
t oseei r ani . i r
4

دسترنج
 شماره  1174 /       شنبه  2 مهر   1401  /     27 صفر  1444  /  24 سپتامبر   42022

نسرین هزاره مقدم

اخبارکارگری

بازنشستگان خوزستان خواستار 
اصالح وضعیت بیمه تکمیلی شدند

بازنشستگان خوزستان خواســتار لغو قرارداد 
بیمه تکمیلی یا بازنگری در آن شدند.

این عده در گفت وگــو با ایلنا ضمــن انتقاد از 
عملکرد بیمه گــذار تکمیلی، خطــاب به اعضای 
هیات مدیــره جدید کانون عالی بازنشســتگان، 

خواسته هایی را مطرح کردند.
این بازنشستگان می گویند: مساله درمان و بیمه 
تکمیلی، از مهم ترین خواســته های بازنشستگان 
کارگری است. حاال که اعضای جدید هیات مدیره 
کانون بازنشستگان انتخاب شده اند، انتظار داریم با 

سرعت و فوریت به این موضوع ورود کنند.
خواسته این بازنشستگان، تغییر مناسبات بیمه 
تکمیلی و ارتقای کمی و کیفی سطح خدمات است. 
آنها می گویند: یا قرارداد با بیمه گذار تکمیلی ملغی 
شود و با یک شرکت جدید که خدمات گسترده تری 
ارائه می دهد، قرارداد ببندند یا اینکه الاقل در قرارداد 
موجود بازنگری کنند و شرکت را موظف کنند سطح 
خدمات خود را گســترش دهد و با مراکز درمانی 

بیشتری قرارداد خدمت ببندد.
به گفته بازنشستگان خوزستان، این تجدیدنظر 
مهم ترین خواســته بازنشســتگان از کانون عالی 
در این مقطع زمانی است و با حل مشکالت دارو و 
درمان، بسیاری از مســائل اساسی بازنشستگان 

حل می شود.
    

مسکن اجاره ای مشکل کارگران را 
حل نمی کند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه مســکن اجاره ای 
مشکل مســکن کارگران را حل نمی کند، گفت: باید 
واحدهای باقیمانده مسکن مهر به دل طرح های ملی 
مسکن و جهش تولید برده شود و با پرداخت تسهیالت 

هرچه سریع تر تکمیل و به صاحبان آنها تحویل شود.
هادی ابــوی در گفت وگو با ایســنا درباره حل 
مشکل مسکن کارگران از طریق مسکن اجاره ای 
اظهار کرد: این طرح قبال هم مطرح شــده بود ولی 
طرح موفقی نخواهد بود چــون به لحاظ اقلیمی و 
شرایط اجتماعی و برخی مســائل بیشتر مردم به 
مالکیت خانه فکر می کنند تا اینکه به شکل روزمره 
گذران زندگی کنند و در خانه های اجاره ای سکونت 
داشته باشــند لذا معتقدم چنین طرح هایی برای 

کارگران مطلوب نیست و به درد آنها نمی خورد.
به گفته ابوی، اگر قرار است در شهرهای بزرگ 
۴۵۰ میلیون تومان وام مسکن داده شود بهتر است 
در ابتدا هرچه مسکن مهر روی زمین مانده به همین 
شکل که هست در قالب طرح نهضت ملی مسکن 
برای کارگران و دیگر اقشار جامعه برود و تسهیالت 

به آنها پرداخت شود تا زودتر به اتمام برسد.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه طرح مسکن مهر 
و اقدام ملی مسکن و طرح جهش تولید مسکن که 
دولت سیزدهم دنبال می کند همگی در راستای 
حل دغدغه مسکن مردم اســت،  گفت: تاکید ما 
این است که مسکن کارگری را از طرح های فعلی 
جدا کنیم و آن دســته طرح های روی زمین مانده 
را به دل طرح نهضت ملی مســکن ببریم و به آنها 
تسهیالت بدهیم تا با تکمیل و تحویل آنها کارگران 

و متقاضیان مسکن خانه دار شوند.
    

 مرگ کارگر ساختمانی
 بر اثر تخریب غیراصولی

ریزش یک ساختمان قدیمی در اشتهارد منجر 
به مرگ یک کارگر ساختمانی شد.

به گزارش ایلنا، یک کارگــر در حال تخریب و 
نوسازی ساختمانی در اشتهارد در استان البرز بود 
که در اثر رعایت نشــدن اصول ایمنی در تخریب، 
ناگهان دیوارها فرو ریخته و او زیر آوار محبوس شد.

نجاتگران همزمان با ایمن سازی محل با استفاده 
از تجهیزات نجات شــروع به آواربرداری کردند که 
متاسفانه زمانی که کارگر محبوس شده از زیر انبوهی 

از خاک و آجر خارج شد، جانش را از دست داده بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به منزله وزارتخانه ای که گســتره 
مخاطبــان و جامعــه هــدف آن 
بیش از نیمی از جمعیت کشــور را 
دربرمی گیرد، بیش از سه ماه است 
که با سرپرست اداره می شود. از روز 
۲۴ خرداد ماه که استعفای »حجت 
عبدالملکــی« وزیر پیشــین کار 
پذیرفته شد، »محمدهادی زاهدی 
وفا« سرپرســتی ایــن وزارتخانه 

بااهمیت را برعهده گرفت.
بیست و نهم شــهریور، سه ماه و 
پنج روز بعد رسانه ها از اعالم وصول 
نامه معرفی وزیر کار توسط مجلس 
خبر دادند. در این روز »محمدباقر 
قالیباف« رئیس مجلس در جلسه 
علنــی، نامه رئیس جمهــور برای 
معرفی زاهدی وفا بــه عنوان وزیر 
پیشــنهادی تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی را به شرح زیر قرائت کرد: 
»در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی 
بدین وسیله »محمدهادی زاهدی 
وفا« وزیر پیشنهادی تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی را به همراه مشخصات 
و ســوابق و رئوس برنامه وی برای 
اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی 
می شــود«. قالیباف بعد از قرائت 
نامه گفت که به اســتناد ماده ۲۰۲ 
آیین نامه داخلی، نامه معرفی وزیر 
پیشنهادی به کمیسیون مربوطه 
ارجاع می شود تا طبق آیین نامه در 
کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی 
قرار گیرد و گــزارش آن به صحن 

ارائه شود.با این وجود، هیچ خبری 
از برنامه هــای وزیر پیشــنهادی 
برای مسائل و مشــکالت بی شمار 
وزارت کار نیست. نقشــه راه برای 
هیچ یک از مســائل وزارت کار ارائه 
نشــده، از مثلث »امنیت شــغلی، 
دستمزد و تشــکل یابی کارگران 
شاغل« گرفته تا بحران های سازمان 
تامین اجتماعی و زیرمجموعه های 
آن. در شــرایطی کــه کارگران و 
بازنشســتگان یعنــی اصلی ترین 
بخش جامعه هدف این وزارتخانه از 
شرایط معیشتی و شغلی گالیه مند 
هستند، چقدر بررســی گزینه یا 
گزینه های پیشــنهادی وزارت در 
کمیســیون های داخلــی مجلس 
می تواند مثمرثمر باشد و دورنمای 
مسائل مهمی مثل مذاکرات مزدی، 
تامین معیشــت و حــل معضالت 

امنیت شغلی، چگونه است؟

تمجید و تایید نمایندگان از 
زاهدی وفا

بحث بر سر امیدواری است و آیا 
وقتی بعد از ســه ماه و اندی، نقشه 
راه مدون، قابل اجــرا و زمان بندی 
شــده ارائــه نمی شــود، می توان 
امیدوار بود که آمــدن وزیر جدید 
اساساً مشکل گشا باشــد؟ در این 
بین، گروهی از نمایندگان ظاهراً با 
گزینه روی میز و وزارت زاهدی وفا 
موافقند. »مالک شریعتی« نماینده 
تهــران در مجلــس، زاهدی وفا را 
مدیری قوی و امین خواند و گفت: 
با توجه به دانــش اقتصادی که وی 

دارد، می تواند اداره این وزارتخانه 
بزرگ اقتصادی را به عهده گرفته و 
در این وزارتخانه تحول ایجاد کند و 

این امانت را بر دوش بگیرد.
»مجیــد نصیرایــی« عضــو 
کمیســیون فرهنگی مجلس نیز 
با بیان اینکــه زاهدی وفا در مدت 
سرپرستی هیچ البی با نمایندگان 
مجلس نداشــت، گفت: با توجه به 
شناخت کلی از سوابق، تحصیالت و 
سالمت اقتصادی وزیر پیشنهادی، 
نگاه مثبتی بــه رای اعتماد به وی 

دارم.
»محمدرضــا میرتاج الدینی« 
نماینده تبریز در مجلس نیز گفت: 
وزیــر پیشــنهادی تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی از نظــر اقتصادی 
فردی باتجربه اســت و بر مسائل و 

مشــکالت این وزارتخانه اشــراف 
دارد.اینها، دفاعیــات نمایندگان 
از وزیر پیشــنهادی جدید اســت، 
کسانی که قرار است احتماال کارت 
سبز به گزینه پیشــنهادی بدهند 
اما هنوز همه چیز پشــت یک پرده 
استتار اســت و جامعه هدف هیچ 
اطالعی از برنامه های پیشــنهادی 
یا همان »اشراف داشتن بر مسائل 
و مشــکالت وزارتخانه« ندارند. در 
زمان سرپرســتی وزارتخانه، حتی 
یک جلسه شــورای عالی کار برای 
بررســی عمق بحران معیشــت و 
اتخــاذ راهکارهای بهبــود قدرت 
خرید کارگــران و بازنشســتگان 
برگزار نشده و حاال این بی توجهی 
در کنار بی برنامگــی، امیدواری ها 
را بــه حداقل رســانده، هرچند از 
قرائن و شــواهد چنیــن برمی آید 
 که برآیند کلی بــه نفع زاهدی وفا و 

وزارت اوست.

آنچه کارگران می خواهند
»علی خدایــی« عضو کارگری 
شــورای عالی کار در رابطه با لزوم 
داشــتن برنامه مشخص، اجرایی و 
با جزئیات کامــل می گوید: توجه 
بــه ســه جانبه گرایی، مهم ترین 
خواســته نماینــدگان کارگران از 
وزیر بعدی اســت. بحــث امنیت 
شغلی و معیشــت، جزو مهم ترین 
مطالبات کارگران است و باید برنامه 
مشخصی در این حوزه ها ارائه شود.

خدایی به مســاله مهم دیگری 
اشــاره می کند: این روزهــا اخبار 
خوشــی در زمینه اصــالح قانون 
کار و قانــون تامیــن اجتماعی به 
گوش نمی رسد و این اخبار موجب 
نگرانی کارگران شــده است. قطعاً 
کارگــران در مقابل ایــن تالش ها 
خواهند ایســتاد اما از طرف دیگر، 
خواســته ما این اســت که از وزیر 
پیشــنهادی در مورد برنامه هایش 
در این حوزه ها سوال شود. متاسفانه 
در این سال ها وزرایی که به مجلس 
معرفی شده اند، عموماً برنامه جامع، 
مشــخص و قابل اجرا در خصوص 
مطالبــات کارگران نداشــته اند. 
معیشت، امنیت شغلی و تشکل یابی 
کارگران، نیاز به برنامه مدون دارد 
درحالی کــه تمرکــز وزاری اخیر، 
روی این ســه مســاله نبوده و در 
برنامه هایشــان به این سه موضوع 

مهم اشاره مشخصی نداشته اند.
به گفته خدایــی، مجلس باید 

برنامه های مشــخص و قابل اجرا 
از وزرای پیشــنهادی در سه حوزه 
امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی 
بخواهد و نباید اجازه دهند که وزرای 
پیشنهادی شعاریشان را جای برنامه 
جا بزنند. اینکه یــک وزیر مدعی 
می شــود »من اهمیت می دهم به 
امنیت شغلی کارگران« به هیچ وجه 
کافی نیســت، این فقط یک شعار 
است نه برنامه و نشــان از آن است 
که هیچ نقشه راه اجرایی برای حل 

مشکالت این حوزه ندارند.
او تاکیــد می کنــد: گزینــه 
پیشــنهادی باید با جزئیات بگوید 
چطور قرار اســت امنیت شــغلی 
کارگران را تامین کنــد. باید وزیر 
شخصی باشد که باور داشته باشد 
امنیت شغلی کارگران هیچ ربطی 
به امنیــت ســرمایه کارفرمایان 
نــدارد. اینکــه می خواهیــم به 
معیشــت کارگران توجــه کنیم، 
باز هم شعار اســت. باید پرسید با 
چه برنامه ای، چگونــه و طبق چه 
زمان بندی. برنامه، یک مســیر راه 
مشخص اجرایی اســت. مثاًل وزیر 
بیاید بگوید من می خواهم طی سه 
ســال با افزایش مزدهای منطقی، 
دستمزد را به سبد معیشت برسانم. 
این می شود برنامه قابل اطمینان. ما 
منتظر برنامه ها هستیم و متاسفانه 

تا امروز هیچ برنامه ای ندیده ایم!
همان طــور که خدایــی تاکید 
دارد، وزرا گاه بــرای گذراندن امور 
و باری بــه هر جهت پیــش بردن 
می آینــد، نه برای تغییــر و تحول 
اساســی در مســائل. قصدشــان 
مشخص اســت، چند سالی بگذرد 
و امور به هر شکل ممکن مدیریت 
شــود تــا وزارتخانه فقط ســر پا 
بماند. حال شــرایط جامعه هدف 
 روزبه روز تضعیف می شــود، اصاًل 

حائز اهمیت نیست.

 مسائل مهم 
در حوزه تامین اجتماعی

جــدا از مســائل کارگــران، 
ســازمان تامیــن اجتماعــی نیز 
مســائل و مشکالت بســیار دارد. 
نواقص و کاســتی های شســتا و 
زیرمجموعه هایــش، بر هیچ کس 
پوشیده نیست. حقوق های نجومی 
مدیران، زیان ده بودن شــرکت ها، 
عدم ســودآوری برای ســازمان و 
فقدان شــفافیت در بیالن کاری، 
ضعف هایی اســت که رفع آنها نیاز 

به برنامه مشــخص دارد. از سوی 
دیگر، انباشت بدهی سنگین دولت 
به ســازمان، مساله ســاز شده که 
مشخص نیســت وزیر پیشنهادی 
چه برنامه ای برای شکل گیری یک 
گفت وگوی دوطرفه موثر با دولت 
دارد تا از حجم این بدهی ها کاسته 
شود. در زمینه درمان بازنشستگان 
چطور و آیــا هیچ برنامــه ای برای 

اجرایی شدن قانون الزام هست؟
»سیداحمد حســینی« فعال 
صنفی بازنشســتگان کارگری در 
این رابطه می گویــد: انتظار داریم 
مجلــس با همفکــری نمایندگان 
جامعه هدف، برنامه هــای وزیر را 
زیر ذره بین ببرد. چطور قرار است 
وزیر پیشنهادی دولت را به پرداخت 
بدهی های خود مجاب کند و چطور 
قرار اســت درمان بازنشستگان را 
مدیریــت کند؟ چه فکــری برای 
بهبود معیشت بازنشستگان و اجرای 
متناسب ســازی دارد و چگونه قرار 
است مشــارکت ذینفعان در اداره 
سازمان تامین اجتماعی و نظارت 
بر شستا به رسمیت شناخته شود؟ 
اینها باید با ریزه کاری و جزئیات به 

بحث گذاشته شود.
او نیز معتقد اســت با شــعار و 
اهمیت دادن لفظی، هیچ گرهی از 
کار بازنشستگان کم درآمد کارگری 
بــاز نمی شــود. ســازمان تامین 
اجتماعی مدیریــت قوی و کارآمد 
می خواهــد تا از محدوده ســخت 
بحران بیرون بیاید و بتواند ســر پا 
بماند. مدیریت سازمان برنامه های 

روشن و توانمند می خواهد.
»برنامه داشتن« لب اصلی کالم 
نمایندگان کارگری و بازنشستگی 
است. اگر برنامه نباشد، نه معیشت 
و امنیت شــغلی کارگــران بهبود 
می یابد نه سازمان تامین اجتماعی 
و زیرمجموعه هایش بــه تعادل و 
شفافیت می رســند. تا امروز هیچ 
برنامه ای از گزینه پیشنهادی دولت 
ندیده ایم و نمایندگان مجلس نیز 
در تایید و تصدیق این گزینه فقط 
اظهار امیدواری کرده اند. در نهایت 
آیا جامعه هدف از این حق مسلم که 
بداند در وزارتخانه چه اتفاقاتی قرار 

است بیفتد، بهره مند خواهد شد؟

تعیین تکلیف بزرگترین وزارتخانه ایران در هفته جاری

وقتیشعاروآرزوجایبرنامهرامیگیرد
دفاعیات نمایندگان مجلس 
از گزینه پیشنهادی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

فعال بر پایه دانش اقتصادی، 
سوابق، تحصیالت و سالمت 

اقتصادی وی شکل گرفته 
و خبری از برنامه های 

زاهدی وفا نیست

خدایی: گزینه پیشنهادی 
وزارت کار باید با جزئیات بگوید 

چطور قرار است امنیت شغلی 
کارگران را تامین کند. اینکه 

می خواهیم به معیشت کارگران 
توجه کنیم، شعار است. باید 

 پرسید با چه برنامه ای، چگونه 
و طبق چه زمان بندی

نایب رئیــس کمیســیون اجتماعی مجلــس ضمن اعالم 
خبر تعیین مهلــت یک هفته ای برای وزیر پیشــنهادی کار به 
منظور ارائه برنامه های عملیاتی قابل ارزیابی به این کمیسیون 
تاکید کرد که کمیســیون اجتماعی بدون اغراض شــخصی یا 
برخوردهای سلیقه ای تنها در جهت تامین منافع مردم به طور 

کارشناسانه و دقیق به بررسی برنامه های وی خواهد پرداخت.
ولی اســماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: 
کمیسیون اجتماعی برنامه های وزیر پیشنهادی کار را بررسی 
کرده اما هنوز به جمع بندی نرسیده ایم، ضمن اینکه هنوز برای 

اظهارنظر درباره اقبال وی برای رای آوری در صحن زود است.
نماینده گرمی و انگوت در مجلس ادامه داد: برنامه های وزیر پیشنهادی کار در برخی حوزه ها 
ازجمله توانمندسازی صندوق ها مطلوب اســت اما برنامه هایش در حوزه روابط کار و اشتغال و 

سازمان فنی و حرفه ای قابل اندازه گیری نیست.
وی تصریح کرد: از وزیر پیشنهادی کار خواستیم تا برنامه های خود را به گونه ای ارائه دهد که 
بعد از گذشت 6 ماه قابل سنجش و ارزیابی باشد و از کلی گویی در کمیسیون تخصصی اجتماعی 
بپرهیزد. همچنین باید در مورد توانمندسازی صندوق ها، تقویت بنگاه های اقتصادی، ساماندهی 
حقوق ها متناســب با قانون برنامه ششم توسعه و ســاماندهی ســامانه جامع رفاه ایرانیان نیز 

شفاف سازی کرده و برنامه عملیاتی ارائه دهد.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کارشناســان اقتصادی معتقدند وزیر کار باید بیشتر از 
حوزه های اجتماعی، اشراف کاملی بر حوزه اقتصادی داشته باشد، تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی حاکمیتی است و وزیری که آن را اداره می کند هم باید به دلیل همکاری با بهزیستی 
از وضعیت آسیب های اجتماعی و راه های برون رفت از آنها اطالع داشته باشد، هم باید بنگاه داری 
بداند آن هم در شرایطی که ۴۵درصد اقتصاد این وزارتخانه در اختیار شستا و صندوق بازنشستگی 
است، هم باید روابط کار و ارتباط آن با کارگران و کارفرمایان را بداند، بنابراین وزیر کار باید مدیر 

موفقی باشد که بتواند تمام این حوزه ها را به خوبی مدیریت کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

برنامه وزیر پیشنهادی کار در حوزه های مختلف، کلی گویی است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

سالمت مردم زیر تیغ تیز گرانی و تورم از بین می رود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: پروسه 
توزیع ناسالم تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی 

به رشد قیمت ختم می شود.
علیرضا عباسی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت در مورد گرانی میوه و خرید میوه بی کیفیت 
توســط برخی از خانوارهای ایرانی به دلیل گرانی 
گفت: در ابتدای انقالب میزان تولیدات محصوالت 
کشــاورزی حدودا به ۲۰میلیون تن در کشــور 
می رســید که امروز این عدد به ۱۲۰میلیون تن 
یعنی حدودا به 6 برابر قبل رســیده است. در نظر 

داشته باشیم جمعیت کشور نسبت به اوایل انقالب ۲.۵برابر شده و 
با این آمار و ارقام به این نتیجه می رسیم که در سرانه تولید و مصرف 

سیر نزولی نداشتیم.
نماینده کرج افزود: باید دو موضوع اصلی را مدنظر قرار دهیم؛ 
نخســت فاصله تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی که به قیمت 
مناسبی عرضه نمی شود. امروز مردم به دلیل گرانی و تورم میوه های 
درجه سوم و چهارم را با قیمت نجومی می خرند در صورتی که همین 
محصول در مزارع با قیمت ناچیز از کشاورز خریداری می شود.وی 
با اشاره به فاصله قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یادآور 
شد: فاصله قیمت نجومی تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی باید 
کاهش پیدا کند به گونه ای که نــه تولیدکننده و نه مصرف کننده 
متضرر نباشند و به واسطه راه اندازی شبکه توزیع و عرضه مستقیم 
محصوالت کشــاورزی بتوان چرخه تولید را به دست گرفت.عضو 
کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از رشد بی سابقه قیمت میوه و 
سبزیجات در بازار مصرف یادآور شد: گرانی میوه ای که امروز شاهد 

آن هستیم نه برگرفته از زیاده خواهی کشاورزان 
است و نه رشد مصرف. متاســفانه رشد صعودی 
محصوالت کشــاورزی منجر بــه کاهش مصرف 
بسیاری از مردم شــده و تولید و مصرف برخی از 
محصوالت در سالمتی مردم جامعه تاثیر دارد و باید 
در عرضه مســتقیم آنها نظارت های دولتی حاکم 
باشد.عباســی با بیان میزان صادرات محصوالت 
کشــاورزی به کشــورهای دیگر گفت: صادرات 
محصوالت کشــاورزی از قبیل میوه و سبزیجات 
نســبت به گذشــته تغییر صعودی نداشته حتی 
در صادرات برخی از محصوالت نزول هم داشته ایم. در حال حاضر 
مشکل اینجاست که قیمت نجومی محصوالت کشاورزی از قبیل 
میوه دلیلی بر کاهش میزان مصرف شده است. در نظر بگیریم اگر 
مصرف کننده، مصرف نکند، تولیدکننده متضرر خواهد شد و اگر 

تولیدکننده اقدام به افزایش قیمت کند باز خود ضرر خواهد کرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ســازمان تعزیرات و ســازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید به درستی نقش 
خود را ایفا می کردند تا امروز با مشــکالتی نظیــر افزایش قیمت 
محصوالت تولید داخلی مواجه نباشــیم. در بین تولید تا مصرف 
حلقه های متعددی وجود دارد که باید تعزیرات به درستی به آنها 
ورود داشته باشد.وی خاطرنشان کرد: میوه جزو کاالهای اساسی 
محسوب نمی شود اما نباید در سبد خانوارها کاسته یا حذف شود. 
در حال حاضر ســبک زندگی مردم ایجاب می کند که محصوالت 
کشــاورزی همچون میوه را در مصرف روزانه خود داشــته باشند 

بنابراین نباید اجازه افزایش قیمت را آن را بدهیم.


