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اخبار کارگری

جامعه ایرانی، به خصوص طبقات 
مزدبگیر سال هاســت با گرانی و تورم 
دست و پنجه نرم می کنند. مصرف اقالم 
مغذی خوراکی ازجمله گوشت قرمز، 
گوشت ســفید، لبنیات و تخم مرغ به 
کم ترین میزان ممکن رسیده اما هنوز 
برخی ابهامات کلیدی در کشور برطرف 
نشده است؛ آیا کاالبرگ داده می شود، 
صعود قیمت ها همچنان ادامه خواهد 
داشــت، یارانه نقدی حذف می  شود یا 
اینکه تمهیدات روشنی برای افزایش 

مزد و حقوق مزدبگیران در راه است؟
گرچــه تعییــن تکلیف شــرایط 
اقتصــادی کشــور به زعــم برخــی 
کارشناســان به تعییــن تکلیف دور 
جدیــد مذاکرات برجام گــره خورده 
اما در روزهای اخیر، پاســخ یک سوال 
چالش برانگیز مشخص شد اینکه قرار 
نیست قیمت کاالها ازجمله چند کاالی 
اصلی که هــدف یارانه زدایی دولت در 
اردیبهشــت قرار گرفتند، به شهریور 

۱۴۰۰ بازگردد.

کاالبرگ پرابهام 
به عنوان یک الزام قانونی

در زمان تنظیم الیحه بودجه ۱۴۰۱، 
وقتی دولــت بر حــذف ارز ترجیحی 
کاالهای اساسی اصرار داشت، یک شرط 
به خواســت نمایندگان در پروسه این 
حذف گنجانده شد: بازگشت قیمت ها 
به شــهریور ۱۴۰۰ با اتخاذ سیاست 
کاالبرگ الکترونیک، بــه این معنا که 
دولت برای هر کاالیی که ارز دولتی آن 

حذف می شود، کاالبرگ الکترونیک 
به مردم بدهد و مصرف کنندگان با این 
کاالبرگ ها بتوانند کاالها را به قیمت 
شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند. هدف 
قانون گذار از گنجاندن این شرط یک 
چیز بود؛ مصرف کنندگان نهایی ضرر 
نکنند و بــار یارانه زدایی صرفاً بر دوش 

مردم نیفتد.
امروز اما دولت بعد از گذشت بیش 
از پنج ماه از ســال جدید و حدود سه 
ماه پس از حــذف ارز دولتی کاالهای 
اساســی، بر اصالح قانــون بودجه با 
هدف حذف شرط بازگشت قیمت ها 
به شــهریور ۱۴۰۰ اصــرار دارد. این 
در حالی ست که اگر قرار باشد شرط 
قیمت های شــهریور ۱۴۰۰ نباشد، 
سیاست کاالبرگ نیز به محاق می رود 
چرا که اینجا یک سوال پیش می آید: 
قیمت کاالهــای کوپنی یا کاالبرگی 
چقدر خواهد بود و چه مبنایی خواهد 
داشت؟ هر چند اجرای همان سیاست 
کاالبرگ نیز صرف نظر از حضور یا عدم 
حضور شرط قیمتی نیز تا اندازه زیادی 
در هاله ای از ابهام قــرار دارد. اول قرار 
بود از تیر ماه کوپن الکترونیک بدهند 
اما چون زیرســاخت ها فراهم نبود به 
شهریورماه موکول شــد و امروز هم 

موضوع به مهر حواله شده است.
بیســت و ســوم مرداد، زمانی که 
قاعدتاً براســاس وعده های قبلی باید 
زیرســاخت های کاالبرگ آماده باشد 
»ابوالفضل ترابی« نماینده نجف آباد، 
تیران و کرون در مجلس گفت: ایجاد 
کاالبرگ الکترونیکی نیاز به زیرساخت 
دارد که توســط دولت در حال انجام 

اســت اما این اقدام بزرگ زمان بر بوده 
و باید بــه دولت فرصت دهیــم. وی با 
بیان اینکه قرار اســت مبنای قیمت 
کاالهایی که بــا کاالبرگ الکترونیکی 
به مردم ارائه می شود براساس قیمت 
شهریورماه سال گذشته باشد، ادامه داد: 
مابه التفاوت قیمت ها توسط دولت به 
فروشنده پرداخت می شود، شبیه این 
 اقدامات در کشورهای اروپایی نیز اتفاق 

افتاده است.

چالشی به نام بازگشت قیمت ها
با این حال به نظر می رســد چالش 
اصلی بر سر همان مبنای قیمت کاالها 
یا شرط قانونی بازگشــت به شهریور 
۱۴۰۰ است که دولت زیر بار پذیرش 
آن نمی رود. کمتــر از یک هفته بعد از 
اظهارات این نماینده مجلس، در بیست 

و نهم مرداد »رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه« آب پاکی را روی دست مردم 
و جامعه مصرف کننــدگان ریخت و با 
قاطعیت گفت: بازگشــت قیمت ها به 

شهریور ۱۴۰۰ اصالً ممکن نیست.
مســعود میرکاظمــی دربــاره 
بالتکلیفی الیحــه دولت درخصوص 
حذف بند مربوط به بازگشت قیمت ها 
به شهریور سال ۱۴۰۰ گفت: »نیمه دوم 
ســال باز یک افزایش قیمت داشتیم. 
هنگامی که بودجه بسته شد، اتفاقات 
روســیه و اوکراین نبود و جهش سوم 
قیمت در بودجه دیده نشده بود بنابراین 
وقتی می گوییم بازگردیم به شهریور 
۱۴۰۰ یا باید بپذیریــم هزینه اش را 
مردم بدهند یا باید یارانه شان را اضافه 
کنیم. اگر هر کدام را بپذیریم، دیگر نباید 
بگوییم قیمت ها به شــهریور بازگردد 
بلکه آنچه که مالک عمل قرار می گیرد، 
اســفند ماه و زمانی اســت که بودجه 
بسته شده زیرا بودجه با کسری بسته 
شده است. اگر مجلس نمی پذیرد، باید 
یارانه اش را مشــخص کنیم و انشااهلل 
یارانه بیشــتری را بتوانیم تخصیص 
دهیم. ما امروز الیحه اصــالح یارانه را 
به مجلس فرستاده ایم برای اینکه این 

مسأله روشن شود«.
در اظهارات میرکاظمی چند نکته 
برجسته وجود دارد. اول اینکه بازگشت 
قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ برای مردم 
هزینه دارد و مردم بایــد هزینه اش را 
بپردازند اما مشــخص نیست کاهش 
قیمت ها چه هزینــه ای می تواند برای 
مردم داشته باشــد. دوم اینکه تلویحاً 
احتمال بازگشت قیمت ها به آن زمان 

را منتفی دانسته و از آن مهم تر، اشاره ای 
به ارائه کاالبرگ الکترونیک نکرده است 
و حتی از الیحه اصالح یارانه سخن گفته 
است. با این حساب آیا عالوه بر منتفی 
شدن بازگشــت قیمت ها، کاالبرگ 

الکترونیک هم کامالً منتفی ست؟
این در حالی ســت که در روزهای 
گذشته، رســانه ها و مقامات رسمی از 
آماده شــدن کاالبرگ در مهرماه خبر 
داده اند. برای نمونه »سیدمحمدهادی 
سبحانیان« معاون وزیر اقتصاد و دارایی 
روز جمعه ۲۸ مرداد گفته در صورتی که 
طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، 
از تاریخ یک مهر ماه این امکان وجود دارد 

که به صورت آزمایشی اجرایی شود.
اینجا هم کاالبرگ فقط به صورت 
یک امکان آزمایشــی مطرح شده در 
حالی که روز بعد رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در مورد آن به کلی ســکوت 
کرده و از جایگزینی به نام الیحه اصالح 
یارانه سخن رانده که البته آن نیز در حد 
یک احتمال ضعیف است. در هر حال، 
به نظر می رســد بازگشت قیمت ها به 
شــهریور ۱۴۰۰ کاماًل منتفی ست و 
طرح کاالبــرگ الکترونیک نیز در این 

مرحله تقریباً منتفی ست.

وعده های
 بی پشتوانه دولتمردان

»مرتضی افقه« اســتاد اقتصاد در 
ارتباط با اظهــارات میرکاظمی و زیر 
سوال بردن شرط قیمتی قانون بودجه 
می گوید: از همان ابتدا مشخص بود که 
در تصمیم گیری ها سردرگمی وجود 
دارد. به نظر می آید وزرای اقتصادی و 
کارشناسان وعده های بی پشتوانه ای 
داده اند امــا نمی توانند بــه آنها عمل 
کنند. وقتــی درآمد نفتی نیســت و 
نمی شــود به مردم کاالی ارزان داد یا 
وقتی زیرساخت ها فراهم نیست، نباید 
وعده کاالبرگ با قیمت شهریور ۱۴۰۰ 

را می دادند.
او اضافــه می کند: مشــخص بود 
که بازگشــت قیمت ها به شــهریور 
۱۴۰۰ قابلیت تحقق نــدارد، هر چند 
منظورشان از بازگشت قیمت ها، فقط 
قیمت همان چند قلــم کاالیی بود که 
قرار بود برایش کاالبرگ بدهند وگرنه 
تورم سایر کاالها تداوم خواهد داشت 
اما اینکه می گویند مــردم باید هزینه 
بدهند، کاماًل بی معنی ســت. باید از 
میرکاظمی پرســید اینکه ادعا کرده 
مردم باید هزینه بازگشت قیمت ها را 
بدهند، اساساً چه معنی دارد؟ بازگشت 
قیمت یعنی اینکه مردم هزینه نپردازند! 
به نظر می رسد دچار مغلطه شده اند! در 
هرحال دولت پولی ندارد و تا زمانی که 
پول به خزانه نرســد، این تمهیدات به 
نتیجه نخواهد رســید. حتی مالیات 
هم در صورتی که سازوکار دقیق داشته 
باشند و بتوانند بگیرند، غیرمستقیم 
متکی به پول نفت است. تا پول نباشد 
بسیاری از فعالیت های تولیدی راکد 

اســت و مالیاتی وصول نمی شود. به 
گفته این استاد اقتصاد، زیرساخت های 
کاالبرگ الکترونیک نیز فراهم نیست 
و اگر برجام به سرانجام برسد احتمال 
انصراف از کاالبرگ وجود دارد چراکه 
کاالبرگ و کوپن، مختص دوران تحریم 
و بی پولی ســت و بعد از رفع تحریم ها، 
کاالبرگ دیگر فاقد معناست. تعلل دولت 
هم بر همین اســاس است. می خواهد 
ببیند تکلیف برجام چه می شود هرچند 
شواهد نشان می دهد دولت توان مالی، 
اداری و لجســتیکی ارائه کاالبرگ را 
نداشته است و زیرساخت های این کار 

فراهم نیست.
البته ارزانی در راه نخواهد بود. افقه 
می گویــد: حتی به شــرط رفع کامل 
تحریم ها، ارزانی کاالهای اساســی در 
کار نخواهد بود. فقط پول دست دولت 
می آید و می تواند بخشــی از معوقات 
معلمان و کارمندان و بازنشستگان را 
بپردازد و در نهایــت، درآمد گروه های 
مزدبگیر قابلیت افزایش خواهد داشت 
و اگر دولت بخواهد می تواند درآمدها 
 را به نســبت تورم و ســبد معیشــت 

افزایش دهد.

الزامی به نام ترمیم 
حقوق مزدبگیران

جمع بنــدی این شــرایط چندان 
پیچیده نمی نماید. از یک سو، بازگشت 
قیمت ها به شهریور سال قبل، وعده ای 
که دولت و مجلــس در زمان حذف ارز 
دولتی به مردم دادند، منتفی ست و از 
سوی دیگر، فعاًل الاقل در کوتاه مدت، 
سیاســتی تحــت عنــوان کاالبرگ 
الکترونیک در کار نخواهــد بود. با این 
حساب، وقتی قرار نیست کاالها ارزان 
شوند یا حداقل ســهمیه محدودی از 
آنها با قیمت مناســب و قابل قبول در 
دسترس دهک های متوسط و پایین 
درآمدی قرار بگیــرد، فقط یک گزینه 
روی میز می ماند: ترمیم مزد و حقوق. 
غیر از این باشــد، کاالهای بیشتری از 

سفره ها حذف می شوند.

ترمیم حقوق و دستمزد؛ تنها حربه مقابله با گرانی های ناشی از حذف ارز ترجیحی

ارزانی کاالهای اساسی امکان پذیر نیست
معاون اشتغال وزارت کار:

۹۷۵هزار شغل جدید در سال اول 
دولت سیزدهم ایجاد شده است

معاون اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
ایجاد قریب به یک میلیون شغل جدید در یک سال اخیر 
خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم از شهریور پارسال تا 

مرداد امسال، ۹۷۵هزار و ۶۳۳ شغل ایجاد شده است.
محمود کریمی بیرانوند در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم از شناسایی ۱۰۰ نقطه بحرانی اشتغال در کشور 
از مردادماه سال گذشته تاکنون با هدف توسعه اشتغال 
پایدار در مناطق بحرانی خبــر داد و گفت: این مناطق با 
استفاده شاخص های مختلف و بازدیدهای میدانی صورت 
گرفت تا با حداقل سرمایه گذاری حداکثر اشتغال ها ایجاد 
شوند. وی اظهار داشت: با آمار قابل اتکای همه دستگاه ها، 
از ابتدای شــهریور تا پایان اســفند ۱۴۰۰، یعنی ۷ ماه 
نخست آغاز به کار دولت ۶۳۴هزار شغل ایجاد شده است.

کریمی بیرانوند گفت: براساس گزارش سامانه ملی 
رصد اشتغال، عملکرد ۵ ماهه از ابتدای فروردین تا پایان 
مرداد امسال ۳۴۱هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده 
اســت. معاون اشــتغال وزارت کار افزود: براساس نتایج 
حاصل از بررســی عملکرد دســتگاه ها، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، کمیته امداد امــام خمینی)ره( و وزارت 
جهاد کشاورزی بیشترین ثبت اشتغال کشوری را کسب 
کرده اند. وی درباره بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده طی 
۵ماهه گذشته گفت: بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده ۵ 
ماهه سال جدید نشان می دهد که حدود ۷۰درصد مربوط 
به مردان و ۳۰درصد مربوط به زنان بوده و بیش از ۶۰درصد 
افراد دارای مدرک دیپلم و باالتر هستند. حدود ۱۰۰هزار 
مورد تأمین مالی اشتغال در این مدت صورت گرفته که 
۴۸درصد طرح ها مربوط به بخــش خدمات، ۳۰درصد 
مربوط به بخــش صنعت و ۲۲درصــد مربوط به بخش 
کشاورزی بوده اســت. همچنین بیشترین محل تامین 
مالی منابع تبصره ۱۶ بودجه است که بیش از ۴۶درصد از 
این محل پرداخت شده است که تسهیالت اشتغالی کم بهره 
است. معاون اشتغال وزارت کار بیان کرد: در ۵ماهه گذشته 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق کاریابی ها بیش 
از ۱۰۷هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی شناسایی و ۱۵.۴۶۲ نفر 
از ابتدای سال به وسیله کاریابی های غیردولتی داخلی و 

خارجی به کارگماری صورت گرفته است.
    

مدیرعامل تامین اجتماعی:
بحران تامین اجتماعی

 بزرگترین چالش کشور خواهد بود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در دولت 
سیزدهم نزدیک به ۸۸هزار میلیارد تومان از بدهی های 

تامین اجتماعی به بانک ها تسویه شده است.
به گزارش ایرنا، میرهاشم موسوی در دیدار با استاندار 
کرمان اظهارداشت: چالشــی بزرگ تر از صندوق های 
بیمه ای نیســت زیرا چالش تامین اجتماعی مستقیماً 
هر ماه با مردم ارتباط خواهد داشــت. وی با بیان اینکه 
سال گذشته بیش از یک میلیون بیمه شده به صندوق 
بیمه تامین اجتماعی اضافه شــده، گفت: در پنج ماهه 
نخست امسال نیز ۴۳۰هزار نفر به تعداد بیمه شده های 
این سازمان اضافه شده است. موسوی با اشاره به وضعیت 
کالن تامین اجتماعی گفت: وظایــف و ماموریت های 
تامین اجتماعــی در حوزه های بیمه هــای اجتماعی، 
درمان )پوشش بیش از ۵۰درصد جامعه(، ارائه خدمات 
به فعاالن کسب و کار و سرمایه گذاری )شستا( است و در 
این موارد ماموریت وسیع و گسترده ای آغاز کرده که دارای 
آثار بسیار زیاد اقتصادی، اجتماعی و معیشتی برای مردم 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم است. وی با اشاره به اینکه 
وضعیت صندوق تامین اجتماعی در مقابل صندوق های 
اجتماعی دیگــر موجود بهترین حال ممکــن را دارد، 
گفت: ضریب پشتیبانی صندوق بیمه تامین اجتماعی 
۴.۲ است. موسوی افزود: در این صندوق حتی یک روز 
پرداخت حقوق مستمری بگیران به تعویق نیافتاده و تعهد 
افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵هزار تومان برای سایر 

سطوح مزدی را نیز به لطف خدا حتماً انجام می دهیم.
    

مرگ یک کارگر ساختمانی
 بر اثر سقوط در چاه آسانسور

یک کارگر ساختمانی در شهر میاندوآب، هنگام کار در 
یک مجتمع ساختمانی بر اثر برخورد با کف چاهک آسانسور 
جان خود را از دســت داد. به گزارش ایلنا، براســاس اعالم 
»سامان محمدی« مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری میاندوآب، این حادثه در خیابان پاسداران 
میاندوآب، برای یک کارگر حدودا ۴۵ساله اتفاق افتاده است 
که به دلیل نامعلومی از ارتفاع طبقه چهارم به انتهای چاهک 
آسانسور سقوط کرد. از قرار معلوم، این کارگر به علت شدت 

صدمات و جراحات وارده در محل جان خود را از دست داد.

نسرین   هزاره مقدم

افقه: حتی با رفع کامل 
تحریم ها، ارزانی کاالهای 

اساسی در کار نخواهد 
بود. فقط پول دست دولت 

می آید و می تواند بخشی از 
معوقات معلمان و کارمندان 
و بازنشستگان را بپردازد و 

در نهایت می تواند درآمدها 
را به نسبت تورم و سبد 

معیشت افزایش دهد

میرکاظمی: وقتی می گوییم 
بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰ 
یا باید بپذیریم هزینه اش 

را مردم بدهند یا باید 
یارانه شان را اضافه کنیم. اگر 

هر کدام را بپذیریم، دیگر 
نباید بگوییم قیمت ها به 

شهریور بازگردد

عضو کانون عالی شوراهای اســالمی کار با انتقاد شدید از 
واگذاری سهام بانک رفاه کارگران در بورس اعالم کرد: ۹۸درصد 
سهام بانک رفاه متعلق به کارفرمایان و کارگران است و بدون 

رضایت آنها چنین کاری امکان پذیر نیست.
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از طریق »بیات« 
رئیس کانون عالی بازنشستگان مطلع شدیم که قرار است سهام 
بانک رفاه از طریق وزارت صمت در بورس واگذار شود و وی اعالم 
کرد که نامه ای در مخالفت با این موضوع ارسال کرده که طبق 
قانون، سهام بانک رفاه متعلق به کارگران و بازنشستگان است و 

باید با رضایت آنها انجام گیرد.
وی ادامه داد: وقتی ســازمان تامیــن اجتماعی یک نهاد 

عمومی غیردولتی است و ۹۸درصد سهام آن متعلق به کارگران 
و کارفرمایان است چگونه می توان سهام بانک را آن هم از طریق 
وزارت صمت واگذار کرد؟ مگر تامین اجتماعی هیات امنا ندارد؟
عضو کانون عالی شوراهای اســالمی کار تصریح کرد: در 
حال حاضر سه نماینده کارگری و یک نماینده کارفرمایی در 
هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حضور دارند ولی وقتی 
از آنها در این باره ســوال می کنیم اظهار بی اطالعی می کنند، 
در حالی که سهامداران باید رضایت بدهند تا سهام شرکت یا 

بانکی فروخته شود.
اصالنی افزود: اگر آیه و حدیث درباره حق الناس داریم و بر 
آن تاکید می کنیم، چنین اقدامی فاقد توجیه است. اساسنامه 

بانک رفاه از سال ۱۳۵۷ بر این منوال تدوین شده که تبدیل به 
یک منبع و ذخیره پولی شود تا برای روز مبادا و درمان و پرداخت 
وام و خرید مسکن به کارگران و بازنشستگان اختصاص یابد و لذا 
صفر تا صد این بانک متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی و 

بازنشستگان است.
این مقام کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا سهام بانک 
رفاه در صورت واگذاری در بورس به بازنشستگان و کارگران داده 
خواهد شد یا خیر؟  گفت: اوال با واگذاری سهام بانک در بورس به 
هیچ وجه موافق نیستیم و باید با رضایت کارگران و بازنشستگان 
باشــد. ثانیا اگر قرار به واگذاری است باید ســود آن با اولویت 
کارگران و بازنشستگان باشد ولی این کار فرایند خاص خود را 

دارد که ابتدا باید تشکیل تعاونی داده و ثبت شرکت صورت گیرد 
تا تجاری شود و تعاونی عضوگیری کند تا این سود تعلق گیرد.

وی گفت: از یک طرف شعار سه جانبه گرایی می دهند ولی در 
عمل خالف آن را می بینیم. با وجود ۴ نفر نماینده کارگر و کارفرما 
در هیات امنا خبر نداریم که قرار است سهام بانک رفاه واگذار 
شود، در حالی که این افراد نماینده کارگران و کارفرمایان هستند 
و باید پاسخگوی جامعه ۱۳ میلیون نفری کارگر و کارفرما باشند.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

واگذاری سهام بانک رفاه کارگران خالف سه جانبه گرایی است

خبر

سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۶۶هزار 
پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که از این تعداد شش هزار پروژه 
ملی و بقیه استانی است. به گزارش ایسنا، محمدهادی زاهدی وفا 

در نشست شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به اهمیت تامین 
مالی بخش های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آینده 

نزدیک شاهد ورود جدی تر شستا برای سرمایه گذاری در استان های 
کشور خواهیم بود. وی افزود: متاسفانه بهره وری در بخش دولتی 
کاهش یافته که این مساله بهره وری در بخش خصوصی و اقتصادی 
را هم با مشــکل مواجه می کند. برای مثال خدمتی که برای یک 
سرمایه گذار در صدور مجوزها باید در یک هفته انجام شود گاهی 
یک سال طول می کشد و توجیه اقتصادی را برای سرمایه گذاری در 

آن منطقه کاهش می دهد. 
زاهدی وفا گفت: مسئوالن باید در نظر داشته باشند که در هر 

حوزه کاری میزان مراجعه و انتظار برای صدور مجوزها را به حداقل 
برسانند و سعی شود ســرعت صدور مجوز کسب و کارها افزایش 
یابد. سرمایه گذاری و جذب سرمایه از سخت ترین کارها در کشور و 
دنیاست و راحت ترین راهکار جذب سرمایه گذار، کاهش هزینه های 
سرمایه گذاری است. وی گفت: رشد اقتصادی منوط به انباشت 
سرمایه است که در چارچوب قوانین دولتی سعی بر حل مشکالت 
و ایجاد راه حل برای سرمایه گذاری با گزینه های جایگزین است 

که از ظرفیت بخش خصوصی بتوان به بهترین نحو استفاده کرد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بهره وری در بخش دولتی کاهش یافته است

خبر


