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در نخستین جلسه شــورای عالی 
اشتغال که با حضور »ابراهیم رئیسی« 
رئیس جمهور و اعضای تیم اقتصادی 
دولت سیزدهم برگزار شد، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با رونمایی از طرحی 
که آن را زیســت بوم اشتغال می نامید 
از هدف گذاری دولت بــرای ایجاد یک 
میلیون و 850هزار فرصت شــغلی در 
کشور تا پایان سال 1401 )ظرف مدت 
18 ماه( خبر داد. سوم دی ماه، و پس از 
برگزاری دومین جلسه این شورا، حجت 
عبدالملکی به تلویزیــون رفت و از آغاز 
حرکت ماشین اشتغال دولت سیزدهم 
ســخن گفت و افزود که در ســه ماهه 
گذشته )پاییز 1400( حدود 217هزار 
فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است، 
اما آمار اعالم شده از ســوی مرکز آمار، 
نشان داد که این اعداد چندان واقعی و 
درست نیستند.طبق گزارش مرکز آمار 
ایران، در تابستان امسال و با مشارکت 
اقتصــادی 41.1درصدی در کشــور، 
تعداد شــاغالن باالی 15سال و بیشتر 
برابر با 23میلیــون و 405هزار نفر بود. 
همین مرکز، در گزارش پاییز امســال، 
از مشــارکت اقتصادی 40.9درصدی 
خبر داد که نشان می داد تعداد شاغالن 
کشور در پایان فصل پاییز به 23میلیون 
و 535هزار نفر رســیده است که نشان 
می دهد خالص ایجاد اشتغال در کشور 
طی ســه ماه منتهی به ابتدای دی ماه 
1400، حدود 130هزار نفر بوده است. 
این آمار با ارقام اعالمی وزیر کار، 87هزار 
نفر تفــاوت دارد که نشــان از انحراف 

67درصدی در آمار اعالم شده دارد.
البته پاسخ مســئوالن وزارت کار به 
این موضوع از پیش مشــخص است؛ 
217هزار شــغل ایجاد شــده و حدود 
87هزار شــغل از بین رفته اســت، اما 
مشخص است که در سنجش آمارهای 
کالن اقتصــادی، آنچــه اهمیت دارد 
خالص تعداد شغل ایجاد یا کاهش یافته 
در یک مدت زمانی است. همچنین نکته 
دیگر در این آمار، کاهش 0.2درصدی 
نرخ مشارکت اقتصادی در کشور است 
که نشــان می دهد جمعیت کشــور 
همچنان از یافتن شغل مناسب دلسرد 
هستند و این شــاخص مهم اقتصادی، 

روزبه روز بدتر می شود.
شغل یک میلیون تومانی

عبدالملکی پیش از انتخاب به عنوان 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدعی 
بود که می توان با مبلغ یک میلیون تومان 
شغل ایجاد کرد. بیست و دوم فروردین 
ماه ســال جاری در صفحه توییتر خود 
نوشت: با یک میلیون تومان هم می شود 
کار تولیــدی کرد. حتما می پرســید 

چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده ایم!
پس از انتصاب وی به عنوان وزیر کار، 
گمان می رفت که آشــنایی با واقعیات 

جامعــه، دیدگاه هــای وی را اصــالح 
کند با این حال، ســیزدهم دی ماه و در 
حاشــیه بازدید از از نمایشگاه مشاغل 
مهارت محور کم ســرمایه که در مرکز 
تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای البرز 
برگزار شد، درباره ایجاد اشغال گفت: سه 
سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون 
تومان هم می شود شــغل ایجاد کرد و 
اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی 
مواد اولیه، معتقدیم هنوز هم می توان با 
یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد.البته 
عملکرد عبدالملکــی در کمیته امداد، 
نشان می دهد که ادعای ایجاد مشاغل 
یک میلیون تومانــی، تنها روی کاغذ یا 
صفحات فضای مجازی کاربــرد دارد. 
وی که پیش از انتصاب بــه عنوان وزیر 
کار، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد بود، یازدهم خرداد ماه امسال و در 
تشریح دستاوردهای خود در این نهاد به 
خبرگزاری فارس گفــت: کمیته امداد 
سال گذشته )1399( بیش از 197هزار 
فرصت شــغلی ایجاد کرد. از این تعداد 
170هزار مورد اجرای طرح های اشتغال 
و 27هزار مورد از طریــق کاریابی بوده 
اســت. عبدالملکی با تقدیر از شــبکه 
بانکی در پرداخت تســهیالت اشتغال 
به مددجویــان، اضافه کــرد: اعتبارات 

اشــتغال کمیته امداد در سال گذشته 
5800 میلیارد تومان بود که از این میزان 
5680 میلیارد تومان محقق شد.نگاهی 
به این ارقام یعنی ایجاد 170هزار شغل 
از طریــق اجرای طرح های اشــتغال و 
اعتبارات اشتغالی 5680میلیارد تومانی 
نشان می دهد که سرانه اشتغالزایی وی 
در کمیته امداد رقم 33.4میلیون تومانی 
بوده که تفاوت بسیاری با رقم یک میلیون 

تومانی ادعایی دارد.
 ایجاد کار تولیدی با

 یک میلیون تومان غیرممکن است
»علیرضــا حیدری« کارشــناس 
روابــط کار در ارتباط با اشــتغالزایی با 
مبلغ یک میلیون تومان گفت: در حال 
حاضر، بسیاری از مشاغل نیازی به آورده 
اولیه ندارند. برخی، توانایی هایشــان 
را بر بســتر اینترنت ارائــه می دهند؛ 
نمایش توانایی های فــردی به این نحو 
به سرمایه گذاری اولیه چندانی نیازی 
ندارد. در چنین شرایطی، شاید به مبلغ 
یک میلیون تومان به عنوان آورده اولیه 
هم نیازی نباشد. برخی از کارها هستند 
که نمی توان به آن برچســب اشتغال 
چسباند ولی درآمد باالیی دارند. برخی 
افراد به واســطه تعداد دنبال کنندگان 
خود در شــبکه های مجازی، کاالها یا 
خدماتی را در قبال دریافت پول تبلیغ 
می کنند. اشــخاصی که به این کارها 
روی می آورند، تابع هیچ زمان و مکانی 
نیســتند. آنها می توانند در 24 ساعت 
شبانه روز به فعالیت خود ادامه دهند.با 
این حال، وی معتقد است هنگامی که در 
ارتباط با اشتغال تولیدی سخن به میان 
می آید، شرایط تغییر می کند. به گفته 
حیدری، گاه کاال در حوزه خدمات تعریف 
می شود یعنی شخص به وسیله مهارت 
خود، توانایی هایش را به معرض نمایش 
می گذارد. چنین شــخصی می تواند 

در بازار فعالیت داشته باشد و نیازی به 
سرمایه گذاری ندارد اما اشتغال زایی در 
حوزه تولید کاال متفاوت است. تولید کاال 
به عوامل تولید وابسته است که شامل 
کارگاه، ماشــین آالت و نیروی انسانی 
می شــود. تامین این مولفه ها نیازمند 
سرمایه است و به افراد کارآفرین هزینه 
تحمیل می کند. کمیــت کارگاه، نوع 
ماشین آالت و نیروی انسانی نیز با توجه به 
نوع و حجم کاالی تولیدی تغییر می کند 
و تمامی این مولفه ها در سرانه ایجاد یک 
شغل تاثیرگذار هستند.در این صورت 
شــاید گفته وزیر کار که با یک میلیون 
تومان می توان فرصت شغلی ایجاد کرد، 
چندان بیراه نباشد اما باید به این موضوع 
توجه کرد که چنین شغلی تا چه میزانی 
کارایی و اثربخشی دارد. حیدری معتقد 
اســت عموم جامعه باور دارند که یک 
کار زمانی به عنوان شغل در نظر گرفته 
می شــود که کاالیی خاص تولید کند. 
ایجاد شــغلی که در آن یک کاال تولید 
می شود با یک میلیون تومان غیرممکن 
است. تولید یک کاال منوط به جمع آوری 
مجموعه ای از عوامل مختلف است که نیاز 
به حجم قابل توجهی سرمایه دارد تا آنجا 
که تولید کاال حتی در مقیاس کوچک و 
حتی به صورت انفرادی هم نیاز به سرمایه 

قابل توجهی دارد.
اشتغال پایدار اهمیت دارد

از سوی دیگر، وقتی می توان گفت 
شغلی ایجاد شده و فردی در آن مشغول 
به فعالیت است که بر بستر اقتصاد رسمی 
باشــد و دارای پایداری و امنیت باشد، 
درآمد آن شــغل، هزینه های زندگی را 
پاسخ دهد و هر لحظه بیم از دست رفتن 
درآمد یا خود شغل نرود اما واقعیت این 
است که این روزها، اشتغال زایی دشوارتر 
و پیچیده تر شــده و حتی خواسته ها و 
عالیق افراد برای وارد شــدن به کارها 

نیز پیچیده و سخت شده است. به بیان 
دیگر بسیاری از افراد به دنبال شغلی با 
صفت خوب، درآمد مناســب و دارای 

خصوصیت پیشرفت در آینده هستند.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: 
پایداری اشتغال، نکته مهمی است که 
باید مورد توجه قرار گیرد. هنگامی که 
سخن از شــغل پایدار به میان می آید، 
شرایطی مدنظر قرار می گیرد که درآمد 
حاصل از آن فرصت شغلی بتواند نیازهای 
فعلی و آینده یک نیــروی کار را تامین 
کند. منظور از تامین نیازهای آینده این 
اســت که نیروی کار بتواند به واسطه 
اشــتغال خود پس انداز داشته باشد تا 
از پس تامین نیازهای خــود در دوران 

بازنشستگی برآید.

این کارشناس کار باور دارد اگر یک 
فرصت شغلی پاسخگوی نیازهای کنونی 
و آتی نیروی کار نباشد، پایدار قلمداد 
نمی شود. مشــاغلی که در حوزه تولید 
به سرانه یک میلیون تومانی نیاز دارند، 

پایدار نخواهند بود. چنین مشاغلی با 
توجه به شــرایط اقتصادی و اجتماعی 
جامعه ایجاد می شوند و به سرعت هم 
از بین می روند لذا در ایجاد اشتغال باید 
به مولفه های متفاوتــی توجه کنیم. 
به طور مثال باید بــه این موضوع توجه 
کنیم که نگاه بلندمدت اقتصاد به شغل 
چیست و چه مواردی در روابط اقتصادی 
تعریف خواهد شد؟حیدری توضیح داد: 
موضوعی به نام اشتغال پیشران در علم 
اقتصاد مطرح شده است. این مشاغل 
در ایران در حوزه صنعت ســاختمان و 
نفت و گاز تعریف می شــوند. هنگامی 
که این صنایع رو به جلو حرکت کنند، 
تمامی بخش های دیگــر را به حرکت 
وامی دارند. اشتغال پسین و پیشین باید 
پیش از تولید محصوالت صنایع نفت 
و ساختمان ایجاد شــوند اما در شرایط 
موجود این صنایع بــه دلیل تحریم و 
کاهش تقاضا در رکود به ســرمی برند. 
در نتیجه تمامی مشــاغلی که متاثر از 
این دو صنعت هستند، تحت تاثیر قرار 
می گیرند که این مشــاغل و شاغالن 
آنها تعداد قابل توجهــی دارند. در این 
بخش قطعا مشاغلی که با یک میلیون 
تومان ایجاد می شــوند نیز تحت تاثیر 
این صنایع قــرار خواهند گرفت. ایجاد 
اشتغال وابسته به حرکت رو به جلوی 
صنایع نفــت و گاز و ســاختمان و کال 

صنایع پیشران است.
اشتغال باید مبتنی بر اقتصاد 

رسمی باشد
این کارشناس روابط کار ادامه داد: 
ایجاد شغل تولیدی با مبلغ یک میلیون 
تومان تنها روی کاغذ میســر است و در 
دنیای واقعی چنین چیزی میسر نیست. 
از منظر اقتصادی، دست فروشان شاغل 
به حساب می آیند. شاید سرمایه مورد نیاز 
آنها حدود همان یک میلیون تومان باشد 
زیرا تمام آورده مالی خود را در قالب کاال 
در دست دارند و این افراد از محل تفاوت 
خرید و فروش کاالهای خود ســود به 
جیب می  زنند. اگرچه آنها درآمد کسب 
می کنند اما باید این پرسش را مطرح کرد 
که آیا اشتغال آنها پایدار است؟حیدری 
باور دارد که این افــراد نمی توانند آتیه 
خود را تامین کنند. بــه گفته وی، تنها 
هنگامی که از مشاغل غیررسمی سخن 
به میان می آید این افراد تحت پوشش 
قرار می گیرند.این کارشناس روابط کار 
معتقد است: برخی تصور می کنند که 
تمامی مشاغل را می توانند با سرانه یک 
میلیون تومانی ایجاد کنند که بســیار 
خوشبینانه است چرا که تهیه مبلغ یک 
میلیون تومان در این روزها حتی بدون 
کمک های دولتی بسیار ساده است اما 
در شرایطی که تامین معیشت ماهانه 
خانواده ها به چند میلیون تومان رسیده، 
اشتغال زایی با مبلغ یک میلیون تومان 

یک طنز است.

اشتغالزایی با یک میلیون تومان پول، رویایی بیش نیست

تفاوت 67درصدی واقعیت بازار کار با آمار اعالمی

یادداشت

چند سالی می شود که تحلیل های 
اقتصاد سیاســی برای آسیب شناسی 
جغرافیای اقتصادی کشور به سناریوی 
تحریم ها تکیه داده اند، به نحوی که در هر 
برداشتی از شکست ها، ناکامی ها و کم 
آمدن ها، پدیده های ناهنجار برشــی از 
عکس العمل تحریم ها معرفی می شوند.

بی شک نمی توان تحریم ها را نادیده 
انگاشت. قطع گفتمان اقتصادی از فرآیند 
داد و ستدهای مولد جهانی، یعنی تبدیل 

شدن یک ارگانیزم عملیاتی در اقتصاد به 
یک تماشاچی منفعل که سعی می کند 
با رفتارهــای نامریی خــود را در دایره 
سود تولیدشده جهانی سهیم کند، اما 
قطعا این واقعیت، همه ماهیت نمودار 
کژ اقتصاد ایرانی را نشــان نمی دهد. به 
گمانم باید توسعه ایرانی را )با پیشگامی 
رفتارشناسی اقتصاد ایرانی( در مقابل 
پرسش های متعددی قرار داد. نشستن 
در مقام پاســخگویی یا ایجاد ترکیبی 
مشخص از تجربه ها و داده های اقتصادی، 
برای ارائه پاسخ های قابل تامل، می تواند 
نقش تحریم ها را در تاول های اقتصادی 
کشــور با وضوح بهتری نشان دهد. این 
پرسش ها و پاسخ های آن قطعا مهمترین 
سند برای رشد در فردای احتمالی پایان 
تحریم ها خواهد بود. به عنوان مثال اگر 
تحریم ها وجود نداشتند، آیا اقتصاد ایرانی 
می توانست با »تعارض منافع کارآمد« به 

کار خود بهینه تر ادامه دهد تا حدی که 
ملت در نسبت با خلق سودهای رفاقتی-
منفعتی در تراز مناسب تری قرار بگیرند؟ 
ساده سازی این پرسش چنین می شود: 
اگر تحریم ها وجود نداشتند، آیا سطح 
»تعارض منافع« در بدنه روشــمندی 
عمومی کشــور کاهش می یافت تا در 
مقابل رفاه عمومــی وضعیت بهتری 
یابد؟ فرض همین امروز انتهای جریان 
تحریم ها باشــد، از فردا تعارض منافع 
چه بر سر مناســبات اقتصادی کشور 

می آورد؟
مساله تعارض منافع از چالش های 
اصلی اقتصاد کشور است که تقریبا همه 
از آن سخن می گویند و به آن می تازند اما 
همچنان وجود دارد و چه بسا هر روز گره 
کورتری را به نمایش می گذارد. بهترین 
مثال برای این پدیده نیز بازار دارو در ایران 
اســت. در یک نمای النگ شات، جعبه 
دارو در کشور این گونه دیده می شود که 
در یک سوی آن مردم به عنوان واقعیتی 
محروم ایســتاده اند و در ســوی دیگر 

مدیران دولتی که گروهی از آنان مدیران 
بخش خصوصی نیز محسوب می شوند، 
قرار گرفته اند. یعنی افرادی که بخشی از 
روز را در حوزه روشمندی عمومی برای 
دارو تصمیم سازی می کنند و در بخش 
دیگری از روز به عنوان فعاالن اقتصادی 
همان تصمیم هــا را اجــرا می کنند. 
درواقع در نیمه ای از زندگی نشسته اند 
و برای نیمه ای دیگر از زندگی تصمیم 
می گیرند. صبح می سازند تا غروب آن را 
با آسودگی و رفاه بیشتر مصرف کنند. این 
تراز، »عیب ساختاری« توسعه در ایران 
را نمایندگی می کند. گروهی از مدیران 
سامانه داروسازی کشور به نوعی تصمیم 
می گیرند تا وقتی در مقام شــهروندان 
اقتصادی قرار گرفته اند سود مولد آنان 

تضمین شده باشد.
در تفریغ بودجه 1399 آمده است: 
»بررســی واردات 31 قلم دارو حاکی از 
اختصاص 235 میلیــون و 216 هزار و 
686 یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها 
به 12 شــرکت واردکننده است«. در 

مقابل این ارقام معاون پیشــین وزارت 
بهداشــت اعالم می کند که 612هزار 
شهروند درست در همان مدت به دلیل 
پرداخت هزینه های درمان به زیر خط 
فقر پرتاب شــده اند. این داده ها معرف 
وضعیت دو گروه مذکوردر فضای سالمت 
محسوب می شوند. شهروندان در گیر و 
دار گرفتاری های سالمت و به خصوص 
مشــکالت دارو جان می دهنــد اما از 
سوی دیگر مدیران دولتی-خصوصی 
در تعارض منافع به ارقام بزرگتر ســود 

اندیشه می کنند.
به ابتدای بحث برگردیم. اگر تحریم ها 
نبودند این تعارض منافع چه وضعیتی را 
نشان می داد یا اگر همین فردا تحریم ها 
بروند، می شــود با وجود چنین تعارض 
منافعی به تغییر مکانیزم رشد در ایران 
دل بســت؟ قطعا باید در برداشت های 
اقتصادی سیاســی از شــرایط موجود 
توسعه، عناصر دیگری را هم دخیل کرد 
تا جغرافیای بهتری از تحلیل ها شــکل 
بگیرد. بدون داشتن یک جغرافیای کامل 

امکان بهینه سازی فرآیندهای جهش 
توسعه در آینده امکان پذیر نخواهد بود. 
رفتارشناســی مدیران و تصمیم سازان 
اقتصادی می تواند برای این منظور کمک 
بزرگی باشد. واقعیت این است که ما اگر 
تحریم ها را هم نداشــته باشیم فشلیزم 
فکری و رفتاری همچنان وجود خواهند 
داشت و اگر سهم ملت از چرخش مبادله 
ملی افزایش یابد، ربطی به نحوه حضور، 
فعالیت و کارکرد آنان ندارند. برای همین 
بهینه ســازی بهره مندی، اگر پروتکلی 
به نام مرتفع سازی تحریم ها دارد، باید 
پروتکل پایش و استانداردسازی تعارض 
منافع را نیز در اختیار داشته باشد. در غیر 
این صورت آسیب های اجتماعی ناشی 
از این تعارض ها به پایداری می رســند. 
رفع تحریم ها یک تحول بزرگ محسوب 
می شــود اما فردای این تحول بزرگ، 
تعارض ها با ما چه خواهند کرد؟ پروتکل 
رفع تعارض ها یا تبدیل آنها به عناصری با 
بهره مندی عمومی، نیازی چه بسا بزرگتر 

از رفع تحریم ها باشد. این گونه نیست؟

تعارض منافع و یک فاجعه...!

پاییز امسال نرخ مشارکت 
اقتصادی در کشور کاهش 
0.2درصدی را تجربه کرد 
که نشان می دهد جمعیت 

کشور همچنان از یافتن 
شغل مناسب دلسرد 

هستند و این شاخص مهم 
اقتصادی، روزبه روز بدتر 

می شود
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علی خسروجردی

علی دهقان/ روزنامه نگار

نماینده اردبیل در مجلس:
 حذف ارز ترجیحی، نباید 
به نام فقرا و به کام اغنیا باشد

نماینده اردبیــل در مجلس گفت: نگرانی من 
و همکارانم این اســت که حــذف ارز ترجیحی 
آتش تورم را شــعله ورتر کند و اثرات مخرب آن 

مهار نشود.
به گــزارش خبرگزاری آنــا،  صدیف بدری در 
نشست علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور 
خود اظهار کرد: جناب آقای رئیســی، مجلس به 
کلیات بودجه ســال آتی رای داد اما دغدغه های 
جدی هم داریم که الزم است عنایت داشته باشید. 
یکی از مهمترین موارد حذف ارز ترجیحی است که 
مردم و نمایندگانشان با نگرانی دنبال می کنند. آیا 
دولت پیش از حذف ارز ترجیحی، سیاســت های 
حمایتی شفافی برای اقشار مختلف مردم در نظر 

گرفته است؟
نماینده اردبیل در مجلس تصریح کرد: آیا برنامه 
و اراده الزم برای کنترل اثــرات تورمی آن دارید یا 
همچون دولت قبل که در بحــث افزایش قیمت 
حامل های انرژی، وعده تثبیــت قیمت کاالهای 
اساســی و کنترل تورم را داد و بعد مردم بیچاره و 
بی پناه را در میان معرکه تورم چند ده درصدی به 
حال خود رها کرد، سیاست سکوت و انکار را در پیش 

خواهید گرفت؟
وی ادامه داد: نگرانی من و همکارانم این اســت 
که حذف ارز ترجیحی آتش تورم را شعله ورتر کند و 
اثرات مخرب آن مهار نشود. حذف ارز 4200 تومانی 
و اعمال سیاســت های حمایتی نباید به نام فقرا و 
به کام اغنیا باشد و شکاف های طبقاتی را بیشتر و 

بیشتر کند.
    

نماینده نیشابور در مجلس:
افزایش سه درصدی حقوق با 

تورم ۴0درصدی ظلم است

نماینده نیشــابور در مجلس گفــت: افزایش 
3درصدی حقوق کارکنان دولت همزمان با تورم 
40درصدی و به ویژه بعد از حــذف ارز ترجیحی، 

ظلم است.
به گزارش خبرگزاری فارس، احسان ارکانی در 
نشست علنی دیروز مجلس اظهار داشت: حقوق 
کارکنان دولت صرفاً 3 درصــد به اضافه 530هزار 
تومان در سال آینده افزایش می یابد که این ظلم به 
کارمندان دولت با تورم 40درصدی و به ویژه بعد از 
حذف ارز ترجیحی است.ارکانی افزود: از سوی دیگر 
تصویب فوق العاده خاص کارکنــان قوه قضاییه را 
طبق ماده 130 و توجه به میراث فرهنگی نیشابور را 

از وزیر گردشگری تقاضا دارم.
    

کشته و زخمی شدن شش کارگر 
در حادثه معدن شن و ماسه

شــش کارگر معدن شن و ماســه در روستای 
طینوج در بخش دستجرد استان قم حین انجام کار 

و بر اثر گاز گرفتگی، کشته و مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، »حمیدرضا باقری« رئیس مرکز 
حوادث و فوریت های پزشکی قم در این باره گفت: 
در این حادثه یک مرد 33ســاله بر اثر مسمومیت 
شدید با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست 
داد و 5 کارگر دیگر مسموم شده اند که یکی از آنها 
بدحال بود که ســریعا با اورژانــس هوایی به مرکز 

درمانی منتقل شد.
روســتای طینوج )جهرود( در 65 کیلومتری 
استان قم حدود شــمال غربی و غرب قم واقع شده 
)در جاده ساوه و در جاده تفرش( که انتهای این جاده 

)تفرش( به استان مرکزی ارتباط دارد.

اخبار کارگری

برخی تصور می کنند که 
تمامی مشاغل را می توانند 
با سرانه یک میلیون تومانی 

ایجاد کنند. در شرایطی 
که تامین معیشت ماهانه 

خانواده ها به چند میلیون 
تومان رسیده، اشتغالزایی 
با مبلغ یک میلیون تومان 

یک طنز است


