
در حال�ي كه حيط�ه و قلمرو فعالي�ت بانك هاي 
تخصص�ي مش�خص اس�ت و حت�ي هر ي�ك از 
بانك هاي تخصصي نام ح�وزه تخصصي خود را 
به عن�وان نام بان�ك معرفي كرده اند، اما ش�اهد 
فعالي�ت بانك ه�اي تخصص�ي در حوزه ه�اي 
غيرمرتب�ط و هزينه ك�رد مناب�ع در بخش هايي 
چون شركت هاي تأمين س�رمايه و صندوق هاي 
س�رمايه گذاري و در كل بورس بازي هستيم كه 
اميد مي رود اين امر به زودي با تذكر مقامات دولتي 
و بانك مركزي و مديران ش�هري اصالح ش�ود. 
سرمايه بانك ها در ايران رقم قابل مالحظه اي نيست و 
عموماً 90 درصد سرمايه اي كه در اختيار بانك هاست 
از محل سپرده هاي مردمي تأمين شده است؛ بدين 
ترتيب اي��ن منابع يك تعهد و بدهي اس��ت كه بايد 
در جهت بهبود اوضاع اقتصاد عمومي كشور صرف 
شود.  حال يا بانك ها خود سپرده هاي مردم را صرف 
ش��ركت هاي اقماري و گروه مالي مي كنند يا اينكه 
سپرده هاي مردمي را به وام خواهان مي دهند كه بايد 
ديد اين وام ها با اخذ وثيقه صحيح به طور عادالنه به 
اشخاص حقيقي و حقوقي تخصيص مي يابد يا خير؛ 

البته در تخصيص و هدايت منابع بايد سياست هاي 
پولي مدنظر قرار گيرد كه به توسعه اقتصادي بينجامد 
و از تولي��د و اش��تغال ارزش افزوده ايجاد ش��ده در 
كشور، عامه مردم بهره ببرند.  متأسفانه با وجودي كه 
موضوع فعاليت بسياري از بانك ها در كشور مشخص 
اس��ت و بايد بر اساس اساس��نامه و موضوع ماهوي 
شكل گيري در حوزه هاي مش��خص فعاليت كنند 
مي بينيم كه بانك ها دقيقاً در بخش هاي مولد و مؤثر 
براي اقتصاد كه بايد براي تأمين مالي حضور داشته 
باشند؛ غايب و در بخش هاي غيرمولدي كه ضرورتي 

براي حضورشان وجود ندارد، حاضر هستند. 
 بانك شهرداری تهران س�ند راهبردی اش 

كجاست؟
به طور نمونه بانك شهر در حالي كه امروز با توجه به 
مقوله ترافيك و همچنين بافت هاي فرسوده تهران و 
زلزله و نياز به نوس��ازي اين بافت ها و ايضاً رفع فقر و 
حاشيه نشيني و معضالت اجتماعي در پايتخت كشور 
فعاليت كند حضور مشاركتي در شركت هاي تأمين 
سرمايه و صندوق هاي سرمايه گذاري را دنبال مي كند 
كه اي��ن امور بايد اصالح ش��ود و بانك ها بر اس��اس 

موضوع ماهوي خود به توس��عه صحيح ادامه دهند.  
شوراي شهر فعلی كه با انبوهي از انتقادها به شوراي 
قبل و كوهي از وعده ها به مردم به ميدان آمده است 
امروز سند راهبردي براي تأمين مالي در جهت ارائه 
خدمت به مردم تهران و توسعه زيرساخت ها، مترو، 
معضالت تهران و از همه مهم تر نوسازي بافت هاي 

فرسوده ندارد . 
  ۵ هزار هكتار بافت فرسوده تهران در معرض 

آسيب زلزله
رئيس سازمان نظام مهندس��ي استان تهران گفت: 
»اساساً بعد از سال ها پيگيري هنوز بافت هاي فرسوده 
بازسازي نش��ده و دورنماي آن نيز مطلوب نيست.« 
حسن قربان خاني اظهار داشت: »ما در تهران ۵ هزار 
هكتار بافت فرسوده با جمعيتي حدود ۲ ميليون نفر 
داريم. بافت فرسوده يعني ساختمان هايي كه اساساً 
قابليت بهره برداري شان را از دس��ت دادند و به طور 
طبيعي اگر زلزله اي اتفاق بيفتد، اين نقاط بس��يار 

آسيب پذير خواهد بود.«
وي افزود: »بيشترين بافت فرسوده نيز در مركز تهران 
است؛ اگر خداي نكرده زلزله شديدي در تهران رخ 

دهد، اين ساختمان ها اساساً قابليت بهره برداري خود 
را از دست داده اند. راه مقابله با زلزله، بازسازي بافت 

فرسوده است.«
رئيس سازمان نظام مهندس��ي استان تهران عنوان 
كرد: »سؤال اين جاست كه آيا اين موضوع در تهران 
به نحو مطلوب پيش م��ي رود؟ خير. اساس��اً بعد از 
سال ها پيگيري هنوز بافت فرسوده ما با وجود اينكه 
كارهايي انجام شده، اما بازسازي نشده و دورنماي آن 
نيز خوب نيست.« در حالي كه در تهران ۲ميليون نفر 
در ۵هزار هكتار بافت فرسوده زندگي مي كنند و عالوه 
بر حل مسئله ترافيك و حمل و نقل، نوسازي بافت ها 
از اوجب واجبات اس��ت، مديران دولتي و همچنين 
مديران شهري برنامه و س��ند راهبردي مشخصي 
براي تأمين مالي جهت حل معضالت پايتخت ندارند 
در چنين شرايطي حتي بانك تخصصي شهرداري 
تهران نيز با ورود به بخش هاي غيرمولد و غيرمرتبط 
با حوزه شهري بخشي از انرژي تأمين مالي خود را از 
شهر تهران دريغ كرده است و با يك بانك تخصصي 

دولتي به بورس بازي مي پردازد. 
البته مقوله بي تفاوتي به حوزه هاي تخصصي بانك ها 
به بانك شهر منتج نمي شود بلكه به طور نمونه بانك 
كشاورزي نيز در ش��رايطي كه بايد منابع خود را به 
بخش كش��اورزي و توليد نهاده ه��اي دامي، طيور 
و آبزيان اختص��اص دهد منابع بانك��ي را در اختيار 
كارگزاري قرار مي دهد كه كارگزاري نيز با تخصيص 
اين منابع به برادران »پ«چالش، شركت آذرآب را در 

شهر اراك پدپد مي آورد. 
اخيراً باب شده است كه بانك ها به بورس بازي عالقه 
زيادي پيدا كرده اند و حتي مي بينيم كه بانك هاي 
تخصصي و دولتي هم دس��تي بر آتش بورس بازي و 
صندوق هاي سرمايه گذاري و ش��ركت هاي تأمين 
سرمايه دارند و عموم پتانس��يل بانك ها معطوف به 
فضاي مالي و غيرواقعي اقتصاد ايران ش��ده اس��ت 
و عم��اًل بانك ها تأمي��ن مالي بخش تولي��د و حوزه 
تخصصي كه اص��اًل ماهيت شكل گيري ش��ان براي 

توسعه آن حوزه بوده را رها كرده اند. 
حال اميد م��ي رود بانك مركزي و مدي��ران دولتي 
و همچني��ن بانك مرك��زي و نماين��دگان مجلس 
شوراي اس��المي موضوع فعاليت ماهوي بانك ها را 
به آنها گوشزد كرده و دس��تور خروج منابع بانكي از 
بورس بازي و فعاليت هاي غيرمرتبط با حوزه تخصصي 
خود را صادر كنند تا اين منابع در جهت توسعه بخش 

تخصصي مورد فعاليت بانك ها هزينه شود.
بي ش��ك با خروج بانك ه��ا از فعالي��ت و حوزه هاي 
غيرمرتب��ط با موض��وع ماهوي شكل گيري ش��ان، 

وضعيت بخش اقتصاد ايران بهبود پيدا مي كند.
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 بانک های تخصصی هم بورس بازی را 
بر تولید ترجیح می دهند

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

90-2026بانك انصار
21019ليزينگ رايان سايپا

3089147گسترش سرمايه گذاري  ايران  خودرو
2377113پتروشيمي  آبادان 

4369208نيروكلر
156674حمل ونقل توكا

158975فرآورده هاي نسوزآذر
90539كمباين سازي ايران  

4521215كربن ايران  
250168قندثابت خرآسان  

15201148فرآوري موادمعدني  ايران  
157074چرخشگر

214198صنايع  شيميايي فارس 
2429سرمايه گذاري  سپه 

166972 پگاه آذربايجان غربي 
74025سايپاديزل 
17800241معادن بافق 

10948521معدني  دماوند
153070سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي  

4260202فراورده هاي نسوزايران  
181286بين المللي محصوالت پارس 

7450276پااليش نفت تبريز
9789348باما

208383شيشه همدان 
147770نوردآلومينيوم 

146528ماشين سازي نيرومحركه 
291095ايران  خودرو

4038192بورس اوراق بهادارتهران
4054158دوده   پارس 

123048ليزينگ رايان سايپا
5209248نوردوقطعات فوالدي 
319060ملي سرب وروي ايران  

3438118فرآورده هاي نسوزپارس 
3270100سراميك هاي   اردكان 

67514ايران  خودروديزل 
87522سايپاآذين 

84116پالسكوكار
6299160مس شهيدباهنر

3335158گروه  بوتان 
336156توسعه  معادن روي ايران  

162023سرمايه گذاري توسعه ايران 
144948مهركام پارس 

96329صنايع  ريخته گري ايران  
307066فروسيليس ايران  

88019سرمايه گذاري  رنا)هلدينگ 
3079107قندنيشابور

94518كمك فنرايندامين 
6957زامياد

288740توسعه معدني و صبانور
229135توليدي چدنسازان

2953232فيبرايران  
67216سرمايه گذاري  سايپا

583176كالسيمين 
259873ملي صنايع  مس ايران   

12800273معدني  امالح ايران  
82815پارس خودرو

100717سرمايه گذاري  توكافوالد)هلدينگ 
96010سايپا

105929بانك سينا
8303رينگ سازي مشهد
418084پااليش نفت تهران

91517فنرسازي زر
23520468پتروشيمي  خارك 

236132صنايع  الستيكي سهند
170234سرمايه گذاري  توسعه  ملي 

300076ايران  تاير
16299441آسان پرداخت پرشين

14855389نفت سپاهان
559785سرمايه گذاري  توسعه  آذربايجان 

3520109درخشان تهران 
195232توليدمحورخودرو

2391113توريستي و رفاهي آبادگران ايران 
4250100سبحان دارو

169968گروه دارويي بركت
167928قطعات اتومبيل ايران  
470050پااليش نفت اصفهان

333551معدني و گلگهر
35-2595عمران وتوسعه  فارس 

203027معدني  و  چادرملو
285035ايران  خودرو
99520سيمان  داراب 

177517توسعه  معادن وفلزات 
287426فوالدمباركه اصفهان

317123حمل ونقل پتروشيمي )سهاميعام
285057پارس سرام 

255025ملي صنايع  مس ايران   
230021صنايع  كاغذسازي كاوه 

1098099كنترل خوردگي تكين كو
18824399به پرداخت ملت
212052بانك خاورميانه

262951164البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
2-1555توليدي  كاشي تكسرام 

15707نيرومحركه 
174750ايران  ياساتايرورابر

9-2120سرمايه گذاري ساختمان ايران 
205014سيمان  صوفيان 

135512لبنيات پاك 
12660494نفت  بهران 

713766پااليش نفت بندرعباس
47803موتورسازان تراكتورسازي ايران  

4-1447آلومينيوم ايران  
316139شيشه وگاز

7734سيمان  شرق 
188919تأمين سرمايه اميد

6777سرمايه گذاري  ملت 
409037مهندسي نصيرماشين 

306887تجارت الكترونيك پارسيان
30652گسترش صنايع  وخدمات كشاورزي 

513071لوله وماشين سازي ايران  
9-1400ليزينگ  صنعت ومعدن 

364021كشت وصنعت پياذر
4300119پشم شيشه ايران  

بانك ها تأمين مالي بخش توليد و حوزه تخصصي را كه اصالً ماهيت شكل گيري شان براي توسعه آن حوزه بوده رها كرده اند

   خودرو
رايزني خودروسازان براي كاهش تعرفه واردات مواد اوليه 

ارز مبادله اي قطعه سازان  خودرو تا ۱۵ روز آينده حذف مي شود 
پس از افزاي�ش تعرفه واردات خ�ودرو و چراغ س�بز دولت به 
خودروس�ازان براي رونق بازار و افزايش احتمالي قيمت ها در 
ماه هاي پاياني سال از صنعت قطعه سازي خبر مي رسد كه طي 1۰تا 
1۵ روز آينده ارز مبادله اي كل صنعت قطعه سازي حذف خواهد 
شد و همه قطعه سازان موظف به استفاده از ارز آزاد خواهند بود. 
در پي تصميم دولت مبني بر تك نرخي كردن قيمت ارز به تدريج 
تخصيص ارز مبادل��ه اي متوقف ش��ده و توليدكنن��دگان مجبور 
مي ش��وند ارز مورد نيازش��ان را براي واردات مواد اوليه از بازار آزاد 
تهيه كنند. صنعت قطعه سازي از جمله صنايعي است كه به دليل 
پاره اي تصميمات حمايتي براي صنعت خودرو، به زودي تخصيص 
ارز مبادل��ه اي آن متوقف ش��ده و ارز آزاد جايگزين آن مي ش��ود. 
هرچند قطعه س��ازان از افزايش قيم��ت مواد اولي��ه داخلي مانند 
محصوالت فوالدي گله مندند و معتقدند با حذف ارز مبادله اي قيمت 

تمام شده شان گران خواهد شد. 
در اين خصوص عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان در گفت وگو با 
فارس با بيان اينكه طي روزهاي اخير بخش عمده اي از ارز مبادله اي 

صنعت قطعه سازي حذف شده است، اظهار داشت: طبق اطالعات 
به دست آمده از بانك مركزي، ارز مبادله اي كل صنعت قطعه سازي 
طي 10 تا 1۵ روز آينده حذف خواهد ش��د و همه توليدكنندگان 
موظف ب��ه اس��تفاده از ارز آزاد خواهند بود كه اين مس��ئله قيمت 

تمام شده توليد قطعات را افزايش مي دهد. 
محمد شهپري افزود: به اين ترتيب در راستاي تك نرخي شدن ارز، 
تعرفه هايي كه مش��مول دريافت ارز مبادله اي مي شدند به ارز آزاد 
تبديل ش��ده اند و توليدكنندگان براي تأمين مواد اوليه مورد نياز 

خود بايد از ارز آزاد 4400 توماني استفاده كنند. 
به گفته وي، برخ��ي توليدكنندگان قطعات ح��دود 80 درصد ارز 
مورد نياز خود را براي خريد مواد اوليه از طريق ارز مبادله اي تأمين 

مي كردند كه حاال بايد ارز آزاد را جايگزين آن كنند. 
شهپري در ادامه با اش��اره به افزايش قيمت مواد اوليه داخلي مورد 
نياز صنعت قطعه س��ازي طي ماه هاي اخير، گفت: توليد اين مواد 
عمدتاً توس��ط واحدهاي دولتي صورت مي گيرد ك��ه در اين مورد 
مي توان ب��ه افزايش ۵0 ت��ا 60 درصدي قيم��ت محصوالت فوالد 

مباركه و همچنين محاسبه قيمت مس و آلومينيوم بر اساس قيمت 
جهاني و محاسبه با نرخ ارز آزاد اشاره كرد. در عين حال، قيمت مواد 

پتروشيمي نيز افزايش قابل توجهي داشته است. 
وي با بيان اينكه در حال تهيه گزارشي درباره قيمت تمام شده مواد 
اوليه صنعت قطعه سازي و تأثيرگذاري نرخ ارز و افزايش قيمت مواد 
اوليه داخلي بر توليدات اين صنعت هستيم، گفت: اين گزارش را به 

شوراي رقابت ارائه خواهيم كرد. 
وي تأكيد كرد: اگر شوراي رقابت مانع افزايش قيمت خودرو شود، 
وضعيت صنعت خودروسازي و قطعه س��ازي بدتر از شرايط فعلي 
خواهد شد. عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان در ادامه درباره 
تعيين تعرفه هاي جديد براي واردات م��واد اوليه مورد نياز صنعت 
قطعه سازي نيز گفت: در حال تهيه پيشنهادي براي ارائه به معاون 
وزير صنعت هس��تيم كه بر اين اس��اس تعرفه واردات م��واد اوليه 
حداقل ۵ درصد كاهش يابد. وي تأكيد كرد:  اگر قرار است صنعت 
قطعه سازي به حيات خود ادامه دهد، بايد اقداماتي جهت تسهيل 

توليد و كاهش قيمت تمام شده صورت گيرد. 

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

آگهی دادنامه

ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى جواد شادمند

آگهى موضوع ماده 3 و قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهی مفقودي

آگهى مناقصه عمومى خرید- نوبت دوم
شماره هاي 144 و 145 سال 96

محل اعتبارتضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارواحدتعداد یا مقدارنام و مشخصات کاالردیفشماره فراخوان
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 عیدي ۹۷ كارگران
 حداكثر ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان 

حداق�ل عي�دي كارگ�ران ي�ك ميلي�ون و ۸۵۰ه�زار توم�ان و 
حداكثر عيدي 2ميليون و ۷۸۰ هزار تومان براي س�ال۹۷ اس�ت. 
به گزارش تسنيم، يكي از مهم ترين دغدغه های كارمندان، كارگران و 
صاحبان كار در پايان سال ميزان پرداخت عيدي و سنوات است. اين 

مورد كاماًل وابسته به ميزان پايه حقوق تعيين و پرداخت مي شود. 
تمامي كارگاه هاي مش��مول قان��ون كار موظف ب��ه پرداخت عيدي و 
سنوات به هر يك از كارگران خود مي باشند، كه مبناي محاسبه آن يك 
سال كار معادل 60 روز آخرين مزد، به عنوان عيدي و پاداش مي باشد 
و مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايد از معادل 90 روز 

حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند. 
همچنين مبلغ پرداختي به كاركناني كه كمتر از يك س��ال در كارگاه 
كار كرده اند بايد به مأخذ60 روز مزد و به نس��بت ايام كاركرد در سال 
محاس��به ش��ود و مبلغ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يك 

دوازدهم سقف تعيين شده در فوق تجاوز كند. 
 با توجه به حقوق و مزاياي سال 96 حداقل عيدي كارگران يك ميليون 
و 8۵0هزار تومان و حداكثر عيدي ۲ميليون و 780 هزار تومان براي 

سال97 است. 

اجراي طرح هاي اشتغالزايی به تعويق افتاد
در حال�ي دول�ت صحب�ت از اج�راي طرح ه�اي اش�تغالي ب�ه 
منظور ايج�اد ۹۷۰ ه�زار ش�غل در س�ال ۹۶ مي كرد ك�ه به نظر 
می رس�د اجراي اين طرح ها به س�ال آينده موكول ش�ده است. 
به گزارش تس��نيم، طرح هاي كارورزي )وي��ژه فارغ التحصيالن بيكار 
دانشگاهي(، مهارت آموزي در محيط كار واقعي )ويژه جوانان 1۵سال 
به باال(، مشوق هاي كارفرمايي )حمايت بيمه اي دولت از كارفرمايان به 
منظور ترغيب جذب نيروي كار( و همچنين توسعه رسته هاي منتخب 
)طرح تكاپو( چهار برنامه هدفگذاري شده در قالب برنامه اشتغال فراگير 

تير ماه سال جاري به منظور ايجاد 970 هزار شغل ابالغ شد. 
عالوه بر اين طرح به طور همزمان طرح برداشت 1/۵ميليارد دالري از 
صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال روستاييان در دستور كار قرار 
گرفت. پس از آن همايشي تحت عنوان اجراي دو برنامه ايجاد اشتغال 
فراگير 96 و همچنين ايجاد اشتغال روس��تايي و عشايري در سازمان 

برنامه و بودجه برگزار شد. 
 هدف اصل��ي دولت ب��راي پيگيري همزم��ان اين دو ط��رح ايجاد 
970هزار شغل در سال96 بود. حتي در ابالغيه طرح اشتغال فراگير 
آمده است: كارگروه منتخب »س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي« 
)متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي 
و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رئيس س��ازمان اداري و 
امور استخدامي كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي و معاون هماهنگي و 
نظارت معاون اول رئيس جمهور( »برنامه اشتغال فراگير« موضوع 
جلسه سي و شش��م س��تاد مورخ 1396/۲/18 را با هدف افزايش 
جمعيت شاغل كش��ور به ميزان 970 هزار نفر در سال 1396 مورد 

تصويب قرار داد. 
علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم طي چند ماه اخير چند 
بار اعالم كرد: دولت در س��ال جاري هم با اج��راي برنامه هاي مختلف 
ايجاد حدود 970 هزار اشتغال را پيش بيني كرده است و با روند رشد 

اقتصادي در كشور اين ميزان اشتغال قابل تحقق است. 
در حالي برنامه اش��تغال فراگير براي 970 هزار شغل است كه عيسي 
منصوري، معاون اش��تغال وزير كار چندي پيش تحقق اشتغال براي 
970 هزار نفر را مشروط به مداخله درست در بازار كار دانست و گفت: با 
وجود اينكه دولتي ها اعتقاد دارند ظرفيت ايجاد شغل در بازار كار مهيا 
نيست، برنامه ريزي ها روي كاغذ حكايت از ايجاد 970 هزار شغل دارد. 
 معاون اشتغال ربيعي معتقد است ظرفيت ايجاد شغل در كشور تنها 
4۵0 تا ۵00 هزار ش��غل است و مابقي با مداخله درس��ت در بازار كار 

امكان پذير است. 
 همچنين علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهريورماه بيان 
كرد: اقتصاد ايران در بهترين حالت ممكن مي تواند ۵00 هزار شغل در 
سال ايجاد كند، لذا بايد سياست هاي مبتني بر مديريت بازار كار را در 
پيش بگيريم. با رشد 6درصدي، ظرفيت اشتغالزايي اقتصاد ما حداكثر 

۵00 هزار شغل در سال است. 
درحالي دولت برنامه اشتغال فراگير را براي ايجاد 970هزار شغل تهيه 
و ابالغ كرد كه با محاس��بات ربيعي به صورت طبيع��ي نيمي از برنامه 
ششم توسعه امكان اجرايي شدن را ندارد چراكه دولت مكلف به ايجاد 
970 هزار شغل است و ربيعي اعتقاد دارد تنها ۵00 هزار شغل مي توان 
ايجاد كرد. با آمار جديد ربيعي براي اشتغالزايي نيمي از برنامه ششم 

اجرايي نمي شود. 
 اكنون صحبت ها حكايت از چيز ديگري دارد. آمارهاي بازار كار حكايت 
از اين دارد كه نه تنها ايجاد نيمي از برنامه اشتغال هم امكان پذير نشد، 
بلكه در صحبت هاي مسئوالن اجراي برنامه اشتغال به سال 97 موكول 

شده است.   
نكته جالب اينجاست كه دولت طي سال هاي گذشته طرح هاي مختلف 
و تكراري اشتغال از جمله مشاغل عمومي، حركت، رشد فراگير اشتغال، 
توسعه پايدار اشتغال، اش��تغال ضد فقر، از يارانه به كارانه و... با هدف 
بهبود در شرايط اشتغال را دنبال كرده اما تاكنون به نتيجه اي نرسيده 
است و اكنون در حالي هنوز بودجه اشتغال فراگير ابالغ نشده است كه 
دولت چراغ خاموش اجراي اين طرح هاي مختلف اشتغالي در سال 96 

را به سال آينده موكول كرده است. 


