای آموزشــی از طریــق رســانه ها بــه 

جامعه معرفی شــوند.
بــه  مایــع  ادامــه داد: روغــن  عبداللهــی 
دلیل اینکه حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع 

فراوان و فاقد کلسترول است به روغن جامد 
و نیمه جامد ارجحیت دارد به شــرط اینکه از 
مصــرف بیــش از حد روغن و غذاهای چرب با 
آمــوزش اســتفاده صحیح و کاربــردی از انواع 

روغن و چربی ها پرهیز شود.
وی در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه روغــن 
مخصــوص ســرخ کــردن بــرای مصــارف دیگــر 
نظیر پخت و پز، ســاالد و روی برنج مناســب 
نیســت، گفــت: اســیدهای چــرب ضــروری در 
روغن مخصوص ســرخ کردن ناچیز است، در 
صــورت در دســترس نبودن روغــن مخصوص 
ســرخ کردنی، روغن نیمه جامد مناســب تر از 
روغن های مایع جهت سرخ کردن است؛ زیرا 
حرارت دادن زیاد روغن ها باعث کدر شــدن، 
قهــوه ای شــدن، دود کــردن و ســوختن آنهــا 

می شود و تهدیدکننده سالمت است.

شریعتمداری: مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای در اختیار 
دانش آموزان قرار می گیرد

بــه گفتــه وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، این 
وزارتخانــه آمادگــی دارد تمــام ۶۰۰ مرکــز آمــوزش فنی 
و حرفــه ای کشــور، ۶ هــزار کارگاه آموزشــی و ۱۱ هــزار 
اختیــار  در  مراکــز عملیاتــی  به عنــوان  آزاد  آموزشــگاه 

دانش آموزان قرار گیرد.
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی 
در  شــریعتمداری  محمــد  آموزش وپــرورش،  وزارت 
حاشــیه هجدهمیــن نشســت از سلســله نشســت های 
گفت وگــوی هفتــه کــه باهــدف ایجــاد ارتبــاط و تعامــل 
و دســتگاه های  آموزش وپــرورش  وزارت  بیــن  دوســویه 
مختلــف کشــور برگــزار شــد، افــزود: یکــی از حوزه هــای 
اساســی همکاری هــای وزارت آموزش وپــرورش و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری های فنی و حرفه ای 
اســت کــه اعــالم آمادگی شــده تمام ۶۰۰ مرکــز آموزش 
فنی و حرفه ای کشــور، ۶هزار کارگاه آموزشــی و ۱۱هزار 
اختیــار  در  عملیاتــی  مراکــز  به عنــوان  آزاد  آموزشــگاه 

دانش آموزان باشد.
مشــارکت  فعالیت هــای  راســتای  در  افــزود:  وی 
جویانــه، مــوارد آموزشــی را مدنظــر داریــم تــا آمــوزش 
عملیاتــی بــرای دانش آموزان در جهــت ورود به بازار کار 
باشــد تفاهم نامه امروز )دوشــنبه( نیز حاصل همفکری 
دو وزارتخانــه اســت کــه زمینه عملیاتی شــدن آن فراهم 

است.
در  تفاهم نامــه  ایــن  کــرد:  عنــوان  شــریعتمداری 
اســتان های تهران، گلســتان، فارس و خوزســتان به طور 
آزمایشــی در حال اجرا اســت و آثار خوبی داشــته است 
بیــن  تــالش  و  کار  اســاس آن موضــوع فرهنــگ  بــر  و 

دانش آموزان گسترش می  یابد.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره امضــای 
تفاهم نامــه بیــن دو وزارتخانــه بیــان کــرد: همکاری های 
آموزش وپــرورش شــکل می دهیــم. در  بــا  را  مشــترکی 
۱۱ حــوزه همــکاری مشــترک بــا وزارت آموزش وپــرورش 
بــه تفاهــم رســیدیم کــه از مهم ترین آنــان همکاری های 
حوزه هــای پژوهشــی بــرای توســعه زیربنــای آموزشــی و 

پرورشی است.

بازنشستگان روستایی و 
عشایر ۵۵۰ هزار تومان 

عیدی می گیرند
اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مســتمری بگیران 
 ۳۱ از  پیــش  کــه  عشــایر  و  روســتاییان  کشــاورزان، 
شــهریور امســال بازنشسته شــدند ۵۵۰ هزار تومان و 
اگر ۶ ماه دوم ســال بازنشســته شوند ۲۷۵ هزارتومان 

عیدی تا پایان بهمن  دریافت می کنند.  
علی شــیرکانی، مدیرعامــل صندوق بیمه اجتماعی 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر، در نشست خبری در 
محــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان 
و عشــایر اظهــار کــرد: بــا وجــود شــیوع بیمــاری کرونا از 
ابتدای امســال تاکنون ۱۸ هزار نفر به عضویت صندوق 
در  عشــایر  و  روســتائیان  کشــاورزان،  اجتماعــی  بیمــه 

آمدند.
وی دربــاره تعــداد اعضــای صندوق بیمــه اجتماعی 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر افــزود: یــک میلیــون 
و ۳۰۰ هــزار نفــر بیمــه شــده فعــال داریــم و ۲ میلیــون 
نفــر عضــو صنــدوق هســتند، ایــن اختالف به ایــن دلیل 
است که ممکن است افراد فعال، مستمری بگیر باشند 
یــا اینکــه بــه عضویــت صنــدوق دیگــری درآمده باشــند؛ 
بنابراین نزدیک به ۵۰ درصد بیمه شده های ما غیرفعال 

هستند. 
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روســتاییان و عشــایر 
مســتمری بگیران  حقــوق  همسان ســازی  درخصــوص 
روســتایی و عشــایر نیز گفت: با توجه به اینکه ســرعت 
رشــد حقوق بیش از مســتمری اســت، میزان مســتمری 
افــراد متفــاوت اســت و بــرای از بیــن بردن ایــن اختالف 
مســتمری  ســازی  همســان  بحــث  گرفتیــم  تصمیــم 
بایــد  البتــه  کنیــم،  اجرایــی  را  صنــدوق  بازنشســتگان 
موضوع همسان سازی پنج تا ۶ سال یک بار انجام شود 

تا فاصله زیاد نشود. 
بازنشســتگان،  همسان ســازی  داد:  ادامــه  وی 
روســتاییان و عشــایر از فروردین امســال اجرایی شــد و 
۵۳ درصد بار مالی آن بر عهده صندوق بیمه اجتماعی 

کشاورزان، روستاییان و عشایر داشت. 
شــیرکانی گفــت: از دیگــر اقدامــات صنــدوق بیمــه 
اجتماعــی روســتاییان و عشــایر، انتقال ســوابق بیمه ای 
در  اســت،  و صنــدوق  اجتماعــی  تامیــن  بیــن ســازمان 
صورتــی کــه طبــق قانــون امــکان ایــن جابه جایــی وجــود 
نداشــت امــا بــا پیگیری هــای انجــام شــده در شــهریور 
امســال و با مصوبه شــورای عالی رفاه این مشــکل حل 
شــد و هم اکنون دســتورالعمل هایی اجرایی آن توســط 
سازمان تامین اجتماعی و صندوق در حال تدوین است. 
وی در ادامه به پوشــش بیمه روســتاییان و عشایر 
فاقــد بیمــه اشــاره کرد و گفت: براســاس ایــن طرح یک 
میلیون و ۴۴۰ هزار روستایی و عشایر که تحت پوشش 
هیــچ بیمــه ای نیســتند و توانایــی پرداخــت حــق بیمــه 
ندارند، شناســایی می شــوند و در ســال نخســت به طور 
رایگان بیمه می شوند و به تدریج در طول پنج سال حق 

بیمه از آنها اخذ می شود. 
مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان و 
عشایر افزود: تاکنون ۹۰۰ هزار نفر در این راستا شناسایی 
شــده اند و پس از تخصیص منابع توســط سازمان برنامه 
و بودجه، در گام نخست این افراد بیمه می شوند و بقیه 

افراد نیز به تدریج شناسایی خواهند شد. 

اخبـــــــــــــــــار

در سایت روزنامه بخوانید:

روغن خوراکی سه کاره مورد تایید وزارت بهداشت نیست

قیمت در بازار مسکن فریز شد

۳ محموله واکسن روسی کرونا در راه ایران

نرخ بیکاری در فصل تابستان ۹۹ 
به ۹.۵ درصد رسید

بانک مرکزی نرخ بیکاری در سه ماهه دوم ۱۳۹۹ 
را ۹.۵ درصد اعالم کرد.

بــه گــزارش مهــر، نــرخ بیــکاری در ســه ماهــه دوم 
امســال بــر اســاس اعــالم بانــک مرکــزی بــه ۹.۵ درصــد 
رســید. بر این اســاس جمعیت فعال در این بازه زمانی 

۲۶ میلیون نفر بوده است.
جمعیــت امســال کشــور ۸۴ میلیــون نفــر بوده که 
۶۳.۴ میلیون نفر آن در بخش شــهری و ۲۰.۶ میلیون 

نفر آن در بخش روستایی متمرکز است.
رشــد جمعیت ۱.۲ درصد بوده و تراکم جمعیت به 

ازای هر کیلومتر مربع به ۵۱ نفر رسیده است.


