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سرعت واکسیناسیون در دولت سیزدهم چگونه به فضای کسب و کار کشور رونق بخشید

بر اساس اعالم معاونت اشتغال وزارت کار

هم جان ،هم نان

بیش از یکهزار کاریابی غیر دولتی و مرکز مشاوره
شغلی در کشور فعال هستند

خبرنگار

عکس :علی محمدی  /ایران

آمــار نشــان میدهــد که در ســال ۱۴۰۰
بخصــوص نیمــه دوم ایــن ســال،
شــاخصهای بــازار کار در حــال بهبود
بــوده و این روند در ســه ماهــه ابتدایی
امسال نیز همچنان ادامه داشته است.
این را مراکز آماری رسمی و غیررسمی
میگویند.
کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد
که انجــام واکسیناســیون عمومی برای
مقابلــه با ویروس کرونا طی شــش ماه
دوم در ســال  1400و ادامه آن در ســال
جاری و همچنین اقدامات انجام شده
در حــوزه توجــه بــه بنگاههــای کوچک
و خــرد در کنــار احیــای شــهرکهای
صنعتــی و واحدهــای تولیــدی راکــد
شــده از عوامــل تأثیرگــذار در کاهــش
نرخ بیکاری بوده است .اما بدون شک
نمیتوان انجام گسترده واکسیناسیون
از سوی دولت برای مهار شیوع بیماری
کرونا را نادیده گرفت .چرا که با شــیوع
ایــن بیماری نه تنها اقتصاد ایران بلکه
اقتصــاد جهانی وارد یک رکــود تورمی
شد.
در ایــران نیز بر اســاس مســتندات،
عامــل اصلــی از دســت رفتــن یــک
میلیــون شــغل در یــک ســال گذشــته،
رکود ناشی از شیوع کرونا بود.
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس،
ســاختار بــازار کار ایران باعث شــده اثر
شــیوع کرونا شــدید باشــد چون بخش
زیــادی از شــغلهای ایجــاد شــده در
ســالهای قبــل ،نــه توســط بخــش
دولتــی یــا شــرکتی و کارخانــهای ،بلکه
توســط بخش غیرشــرکتی و «با تمرکز
بــر خدماتــی ماننــد خردهفروشــی و
عمدهفروشی ،تعمیرات ،حمل و نقل،
واســطهگری و خدمــات مــواد غذایی»
ایجاد شده بود.
ایــن گــروه از مشــاغل عمدتــاً
تماموقــت نیســتند و تــا حد زیــادی به
تقاضــای خانوارهــا و حضــور آنهــا در
خــارج از خانــه وابســتهاند .در نتیجــه،
محدودیتهــای ناشــی از کرونــا و
«کاهش تقاضایی» که به دنبال آن رخ
داد ،باعــث از بین رفتن این «مشــاغل
ناپایدار» شده است.
چندی پیش دکتر ابراهیم رئیســی،
رئیس جمهور نیز انجام واکسیناسیون
گســترده در ایــران را بــه عنــوان یکــی
از بزرگتریــن دســتاوردهای دولــت
ســیزدهم اعــام کــرد و بــر نقــش و
تأثیرگــذاری این مســأله در رشــد تولید
و افزایش میزان اشــتغال یادآور شــده
بود.
اما حــاال بر پایــه گزارش مرکــز آمار
ایــران ،نــرخ بیکاری کــه در ســال  99و
ابتــدای ســال  1400رو بــه فزونی نهاده
بــود در پایان ســال  1400و بــا اقدامات
دولت ســیزدهم در قالــب یک برنامه
منظــم و منســجم واکسیناســیون
گســترده را در دســتور کار خود قرار داد
که باعث شــد فضای کســب و کار کشور
را دچــار بحــران بزرگتری نکنــد چرا که
اقتصــاد ایران جدای از بحــران کرونا با
بحرانهایی نظیر تحریــم مواجه بوده
کــه اگــر هوشــمندی دولــت ســیزدهم
نبود ،این امر آثــار بدخیمی بر اقتصاد
ایران بر جای میگذاشت.

بدون شک نمیتوان انجام
گسترده واکسیناسیون از
سوی دولت برای مهار
شیوع بیماری کرونا را نادیده
گرفت .چرا که با شیوع این
بیماری نه تنها اقتصاد ایران
بلکه اقتصاد جهانی وارد
یک رکود تورمی شد
ëëروایت آماری
بــر پایه گــزارش مرکز آمــار ایران در
ســال  1400نــرخ بیــکاری بــه  9درصــد
رســید کــه پایینتریــن رقــم آن در
دهههای اخیر محسوب میشود.
در زمســتان  ١٤٠٠نــرخ بیــکاری
جمعیت  ١٥ســاله و بیشــتر  ٩,٤درصد
بوده اســت .بدین ترتیب متوســط نرخ
بیــکاری در  ۴فصــل ســال  ۱۴۰۰بــه ۹
درصــد رســیده کــه از دهــه  70تاکنون،
یسابقه است.
ب 
در زمســتان  ،١٤٠٠بــه میــزان ٤٠,٤
درصــد جمعیــت  ١٥ســاله و بیشــتر از
نظر اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در
گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند.
بررســی نرخ بیکاری افراد  ١٥ســاله
و بیشــتر نشــان میدهد کــه  ٩,٤درصد
از جمعیــت فعــال (شــاغل و بیــکار)،
بیــکار بودهاند .بررســی رونــد تغییرات
نــرخ بیــکاری حاکــی از آن اســت کــه
این شــاخص ،نســبت به فصل مشابه
در ســال قبــل ( زمســتان ٠.٣ ، )١٣٩٩
درصد کاهش یافته است.
بررســی تغییــرات نــرخ مشــارکت
اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ
نســبت بــه فصل مشــابه در ســال قبل
(زمســتان  ٠.٥ )١٣٩٩درصــد کاهــش
یافته است.
جمعیت شــاغلین  ١٥ساله و بیشتر
در ایــن فصــل  ٢٣میلیــون و  ١٧٤هزار
نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال
قبل  ٣٩هزار نفر افزایش داشــته است.
بررســی اشــتغال در بخشهای عمده

اقتصادی نشان میدهد که در زمستان
 ،١٤٠٠بخــش خدمــات بــا  ٥١,٩درصد
بیشــترین ســهم اشــتغال را بــه خــود
اختصاص داده است .در مراتب بعدی
بخشهــای صنعت بــا  ٣٣.٦درصد و
کشاورزی با  ١٤.٥درصد قرار دارند.
نــرخ بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٤ســاله
حاکــی از آن اســت کــه  ٢٣,١درصــد از
فعاالن این گروه سنی در زمستان ١٤٠٠
بیکار بودهاند .بررسی تغییرات فصلی
نــرخ بیکاری این افراد نشــان میدهد،
ایــن نــرخ نســبت به فصــل مشــابه در
سال قبل (زمســتان  ٠.٥ )١٣٩٩درصد
کاهش یافته است.
بررســی نرخ بیکاری گروه ســنی ١٨
تــا  ٣٥ســاله نیز نشــان میدهــد که در
زمستان  ١٦,٦ ،١٤٠٠درصد از جمعیت
فعال این گروه سنی بیکار بودهاند .این
در حالی است که تغییرات فصلی نرخ
بیــکاری این افــراد نشــان میدهد این
نرخ نسبت به زمستان  ،١٣٩٩به میزان
 ٠.٢درصد کاهش یافته است.
 ëëمقایسه با آمارهای سال 99
برپایــه گــزارش مرکــز آمــار ایــران،
نــرخ بیــکاری جوانــان  15تــا  24ســاله
در پاییــز ســال  1400کمــی بیــش از 23
درصد بوده که نسبت به پاییز سال ،99
 26.3درصد کمتر بوده است.
بررســی نرخ بیکاری افراد  ١٥ســاله
و بیشــتر نشــان میدهد که  ٨,٩درصد
از جمعیــت فعــال (شــاغل و بیــکار)،
بیــکار بودهاند .بررســی رونــد تغییرات
نرخ بیــکاری حاکی از آن اســت که این
شــاخص ،نســبت بــه فصل مشــابه در
ســال قبــل ( پاییــز  ٠.٥ ، )١٣٩٩درصد
کاهش یافته است.
در پاییــز  ،١٤٠٠بــه میــزان ٤٠,٩
درصــد جمعیــت  ١٥ســاله و بیشــتر از
نظر اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در
گروه شــاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند.
بررســی تغییــرات نــرخ مشــارکت
اقتصــادی حاکــی از آن اســت کــه ایــن
نــرخ نســبت به فصل مشــابه در ســال
قبــل (پاییــز  ٠.٥ )١٣٩٩درصد کاهش
یافته است.
جمعیت شاغلین  ١٥ساله و بیشتر
در ایــن فصل  ٢٣میلیــون و  ٥٣٥هزار
نفــر بــوده که نســبت بــه فصل مشــابه

ســال قبل  ١٢٢هزار نفر افزایش داشته
است .بررســی اشــتغال در بخشهای
عمــده اقتصادی نشــان میدهد که در
پاییــز  ،١٤٠٠بخــش خدمــات بــا ٤٩,٩
درصــد بیشــترین ســهم اشــتغال را به
خود اختصاص داده اســت .در مراتب
بعــدی بخشهــای صنعــت بــا ٣٤,٧
درصد و کشــاورزی بــا  ١٥.٤درصد قرار
دارنــد .نــرخ بیــکاری جوانــان  ١٥تا ٢٤
ساله حاکی از آن است که  ٢٣,٦درصد
از فعاالن این گروه ســنی در پاییز ١٤٠٠
بیکار بودهاند .بررسی تغییرات فصلی
نــرخ بیکاری این افراد نشــان میدهد،
این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال
قبــل (پاییــز  ٠.١ )١٣٩٩درصــد کاهش
یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی  ١٨تا
 ٣٥ساله نیز نشان میدهد که در پاییز
 ١٦,١ ،١٤٠٠درصــد از جمعیــت فعــال
این گروه ســنی بیــکار بودهانــد .این در
حالی اســت کــه تغییــرات فصلی نرخ
بیــکاری این افــراد نشــان میدهد این
نرخ نســبت به پاییــز  ،١٣٩٩بــه میزان
 ٠.٤درصد کاهش یافته است.
ëëعواملــی کــه اقتصــاد ایــران را تهدید
میکرد
بانــک جهانــی در ســال  99و در اوج
شــیوع کرونــا پیشبینــی کــرده بــود که
تولید ناخالص داخلی کشــور در همان
سال  5.3درصد سقوط کند.
نکتــه اینکــه ایــران در آن هنــگام بــا
بحــران تحریم نیز مواجــه بود و همین
امــر تکانههــای رشــد منفــی اقتصــاد
را بــرای کشــور بیشــتر میکــرد و بانــک
جهانی نیز آن را پیش بینی کرده بود.
بر پایه دادههای بانک جهانی ،نرخ
رشــد اقتصادی کشور در ســال  98و 97
بــه ترتیــب منهــای  8.2و  4.7درصــد
بــود .از ســوی دیگر مرکــز پژوهشهای
مجلس در گزارشــی بــا عنــوان ارزیابی
ابعاد اقتصاد کالن شیوع ویروس کرونا
با طرح چند ســناریو بر پایه مدت زمان
اعمــال قرنطینــه و محدودیتهــای
شبیهسازی شده پیشبینی کرد که بین
 2میلیــون و  874هــزار تــا  6میلیــون و
 431هزار نفر از شــاغالن کشور به دلیل
پیامدهــای بیماری کرونا شــغل خود را
در ایران از دست میدهند.

آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان و یارانه ها از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه

رئیس ســازمان برنامه و بودجه درباره
حقــوق بازنشســتگان گفــت :طبــق
ن چیــزی کــه اطــاع داریــم ،قوانیــن
آ 
میگویــد ،هیــأت دولت بایــد تصویب
بکنــد که هیأت دولــت تصویب کرده و
هیــأت تطبیق باید به ریاســت محترم
مجلــس ،نظــر مشــورتی بدهــد .بیــن
مجلــس و دولــت جلســاتی برگــزار
میشــود و علیالقاعــده ،بــر اســاس
مستندات تصمیم خواهند گرفت.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود
میرکاظمــی در حاشــیه جلســه هیأت
دولــت بــه ســؤاالت خبرنگاران پاســخ
داد و در پاســخ بــه اینکــه اصالحــی در
حقــوق بازنشســتگان صــورت خواهــد
گرفت ،گفت :بستگی به قانون دارد.
میرکاظمــی در پاســخ بــه ســؤالی
درباره اشخاصی که اعتراضی در زمینه
دریافت یارانهها داشتهاند ،گفت :باید
بــه اعتراضــات رســیدگی شــود .البتــه
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
یک ســری اطالعاتــی دارد و باید اینها
را تبییــن بکننــد .اگر اطالعات اشــکال

دارد ،اصــاح میکننــد ،یارانهشــان
برقــرار و مابهالتفاوت به حسابشــان
پرداخت میشــود و اگــر هم اطالعاتی
کــه داده شــده و در وزارتخانــه موجود
اســت ،صحت داشــته باشــد ،یارانه به
آنها تعلق نمیگیرد.
وی در پاســخ بــه اینکه آیا ســازمان
برنامــه و بودجه بــه درگاه الکترونیکی
خدمــات هوشــمند متصــل شــده
اســت ،گفــت :همه دســتگاهها متصل
میشــوند .یــک بخشهایــی متصــل
شده است ،انشاءاهلل ادامه میدهیم.
مــا خودمــان هــم در حــال تکمیلتــر
کــردن ســامانههایمان هســتیم .کار
ســنگینی را در ارتقای سامانهها شروع
کردهایم کــه خیلی میتوانــد در آینده
کمــک کنــد .رئیــس ســازمان برنامه و
بودجــه در ادامــه در پاســخ بــه ســؤال
دیگری مبنی بر اینکه برنامه هفتم در
چه مرحلــهای قرار دارد ،گفت :برنامه
هفتم سیاســتهای ابالغی هنوز ابالغ
نشــده ولــی جلســات مشــترکی بیــن
مجلــس ،مجمع تشــخیص مصلحت

نظــام و ســازمان برنامــه وجــود دارد
و جلســات ادامــه خواهــد داشــت تــا
بتواننــد هــر چــه زودتر با نهایی شــدن
سیاســتها پیگیریها و اقدامات الزم
را انجــام دهنــد .ما هــم کار موازیاش
را از ســال گذشــته در مؤسسات علمی
و تحقیقاتــی خودمان شــروع کردهایم
تا زمانی که سیاستها ابالغ میشوند،
فرصــت کافــی داشــته باشــیم بتوانیم
کارمــان را ســرعت بدهیــم ،چــون
میدانیــد کــه برنامــه بایــد برســد ،در

دولــت تصویب شــود ،بعد در مجلس
تصویــب شــود و وقتــی میخواهیــم
بودجــه  ۱۴۰۲را بنویســیم ،باید مبتنی
بــر ایــن برنامــه باشــد .علیالقاعــده،
بایســتی حداکثر تا شهریور در مجلس
تصویب شود که این زمان خیلی کوتاه
است ،امیدواریم برسانند .میرکاظمی
در پاســخ بــه اینکه اگــر ایــن کار انجام
نشــود ،چه خواهد شــد ،گفــت :همین
قانون باید یک ســال دیگر تمدید شود
و سال بعد در برنامه قرار بگیرد.

اخبار

علی پیرولی

از طرفــی کاهــش تقاضــای انــرژی
از جملــه نفــت و گاز یکــی دیگــر از
پیامدهایــی بــود کــه اقتصــاد بشــدت
شــکننده ایــران را تهدید کرده بــود و در
عرصه صــادرات غیرنفتی نیــز ایران از
رکــود جهانــی آســیب فراوانی دیــد .در
ســال  99تنها ارزش صادرات غیرنفتی
ایران در دو ماه نخست سال  99نسبت
بــه مــدت مشــابه ســال  49 ،98درصد
کاهش یافت.
ëëنتایجمثبت دولت سیزدهم
نتایــج اقدامــات دولــت ســیزدهم
باعــث شــده کــه حــاال رشــد اقتصادی
کشــور از روند مناســبی برخوردار باشــد
و میزان صادرات غیرنفتی کشــور نیز با
افزایش مواجه شود به طوری که اکنون
تراز تجاری کشــور بعد از چندین ســال
منفی بودن مثبت شده است.
رشد اقتصادی ایران (به قیمتهای
ثابــت ســال  )۱۳۹۵در ســال  ۱۴۰۰بــه
عــدد  ۴.۴درصــد رســید .تحقــق ایــن
رشــد اقتصادی در سال  ۱۴۰۰در امتداد
رشــد اقتصــادی  ۴.۱درصــدی ســال
 ۱۳۹۹حکایــت از رونــد رو بــه بهبــود
فعالیتهای اقتصادی در کشور به رغم
تداوم تحریمهای اقتصادی دارد.
بررســی عملکرد رشــد اقتصادی بر
حســب گــروه فعالیتهــای اقتصادی
نشــان میدهد که رشــد عملکرد تولید
ناخالــص داخلی در ســه ماهــه چهارم
ســال  ۱۴۰۰حاصــل تحقق رشــد مثبت
ارزش افــزوده گروههــای «خدمــات»،
«صنایــع و معــادن» و «نفــت و گاز» به
ترتیــب معــادل  ۵.۰ ،۷.۰و  ۰.۲درصــد
نســبت به دوره مشــابه ســال قبل از آن
اســت .با ایــن حال ،گــرو ه «کشــاورزی،
جنگلــداری و ماهیگیــری» طی همین
مدت با کاهش عملکردی معادل ۳.۴
درصد مواجه بوده است.
رشــد قابــل مالحظــه  ۷.۰درصدی
گروه خدمات در ســه ماهه چهارم سال

 ۱۴۰۰عمدتــاً در نتیجــه بهبود عملکرد
ارزش افــزوده بخشهــای «اداره
عمومــی ،دفــاع و تأمیــن اجتماعــی»،
«آمــوزش»« ،عمــده فروشــی ،خــرده
فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»،
«بهداشــت و مــددکاری اجتماعــی»
و «فعالیتهــای مالــی و بیمــه» بــه
ترتیــب بــا ســهم  ۰.۵ ،۰.۶ ،۰.۸ ،۱.۰و
 ۰.۴واحــد درصد از رشــد  ۵.۷درصدی
تولیــد ناخالــص داخلــی بــوده اســت.
در گــروه صنایــع و معــادن نیــز ارزش
افزوده تمامی بخشهای پنجگانه این
گروه شامل «ســاختمان»« ،صنعت»،
«آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب
و فعالیتهای تصفیه» و «تأمین برق،
گاز ،بخــار و تهویــه هــوا» و «اســتخراج
معدن» در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰
به ترتیب با افزایش عملکرد ،۴.۱ ،۱۱.۹
 ۱.۶ ،۳.۷و  ۱.۵درصدی نســبت به ســه
ماهه چهارم سال  ۱۳۹۹همراه بودند.
بــرآورد حاصــل از تولیــد ناخالــص
داخلــی برحســب اقــام هزینــه نهایی
در ســه ماهه چهارم ســال  ۱۴۰۰نشــان
میدهــد« ،هزینههــای مصــرف نهایی
بخــش خصوصــی»« ،هزینههــای
مصــرف نهایــی بخــش دولتــی» و
«تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالص» به
قیمتهای ثابت سال  ۱۳۹۵به ترتیب
از نرخهــای رشــد  ۱۶.۳ ،۷.۲و ۱۴.۴
درصد نســبت به دوره مشابه سال قبل
از آن برخــوردار بودهانــد .در ایــن دوره
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به
تفکیک «ماشینآالت» و «ساختمان»
به ترتیــب معــادل  ۱۵.۱و  ۱۳.۵درصد
بوده است.
به نظر میرســد دولت ســیزدهم با
تمرکز بر انجام واکسیناســیون گســترده
نــه تنهــا توانســت از رونــد شــیوع کرونا
جلوگیری کنــد ،بلکه توانســت اقتصاد
کشــور را از تهدیداتــی کــه پیشبینــی
میشد ،نجات دهد.

بر اســاس اعالم معاونت اشتغال وزارت کار بیش از هزار کاریابی غیر دولتی
و مرکز مشــاوره شــغلی در کشــور فعال هســتند و وزارت کار با هدف افزایش
جایــگاه این مراکــز و بهبود عملکرد آنهــا ،طرح بهکارگیــری  ۳۰۰هزار کارجو
از طریــق دفاتــر کاریابــی را تدوین و به ادارات کار اســتانها ابالغ کرده اســت.
محمود کریمی بیرانوند ـ معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار ـ از
تدویــن طرح بهکارگماری  ۳۰۰هــزار نفر از کارجویان از طریــق دفاتر کاریابی
خبر میدهد و میگوید :در راستای هدفگذاری ایجاد اشتغال در سال جاری و
به منظور تحقق اهداف طرح زیســت بوم ملی اشتغال ،ضرورت بهرهمندی
از ظرفیتهای مراکز مشــاوره شــغلی و دفاتر کاریابی غیر دولتی مورد توجه
قرار گرفت؛ از این رو طرح به کارگماری  ۳۰۰هزار متقاضی کار از طریق دفاتر
کاریابی توســط وزارت کار تدوین و به ادارات کار اســتانها ابالغ شــده اســت.
آن طــور که وی گفته این طرح تشــویقی برای تشــویق مراکــز کاریابی و ایجاد
انگیزه در حمایت از دفاتر مشــاوره شــغلی و کاریابیهــای غیر دولتی تدوین
شــده و به کاریابیهایی که دارای خروجی بهتر و آمار باالی بهکارگماری نیرو
باشند تســهیالت ویژه و یارانه بالعوض داده میشود .سیاست توسعه مجوز
کاریابیهــا و تقویت آنها در رأس سیاســتهای اشــتغال وزارت تعاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی قــرار دارد و با توجه بــه  ۱۵الگوی کاریابی در دنیا و بر اســاس
زیست بوم ملی اشتغال،مقرر شده تا توسعه مدلهای کاریابی و رفع انحصار
از آنها در دستور کار قرار گیرد .بر این اساس سامانه جامع کاریابیها https://
 samka.mcls.gov.irدر حاشیه دومین جلسه شورای عالی اشتغال رونمایی
و راهاندازی شــد .این ســامانه خود از زیر سامانه رصد اشتغال با هدف کسب
اطالعات دقیق از ورودی و خروجیهای بازار کار و زیرســامانه ملی اشــتغال
و کســب و کار ( )LMISبــه منظــور شناســایی شــاغلین ،بیــکاران ،جمعیــت
غیرفعال و کارفرمایان رسمی و غیر رسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرایی
بازار کار تشکیل شده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور:

 ۵۰۰هزار فرصت شغلی در صنعت «آی تی»
ایجاد شده است

معاون وزیر کار میگوید :با وجود آنکه  ۵۰۰هزار فرصت شــغلی در صنعت
آی تی ایجاد شده ولی برای آن نیروی متخصص و ماهر تربیت نشده است.
غالمحســین حســینینیا ـ معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و
حرفــهای ـ میگویــد:در حال حاضر در صنعــت  ITنزدیک  ۵۰۰هزار فرصت
شغلی وجود دارد اما نیروی ماهر و متخصص الزم در این زمینه به این اندازه
تربیت نشــده است .او میگوید :برای مدیریت این شرایط طرحی نمادین با
عنوان «نخلستان» تهیه شده که هدف آن اشتغالزایی برای فارغالتحصیالنی
است که رشته آنها مورد تقاضای بازار نیست .به گفته معاون وزیر کار ،تعداد
نیــروی جــوان و تحصیلکرده کشــور چیزی حدود جمعیت کشــورهای حوزه
خلیــج فارس اســت که برای ســاماندهی و حضــور آنها در عرصــه فناوری و
تکنولوژی تفاهمنامههایی بین دانشگاهها ،سازمان و نهادهای دولتی منعقد
شده است.

