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اخبار کارگری

به دلیل عــدم پرداخت بدهــی دولت به 
تامین اجتماعی، مطالبات مراکز طرف قرارداد 
دانشگاهی از این ســازمان به تعویق افتاده و 
همین موضوع باعث عدم پذیرش بیمه شدگان 
تامین اجتماعی در برخی مراکز درمانی دولتی 

شده است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، چند روزی است 
که بیمه شدگان تأمین اجتماعی با مراجعه به 
برخی مراکز درمانی وزارت بهداشــت متوجه 
می شــوند که بیمه آنها در این مراکز اعتباری 
ندارد و از پذیــرش آنها خودداری می شــود 
درحالی که این عدم پذیرش فقط با یک نامه ای 
که پشت شیشه چسبانده شده، رخ می دهد. این 
در حالی ست که وزارت بهداشت مدعی است 
به صورت کتبی هیچ نامه یا دستور اداری برای 
عدم پذیرش بیمه شدگان تأمین اجتماعی به 
بیمارستان های خود ارسال نکرده و این عدم 

پذیرش تخلف محسوب می شود.
البته تأمین اجتماعی چندین ماه به مراکز 
درمانی دانشــگاهی وزارت بهداشت بدهکار 
اســت اما این امر دلیلی برای عــدم پذیرش و 
سردرگمی بیمه شدگان تأمین اجتماعی در 
مراکز دولتی نمی شود چرا که بیمه شده حق 
بیمه خود را هر ماه پرداخت می کند و انتظار ارائه 
دریافت خدمات مناسب را نیز دارد. از سوی دیگر 
چنانچه دولت بدهی خود را به تأمین اجتماعی 
به عنوان بزرگترین ســازمان بیمه ای کشور، 
پرداخت کند در این صورت تأمین اجتماعی نیز 
می تواند بدهی مراکز درمانی را بپردازد و و این 

مشکل برطرف شود.
»علی دهقان کیا« رئیس کانون بازنشستگان 
تأمین اجتماعی تهران در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر گفت: در حال حاضــر تأمین اجتماعی به 
بخش خصوصی دو ماه بدهکار اســت و مراکز 
طرف قرارداد دانشگاه های علوم پزشکی نیز از 

این سازمان طلبکارند.
وی افزود: دانشــگاه علوم پزشکی و مراکز 
طرف قرارداد آن مربوط به دولت است و این در 
حالی است که تأمین اجتماعی بیش از ۴۵۰هزار 
میلیارد تومان از دولت طلبکار است و چنانچه 
دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت 
نکند، سازمان نمی تواند به بیمه شدگان خدمات 

مناسب و به موقع ارائه کند.
رئیس کانون بازنشســتگان تهران تصریح 
کرد: مراکز طلب و پول خــود را به روز از تامین 

اجتماعی می گیرند اما این سازمان برای دریافت 
مطالباتش باید سال ها منتظر باشد و در آخر نیز 
با سود مربوط به ۱۰-۱۵ سال قبل بدهی خود 

را دریافت کند.
وی یادآور شد: براساس مصوبه مجلس در 
سال جاری دولت قرار بود ۹۰هزار میلیارد تومان 
به تامین اجتماعی بدهد اما متأسفانه هنوز این 

اتفاق رخ نداده است.
دهقان کیا با اشــاره به اینکه منابع تامین 
اجتماعی کافی نیســت و حتی برای پرداخت 
حقوق بازنشستگان نیز با مشکل روبه روست، 
اظهار داشــت: مشــکل بعدی بحث درمان 
بازنشستگان است. مدیرعامل سازمان توجه 
خاصی نسبت به قراردادهای منعقد شده داشته 
باشد تا بتواند با رایزنی با دولت و مسئوالن این 
مشکل را برطرف کند تا هر چه سریع تر بتوان 

مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کرد.

بیمه شدگان: ترجیح می دهیم 
با دردهای خود بمیریم

رئیس کانون بازنشســتگان تهران افزود: 
اختالفی که بین تأمین اجتماعی و دولت وجود 
دارد نباید به مردم و بیمه شدگان کشیده شود 
و آنها دچار مشکل شــوند چرا که تمامی حق 
بیمه ها از بیمه شــدگان در سال های خدمت 
پرداخت شــده اســت. بنابراین انتظار داریم 
هر چه ســریع تر این موضوع با رایزنی دولت 

برطرف شود.
دهقان کیا با اشــاره به اینکــه هزینه های 
درمانی افزایش زیادی یافته، گفت: بســیاری 
از بازنشســتگانی کــه به کانون هــا مراجعه 
می کنند به دلیل افزایش هزینه های درمانی 
و خدمات رسانی نامناسب عنوان می کنند که 
می خواهیم با این دردها بمیریم و توان پرداخت 
هزینه های درمانی را در مراکز نداریم. از دولت 
رئیسی انتظار داریم به این قشر و بازنشستگان 

توجه ویژه داشته باشد.

بدهی دولت به تامین اجتماعی 
ناشی از ضعف مدیریت است

یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز 
موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی و تامین 
اجتماعی به بیمارستان ها، داروخانه ها و مراکز 
بهداشتی و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی را 
ناشی از ضعف مدیریت دانست و گفت: وزیر کار 

در جلسات کمیسیون بهداشت قول داد تغییرات 
جدی و بهینه ســازی را در مدیریت مجموعه 
شستا و زیرمجموعه ها اتخاذ و تاخیرات طوالنی 
در پرداخت بدهی ها در دو ســال گذشــته را 

جبران کند.
عبدالحســین روح االمینــی نجف آبادی 
در گفت وگو با خبرگــزاری خانه ملت گفت: 
موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی و تامین 
اجتماعی به مراکــز درمانی، موضوع جدیدی 
نیست و سال  هاســت با این مشــکل مواجه 

هستیم.
وی ادامــه داد: طی دو ســال گذشــته در 
جلســات متعددی با حضور مسئوالن وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان تامین 
اجتماعی این موضوع بررســی شد. در نهایت 
بحث تهاتــر این بدهی ها بــا مطالبات تامین 

اجتماعی به عنوان راهکار پیشنهاد شد.
نماینده تهران در مجلــس افزود: عملکرد 
ضعیف مدیران تامیــن اجتماعی در مدیریت 
و تهاتر ایــن مطالبات و بدهی ها باعث شــده 
که در مسیر انجام وظایف واحدهای درمانی، 
داروخانه ای، بیمارســتان ها و آزمایشــگاه ها 
مشکالت زیادی ایجاد و فشار زیادی به مردم و 
بیماران وارد شود در حالی که خدمات گیرندگان 
در زمان مناسب حق بیمه خود را پرداخت کرده 
و انتظار دارند که خدمات خوبی را دریافت کرده 
و دولت به تعهداتش در زمان مناسب عمل کند.

روح االمینــی یادآور شــد: ایــن بدهی ها 
مشــکالتی را در چرخه درمان، تولید، توزیع و 
تامین داروها و ملزومات پزشکی برای صنایع 
مرتبط ایجاد کرده بود که با اجرای طرح دارویار 
و آزادشدن قیمت مواد اولیه دارو و ملزومات و 
تجهیزات پزشکی، دولت به بخشی از وظایفش 
که پرداخت مابه التفاوت بــوده عمل کرد اما 
تامین اجتماعی همچنان بدهی طوالنی مدتی 
را که از قبل انباشــت شــده بود تسویه نکرده 
و با تاخیر مجــدد، منابع طرح دارویــار را نیز 
نتوانسته پرداخت کند و در حال حاضر فاصله ای 
میان کیفیت ارائه خدمات بین سالمت که به 
خوبی وظایفش را انجام می دهد و بیمه تامین 

اجتماعی ایجاد شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
افزود: انصاف نیست بیمه شدگان تحت پوشش 
بیمه ســالمت از خدمات راضی و کارگران و 
افراد تحت پوشــش تامین اجتماعی از نحوه 
ارائه خدمات ناراضی باشند. متاسفانه بدقولی و 
بدعهدی ها باعث می شود که این چرخه نتواند 
به خوبی و در زمان مناسب کارش را انجام دهد. 
به طور قطع مشکل بدهی ها و مطالبات به ضعف 
مدیریت برمی گردد زیرا مساله جدیدی نبوده و 
نیست و نیاز است تغییرات مدیریتی در دستور 

کار قرار گیرد.

دولت برای پرداخت بدهی خود 
به تامین اجتماعی، تصمیم عاجل بگیرد

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز 
با انتقاد از بی توجهی دولــت به اجرای قوانین 
بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای پرداخت دیون خود 
به تامین اجتماعی به تشــریح دالیل مختلف 
انباشت بدهی این ســازمان به مراکز درمانی و 

نقش شستا در بروز این مشکل پرداخت.
علی بابایی کارنامی در گفت  وگو با خبرگزاری 

خانه ملت درباره اینکه اگر بیمارســتان های 
دولتی به دلیل انباشت بدهی تامین اجتماعی 
نتوانند خدمات بیمه ای به بیماران تحت پوشش 
خود ارائه دهند، چه مشــکالتی پیش خواهد 
آمد، گفت: این مشکل از مدت ها قبل به دلیل 
افزایش بدهی دولت به تامین اجتماعی ایجاد 
شده است. این ســازمان دو وظیفه مهم اعم از 
پرداخت حقوق مســتمری بگیران و پرداخت 
هزینه های درمان به طور مستقیم و غیرمستقیم 
را برعهده دارد اما نکته بسیار مهم این است که 
تامین اجتماعی به دلیل مشکالت مالی که دارد 
پرداخت حقوق مستمری بگیران را در اولویت 
 قرار داده طوری که حتی یک ساعت نیز با تاخیر 

همراه نشود.
نماینده ساری و میاندرود در مجلس ادامه 
داد: دولت بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان به 
تامین اجتماعی بدهی داشته و به تعهدات خود 
نیز عمل نمی کند کما اینکه ما در این سال ها 
پیرامون این موضوع بارها به دولت تذکر داده ایم 
و تاکید کردیم که باید دیون خود نسبت به این 
سازمان را صفر کند در غیر این صورت نمی توان 

انتظار داشــت که تامین اجتماعــی بتواند به 
تعهدات خود در قبال بیمه شدگان عمل کند.

وی خاطرنشــان کرد: دولت باید بندهای 
مختلف تبصره 2 قوانین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ 
را اجرا کند چون مصوب کرده بودیم که دولت 
باید یک ســال ۹۰هزار میلیــارد تومان و یک 
سال ۱۵۰هزار میلیارد تومان از محل سهام و 
شرکت هایی که دارد در قالب تهاتر دیون خود 
به تامین اجتماعی بپردازد. همچنین مدیریت 
حاکم بر ساختار شستا که یکی از منابع درآمدی 
سازمان تامین اجتماعی است، نقش مهمی در 

بروز این مشکل دارد.

تاثیر بی تدبیری شستا 
بر انباشت بدهی های تامین اجتماعی

عضو ناظر مجلس در شــورای عالی حقوق 
و دستمزد، تصریح کرد: متاســفانه شستا به 
دلیل بی تدبیری های ۱۵ ســال اخیر به جای 
اینکه با استفاده از قانون تجارت در بازار سرمایه 
به روش های مختلف اعم از فاینانس داخلی و 
خارجی و تهاتر با سرمایه گذاری مناسب بخشی 
از دغدغه های بنگاه های اقتصادی را با افزایش 
رشد سرمایه گذاری و بازده این بخش رفع کند با 
عدم توجه به این مهم باعث شده که در سال های 

اخیر شاهد این نقایص باشیم.
این نماینــده مجلس یادآور شــد: اگر این 
نقایص رفع نشــود در ســنوات آینده شاهد 
مشــکالت مضاعفی در این حوزه خواهیم بود 
و این مشــکل قطعا در حوزه پرداخت حقوق 
مســتمری بگیران نیز اثرگذار خواهد بود و در 
پــی آن مدیریت تامین اجتماعــی به یکی از 

چالش های جدی آینده تبدیل خواهد شد.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس تاکید 
کرد: هم اکنون دولت باید هر چه سریعتر برای 
پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی تصمیم 
عاجلی بگیرد، ضمن اینکه مجلس و دولت باید 
طی نشستی برای جلوگیری از پیشروی دامنه 

این مشکل برنامه ریزی کنند.

بیمه شدگان تامین اجتماعی پشت درهای بسته مراکز درمانی دولتی

دولت؛ بدهکاری که طلبکار شده است
توجه به کارگران ساختمانی 

اولویت حوزه بازرسی کار است

مدیرکل بازرســی کار وزارت تعاون با بیان اینکه یکی 
از اولویت های ما در حوزه بازرســی کار، توجه به کارگران 
ساختمانی اســت، گفت: برای احصای مشکالت کارگران 
ســاختمانی تفاهم نامه هایی را منعقد کرده ایم. به گزارش 
خبرگزاری تســنیم، احمدرضا پرنده با بیان اینکه حوادث 
ساختمانی رتبه نخست تعداد فوتی های حادثه حین کار 
را دارد، افزود: باید حوادث این حوزه کنترل شــود و یکی از 
راه های آن این است که مهندسان ناظر و پیمانکاران نکات 
ایمنی را جدی بگیرند و تخلفات را به شهرداری و سایر مراجع 
ذیصالح اعالم کنند. وی تصریح کرد: حدود 8۰۰هزار کارگر 
ساختمانی از خدمات بیمه بهره مند شده اند اما متأسفانه در 
سال های گذشته برخی افراد از اصناف دیگر خود را کارگر 
ســاختمان معرفی کرده بودند و از یارانه دولت اســتفاده 
می کردند که حذف شدند. پرنده با بیان اینکه سعی داریم 
بسته ایمنی را در سطح کشور تهیه کنیم، ادامه داد: حوادثی 
که در جامعه اتفاق می افتد، آسیب های تلخی را به همراه دارد 
و هیچ اولویتی باالتر از حفظ جان مردم نیست. وقتی حوادثی 
را که در سطح کشور رخ می دهد، تجزیه و تحلیل می کنیم، 
7۰درصد از حوادث به علت شرایط غیرایمنی اتفاق می افتد 

و تنها 3۰درصد به بی احتیاطی کارگر برمی گردد.
    

نارضایتی کارگران ابنیه فنی قم 
از رویه پرداخت حقوق

کارگران شــاغل در خطوط ابنیه فنــی راه آهن قم 
از عملکــرد پیمانکار در موضــوع پرداخت حقوق خود 
گالیه مند هستند. این افراد در گفت وگو با ایلنا گفتند: 
هر ماه پیمانکار حقوق مان را در چند قسط واریز می کند 
که این موضوع مشکالت زیادی را برای ما که حداقل بگیر 
هستیم، به وجود آورده است. آنها با بیان اینکه دریافتی 
ماهانه ما حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار است که 
تامین کننده معاش خانواده هایمان نیست، افزودند: تنها 
کاری که در پیگیری مطالبات معوقه خود می توانیم انجام 
بدهیم، رسانه ای کردن مشکالت است تا شاید صدایمان 
به گوش مسئوالن باالدستی برســد. آنها با بیان اینکه 
پرداخت قطره چکانی حقوق نگران کننده است، گفتند: 
جدا از دریافت اقساطی حقوق، بابت دریافت نکردن حق 
سنوات و دو ماه حقوق پرداخت نشده سال گذشته نیز دچار 
مشکل هستیم. آنها تاکید کردند: در سال های گذشته در 
استان های مختلف تجمعاتی صورت گرفت و در عین حال 
مکاتباتی با مسئوالن دولتی و دیگر مقامات ذیربط انجام 

شد ولی این اعتراضات و مکاتبات هیچ نتیجه ای نداشت.
    

کارگران مسموم »اروم تریلر« 
ترخیص شدند

دانشگاه علوم پزشــکی آذربایجان غربی از مرخص 
شدن همه کارگران مســموم حادثه مجتمع صنعتی 
اروم تریلر خبر داد. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات درمانی و بهداشتی آذربایجان غربی گفت: روز 
چهارشنبه ۵۱ نفر از افرادی که بر اثر نشت آمونیاک در 
مجتمع صنعتی اروم تریلر دچار مسمومیت شده بودند 
به بیمارستان های امام خمینی )ره( و آیت اهلل طالقانی 
ارومیه منتقل و تخت درمان قرار گرفتند. بنا بر این گزارش، 
بعد از انتقال مصدومان این حادثه به بیمارستان به مرور 
کارگرانی که بر اثر مسمومیت با گاز آمونیاک شده بودند، 
ترخیص شدند و فقط دو نفر باقی مانده بودند که آنها هم 
تحت درمان قرار گرفته و مرخص شدند. به گزارش ایلنا، 
حوالی ظهر روز چهارشنبه هفته گذشته )27 مهرماه( 
نشت گاز آمونیاک از کامیونی که وارد شرکت اروم تریلر 
شده بود به داخل سالن محل کار کارگران و پس از جریان 
در کف سالن، موجب مسمومیت ۵۱ نفر از کارگران شد. 
کارکنانی که دچار حادثه شــده بودند بالفاصله توسط 
آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس به بیمارستان های ارومیه 

اعزام و تحت درمان قرار گرفتند.
    

اعالم شرایط بهره مندی زنان 
سرپرست خانوار از وام اشتغالزایی

معاونت زنان ریاست جمهوری، شرایط بهره مندی از 
صندوق ضمانت وام اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار را اعالم 
کرد. به گزارش ایسنا، شرایط بهره مندی از صندوق ضمانت 
وام های خرد اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار به شرح ذیل 
است: الف(  در دهک های یک تا ۵ درآمدی قرار داشته باشند. 
ب( توسط دستگاه ها و نهادهای تسهیلگر اشتغال خرد نظیر 
ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، ستاد اجرایی فرمان امام،  
بنیاد مستضعفان یا نهادهای مشابه به یکی از بانک های عامل 
معرفی شده باشند. ج(  ناتوان بودن فرد وام گیرنده در معرفی 
ضامن به بانک توسط نهاد ارائه کننده تسهیالت و بانک عامل 

محرز تشخیص داده باشد.

دهقان کیا: افزایش هزینه های 
درمانی باعث شده بسیاری از 
بازنشستگان به دلیل افزایش 

هزینه های درمانی و خدمات رسانی 
نامناسب عنوان کنند که 

می خواهیم با این دردها بمیریم 
چون توان پرداخت هزینه های 

درمانی در مراکز خصوصی را نداریم

بابایی کارنامی: دولت قوانین 
بودجه 1401 و 1400 را اجرا 

نمی کند. مصوب کرده بودیم 
که دولت باید یک سال 90هزار 

میلیارد تومان و یک سال 150هزار 
میلیارد تومان از محل سهام، در 
قالب تهاتر دیون خود به تامین 

اجتماعی بپردازد

روح االمینی: عملکرد ضعیف 
مدیران تامین اجتماعی در 
مدیریت و تهاتر مطالبات و 

بدهی ها باعث شده که در مسیر 
انجام وظایف واحدهای درمانی، 

مشکالت زیادی ایجاد و فشار 
 زیادی به مردم و بیماران 

وارد شود

مجلس به تازگی با اشاره به افزایش هزینه های زندگی، دست 
به ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری 
زده و قرار است در میانه ســال حقوق آنها افزایش پیدا کند. با 
این حال خبری از ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان تامین 

اجتماعی نیست.
»مصطفی شریف« استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در 
این باره به ایلنا گفت: وقتی تصمیمی گرفته می شود، تصمیم باید 
همه جانبه باشد. نمی توانیم االکلنگی حرکت کنیم که یک طرف 
باال برود و یک طرف پایین بیاید. اگر قیمت ها افزایش پیدا کرده و 
به این نتیجه رسیده اند که حقوق ها باید ترمیم شود این افزایش 

حقوق باید برای همه به صورت عادالنه اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: کارمند دولت و کارگر کارخانه فرقی ندارند. 
وقتی ضرورت افزایش حقوق حس می شود باید برای همه اجرایی 
شود. وقتی هزینه های زندگی افزایش پیدا می کند این اتفاق برای 
همه می افتد و تصمیم برای بهبود وضعیت، نباید صرفا متوجه 

یک گروه خاص باشد.

استاد اقتصاد دانشــگاه عالمه درباره سیاست های دولت 
و افزایش نرخ سبد معیشــت و تاثیر آن بر زندگی مردم گفت: 
آنچه به عنوان نرخ تورم محاســبه می شــود حاصل محاسبه 
مجموعه ای از کاالهاســت و آنچه مردم احساس می کنند در 
واقع گرانی کاالهایی عمومی اســت که مردم در زندگی با آن 
سروکار دارند؛ ازجمله خوراک و پوشاک و مسکن و به طور کلی 

کاالهای روزمره.

وی ادامه داد: گاهی آمار رســمی، تــورم را 3۵ تا ۴۰درصد 
محاسبه می کند اما آنچه مردم در قیمت گوشت و مرغ و... حس 
می کنند بسیار بیشتر از نرخ تورم است چون کاالهایی در محاسبه 
نرخ تورم رســمی قرار می گیرند که یا قیمت شان دست دولت 
است و توسط دولت کنترل می شوند یا در زندگی مردم خیلی 

نقشی ندارند.
شریف افزود: ظرف چند سال گذشته همه تحت فشار بوده اند. 
حتی با وجود اینکه حداقل دستمزد امســال رقم قابل قبولی 
افزایش پیدا کرد اما باز هم این دستمزد پاسخگوی نیازها نیست 
چراکه قیمت کاالهای مورد استفاده با سرعت باالیی رو به افزایش 
است. مسلم است در چنین وضعیتی، حقوق بگیران بیشتر تحت 
فشار قرار می گیرند و حرکت افزایش نرخ تورم نسبت به حرکت 
افزایش دستمزد بسیار پرسرعت تر است لذا این فاصله باید به 

نحوی جبران شود.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه ادامه داد: در مورد سیاست های 
اقتصادی دولت هم باید بگویم که تصمیمات حساب شــده ای 

اتخاذ نمی شود و این تصمیمات نادرست سبب می شود هر روز 
بخشی درگیر شود.

شــریف بیان کرد: تصمیمات اقتصادی بایــد با همدیگر 
همخوانی داشته باشد. می شود این تصمیمات را به ظروف مرتبط 
در فیزیک تشبیه کرد. اگر در ظروفی که به هم مرتبط است آب 
ریخته شود همه در یک سطح قرار می گیرند و فرقی هم ندارد که 
آن ظرف کوچک یا بزرگ باشد. پس وقتی تصمیمی برای یکی از 
بخش ها گرفته می  شود، تاثیر آن تصمیم به بخش های دیگر هم 
سرایت می کند. وقتی قیمت اجناسی را تغییر می دهیم، روی 

قیمت اجناس دیگر به نسبت ارتباطشان تاثیر می گذاریم.
وی افزود: در جامعه ای هستیم که عده ای به قدری ثروتمند 
هستند که نمی دانند ثروت خود را چطور خرج کنند و عده ای 
حتی در تامین حداقلی ترین نیاز خود نیز مانده اند. اگر فقر مطلق 
را ناتوانی در تامین حداقل معیشت یا حد تکافل تعریف کنیم، 

باید بگوییم که امروز بسیاری از افراد درگیر فقر مطلق هستند.
شریف در مورد نقش مسائل اقتصادی در اعتراضات گفت: 
معتقدم اعتراضات اخیر جنبه هــای گوناگون و متعددی دارد 
و نمی توان آن را به مســائل اقتصادی تقلیل داد اما به هر حال 
نمی توان دلیل اقتصادی این اعتراضات را نادیده گرفت. جوانان 
بیکار هستند و خانواده ها درگیر فقر مطلق و نسبی هستند و راه 

چاره ای پیش روی خود نمی بینند.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:

سیاست ترمیم دستمزد باید برای کارگران هم اعمال شود

خبر


