ﺣﻔﻆ  ۳۰۴ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎ آذر
ﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺎﻏﻞ وزارت ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶروی ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار از ﺣﻔﻆ و ﺗﺜﺒﯿﺖ  ۳۰۴ﻫﺰار
ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد.
ﮐﺮﯾﻢ ﯾﺎوری در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه
اﻣﺴﺎل  ۱۳۵۰ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﺣﺎل رﺻﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در راﺳﺘﺎی ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻔﻆ
ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻪ روﯾﮑﺮد وزارت ﮐﺎر اﺳﺖ و
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﻣﺎه  ۹۷ﺟﻤﻌﺎً
 ۳۰۴ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری وزارت ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ
را ﺑﺮون ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و درون ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ،اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺑﻌﻀﺎً ﺳﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻨﮕﺎه از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت درون ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮون ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ
ﺷﺎﻣﻞ رﮐﻮد ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،واردات ﺑﯽروﯾﻪ ،ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و دواﯾﺮ اﺳﺖ.
ﯾﺎوری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﮑﻞ
دار ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪای دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺸﮑﻞ دار اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮوﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ از ﻧﺰدﯾﮏ در اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮرد ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ را وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،وزﯾﺮ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎد و دارﯾﯽ ،وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر،
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ذﮐﺮ

ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﯾﻢ،
ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﯿﻞ
و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و
ﻫﻤﮑﺎری و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ـﺪا ﺑﺮﻋﻬـ
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ـﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻨﮕﺎﻫﻬـ
ـﺎوری ﺣﻞوﻓﺼـ
ﯾـ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﺟﺪﯾﺖ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﻮﻧﺪ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ وﻓﺼﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از آن
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﮑﻞ در اﺳﺘﺎن
ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ رﺋﯿﺲ
آن وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻋﻀﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام و اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۴۳۰ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺻﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وزارت ﮐﺎر ﺑﻪ  ۱۳۵۰ﺑﻨﮕﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ،
وﺟﻮد ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮق ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺳﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞدار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.وزارت
ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺳﺘﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در
اﺳﺘﺎنﻫﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ رﺻﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﮑﻞدار را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

