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اولین جلسه شورای عالی اشتغال 
دولت سیزدهم با رونمایی از زیست بوم 
اشــتغال در کشور برگزار شــد. با این 
حال، آنچه در این جلسه، مهمتر از این 
اتفاق بود، رونمایــی از اظهارنظرهای 
اقتصادی اعضای هیــات دولت بود که 
نشان می داد همچنان و با وجود ادعاها 
و وعده های فراوان، دانش و علم اقتصاد 
در تصمیم گیری هــا همچنان محلی 
از اعراب نخواهند داشــت؛ اظهاراتی 
مثل بی اثر بودن نوســانات نــرخ ارز بر 
تورم، ایجاد اشتغال از راه صرفه جویی 
در مصرف آب شــرب و گندم، فشار به 
دستگاه های اجرایی برای اشتغالزایی 
به اندازه ســهمیه بندی دولت، تکلیف 
ایجاد یک شغل برای وام گیرنده باالی 

10میلیارد ریال و....
به گزارش »توســعه ایرانی«، این 
زیست بوم دو الزام در زمینه تکنیک ها 
و روش هــای ایجاد اشــتغال و ایجاد و 
هماهنگی در سطح کالن برای عملیاتی 
شــدن ظرفیت ها و زیرســاخت های 
کشور در راستای اشتغال آفرینی دارد. 
زیست بوم اشتغال، دو گروه افراد بیکار 
و افراد فاقد شــغل شایسته را به عنوان 
مخاطب در نظــر دارد و تالش می کند 
برای افراد بیکار شــغل ایجــاد کرده و 
وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته 
را نیز بهبود بخشد. همچنین در اولین 
جلسه شــورای عالی اشتغال در دولت 
سیزدهم، ۲0 مصوبه در راستای تسهیل 
و تحقق برنامه ملی ایجاد اشــتغال به 
تصویب رســید.در نخســتین جلسه 
شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، 
که روز پنج شنبه )ششــم آبان( برگزار 
شد، »سیدابراهیم رئیسی« تهیه بانک 
اطالعاتی از افراد شاغل و بیکار براساس 
تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه 
آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته 
و شناخت توانایی ها و مهارت های علمی 
و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال 
مناسب برای آنان را از ضرورت های اولیه 
ایجاد یک جنبش برای اشــتغال زایی 
برشمرد.در این جلسه، پیشنهادهایی 
همچون اخذ وام از مــردم برای ایجاد 
اشــتغال و پرداخت بهره آن توســط 
دولت و بانک مرکزی، تعیین سهم هر 
وزارتخانه از ایجاد یک میلیون شــغل، 
اصالح قانون کار و... مطرح شد و مواردی 
همچون استخدام جوانان برای ترویج 
صرفه جویی و تغییر نظام آموزش عالی 
کشور پیشنهاد شد. با این حال نگاهی 
به اظهارات شــرکت کنندگان در این 
نشست نشان داد که هنوز الگوی واحد 
و برنامه منسجمی در دولت برای ایجاد 

اشتغال وجود ندارد.
تورم ربطی به نوسانات ارزی ندارد

در ایــن جلســه، معــاون اول 
رئیس جمهور با تأکید بر ایجاد ساالنه 
یک میلیون شغل گفت: باید سهم هر 
دســتگاه و وزارتخانه از اشتغال در نظر 

گرفته شده تعیین و پیگیری شود.
محمد مخبر گفت: من اولین بار است 

که در این جلسه شرکت می کنم. به گفته 
رئیس جمهور باید سالی یک میلیون 
شغل ایجاد شود. معتقدم در این شورا 
باید هر وزیر اعالم کند که چه تعداد از 
یک میلیون شغل را متعهد می شود و 
پیگیری کنیم که آیا توانسته به وعده 
خود عمل کند یا خیر و هر سه ماه یک بار 

وزرا گزارش کار ارائه دهند.
وی افزود: مردم چشمشــان به ما 
است و ما باید مشکالت را حل کنیم. با 
حرف زدن که حل نمی شود. ما کارگر، 
مردم هســتیم. وزارت نیرو، وزارت راه، 
وزارت صمت یا معاونت علمی و فناوری 
بگوید برای آینده چه کارهایی باید انجام 
بدهند.مخبر ادامه داد: پیشنهاد می کنم 
به جای تسهیالت خوداشتغالی، از این 
۴ میلیون میلیارد تومانی نقدینگی که 
دست مردم اســت، وام بگیریم و حتی 
نرخ بهره آن هم به مردم داده شود. بانک 

مرکزی هم آن را تضمین کند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: 
با علم می گویم که تورم ناشی از نقدینگی 
است نه نوســانات ارزی. این همه پول 
دست مردم اســت و این همه ظرفیت 
کارآفرینی و اشتغال وجود دارد. باید از 
این منابع برای راه اندازی کســب و کار 
اســتفاده کرد. همچنین تعیین کنیم 
سهم هر دســتگاه از این یک میلیون 

شغل چیست.
دولت چاق، موافق نوآوری نیست

در ادامه این نشست »سورنا ستاری« 
معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به 
اهمیت کارآفرینی از محل شرکت های 
دانش بنیــان و اســتارت آپ ها گفت: 

در شــتاب دهنده ها این ایده است که 
به جذب ثروت می رســد نه سرمایه. ما 
ایــن فرآیند را فرامــوش کردیم و فکر 
می کنیم اگر وام بدهیم تبدیل به کارخانه 
می شــود.وی افزود: دولت ها با نوآوری 
موافق نیستند. در کشور ما چون دولت 
چاق است، این موضوع بیشتر به چشم 
می خورد. ســاختارهای اقتصادی ما 
براساس واردات شکل گرفته نه صنعت 
لذا به تولیدکننده برای مجوزها سخت 
می گیریم. باید فرآیند مجوزها تسهیل 

شود.
دانشگاه ها متناسب با مهارت های 

کسب و کار نیستند
در ادامه این جلســه »ســیدرضا 
فاطمی امین« وزیــر صنعت، معدن و 

تجارت با بیان اینکه بازار کار ما ناکارآمد 
اســت، گفت: برخی مراکز صنعتی ما 
نیروی کار می خواهنــد اما نیروی کار 
را نمی یابند. این یــک موضوع جدی 
است و حتی بنگاه های ورشکسته هم 
می توانند با یک نیروی کار ماهر مجدداً 

راه اندازی شوند.
وی افزود: هیچ برنامــه ای نداریم 
که تا 1۵ ســال آینده چه مشاغلی نیاز 
است. تا زمانی که دانشگاه های ما نفتی 
هستند، به جایی نمی رسیم. واحدهای 
صنعتی پیشرو در دنیا دوره های آموزشی 
برای فارغ التحصیالن ایجاد می کنند. 
آموزش عالی ما با این مشکل مواجه است 
که دوره های آموزشی طوالنی است اما 
دانشــجو فرصتی برای مهارت آموزی 

ندارد.
بــه گفتــه وی در حــوزه قوانین و 
مقررات نیز قانون فعلی کار براســاس 
کارگران موجود اســت و باید به سمت 

بیکاران اصالح شود.
 ایجاد اشتغال با صرفه جویی 

در آب و گندم!
»سیدجواد ساداتی نژاد« وزیر جهاد 
کشــاورزی نیز در جلسه شورای عالی 
اشتغال با بیان اینکه راه اندازی صنایع 
تبدیلی در روســتاها به ایجاد اشتغال 
روســتایی می انجامــد، گفت: حذف 
برخی فرآیندها خود بــه خود به ایجاد 
شــغل می انجامد و نیازی نیســت که 

تسهیالت بدهیم.
وی افــزود: مثــاًل همــواره تأکید 
می شود مصرف آب شــرب در شهرها 
باالست و همیشــه دنبال صرفه جویی 
هســتیم. اگر این را به صورت شرکت 
درآوریم و تعدادی جوان مأمور شــوند 
که صرفه جویی را ترویج کنند هر چقدر 
مصرف آب کاهش یابــد درآمد ایجاد 
می شــود و می توانیم به این شرکت ها 
بدهیم یا مثالً در مصرف گندم هر چقدر 
صرفه جویی شده و مصرف آن کاهش 
یابد، درآمد ایجاد شــده به اشــتغال 
می انجامــد. لذا حذف بروکراســی ها 

اشتغالزاست.
مدل خوداشتغالی به اشتغال 

جمعی تبدیل شود
»سیدمحمدحســین قاضی زاده 
هاشمی« رئیس بنیاد شهید نیز در این 
نشســت گفت: در بنیاد شهید حدود 
۳00هــزار نفر از افراد تحت پوشــش 

متقاضی کار هستند.
وی افزود: باید از تجربیات گذشته 
دربــاره تســهیالت خوداشــتغالی 
بهره ببریم. در ســال های قبل به رغم 
اینکــه وام های زیادی خوداشــتغالی 
می دادیم اما مؤثر نبود و هنوز بساری از 
دریافت کنندگان تسهیالت نه شغل و 
نه مسکن دارند. بسیاری از افرادی که 
وام خوداشــتغالی گرفتند نتوانستند 
پس بدهند. باید مدل خوداشتغالی به 

اشتغال جمعی تبدیل شود.
قاضی زاده هاشــمی تصریح کرد: با 
آموزش مهارت نمی توانیم کسب و کار 

را نگه داریم بلکه باید مهارت های کسب 
و کار به متقاضیان آموزش داده شــود. 
همچنین فرهنگ کار ایجاد شود چون 
عمده متقاضیان اشتغال کار به دنبال 
استخدام در بخش های دولتی و دریافت 
حقوق ثابت هســتند اما ظرفیت های 

دولت برای استخدام محدود است.
 فشار به دستگاه ها 
برای ایجاد اشتغال

در ادامــه این نشســت، وزیــر راه 
و شهرســازی نیــز با تأکید بــر اینکه 
دستگاه های متولی باید سقف سهمیه 
اشتغال دریافت کنند، گفت: باید به این 
دستگاه ها فشار بیاوریم که به این سقف 
تعیین شده برسند. مثاًل در بخش های 
صنعت، مسکن یا مشاغل خانگی باید 
خط مشی برای ایجاد شغل تعیین کنیم.
به گفته رســتم قاســمی، باید در 
حوزه های مشخص شده به سقف مورد 
نظر دست یابیم و پافشاری کنیم تا این 

سقف ها اجرایی شود.

 الزمه ایجاد اشتغال
 رشد و ثبات اقتصادی است

در نقطــه مقابــل این اشــهارات، 
»سیدمســعود میرکاظمی« رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشور با بیان 
اینکه در همه حوزه ها به رشد اقتصادی 
وابسته هستیم، گفت: اگر زمینه اشتغال 
فراهم نشود به موفقیت دست نمی یابیم.
وی با تأکید بــر اهمیت ایجاد ثبات 
اقتصادی ادامه داد: نقدینگی داریم اما 
با آن اشتغال ایجاد نمی شود چون ثبات 
اقتصادی ایجاد نشده و مردم پول را به 
جای کارآفرینی در جاهای دیگر هزینه 
می کنند. باید امنیــت برای کارآفرین 

ایجاد شود.

میرکاظمی اظهار داشت: بعد از دو 
موضوع رشــد و ثبات اقتصادی، مسأله 
مهم سوم عدالت است. به شدت با توسعه 
نامتوازن در کشور مواجهیم. در بعضی 
جاها امکان اشتغال نداریم و در بعضی 
جاها تلنبار صنعت کســب و کار وجود 
دارد، به خصوص در شــهرهای مرزی 
که باید به اشتغال اهمیت بیشتری داده 
شــود.معاون رئیس جمهور با تأکید بر 
اهمیت آمایش سرزمین تأکید کرد: به 
این موضوع توجه نشده و در جاهایی که 
استعداد کار نبوده، سرمایه گذاری شده 
است.وی تصریح کرد: واحدهای کوچک 
اشتغال ایجاد می کند اما رشداقتصادی 
ایجاد نمی کنند و پایدار نیستند و بعد 
از چند ســال تعطیل می شــوند چون 
فعالیت های موازی زیاد است و منجر به 
رشد نشده است.میرکاظمی خاطرنشان 
کرد: برای ایجاد اشتغال پایدار سه هزار 
و ۵00 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز 
است. اگر به زمینه های فعالیت اقتصادی 
توجه نشود، هر چقدر شغل ایجاد کنیم، 
مردم پول خود را به سمت ایجاد کسب و 

کار نمی آورند.
 اعطای معافیت های بیمه ای 

و مالیاتی به کارگاه های کوچک
»احمد وحیدی« وزیر کشــور نیز 
در این نشســت به بحــث اجماع ملی 
بــرای ایجاد اشــتغال بــه خصوص 
دانش آموختگان دانشگاهی تأکید کرد 
و گفت: باید یک جنبش اجتماعی ایجاد 
شــود تا بتوانیم به حجم باالی اشتغال 
برســیم.وی افزود: باید مشــوق هایی 
برای کارآفرینی در نظر گرفت تا هزینه 
به کارگیری نیرو در کارگاه های کوچک 
و کسب و کارهای معمولی کاهش یابد. 
مثاًل اگر یک فروشگاه یا کارگاه کوچک 
به ازای جذب نیرو حق بیمه یا مالیات 
ندهد، به سرعت اشتغال ایجاد خواهد 
شد.وزیر کشور گفت: ۲۸هزار میلیارد 
تومان تسهیالت قرض الحسنه اشتغال 
که در قانون بودجه امسال آمده در نظر 
گرفته شده و به استانداران ابالغ خواهد 
شد. همچنین سند توسعه اشتغال در 

سطح ملی و استانی باید تدوین شود.
به گفته وزیر کشور، در جاهایی که 
اشتغال وجود دارد بزه های اجتماعی و 
تخلفات کاهش می یابد. باید برای مناطق 
کم برخوردار برنامه دقیق داشته باشیم. 
مثاًل سواحل مکران توسعه داده شده و 
اشتغال ایجاد شود تا مهاجرت معکوس 

صورت گیرد.
 یک میلیون و ۸۵۰هزار شغل 

تا پایان ۱۴۰۱ ایجاد می شود
در پایان این نشست هم وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی از وعده راه اندازی 

یک میلیون و ۸۵0هزار شــغل تا پایان 
1۴01 خبر داد.

»حجت اهلل عبدالملکی« با تأکید بر 
اهمیت تکمیل بانک اطالعات اشتغال 
و کسب و کار ایرانیان تصریح کرد: مقرر 
کردیم تمامی وقایع اشتغال ایرانیان روی 
کدملی آنان ثبت شود و پلتفرم مربوطه 

طراحی شده و به زودی ابالغ می شود.
وی به ترویج فرهنگ کســب و کار 
اشاره و تصریح کرد: با دستگاه های فرعی 
شامل وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، 
ائمه جمعه، صداوسیما، رسانه ها و... برای 
ترویج فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی 
مذاکراتی داشتیم. متأسفانه در برخی 
از مردم این اســتنباط وجود دارد که در 

شرایط فعلی نمی شــود کسب و کار راه 
انداخت اما با شرایط موجود هم می توان 
کارآفرینی کرد. ما مشــکل نرســیدن 
اطالعات و اطالع رســانی فرصت های 
شغلی به مردم داریم. مثاًل در یک شهر 
نیروی بیکار وجود دارد اما در شــهرک 
صنعتی همان شهر دنبال نیرو می گردند.

 الزام وام گیرندگان میلیاردی 
به ایجاد شغل!

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
با تأکید بــر اینکــه برنامه ریزی کردیم 
یک میلیون و ۸۵0هزار شــغل تا پایان 
1۴01 ایجاد شــود، خاطرنشــان کرد: 
سهمیه هر دســتگاه باید مشخص شود 
که چه تعداد اشتغال ایجاد می کنند و تا 
حدودی این ســهمیه ها مشخص شده 
است. برخی دستگاه های اجرایی الگوی 
اشتغال داشــتند و برخی هم وزارت کار 
این الگــو را ارائه داد. جلســات زیادی با 
وزارتخانه ها در سطح معاونان داشتیم و 
از این پس شورای عالی اشتغال به دستور 
رئیس جمهور ماهی یک بار تشــکیل 
می شود. برش های شهرستانی و استانی 
تدوین و به استانداران ابالغ خواهد شد. 
با بانک مرکزی مذاکره کردیم هر کس 
وام فعالیت های اقتصادی تولیدی بگیرد 
به ازای هر یک میلیارد تومان، یک شغل 
ایجاد کند که البتــه هنوز بانک مرکزی 
تأیید نهایی را نداده اســت.عبدالملکی 
ادامه داد: شــبکه بانکی ســال گذشته 
1۸00هزار میلیارد تومــان وام داده که 
همگی اعــالم کردند بــرای تولید بوده 
و در برنامه هــای خــود گفتند مجتمع 
مسکونی یا کارخانه می ســازند اما وام را 
گرفته و رفته اند. اگر ســامانه تسهیالت 
بانکی به سامانه ملی اشتغال متصل شود و 
توافق کنیم به ازای هر یک میلیارد تومان 
وام یک شغل ایجاد شــود، می توانیم از 
وام گیرنده سوال کنیم با وامی که دریافت 
کرده، اشتغال ایجاد کرده یا خیر.سخنان 
حاضران در نخستین نشست شورای عالی 
اشتغال در دولت سیزدهم نشان می دهد 
که هنوز در این دولت، فهم مشترکی بر 

سر مسائل اصلی اقتصادی کشور وجود 
ندارد. در حالی که عمده شرکت کنندگان 
در این نشســت، از اعداد و ارقام اعطای 
تسهیالت بانکی در کشور به این نتیجه 
می رســند که با فشــار به دستگاه های 
مختلف و ایجاد سهمیه بندی اشتغال، 
می توان هدف گذاری ایجاد یک میلیون 
شغل در کشور را محقق کرد، تنها رئیس 
سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع مهم 
و کامال شناخته شده اقتصادی پافشاری 
کرده اســت که تا زمان نبــود ثبات در 
اقتصاد و درجا زدن بنیان های تولیدی 
کشور نمی توان به سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در کشــور و ایجاد اشــتغال، 

دلخوش کرد.

زیست بوم اشتغال در کشور رونمایی شد

الزام ایجاد یک میلیون و 850هزار شغل تا پایان 1401 !
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معیشت میلیون ها خانواده، معطل 
برگزاری جلسه شورای عالی کار

براســاس مواد 
1۶۷ و 1۶۸ قانون 
کار، شــورای عالی 
کار بایــد ماهانــه 
تشکیل جلسه بدهد 
و جالب است بدانیم 
در قانون به صراحت 
ذکر شده که »حداقل ماهی یک بار« باید جلسه 
سه جانبه شورای عالی کار برگزار شود. در ماده 
1۶۸ قانون پیش بینی شده در صورت درخواست 
وزیر کار یا سه نفر از اعضا، باید جلسه فوق العاده 
حداکثر دو هفته بعد از ثبت درخواست، برگزار 
شــود. با این حال هیچ یک از این مواد قانونی در 

سال جاری برآورده نشده است.
از ابتدای ســال بدون توجه بــه رفت و آمد 
دولت هــا، فقط دو جلســه شــورای عالی کار 
داشته ایم که با موضوعات متفرقه و به زعم بنده 
خارج از حوزه وظایف این شورا، برگزار شده است. 
دو ماه قبل از روی کار آمدن دولت جدید، آخرین 
جلسه سه جانبه برگزار شده و اکنون سه ماه نیز از 
آغاز به کار این دولت گذشته، یعنی پنج ماه است 
که هیچ جلسه ای نداشته ایم. البته بعد از روی کار 
آمدن رئیس جمهــور و وزیر کار جدید، طبیعی 
است که مدت طول بکشد تا بتوانند جا بیفتند و 
به اوضاع مسلط شوند اما اکنون سه ماه گذشته و 
خبری از اجرای قانون نیست. فراموش نکنیم در 
شعارهای انتخاباتی این دولت، توجه به معیشت 
فرودستان و کارگران بســیار پررنگ بود و البته 
مهمترین تکالیف قانونــی وزارت کار، در حوزه 
کارگران و روابط کار تعریف شده اما اهتمامی در 

این باره نمی بینیم.
معتقدم شــورای عالی کار برجســته ترین 
نهاد ســه جانبه گرایی در کشور است و باید قدر 
و اعتبار آن به جا آورده شود. این شورای عالی، 
شبیه ترین نهاد به ساختار استاندارد و بین المللی 
ســه جانبه گرایی اســت که البته نمی توانیم 
بگوییم صددرصد سه جانبه گرایی در آن رعایت 
می شود، چرا که به ساختار و عملکرد آن ایرادات 
اساســی داریــم و معتقدیم که ســاختار آن با 
سه جانبه گرایی واقعی منافات دارد، با این حال 
تنها همین یک نهاد سه جانبه و مشارکتی را در 
کشور داریم و بی توجهی به این نهاد در حالی که 

شعار مشارکت و توسعه اجتماعی می دهیم.
فارغ از تکالیف قانونی و الزام به برگزاری شورا 
حداقل ماهی یک بار، وضعیت وخیم و بحرانی 
معیشت کارگران نیز ایجاب می کند که هرچه 
ســریع تر شــورای عالی کار با موضوع بررسی 
راهکارهای قدرت خرید کارگران تشکیل شود. 
ما مدتی منتظر ماندیم تا دولــت در این زمینه 
اقدام کند اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد، در نتیجه 
دست به کار شدیم و سه نفر از اعضای کارگری 
بیش از دو هفته قبل، درخواست مکتوب برای 
برگزاری جلســه دادیم. موضوع درخواســت 
نیز بررســی راهکارهای افزایش قدرت خرید 
کارگران بود اما متاســفانه دولت هیچ واکنشی 

به این درخواست رسمی و قانونی نشان نداد.
هفته گذشــته نیز معاون روابط کار وزارت 
کار کار خود را آغاز کرد. انتظار داریم وی بداند 
مهم ترین وظیفــه اش توجه بــه دغدغه های 
کارگران در حوزه روابط کار و به طور مشــخص 
دستمزد و قدرت خرید است. طبق عرف، دبیر 
شورای عالی کار، معاونت روابط کار وزارتخانه 
اســت و انتظار داریم وی به عنوان دبیر شــورا، 
هرچه سریعتر برای برگزاری جلسه دعوتنامه 
صادر کند و روند مذاکرات قانونی و رســمی را 

کلید بزند.
باید بدانیم هدف اصلی، صرفاً تشکیل جلسه 
سه جانبه نیست بلکه ما به دنبال راهکاری برای 
بهبود معیشت کارگران هســتیم. با این تورم 
افسارگســیخته که متاســفانه هیچ دورنمای 
روشنی بابت مهار آن وجود ندارد، بحران معیشت 
به مرحله ای بسیار جدی رســیده و باید هرچه 
زودتر فکری به حال این بحران بکنند. کارگران 
امــروز به مرحله ای رســیده اند که بــا حداقل 
دستمزد نمی توانند یک وعده غذای گرم روزانه 
برای خانواده فراهم کننــد یا از پس هزینه های 
اجاره خانه و سرپناه بربیایند. این وضعیت باید 

به سرعت تغییر کند.
در پایان باید گفت معیشــت بیــش از 1۴ 
میلیون خانوار کشــور به تصمیمات سه جانبه 
شورای عالی کار وابستگی تام دارد و نمی توانند 
این مساله را به سادگی نادیده بگیرند. جامعه این 
مسائل را با دقت رصد می کند و این بی توجهی ها 
می تواند موجب بی اعتمادی کارگران شــود. 
امیــدوارم به گونــه ای رفتار کنند کــه به این 

بی اعتمادی دامن نزنند. ما مشتاقانه منتظریم.

یادداشت

: وزیر کشاورزی: مصرف 
آب شرب در شهرها 

باالست. اگر این را به صورت 
شرکت درآوریم و تعدادی 

جوان مأمور شوند که 
صرفه جویی را ترویج کنند 
هر چقدر مصرف آب کاهش 
یابد، درآمد ایجاد می شود 
و می توانیم اشتغال ایجاد 

کنیم

وزیر راه و شهرسازی: 
دستگاه های متولی باید 

سقف سهمیه اشتغال 
دریافت کنند و به این 

دستگاه ها فشار بیاوریم 
که به این سقف تعیین شده 
برسند. مثاًل در بخش های 
صنعت، مسکن یا مشاغل 

خانگی باید خط مشی برای 
ایجاد شغل تعیین کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه: 
در همه حوزه ها به رشد 

اقتصادی وابسته هستیم. 
نقدینگی داریم اما با آن 
اشتغال ایجاد نمی شود 

چون ثبات اقتصادی ایجاد 
نشده و مردم پول را به 

جای کارآفرینی در جاهای 
دیگر هزینه می کنند

علی خدایی -عضو کارگری شورای عالی کار


