
گروه معیشت  از  تیرماه  سال ۱۳۸۵ که مقام اصــــل 44
معظم رهبری  بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی  را ابالغ 
و دولت را موظف کرد تا ۸۰ درصد از سهام بخش های 
دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند بیش از ۱۳ 
سال می گذرد اما به گفته تحلیلگران و کارشناسان 
اقتصادی درصد واگذاری های درس��ت دراین حوزه 

هنوز به  بیش از ۱۰ درصد هم نرسیده است . 
ای��ن کارشناس��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه  اجرای  
خصوصی س��ازی یعنی واگذاری فعالیت اقتصادی 
در راستای کاهش تصدی گری دولت در بنگاه های 
اقتصادی می گویند؛آنچه که در طول این س��الها 
رخ داده اس��ت نه تنها اجرای قانون نبوده بلکه در 
واقع تفس��یر جدیدی براین اص��ل بوده که نه تنها 
متولیان را به مقصد نرس��انده بلکه موجب شده تا 
اقتصاد کش��ور از چش��م اندازهای پیش روی خود 
فرس��نگ ها فاصل��ه بگیردو به تبع آن مش��کالت 

دراین بخش روز به روز بیشتر شود. 
این کارشناس��ان و تحلیلگران با  اش��اره به اینکه 
مدل ه��ای اجرای خصوصی س��ازی در تمام دنیا 
متنوع و قابل توجه است می گویند؛ آنچه در طول 
این س��الها درایران در قالب خصوصی سازی انجام 
شده نه تنها شباهتی به هیچ یک از این مدل های 
اجرا ش��ده در دنیا ندارد بلکه کامال با آن نقشه راه 

ارایه شده برای آن در ایران نیز فاصله دارد .

در میان صدها اهدافی که پیش رو اصل ۴۴ قانون 
اساسی وجود داش��ته و دارد کاهش تصدی گری 
دول��ت در صدر هم��ه این اهداف ب��وده و همواره 
متولیان در واگذاری هر یک از شرکتهای مشمول 
براین طبل کوبیده اند که با کوتاه ش��دن دس��ت 
دولت در این ش��رکتها در تالش هستیم تا زمینه 
حضور و فعالیت بخش خصوصی فراهم ش��ده و در 

کنار آن شاهد رشد و رونق در اقتصاد باشیم . 
نگاهی گ��ذرا به برخی اهداف پی��ش روی اجرای 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار 
قانون اساس��ی  نش��ان می دهد که قرار بوده تا با 
واگذاری و اجرایی این قانون شاهد  شتاب بخشیدن 
به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح 
عم��وم مردم ب��ه منظور تامین عدال��ت اجتماعی، 
ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع 
مالی و انس��انی و فناوری، افزای��ش رقابت  پذیری 
در اقتص��اد ملی و البته افزایش س��هم بخش های 
خصوص��ی و تعاون��ی در اقتصاد مل��ی و همچنین  
افزایش س��طح عمومی اش��تغال و نیز تغییر نقش 
دول��ت از مالکیت و مدیریت مس��تقیم بنگاه ها به 
سیاس��تگذاری و هدایت و نظارت، توانمندس��ازی 
بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت 
از آنه��ا در جه��ت رقابت در بازاره��ای بین المللی  
باش��یم اما آنچه امروز در بررس��ی ش��رکت های 
واگذار ش��ده مشاهده می ش��ود نه تنها بخشی از 

این اهداف که ب��ه طور کل اقداماتی عکس تحقق 
این اهداف را شاهد هستیم. 

گزارش ها نشان می دهد که  دراکثر واگذاری هایی 
صورت گرفته نه تنها اهلیت خریداران به درس��تی 
راستی آزمایی نشده بلکه قیمت های فروخته شده 
این ش��رکتها  نیز آن رقم درس��ت کارشناسی شده 
نبوده است و بعضا این شرکت ها با نرخ هایی کمتر 

و به شکل اقساطی واگذار شده اند.
به س��خن دیگر این گزارش ها نش��ان می دهد که 
در ط��ول این س��الها  خصوصی س��ازی  در معنای 
واقعی خود که همانا مفهوم انتقال مالکیت موسسات 
اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی  با نگاه 
مزیت بخش خصوصی بر بخ��ش عمومی و دیدگاه 
س��ودآوری بخش خصوصی نب��وده و ماحصل این 
واگ��ذاری ها منجر به افزایش کارایی و ارتقا کیفیت 
تولیدات و همچنین مشتری مداری و رقابت پذیری 
و به طور کلی ارتقای بهره وری نش��ده است که اگر 
این چنین بود این همه این ش��رکت ها با مشکالت 

پس از واگذاری دست و پنجه نرم نمی کردند.
 ب��ه باور کارشناس��ان عدم تحقق ای��ن اهداف  به 
این مساله  مش��کالت قانوین باز نگشته و درواقع 
ایرادات آن از آنجا نشات گرفته که به جای بخش 
خصوص��ی نهاده��ای خصولتی به می��دان آمده و 
نس��بت به خرید این شرکتها اقدام کردند و  دست 
آخر باز هم نظارت ها و مدیریت های این شرکتها 
در لوای دولت باقی مان��ده که اگر قانون واگذاری 
ها این چنین بوده که این ش��رکت ها از یک جیب 
دول��ت به جیب دیگر آن برود جا داش��ت که اصال 
واگ��ذار نم��ی ش��د و همچنان جس��ته و گریخته 
ش��رکتها ب��ه روال قبل به فعالیت خ��ود ادامه می 
دادند ت��ا درپی آن نه ش��رکتی با تعدی��ل نیرو و 
فروش قیمت روبرو می ش��د و ن��ه مدیریت های 
ضعی��ف  نیمه دولتی روز به روز آنها را به س��مت 

ضعیف تر شدن پیش می برد.  
البته درای��ن بین  نادیده گرفت��ن اجرای ظرفیت 
ه��ای قانونی  برای  کارگران ش��رکت های واگذار 

ش��ده مس��اله دیگری بوده که آن هم همچنان در 
ابهام به س��ر م��ی برد و تاکنون پاس��خ منطقی از 

سوی متولیان برا ی آن ارایه نشده است. 
ماحصل اتفاقات پدید آمده در حوزه اجرای قانون 
اص��ل ۴۴  و واگ��ذاری ها حکای��ت ازآن دارد که 
با گذش��ت این س��الها  نه تنها قانون درست اجرا 
نش��ده همت و ش��جاعت  بخش خصوصی برای پا 
ب��ه میدان گذاش��تن با وجود تمام ریس��ک هایی 
که گریبان صنعت وتولید کش��ور بوده و هست به  
واسطه تصمیم های غلط متولیان و بعضا اقدامات 
خودآگاه برخی از آنها کار را به جایی رس��انده که 
ای��ن قانون با تمام ویژگی ه��ا و اهداف مثبتی که 

داشته همچنان در سرپله اول درجا بزند. 
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 اختصاص ۱۱۰میلیارد تومان کمک فوری
به زلزله زده ها

صبح امروز دکتر مخبر رییس س��تاد اجرایی فرمان 
حض��رت امام )ره( باحضور در اس��تان خوزس��تان از 
مناطق زلزله زده مسجدس��لیمان بازدید و از نزدیک 

با مردم این مناطق دیدار کرد.
دراین بازدید که اولین بازدید یک مس��ئول کشوری 
از این مناطق اس��ت، اس��تاندار خوزس��تان، نماینده 
ولی فقی��ه، نماین��ده مجل��س و فرمان��دار نیز حضور 
داش��تند. دکتر مخبر در گفتگو با مردم آسیب دیده 
مناطق "پش��ت کوه و نمره یک" مسجدسلیمان اعالم 
کرد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام همانند حوادث 

گذشته درکنار مردم خواهد بود.
وی در جم��ع مردم وعده داد بزودی س��تاد اجرایی 
فرمان امام ۲۰۰۰ بسته لوازم ضروری خانگی شامل 
۱۲ه��زار قل��م کاال را بین مردم ای��ن مناطق توزیع 

خواهد کرد.
مخبر همچنان از اجرای ۱۰۰۰ طرح اشتغال خرد و 
توزیع ۳۰۰۰ بسته لوازم التحریر در این منطقه خبر 
داد و افزود: مجموع بودجه در نظر گرفته شده توسط 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام برای مناطق زلزله 

زده مسجدسلیمان ۱۱۰ میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود:همانند س��یل ابتدای سال، تا هروقت الزم 
باش��د در کنار مردم آس��یب دیده مسجدسلیمان و 

خوزستان خواهیم ماند.
گفتنی اس��ت دوش��نبه ۱7  تیرماه نزدیک به ساعت 
۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح زلزله ای با قدرت ۵.7 ریش��تر 
مسجدس��لیمان و بخش های اطراف آن را لرزاند. این 
حادثه باعث ایجاد خرابی و واردش��دن خس��ارت به 

برخی منازل مسکونی شد.

خبر

 تامین سرمایه برای توسعه تولیدات داخلی
مع��اون وزیر صنعت از توافق با بانک مرکزی برای حمایت از توس��عه تولید 
داخل خبر داد و گفت: وزارت صنعت قرار اس��ت س��بدی از پروژه های توس��عه 

ساخت داخل را برای تامین منابع مالی به بانک مرکز اعالم کند.
فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت عدم تجمیع 
تقاضاها و نیازهای صنعتی، معدنی کشور به صورت یکپارچه و منسجم را یکی از 

چالش های فراروی توس��عه ساخت داخل برشمرد و گفت: یکی دیگر از چالش ها 
نبود اطمینان کافی برای صنعتگران از سرمایه گذاری در توسعه ساخت داخل و احتمال 

عدم حمایت دستگاه ها از بهره مندی از قطعات داخلی سازی شده است.
مقیم��ی افزود:برای ایجاد ضمان��ت خرید کاالهای مورد س��فارش در قالب قرارداد 
های منعقده در نمایش��گاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید کاماًل ضروری است 
همچنین ایجاد اطمینان از س��وی مدیران صنعتی تصمیم گیر به استفاده از تجهیزات و 

قطعات داخلی را از دیگر موضوعات است.  وزارت صمت 

راهکار حفظ بازار کاالهای صادراتی
 سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت معتقد اس��ت برای آنکه بازار کاالهای 
صادراتی ایران حفظ ش��ود، ورود به عرصه هایی همچون خرید برندهای خارجی 

که از کاالهای ایرانی استفاده می کنند، راهکاری مهم و قابل تامل است.
محمدرضا مودودی با بیان اینکه ایران در صادرات برخی کاالها از مزیت نسبی 
برخورداراس��ت گفت: برای تضمین ش��دن بازار کاالهای مزیت دار باید شیوه های 

تجاری مختلف اجرایی ش��ود ،همچنین برای توسعه صادرات پتروشیمی از یک سو 
باید زنجیره تولید کاالیی گسترش پیدا کندکه این مسئله در سیاست های صنعتی کالن 
کش��ور تعریف می شود و از سوی دیگر باید سیاس��ت های تجاری به سمت افزایش نفوذ 
کاالهای ایرانی حرکت کند. وی افزود: امروزه کش��ورهای جهان برای آنکه صادرات خود 
را تضمین کنند، به س��راغ خرید برندها و کارخانه هایی می روند که اصلی ترین مش��تری 
محصوالتشان هستند.با این اتفاق هدایت کارخانه ای که مشتری صادراتی آن کشوراست، 

دراختیارخودشان قرار می گیرد و صادرات تضمین خواهد شد.  ایسنا 

 بهره برداری از3.5 میلیارد دالر طرح تا پایان سال 
قائم مقام و مشاور ارشد اجرایی ایمیدرو گفت: نزدیک به ۳.۵ میلیارد دالر طرح 

را با دستور وزیر مورد پیگیری قرار دادیم که تا پایان سال به بهره برداری برسند.
عباس نعیمی گفت: نزدیک به ۳.۵ میلیارد دالر طرح را با دستور وزیر مورد 
پیگیری قرار دادیم که تا پایان سال به بهره برداری برسند که با بهره برداری از 

این طرح ها نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ هزار شغل ایجاد می شود.
 قائم مقام و مش��اور ارش��د اجرایی ایمیدرو در خصوص اکتشافات انجام شده 

در کش��ور نیز تصریح کرد: کل اکتش��افات انجام شده تاکنون ۲7۰ هزار کیلومتر خطی 
بوده اس��ت، اما می خواهیم در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۳۰۰ هزار کیلومتر اکتشاف خطی 
داشته باشیم که این رقم بیش از کل اکتشافات انجام شده است و این برنامه در راستای 
دستورات وزیر صنعت معدن و تجارت و فرمایشات مقام معظم رهبری است. وی افزود: 
در س��ال رونق تولید بیش��تر از پارس��ال کار خواهیم کرد و برای مواردی که به ساخت 

داخلی نیازمند است برنامه داریم. میزان

وج ۳۰۰ شرکت   خر
 از اولویت خصوصی سازی  

 
رییس سازمان خصوصی سازی، گفت: 
هیئت واگذاری براس��اس درخواس��ت 
دستگاه اجرایی حدود ۳۰۰ طرح را از 
اولویت سال جاری خارج کرد و حدود 
۳۰۰ ش��رکت دیگر در اولویت امسال 
باق��ی ماند.   علی اش��رف عبداهلل پوری 
حسینی، درباره آخرین وضعیت واگذاری 
بنگاه های دولتی، گفت: آنچه که سازمان 
خصوصی س��ازی برای واگ��ذاری بنگاه 
های دولتی اعالم کرده ۶۱۰ شرکت بود 
که هیئت واگذاری براس��اس درخواست 
دس��تگاه اجرایی و مس��ائلی ک��ه وجود 
داشت حدود ۳۰۰ طرح را از اولویت سال 
جاری خارج کرد و حدود ۳۰۰ ش��رکت 

دیگر در اولویت امسال باقی ماند.

نمای نزدیک سیاست روز اما و اگرهای خصوصی سازی 
در کشور را بررسی می کند؛
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دبیر انجمن قطعه سازان مطرح کرد؛روزنامهتلفنیآگهیمیپذیرد
وهای ناقص اما و اگرهای تکمیل خودر

دبیر انجمن قطعه س��ازان با تشریح جزئیات جلسه  ل تــــــو خودرویی کمیس��یون تلفیق مجلس با نمایندگان ا
ش��رکت های خودروس��از، قطعه س��ازان و بانک مرکزی، گف��ت:  اگر به 
صنع��ت خ��ودرو تس��هیالت پرداخت نش��ود، بعید اس��ت ک��ه تکمیل 

خودروهای ناقص عملی شود.
مازیار بیگلو با اش��اره به جلسه خودروس��ازان،  قطعه سازان و نمایندگان 
بانک مرکزی با اعضای فراکسیون پاسخگو در کمیسیون تلفیق مجلس، 
اظهار داش��ت:  طبق مصوبه سال گذش��ته دولت قرار بود ۸۴۴ میلیون 
ی��ورو تس��هیالت ارزی در آذر ۹7 جه��ت حمایت از صنع��ت خودرو و 
قطعه س��ازی به تولیدکنندگان پرداخت ش��ود، ولی تا کنون حتی یک 

سنت هم از این تسهیالت پرداخت نشده است. 
وی تصریح کرد:  یکی از عوامل اصلی انباشت ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو 
ناقص در پارکینگ ایران  خودرو و س��ایپا همین موضوع بوده اس��ت که 
باعث مس��دود ش��دن ۶ تا 7 هزار میلیارد تومان از دارایی خودروسازان 
بابت انباشت این خودروها شده است.  بیگلو با بیان اینکه در این جلسه، 
اعتراض خود را نس��بت به عملی نشدن این مصوبه اعالم کردیم، ادامه 
داد: در آن جلس��ه آقای کمیجانی معاون ریالی بانک مرکزی وعده داد 
که این مشکل برطرف شود ولی پس از جلسه در مصاحبه ای اعالم کرد 
که خودروس��ازان باید به فکر منابع مالی جدید باشند و این منابع را از 

محل دیگری تأمین کنند.
وی تأکی��د کرد: برای اولین بار بود ک��ه در تحریم های آمریکا علیه ایران، 
بخش خصوصی مورد تحریم قرار گرفت و اشتغال ۵۵۰ هزار نفری در کشور 
به خطر می افتد. وی با طرح این س��وال که اگر قرار است بانک مرکزی از 
بخش خصوصی حمایت نکند، پس وظیفه اش چیست؟ گفت:  مصوبه دولت 
برای پرداخت تس��هیالت به صنعت خودرو ۳۱ خرداد ماه منقضی شده و 

حاال برای اجرایی شدن باید دوباره تمدید شود.  فارس

آمار مصارف نشان داد؛
 هشدار آبی برای تهرانی ها

می��زان مصرف آب در تهران تقریبا ۲ تا ۲.۵ درصد  در هر س��ال رش��د دارد و طبق آخری��ن آمار این زندگـــانـي
اس��تان در ح��ال حاضر باالترین رکورد تولی��د آب را تجربه می کند که 
ای��ن مقدار حدود ۴۳ هزار لیتر در ثانیه اس��ت درحالی که مصرف آب 
ش��رب در تهران روزانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب اس��ت که در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل، ۲۵۰ هزار مترمکعب افزایش مصرف 

اتفاق افتاده است.
مردم ش��هر تهران در مقایس��ه با بقیه شهرهای کش��ور ۲۰ درصد و در 
مقایسه با برخی کشورهای اروپایی، ۳۰ درصد بیشتر آب شرب مصرف 
می کنند. این درحالی است که هزینه تمام شده هر مترمکعب آب شرب 
در تهران ۲.۵۰۰ تومان اس��ت درحالی ک��ه به ازای هر مترمکعب ۶۰۰ 

تومان از مشترکین دریافت می شود.
طبق آخرین آمار مصرف آب ش��رب در تهران روزانه ۳ میلیون و ۵۰۰ 
هزار مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۵۰ هزار 
مترمکع��ب افزایش مصرف اتفاق افتاده اس��ت. با اینکه یک روی س��که 
افزایش مصرف آب در تهران افزایش ساالنه ۲ تا ۲.۵ درصدی جمعیت 
پایتخت است اما امسال، مصرف آب شرب در تهران در مقایسه با مدت 
مش��ابه سال گذش��ته، چهار درصد رشد دارد که این رقم بیشتر از رشد 

جمعیت ساالنه تهران است.
طبق آماری که مسئوالن ارائه کرده اند، تهرانی ها روزانه به اندازه حجم دریاچه 
چیتگر آب ش��رب مصرف می کنند. ۲۰ درصد از کل آب شرب مصرفی در 
ایران، در تهران مصرف می ش��ود که این میزان در ش��هر تهران معادل یک 
میلیارد و ۶۰ میلیون مترمکعب و در استان تهران یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون 
مترمکعب است. تهرانی ها ۴۰ لیتر بیشتر از سرانه مصرف آب شرب مصرف 
می کنند. سرانه مصرف روزانه آب شرب در کشور به ازای هر نفر ۲۱۰ لیتر 

است که این میزان در تهران معادل ۲۵۰ لیتر است. ایسنا 

مدی��ر اجرایی ط��رح ملی تکاپو  کار و  رف��اه کسـب  و  کار  تع��اون،  وزارت 
گفت:برنامه های اشتغالی دولت که تسهیالت محور 
اس��ت، موجب اش��تغال پایدار نمی شود و اثر تورمی 

بر اقتصاد خواهد داشت.
رضا تازیکی، مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت 
تع��اون، کار و رفاه ،درباره جمعیت بیکار در کش��ور 
گفت: زمانی که نرخ مشارکت افزایش می یابد،یعنی 
در اقتصاد تغییراتی ایجاد می ش��ود و مردم به سمت 
ش��غل می روند در همین راس��تا تقاضای شغل زیاد 
شود. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی موجب تقاضای 
شغل می ش��ود و زمانی که تقاضای شغل زیاد شود 
آن دس��ته از افرادی که موفق به یافتن ش��غل نشده 
اند، بیکار می شوند. در حال حاضر نیز نرخ مشارکت 

اقتصادی افزایش یافته است.
تازیک��ی گفت:یکی از بخش های��ی که در رونق 
تولید کمک حال اش��تغال بوده اس��ت، بحث بورس 
است. سیاست گذاری های دولت برای توسعه بورس 
به رونق تولید کمک کرده اس��ت و باعث شده است 
س��رمایه ها به جای اینکه در مسیر سکه و ارز بروند، 
به س��مت تأمین مالی بنگاه ها رفته است. در همین 
راس��تا مش��اهده می کنیم که ش��رکت های بورسی 

افزایش تقاضای نیرو را دارند.
وی در تحلی��ل  برنام��ه ه��ای اش��تغالی  دولت 
گفت:به صراحت می گویم، آن دس��ته از برنامه های 
دولت که تس��هیالت محور اس��ت،  موجب اش��تغال 
پایدار نمی شود و اثر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت. 
بس��یاری از برنامه ها مانند تبص��ره ۱۸از این جمله 
هس��تند.این طرح ها بر توسعه بنگاه متمرکز هستند 

نه بر ایجاد بنگاه های موجود.
تازیکی گفت:در حال حاضر مش��کل اصلی بنگاه 
های کش��ور، تأمین س��رمایه در گردش مطلوب آنها 
اس��ت نه وام بلند مدت چند ساله.سرمایه در گردش 
کوتاه مدت اس��ت و در مدت زمان کوتاهی به چرخه 
اقتصادی باز می گردد و مانند خون در رگ بنگاه ها 
اس��ت. اما نوع پرداخت تس��هیالت به بنگاه ها از نوع 
سرمایه ایجادی است. زمانی که سرمایه ایجادی می 
دهیم، هم منابع را درگیر کرده ایم و هم فساد در آن 
بسیار باال اس��ت و احتمال  انحراف وجود دارد، بنابر 
این چنین طرح هایی هیچ خیری برای کشور ندارد. 
با توجه به اینکه طرح ایجاد اش��تغال از منابع تبصره 
۱۸ اینچنین اس��ت، تبصره ۱۸هیچ ش��غلی را برای 

کشور ایجاد نخواهد کرد.
 تازیکی ادامه داد:از دیگر سیاس��ت های اشتغالی 

دولت این اس��ت که در سیاست های اشتغالی سیاست 
انتخابی وج��ود ندارد. یعن��ی عمده برنام��ه هایی که 
تسهیالت محور است سیاست انتخابی ندارد. یعنی هر 
کس طرح و وثیقه بیاورد،مشمول دریافت وام می شود. 
مدی��ر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون، کار 
و رفاه ادامه داد:این در حالی است که در سراسر دنیا 
سیاس��ت انتخابی دارند، یعنی می گویند قرار نیست 

ما برای هر طرحی وام پرداخت کنیم.
تازیکی با بیان اینکه در زمینه دام س��نگین کشور 
خودکفا است و جز رتبه های اول است گفت:در حالی که 
کشور نیازمند حمایت تسهیالتی در زمینه دام سنگین 
نیس��ت، چه دلیلی دارد که ب��ه آن وام تعلق می گیرد. 
این باعث فس��اد می ش��ود. در برخی مواقع فردی که 
دام دارد بع��د از دریافت وام، دام خود را به برادر منتقل 
م��ی کند مجدداً وام جدید دریافت می کند. وی افزود: 
کشور در بسیاری موارد خودکفا است. نیازی به پرداخت 
تسهیالت در برخی بخش ها نیست. بهتر است به جای 
سیاست ایجادی، سیاست انتخابی جایگزین شود. تنها 
در برخی از سیاست های دولت که مسئولیت اجرای آن 

با وزارت کار است سیاست انتخابی دیده می شود.
 مدی��ر اجرای��ی طرح ملی تکاپ��و وزارت تعاون، 
کار و رف��اه گفت: در وزارت کار روی ۱۵رس��ته و در 
سطح روستا روی ۲۰رسته شناسایی مشاغل ظرفیت 
اش��تغال پایدار شناسایی می شود و تمام هدفگذاری 

در این راستا دنبال می شود. تسنیم 

مدیر طرح ملی تکاپو وزارت تعاون؛
طرح های تسهیالت محور اشتغالزا نیست


