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بیست و نهم اسفند ماه، چند ساعت 
مانده به تحویل ســال نو، قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۱ به دولت ابالغ شد؛ قانونی 
که گرچه بــر مدار الیحــه اولیه دولت 
می گردد اما با ارقامی جدید، به روزرسانی 
شده اســت. حاال دولت چند هفته ای 
است که مسئول اجرای بودجه مطلوب 
خود شــده آن هم با ارقامی که حاکی از 
تفاوت در میزان فروش و قیمت نفت با 
سطح کنونی آن است. در این وضعیت، 
خیلی هــا می خواهند بداننــد تفاوت 
درآمد دولت بــا آنچه در قانــون آمده، 
در کجا مصــرف خواهد شــد، ایرادات 
ساختاری بودجه و ســرمایه گذاری در 
زیرساخت ها چه می شود، چه مزیتی در 
سفره های مردم ایجاد می شود و معضل 
بحران صندوق های بازنشستگی به کجا 

می کشد؟
در همین زمینه خبرگزاری کار ایران 
)ایلنا( گفت وگویی با »وحید شــقاقی 
شهری« اقتصاددان و مدرس دانشگاه 

ترتیب داده که در ادامه می خوانیم.
 سال گذشــته الیحه بودجه 
امســال پس از کش وقوس های 
بســیار، باالخره تصویب شد. هم 
دولت و هم مجلــس نقطه عطف 
الیحه بودجه امســال را مسأله 
معیشت دانسته اند اما در عمل با 
تورمی که از ناحیه سیاســت های 
پولی و مالی ایجاد شــده، فعال در 
وضعیت معیشــتی مردم اتفاقی 
نیفتاده و چه بســا بدتر هم شده 
است. به نظر شما، این الیحه قدرت 
پرداختن به مسائل معیشتی را دارد 
یا اینکه تغییراتی که در مجلس روی 

آن اعمال کرده، این توانایی را از آن 
گرفته است؟

بودجه ای کــه دولت بــه مجلس 
ارائه کرد، الیحه ای نسبتا ضعیف بود و 
اصالحات اساســی که دولت روی آنها 
مانور می داد هم محقق نشد. در نهایت 
یک الیحه شکننده به مجلس ارائه شد 
و اوضاع زمانی بدتر شد که مجلس شاکله 
این الیحه ضعیف را بر هم ریخت و عمال 
بودجه دیگری در کمیســیون تلفیق 
نوشته شد. مجلس تغییرات اساسی را 
در متغیرهای کلیدی الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ اعمال کرد. به هر صورت آنچه به 
عنوان بودجه از خروجی کار مشــترک 
مجلس و دولت درآمد، شبهه ناک است 
یعنی خروجی شفاف و روشنی را در آن 
مشاهده نمی کنیم. برای مثال، در بحث 
انتشار اوراق بدهی شاهد ابهام هستیم. 
بســیاری از مفاد قانون در صورت عدم 
تامین درآمد به انتشار اوراق بدهی موکول 
شــده یا اینکه برای اوراق بدهی سقفی 
گذاشــته اند اما در مفاد مختلف قانون 
بودجه همچنان در صورت عدم تحقق، 

انتشــار اوراق پیش بینی شده است. در 
این میان هم فروش نفت به سطحی باالتر 
از ابتدای خروج آمریکا از برجام رسیده و 
هم قیمت جهانی نفت باال رفته است. البته 
افزایش فروش نفت ارتباطی با اقدام های 
دولت ســیزدهم ندارد چرا که آمریکا از 
زمان ناامید شدن از توقف جنگ روسیه و 
اوکراین و بی نتیجه ماندن مذاکرات صلح 
و ادامه تحریم های روسیه، به این نتیجه 
رسیده که جریان تامین انرژی در جهان 
با خطر مواجه شده و بهتر است که فشار 
را بر کشورهای تحریم شده کمتر کند؛ 

ازجمله ایران و ونزوئال.
 چون بحث افزایش فروش نفت 
جدی شده و دولت هم اذعان دارد 
که این افزایش به سطح ۴ میلیون 
بشــکه در روز رســیده و تا سال 
آینده هم به ۵ میلیون بشــکه در 
روز می رسد، این برداشت به وجود 
آمده که معضل کسری بودجه ۱۴۰۱ 
که تا پیش از جهش قیمت نفت بسیار 
جدی و به واسطه بی نظمی دولت 
ایجاد شده بود، برطرف شده است. 
تا چه اندازه با حل شــدن معضل 

کسری بودجه موافق هستید؟
دولــت می تواند کســری بودجه را 
۱۴۰۱ پوشش دهد اما در سال های آینده 
اتفاق های ناگواری در بودجه رخ می دهد. 
هزینه هــای سرســام آوری در بودجه 
وجود دارند که دولــت نمی تواند آنها را 
رفع کند و حتی به نظر می رسد اراده ای 
برای کاســتن آنها وجود نــدارد. برای 
مثال کسری صندوق های بازنشستگی 
به ۲۰۰هزار میلیارد تومان رســیده و تا 
پایان ۱۴۰۴ به ۸۰۰هزار میلیارد تومان 

می رسد، یعنی چهار برابر افزایش می یابد. 
همین امروز طلب ســال های گذشته 
سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده 
است. لذا برای سال های آینده نیازمند 
»تصمیم های سخت« هســتیم اما به 
نظر نمی رسد که توان و قدرت اجماع بر 
سر آنها را داشته باشــیم. ما با سال های 
سختی مواجه خواهیم شد، به ویژه اینکه 
تا سال ۲۰۳۰ اقتصاد جهان از نفت عبور 
می کند و ما تنها ۸ سال برای حکمرانی 
اقتصادی و حکمرانــی دولتی بر نفت و 
انجام اصالحات اقتصــادی وقت داریم.
از ســوی دیگر، وضعیت صندوق های 
بازنشستگی در حال وخیم تر شدن است. 
در پایان ۱۴۱۰ معادل ۵۰درصد بودجه 
عمومی صرف صندوق های بازنشستگی 
می شــود در حالی کــه امروز ســهم 
صندوق ها ۱۳درصد است. باید در نظر 
داشته باشیم که ما شاهد بیشترین رشد 
جمعیت در گروه سنی متولدان ۱۳۵۵ تا 
۱۳۶۵ هستیم. سال ۱۴۱۰ سالی است 
که متولدان سال ۵۵ بازنشسته می شوند 
و در نتیجه سیل عظیمی از متقاضیان 
بازنشستگی به راه می افتد. واقعیت این 
است که با پوشش کسری بودجه امسال 
نمی توانیم سیل مخرب سال های آینده 

را به عقب بیاندازیم.
 پوشش کســری صندوق های 
بازنشستگی از طریق بودجه های 
ســنواتی تا چه اندازه از عمیق تر 
شدن بحران صندوق ها جلوگیری 

می کند؟
صندوق های لشــکری، کشوری و 
تامین اجتماعی به واسطه طلب از دولت، 
به بزرگترین معضــل دولت ها تبدیل 

می شوند. من آینده نگری و هوشمندی 
را برای حل این معضل مشاهده نمی کنم. 
دهه سختی را در پیش رو داریم و هرچه 
پیش برویم درآمدهای نفتی کاســته 
خواهد شد و از ســوی دیگر بر مسائل و 
چالش های کشــور افزوده خواهد شد. 
اینها اثرات خود را نشــان خواهند داد. 
قاعدتا بخشی از این ابرچالش ها خود را 
در بودجه سنواتی نشان می دهند؛ مثل 
بحث بحران صندوق های بازنشستگی، 
کاهــش درآمدهای نفتــی و عادت به 
انتشار اوراق بدهی. ۵ تا ۶ سال است که 
عادت کرده ایم که کسری را با اوراق بدهی 
پوشش دهیم. پوشش هزینه های جاری 
کشور با انتشار اوراق مانند این می ماند 
که شــخصی برای اینکــه خانواده اش 
را به رســتوران ببرد از شخص دیگری 
پول قرض کند. روی همین حســاب، 
بودجــه ۱۴۰۱ یک بودجه شــکننده 
اســت و برهم ریختگی و عدم انسجام 
را برای اقتصاد ســبب می شــود. برای 
همین، ایرادات ساختاری صندوق های 
بازنشستگی هم پابرجا می مانند، هرچند 
تالش کرده باشــیم که از طریق بودجه 
آنها را پنهان کرده باشیم. سال ۱۴۱۰ این 
ایرادات ساختاری به بدترین شکل خود 
را نمود می دهند و آن زمان چون دنیا از 
نفت عبور کرده و حجم اتکای صندوق ها 
به بودجه، نصف اقتصاد را می بلعد، دیگر 
نمی توانیم آن را پنهان کنیم. آن زمان 
حتما باید پاسخگوی مشکالتی که ایجاد 

کرده ایم، باشیم.
 دولت مدعی اســت موفق به 
پرداخت ۵۴هزار میلیارد تومان 
تنخواهی شده که دولت قبل از بانک 
مرکزی استقراض کرده است. البته 
۸۵هزار میلیارد تومان هم از طریق 
انتشــار اوراق استقراض شده بود 
که تا ۱۴۰۵ باید از بابت اصل و سود 
آن مبلغی حدود ۵۳۵هزار میلیارد 
تومان پرداخت شود. این پرداخت 
بدهی تا چه اندازه به توانمندی مالی 

دولت برمی گردد؟
متاسفانه دولت ســیزدهم برای 
پرداخت این تنخواه، تنخواه بیشتری 
هم دریافت کرده اســت. مجموعا ۲۰ 
تا ۳۰درصد تنخواه بیشــتری نسبت 
به دولت گذشــته دریافت شده است. 
می خواهم بگویم که بودجه ریزی کشور 
ایرادهای بنیادینی را در خود دارد؛ آن 
هم در شــرایطی که با ابرچالش های 
بزرگ تری مانند بحران آب، فرسایش 
خــاک، ســالمندی، هزینه هــای 
سرسام آور حوزه ســالمت، کسری 
صندوق های بازنشســتگی، کاهش 
صادرات نفت در بلندمدت، شــکاف 

طبقاتی و افزایش فقر مواجه هستیم. به 
هر صورت نیازمند تصمیم های سخت 
و اصالحات ساختاری هستیم. در این 
میان با وجود اینکــه با افزایش فروش 
نفت مواجه هستیم باید ببینیم که این 
وضعیت تا پایان ۲۰۲۲ تداوم دارد یا 
خیر اما اگر با افت فروش نفت هم مواجه 
شویم، می توانیم به طور متوسط روزانه 
۱.۵ میلیون بشکه نفت بفروشیم. با همه 
این احوال بخش نفــت ایران نیازمند 
۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری است، 
پس قرار نیست که چاه های نفت بدون 
ســرمایه گذاری تا ابد به روی کسری 
صندوق های بازنشستگی باز باشند.

متاسفانه ســرمایه گذاری در حوزه 
اکتشاف و توســعه میادین نفت و گاز 
کشور هم کاهشــی بوده و در عرض 
۶ تا ۷ ســال، ۲۰ میلیارد دالر کاهش 
یافته است یعنی از حدود ۲۳ میلیارد 
دالر در ســال ۹۱ به حدود ۳ میلیارد 
دالر کاهش یافته اســت در حالی که 
نیاز واقعی سرمایه گذاری ۵۳ برابر این 
میزان است. طبق اعالم اتاق بازرگانی 
تنها در دو ســال ۱۰۰ میلیــارد دالر 
سرمایه از کشور خارج شده است. با این 
وضعیت امکان حیات در حوزه نفت و 
گاز ممکن نیست و به گفته وزیر نفت، 
ایران به واردکننده نفت و گاز تبدیل 
خواهد شــد. از طرفی با وجود کاهش 
فشار تحریم ها در حوزه فروش نفت، 
نمی توانیم به سرعت ظرفیت واقعی 
صادرات را افزایش دهیم. در حال حاضر 
از فرصت جنگ اوکراین و روسیه برای 
افزایش فروش نفت استفاده کرده ایم، 
هرچند همین جنگ هزینه های تامین 
غذا و امنیــت غذایــی را افزایش داد 
و قاعدتا باید هزینه هــای آن را هم با 

فروش نفت تامین کنیم.

خبر

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: 
تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران 
فقط یک بهانه اســت که بعضی از کارفرمایان 
آن مطــرح می کنند در حالی کــه این موضوع 

غیرواقعی و غیرمنطقی است.
علی خدایی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
عده ای افزایش دستمزد ۵۷درصدی کارگران را 
بزرگ نمایی می کنند در حالی که سابقه افزایش 
دستمزد در گذشته بیش از نرخ تورم وجود دارد.

وی افــزود: به هیچ عنوان این گونه نیســت 
که تنها امســال افزایش دســتمزد بیش از نرخ 
تورم صورت گرفته باشــد، ضمن اینکه باید از 
کارفرمایان پرسید چرا صحبت از درصد می کنند 

و از ریال سخنی نمی گویند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: 

عده ای از کارفرمایان مدعی هستند که افزایش 
دستمزد کارگران غیرمتعارف است. بهتر است 
اعالم کنند که دســتمزد متعــارف چه مبلغی 
است! نمایندگان کارگران آماده مذاکره و مناظره 
با مدعیان و اثبات حق و حقوق کارگران هستند.

وی با اشــاره به نرخ تورم ۴۱.۴درصدی در 
سال گذشته گفت: مردم و به خصوص قشر کارگر 
این تورم را در سال ۱۴۰۰ لمس کردند و شاهد 
کاهش قدرت خرید مــردم و همچنین افزایش 

قیمت کاالها بودند.
خدایی بیان داشت:  امسال دستمزد تعیین 
شده برای کارگران ۱۱درصد باالتر از نرخ تورم 
است که اگر تبدیل به ریال شود، یعنی هر کارگر 
در ماه ۳۵۰هزار تومان افزایش حقوق یافته است.
وی تاکید کرد: کارگاه ها در امضای قراردادها 

موظف به رعایت حقوق قانون کارگری هستند و 
اگر کســی خالف آن عمل کند، به خصوص اگر 
زیرمجموعه های وزارتخانه های دولتی باشند، 

لشکرکشی در مقابل قانون محسوب می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان 
اینکه در گذشته ظلم های بسیاری به کارگران 
شد، گفت: در سال ۹۸ نمایندگان جامعه کارگری 
در شــورای عالی کار مصوبه تعیین دستمزد را 
امضا نکردند با این حال از کارگران درخواســت 

کردیم تا براساس قانون، کار کنند.
خدایی ابــراز داشــت: اگر امروز از ســوی 
کارفرمایان یا زیرمجموعه هــای وزارتخانه ای 
شاهد تعدیل نیرو یا اعمال افزایش ۵۷درصدی 
دستمزد نباشــیم، این امر رعایت نکردن قانون 

است که جامعه کارگری کوتاه نخواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد: طرح مباحثی ازجمله 
افزایش نرخ تــورم، تعدیــل نیــرو و افزایش 
هزینه های تولید بار روانــی را در جامعه ایجاد 
می کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می زند 

و کارگاه ها را با مشکل روبه رو می کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید 
بر اینکه افزایش دستمزد، قدرت خرید جامعه را 
افزایش می دهد، گفت: در دهه ۹۰ قدرت خرید 
مردم و استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی کم 
شده بود که سعی کردیم با ایجاد رضایت مندی 
و روحیه بخشی در جامعه، قدرت خرید از دست 
رفته را جبران و تقاضا را تحریک کنیم. در سال 
گذشته تمام نهاده ها، کاالها و خدمات افزایش 
قیمت داشــتند ولی دســتمزد کارگران ثابت 

مانده بود.

خدایی با اشــاره بــه اینکه اکنــون صنعت 
کشورمان با ۵۰درصد ظرفیت کار می کند، گفت: 
مجموعه هزینه های کارفرمایی ازجمله سرویس 
ایاب و ذهاب، اجاره و سایر هزینه ها که با عنوان 
جبران خدمت کارگران پرداخت می شود در کل 
۴۲درصد و قابل اثبات است و به هیج عنوان باالی 
۶۰درصد نیست. کارفرماها بیشتر از کمک های 
بانکی و مالی نیاز به آمــوزش دارند در حالی که 

تاوان این هزینه ها را کارگران می دهند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

قدرت واقعی خرید کارگر، ماهانه فقط ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است

وضعیت صندوق های 
بازنشستگی در حال 

وخیم تر شدن است. در 
پایان ۱۴۱۰ معادل ۵۰ درصد 

بودجه عمومی صرف 
صندوق های بازنشستگی 
می شود در حالی که امروز 
سهم صندوق ها ۱۳درصد 

است

با ابرچالش های بزرگی مانند 
بحران آب، فرسایش خاک، 

سالمندی، هزینه های 
سرسام آور حوزه سالمت، 

کسری صندوق های 
بازنشستگی، کاهش 

صادرات نفت در بلندمدت، 
شکاف طبقاتی و افزایش 

فقر مواجه هستیم
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دبیرکل خانه کارگر:
صداوسیما در بررسی تبعات حذف 

ارز ترجیحی جانبدارانه عمل کرد

دبیرکل خانه کارگر از نحوه پوشش خبری حذف 
ارز ترجیحی در صداوسیما انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب با اشاره به تبعات 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در مورد حذف این ارز 
اطالعات و تبعات ناشی از این حذف، به درستی انتشار 

نمی یابند.
وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت پایه 
دارو و خدمات درمانی را افزایش می دهد، اظهار داشت: 
نباید در انعکاس این موضوع مطالب را به گونه دیگری 

عنوان کرد و نتایج را به درستی منعکس نکرد.
دبیرکل خانه کارگر ادامــه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی یعنی گرانی و رها کردن قیمت ها. سگ قیمت ها 
از همه سگ ها هارتر است. باید تالش کنیم که وضعیت 
فقرا از این بدتر نشود نه اینکه آنها را رها کنیم و واقعیت 

را نگوییم.
محجوب با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی نیز 
تصریح کرد: ظاهرا تالش آقایان این است که به همه 
سطوح ۱۰درصد افزایش مستمری اعمال کنند! قانون 
تامین اجتماعی افرایش مستمری به یک میزان را رد 
می کند و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف 

را روشن کرده اند.
    

 یک میلیون تبعه خارجی
 در کشور، پروانه کار ندارند

سرپرست معاونت اشــتغال و کارآفرینی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بــرآورد ما از اتباع 
خارجی که مشــغول به کار در ایران هستند حدود 
یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر است که حدود ۳۰۰هزار 
نفر دارای پروانه کار و مابقی بدون مجوز مشــغول به 

کار هستند.
محمود کریمــی بیرانوند در گفت وگو با شــبکه 
خبر اظهار داشت: در دولت سیزدهم شناسایی اتباع 
غیرمجاز را انجام دادیم. در همین مدت ۲۰هزار نفر 
از اتباع غیرمجاز شناسایی شــدند که هفت هزار نفر 

جایگزین این نیروی کار شدند.
وی با اشاره به اینکه میل کارفرمایان برای کسب 
سود بیشتر یکی از علل به کارگیری نیروی کار اتباع 
اســت، گفت: نیروهای کار اتباع در رسته هایی فعال 
هســتند که کارفرمایان از نبود نیروی کار ایرانی در 
آن گالیه دارند که اگر نیروی کار اتباع نباشــد آن کار 

انجام نمی شود.
بیرانوند ادامه داد: آســیب فرهنگی و مهارتی از 

علت های به کارگیری نیروی کار اتباع است.
وی تاکید کرد: در صورتی که سیاســت نظام بر 
شناســایی غیرمجاز اتباع باشــد این کار را پیگیری 

خواهیم کرد.
    

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی، 

حق همه بازنشستگان است
رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعــه کارگری 
جزئیات مذاکرات افزایش مستمری بازنشستگان را 

تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، حســن صادقی با اشاره به اعمال 
۷۵درصد متناسب سازی در سال ۱۴۰۰، گفت: قرار 
شده که ۲۵درصد باقیمانده متناسب سازی در سال 

۱۴۰۱ پرداخت شود.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال 
۱۴۰۰ با پرداخت ۷۵درصد متناسب سازی موافقت 
کرد، اظهار داشــت: تامین اجتماعی می خواهد که 
۲۵درصد باقیمانده تنها به میانه بگیران پرداخت شود 
و ۹۰۰هزار نفر را شامل می شود اما ما تاکید داریم که 
۲۵درصد باید به همه گروه ها پرداخت شود چرا که این 

حق آنهاست.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه 
داد: بر ســر افزایش مستمری ســال ۱۴۰۱ و اعمال 
۲۵درصد باقیمانده متناسب سازی مناقشه ای میان 
ما و سازمان شکل گرفته است. قرار شد که ابتدا افزایش 
مستمری ۱۴۰۱ براساس مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی اعمال شــود و ۲۵درصد باقیمانده در سال 

جاری اعمال شود.
صادقی ادامه داد: البته مناقشه بر سر اعمال ماده 
۹۶ در مورد سایر سطوح پابرجاست و سازمان تامین 
اجتماعی نظر دیگری دارد که ما موافق آن نیستیم. در 
مورد اعمال افزایش برای حداقل بگیران مناقشه ای 
نیست چراکه ماده ۱۱۱ قانوم تامین اجتماعی تکلیف 
را مشخص کرده اما در مورد سایر سطوح افزایش باید با 

ماده ۹۶ دیده شود و در آن منطبق شود.

اخبار کارگری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کشور ۱۴ میلیون 
 تن شــغل شایســته ای ندارند، حدود ۶ تا ۷ میلیون شــغل

 غیر رسمی و ۲ میلیون اشــتغال ناقص وجود دارد، همچنین 
افرادی وجود دارند که از درآمد مکفی بی بهره اند.

به گزارش ایسنا، حجت اهلل عبدالملکی در نشست شورای 
اداری استان تهران با اشاره به نقش نیروی اشتغال در جامعه 
گفت: در هر جامعه نیروی انسانی از موارد حائز اهمیت است که 
باید به منظور اشتغال این افراد برنامه ریزی هایی از جمله تعیین 

و شناسایی جامعه هدف به منظور ایجاد اشتغال صورت گیرد.
وی با بیان اینکه نیروی کار اولویت یک مجموعه اســت، 
از افزایش بیش از ۵۰۰ هزار بیمه شــده تحت پوشش تامین 

اجتماعی خبرداد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توسعه اشتغال 
در کشور ادامه داد: به منظور توسعه اشتغال باید در مرحله اول 

شناسایی جامعه هدف و آموزش را به منظور ارتقای مهارت ها 
در دستور کار قرار گیرد.

عبدالملکی با اشاره به فرهنگ سازی در حوزه اشتغال گفت: 
باید برنامه ریزی مناسبی به منظور فرهنگ سازی حوزه اشتغال 
صورت گیرد. همچنین در قالب ۷۱ دستگاه اجرائی مشخص 
شده همچون وزراتخانه، بخش های مردمی و دیگر دستگاه ها، 

۲۲۲ طرح اشتغالزایی در قالب تفاهم نامه تصویب شده  است.
وی تاکید کرد: سامانه رصد، بســتری برای ایجاد اشتغال 
است، همچنین دستگاه های اجرائی در تعامل یکدیگر به منظور 

تحقق شعار سال فعالیت می کنند.

وزیر کار:

 ۱۴ میلیون نفر در کشور شغل »شایسته ای« ندارند

افزایش چهار برابری کسری صندوق های بازنشستگی در افق ۱۴۱۰

 گلوله برفی که 
به بهمن تبدیل می شود


