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اخبار کارگری

افزایــش حقــوق بازنشســتگان 
غیرحداقل بگیــر تامیــن اجتماعی با 
تصمیم دولت، وارد فاز جدیدی شد. طبق 
گفته سخنگوی دولت، به منظور تعیین 
تکلیف این دسته از مستمری بگیران، 
اختیارات دولت بــه وزرای عضو هیات 
امنای تامین اجتماعی تفویض شــده، 
یعنی وزیر کار و رفاه و وزیر اقتصاد. حاال 
چشم بازنشستگان به تصمیم نهایی این 
وزراست که گویا قرار است روز شنبه و 
پیش از تعطیلی ایام تاســوعا و عاشورا 

تشکیل جلسه دهند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، تعیین 
حداقل حقــوق مســتمری بگیران و 
بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون 
تامین اجتماعی اســت که براســاس 
آن شــورای عالی کار هر ساله حداقل 
حقــوق را تعییــن می کنــد و تامین 
اجتماعی مکلف است که همان را برای 
حداقل بگیران اعمال کند. برای ســایر 
سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی حاکم است که طبق آن، حقوق 
باید براساس هزینه زندگی تعیین شود. 
امسال ولی دولت در اقدامی غیرقانونی، 
نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه 

گروه را به این شرح اعالم کرد:
- گروه نخســت یا حداقل بگیران: 
پایه حقوق ایــن گروه کــه ۶۲درصد 
کل بازنشســتگان تامین اجتماعی را 
دربرمی گیرد افزایــش ۵۷.۴درصدی 
می یابد و حداقل دریافتی آنها به ۵میلیون 

و ۵۸۰هزار تومان می رسد.
- گروه دوم یا مستمری بگیران زیر 
۱۰ میلیون تومان حقوق: پایه حقوق 
این گروه که ۳۲درصد از بازنشستگان 
تامین اجتماعی را شــامل می شــود، 
۱۰درصد اضافه می شود و مبلغ کمک 
معیشتی ۶۵۰هزار تومان به آنها تعلق 

می گیرد.
- گروه سوم، مستمری بگیران باالی 
۱۰ میلیون تومان حقــوق: برای این 
گروه که تنها شش درصد بازنشستگان 
تامین اجتماعی را شــامل می شوند، 
افزایش ۱۰درصدی پایه حقوق اعمال 

خواهد شد.
این تصمیم سبب اعتراض گسترده 

بازنشستگان غیرحداقل بگیر شد. آنها 
مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق خود 
را در تناقض با مصوبه شورای عالی کار، 
مصوبه هیأت مدیره سازمان، ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی مبنی بر افزایش 
حقوق به میزان هزینه زندگی و به نسبت 
تورم، عدالت بیمه ای و عدم احتســاب 
میزان حق بیمه پــردازی در طول ۳۰ 

سال خدمت و همچنین بند ط ماده ۹ 
قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین 
اجتماعی می دانند. با گسترش دامنه 
اعتراضات که بسیاری از شهرهای کشور 
را دربرگرفت، صدای ایــن اعتراضات 
به مجلس نیز رســید و هیأت تطبیق 
قوانین مجلس، مصوبه دولت را مغایر با 
قوانین دانست. در نهایت، روز سه شنبه 
)یازدهم مــرداد ماه( و پــس از پایان 
مهلت قانونی دولت از ســوی مجلس 
»بهادری جهرمی« سخنگوی دولت در 
تشریح آخرین تصمیمات دولت برای 
معیشت بازنشســتگان گفت: هیأت 
دولت بــرای تعیین تکلیــف افزایش 
حقوق بازنشســتگان، اختیارات خود 
را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان 

تامین اجتماعی تفویض کرد.

تکلیف حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی شنبه مشخص می شود

در همیــن زمینه رئیــس کانون 
بازنشستگان اســتان تهران گفت: در 
جلسه روز شنبه )۱۵ مرداد ماه( هیات 
امنای تامین اجتماعی، تکلیف افزایش 
حقوق بازنشســتگان ســایر سطوح 

ســازمان تامین اجتماعی مشــخص 
می شود.

علــی دهقان کیــا در گفت وگــو 
با خبرگــزاری مهر گفــت: در هیأت 
امنا نمایندگان ســه گــروه کارگری، 
کارفرمایــی و دولت حضــور دارند که 
نظر دو گروه مشخص و موافق افزایش 
۳۸درصدی حقوق بازنشستگان سایر 
سطوح سازمان اســت و امیدواریم نظر 
نمایندگان دولت نیز مثبت باشــد. در 
مجموع فکر می کنم نظر کلی هیأت امنا 

برای اجرای قانون مثبت باشد.
وی افزود: در حال حاضر بازنشستگان 
از نظر شرایط اقتصادی مشکالت بسیاری 
دارند و اعصاب و روان آنها به هم ریخته 
بنابراین وقت کشــی برای اجرای این 
مصوبه به هیچ وجه مناســب نیست و 
بهتر بود به جای چند ماه معطلی، همان 
ابتدا رئیس جمهور دستور اجرای آن را 
می داد یا همان زمان به تأمین اجتماعی 

واگذار می شد.
به گفته دهقان کیا، نظر کانون ها و 
همچنین کانون عالی بازنشستگی این 
است که باید قانون به طور کامل اجرایی 
شود. در گذشته رأی مجلس را نداشتیم 

و ممکن بــود این مصوبه به درســتی 
اجرا نشود اما در حال حاضر نظر موافق 
مجلــس را نیز داریــم و منتظر اجرای 
درست کانون از ســوی سازمان تأمین 
اجتماعی هستیم. وی با تاکید بر اینکه 
ده میلیون بازنشسته و خانواده هایشان 
منتظر اجرای درســت قانون و افزایش 
۳۸درصدی حقوق هستند، گفت: باید 
وعــده و وعیدهای داده شــده اجرایی 
شود و مسئوالن نســبت به قول خود 
بی تفــاوت نباشــند. اگر هیــأت امنا 
می خواهد مشکل بازنشستگان را حل 
کند نســبت به اجرای قانون اقدام کند 
تا در شرایط روحی و روانی بازنشستگان 
مقداری بهبود حاصل شود. رئیس کانون 
بازنشستگان استان تهران تصریح کرد: 
امیدواریم رئیس جمهور به نمایندگان 
خود در هیأت امنا دســتور اکید دهد 
تا هر چه زودتــر تکلیف افزایش حقوق 
بازنشستگان سایر سطوح مشخص شود 

و بیش از این ماجرا کش پیدا نکند.

خاندوزی و زاهدی وفا، تصمیم گیر 
نهایی افزایش حقوق بازنشستگان

همچنین سرپرست اسبق سازمان 
تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وزرای 
رفاه و اقتصاد تصمیم گیر نهایی افزایش 
حقوق بازنشستگان هستند، گفت: باید 
از بازنشســتگان تامین اجتماعی بابت 

تاخیر عذرخواهی شود.
محمدحسن زدا گفت: بحث افزایش 
حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین 
اجتماعی به وزرای هیأت امنای تأمین 
اجتماعی تفویض شده و همان طور که 
پیش بینی می کردیم دولت نتوانست 
در این خصوص تصمیم دیگری بگیرد و 
باید همان ۳۸درصد به همراه ۵۱۵هزار 
تومانی که پیشنهاد خود تأمین اجتماعی 
به دولت بود را اجرا کنــد و نمی توانند 

سناریوی دیگری را تهیه کنند.
وی ادامه داد: در ترکیب هیأت امنای 
تأمین اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و وزیر اقتصــاد حضور دارند 
که تصمیم گیری در خصوص افزایش 
حقوق به این دو وزیر واگذار شده است. 
این وزرا تصمیمی مغایر با چیزی که در 
گذشته گرفته بودند، نمی توانند بگیرند 
و باید همان را برای تصویب و اجرا بدهند.
سرپرســت اسبق ســازمان تأمین 
اجتماعی تاکید کرد: درخواســت ما به 
عنوان بازنشستگان از مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی این اســت که هر چه 

سریع تر با رایزنی که با هیأت امنا انجام 
می دهند این مصوبه را بگیرند.

زدا با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
در ماه پنجم سال هســتیم و این همه 
بی احترامی، وقت کشــی و سرگردانی 
برای چند میلیون پیشکسوت و بزرگ تر 
جامعه کافی است، گفت: بهتر است هر 
چه سریع تر به این بی سر و سامانی خاتمه 

داده و احکام را صادر کنند.
این کارشناس تأمین اجتماعی افزود: 
با توجه به اینکه از بیستم هر ماه پرداخت 
حقوق ها آغاز می شود، هنوز زمان کافی 
وجود دارد و بهتر است با تشکیل تیم هایی 
ویژه و انجام کارهای نرم افزاری الزم، کاری 
کنند تا حقوق هــا از ۲۰ مرداد با افزایش 
۳۸درصد همراه با ۵۱۵هــزار تومان به 
حساب بازنشستگان سایر سطوح واریز 
شود و همچنین اعالم شود مابه التفاوت 
فروردین تا مرداد چــه زمانی پرداخت 
خواهد شــد. وی گفت: به نظر می رسد 
برای این تأخیر باید از بازنشستگان تأمین 
اجتماعی دلجویی شــود چرا که در ماه 
پنجم سال هستیم و تاکنون سابقه نداشته 
تصویــب و پرداخت افزایــش حقوق ها 
این قدر طوالنی شــود و بازنشســتگان 
بالتکلیف باشــند. باید با افزایش سریع 
حقوق ها و پرداخــت مابه التفاوت ها از 

بازنشستگان دلجویی شود.
به گفته وی، نباید فراموش کنیم این 
کشور هر چه دارد از ثمره تالش و کوشش 
بازنشستگانی اســت که عمر و جوانی 
خود را برای آبادانی و پیشــرفت کشور 
گذاشته اند و درست نیست برای گرفتن 
حق طبیعی و اولیه شان، پنج ماه معطل 

و بالتکلیف باشند.

دولت باید بابت موضوع حقوق از بازنشستگان عذرخواهی کند

شنبه؛ پایانی بر پنج ماه معطلی و سرگردانی
تجمع اپراتورهای برق منطقه ای 
زنجان مقابل برق منطقه ای استان

اپراتورهای برق منطقه ای زنجان خواستار رسیدگی 
به مطالبات مــزدی و صدور احکام براســاس افزایش 

عادالنه ی حقوق شدند.
به گزارش ایلنا، این افراد با تجمع مقابل ساختمان برق 
منطقه ای این استان در تشریح علت اعتراض خود گفتند: 
در ماه پنجم سال هستیم ولی هنوز احکام حقوقی جدید 
صادر نشده است. بعد از تصویب ۳۸درصدی مزد، دولت 
بندی را به بودجه اضافه کرد کــه حقوق کارگران نباید 
۱.۲ بیشتر از کارمندان باشد. یکی از معضالت این قضیه 
است که وزارت نیرو اصرار زیادی بر اعمال این ۱.۲ دارد 
و این مساله موجب کاهش حقوق می شود چراکه اعمال 
۳۸درصد به همراه ضریب ۱.۲، حقوق را فقط ۴ تا ۵درصد 

افزایش می دهد.
به گفته اپراتورها، حقوق کارمندان براســاس قانون 
مدیریت خدمات کشوری و حقوق کارگران براساس قانون 
کار است و این گونه محدودیت ها کارگران را آزاد می دهد و 
به گونه ای دارند احکام را صادر می کنند که افزایش حقوق 

ما به ۱۰درصد هم نمی رسد.

    
وعده فرمانداری قزوین

برای حل مشکالت تولی پرس
تعدادی از کارگران شــرکت تولی پرس قزوین که 
روز سه شنبه مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع 
زده بودند، روز چهارشنبه )دوازدهم مرداد ماه( از وعده 

فرماندار برای پیگیری مطالباتشان خبر دادند.
به گزارش ایلنا و به گفته برخی از این کارگران، تجمع 
روز سه شنبه کارگران در اعتراض به ممانعت از ورود شمار 
زیادی از همکاران که برای پیگیری مطالبات صنفی خود 
به فرمانداری مراجعه کرده بودند، صورت گرفت که در 

نهایت به درگیری منجر شد.
یکی از این کارگران درباره حواشی این تجمع گفت: 
به دنبال بی توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات ســه 
ماهه کارگران و نارضایتــی از وضعیت موجود کارخانه، 
تعداد زیادی از همکاران برای پیگیری مطالبات خود به 
فرمانداری مراجعه کرده بودند. حین برگشت، مدیریت 
کارخانه به واحد حراست کارخانه دستور داده بود مانع 
ورود کارگران به محل کار خود شوند که در نتیجه منجر 

به درگیری با مدیریت و عوامل حراست کارخانه شد.

او با بیان اینکه در این خصوص جلسه ای در استانداری 
قزوین برگزاری شد و همزمان فرماندار شهر صنعتی الوند 
در محل کارخانه حاضر و با کارگران صحبت کرد، افزود: 
تأخیر در پرداخت حقوق یکی از مطالبات جدی کارگرانی 
است که از اردیبهشــت ماه حقوقی دریافت نکرده اند، 
ضمن اینکه ســرویس رفت و آمد و غذای کارگران هم 

قطع شده است.
این کارگر با بیان اینکه بعد اعتراض کارگران، کارفرما 
مبالغ کمی را به عنوان علی الحساب به کارگران پرداخت 
کرد، افزود: حق بیمه از دیگر مطالبات کارگران است که 

چندین ماه به تاخیر افتاده است.
    

بالتکلیفی متصدیان گیت های 
گمرکی منطقه آزاد اروند

تعدادی از کارگران متصــدی گیت های هفت گانه 
گمرکی منطقه آزاد اروند، با متوقف شدن فعالیت گیت ها 
در بالتکلیفی به سر می برند. به گزارش ایلنا، این کارگران 
از روز یکشنبه )هشــتم مرداد ماه( در وضعیت نامعلوم 

شغلی به سر می برند.
یکی از این کارگــران گفت: نزدیک بــه ۱۲۹نفر از 
کارگران متصدی گیت های گمرکی هفت گانه منطقه آزاد 
اروند کنار که از سال ها پیش تحت مسئولیت این سازمان 
مشغول کار بوده اند، اخیرا با متوقف شدن گیت ها از سوی 
سازمان منطقه آزاد اروند در بالتکلیفی به سر می برند و 

هیچ مسئولی پیگیر کار آنها نیست.
وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: از شش سال 
پیش که با نصب گیت های گمرکی جذب کار با مسئولیت 
سازمان منطقه آزاد اروند شده ایم قرار بود بعد از دو سال 
گیت ها و متصدیان آن با مسئولیت اداره گمرک اداره شود. 
در حال حاضر چهار سال از موعد دو ساله اداره گمرک برای 
قبول نگهداری گیت ها و کارگرانش گذشته اما هیچ کسی 
مسئولیت را نمی پذیرد بنابراین سازمان منطقه آزاد اروند 
تصمیم به تعطیلی گیت ها گرفت و در نتیجه ما کارگران 

بالتکلیف و بیکار شده ایم.

دهقان کیا: بازنشستگان 
از نظر شرایط اقتصادی 

مشکالت بسیاری دارند و 
اعصاب و روان آنها به هم 

ریخته بنابراین ادامه 
وقت کشی برای اجرای 

مصوبه مزد آنها به هیچ وجه 
مناسب نیست

زدا: در ماه پنجم سال هستیم 
و این همه بی احترامی، 

وقت کشی و سرگردانی برای 
چند میلیون پیشکسوت و 
بزرگ تر جامعه کافی است. 

بهتر است هر چه سریع تر به 
این بی سر و سامانی خاتمه 
داده و احکام را صادر کنند

با تصویب نمایندگان مجلس، حق بیمه یا کسور بازنشستگی 
که به هر یک از صندوق های بیمه بازنشستگی پرداخت شده، 
براساس تقاضای کتبی بیمه شــده یا بازماندگان واجد شرایط 
وی پس از به روزرسانی از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل 

می شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، 
گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال 
سوابق بیمه یا بازنشســتگی بین صندوق های بازنشستگی را 

بررسی کرده و مواد دوم و سوم این طرح را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲ این طرح،  از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، 
نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی 
که به علت انتقال، اســتعفا، بازخرید خدمت، اخراج، انفصال 
دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشــی از ادغام، انحالل و 

واگذاری ها، رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع و به تبع 
آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده 
یا می شوند یا به سبب تبدیل وضع استخدامی مشترک صندوق 

جدید شده یا بشوند، امکان پذیر است.
براســاس تبصره ۱ این ماده، نقل و انتقال سوابق حق بیمه 
یا کســور بازنشســتگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، 
ازکارافتادگی یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت کننده 

مستمری به سایر صندوق ها ممنوع است.
براســاس تبصره ۲ این ماده، کلیه اشــخاصی که کســور 
بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت، از صندوق بازنشستگی 
ذیربط دریافت کرده یا بکنند، امکان انتقال کسور بازنشستگی یا 

حق بیمه آنان ممنوع است.
براساس ماده ۳ این طرح، حق بیمه یا کسور بازنشستگی که به 

هر یک از صندوق های بیمه بازنشستگی پرداخت شده براساس 
تقاضای کتبی بیمه شده موضوع این قانون یا بازماندگان واجد 
شرایط وی پس از به روزرسانی از صندوق قبلی به صندوق جدید 
منتقل می شود. بیمه شده ذی نفع تقاضای انتقال سابقه پرداخت 
حق بیمه یا کسور بازنشســتگی را به صورت کتبی به صندوق 
جدید ارائه کرده و صندوق جدید نیز پس از بررســی و انطباق 
تقاضا با ضوابط و مقررات ذی ربط ظرف یک ماه انتقال وجوه حق 
بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق بازنشستگی قبلی تقاضا 
می کند. صندوق بازنشستگی قبلی مکلف است حداکثر ظرف 
سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق جدید، وجوه قابل انتقال را به 

آن صندوق منتقل کند.
براساس تبصره این ماده، در صورتی که صندوق های مشمول 
این ماده طبق مقررات، عالوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، 

ازکارافتادگی اعم از کلی و جزئی و فوت، مشترکین خود را در برابر 
بیماری ها، کمک ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت 
نقص عضو بیمه کرده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا کسور 
بازنشستگی به صندوق مقصد، سهم درمان به عالوه یک درصد 

بابت مزایای یاد شده از جمع وجه قابل انتقال کسر می شود.

مجلس، چگونگی انتقال حق بیمه بازنشستگی بین صندوق ها را تصویب کرد
گزارش

کارگران شــهرداری ایرانشهر چهار ماه دســتمزد و بیمه 
پرداخت نشده دارند و عیدی آنها هم ۱۴ سال است که پرداخت 
نشده است. عضو شورای شهر ایرانشــهر در این باره می گوید: 
منابع مالی شهرداری برای پرداخت مطالبات کارگران و سایر 

هزینه های شهر کافی نیست.
به گزارش ایلنا و به گفته کارگران شهرداری ایرانشهر، این عده 
حقوق ماه های فروردین تا پایان تیر ماه خود را طلبکارند. عیدی 
این کارگران نیز طی ۱۴ سال گذشته پرداخت نشده و آنها منتظر 

دریافت مطالبات خود هستند.
این کارگران همچنین درباره شــرایط بازنشستگی خود و 
همکارانشان گفتند: شهرداری به دلیل ناتوانی مالی، مطالبات 
کارگرانی را که به مرور بازنشسته می شوند به صورت اقساطی، 
آن هم با تاخیر پرداخت می کنــد. در عین حال تعدادی کارگر 
بازنشسته که از موعد بازنشستگی آنها گذشته همچنان معطل 

پرداخت هزینه سخت و زیان آوری بازنشستگی خود به تامین 
اجتماعی هستند. این کارگران از احتمال  عدم پرداخت معوقات 
خود ابراز نگرانی کردنــد و گفتند: عدم پرداخــت مطالبات، 

مشکالتی برای خانواده های کارگران به وجود آورده است.
»عبدالحق کلکلی« عضو شورای شهر ایرانشهر درباره موارد 
ادعایی کارگران این شــهرداری گفــت: مهمترین موضوع در 

شهرداری ایرانشهر تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران 
است. در حال حاضر کارگران شهرداری ایرانشهر جدا از چهار ماه 
مطالبات معوقه، ۱۴ سال عیدی طلب دارند که این موضوع آنها را 

در شرایط سخت مالی قرار داده است.
او با بیان اینکه کاهش درآمد شهرداری ایرانشهر باعث بروز 
مشکالتی ناشی از کمبود منابع مالی شده و هم اکنون کارگران 
ماه هاست که معوقات مزدی طلب دارند، افزود: اعضای شورای 
شهر ایرانشهر دغدغه دستمزد و معیشت همه کارگران شهرداری 
را دارند، بنابراین به دنبال راه حلی هستیم که بتوانیم بخشی از 
این مطالبات را پرداخت کنیم تا کارگران شهرداری برای تامین 

مایحتاج زندگی خود دغدغه مالی نداشته باشند.
او افزود: شهرداری ایرانشهر نیازمند حمایت بیشتری از سوی 
مسئوالن است. برای خروج از بحران مالی شهرداری به دنبال انجام 
چند پروژه خدماتی رفاهی هستیم که امیدواریم مسئوالن در این 

راه به ما کمک کنند.
به گفته وی، میزان ارزش افزوده شهر بزرگی همانند ایرانشهر 
حداقل به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می رسد که آن هم هر دو 
تا سه ماه یک بار پرداخت می شود. در واقع مالیات سرانه ای که 
براساس جمعیت به شهرداری اختصاص می دهند، کافی نیست.

کلکلی با بیان اینکه ادامه حیات شهرداری ها مستلزم وجود 
درآمد پایدار است، درباره راهکار شهرداری برای خروج از بحران 
گفت: برای افزایش میزان درآمد پایدار شــهرداری ایرانشهر به 
دنبال افزایش تعداد بازارچه ها در شــهر، احیای کارخانه شن و 
ماسه، به روز کردن اجاره بهای اماکن اجاره ای شهرداری و چند 

اقدام دیگر  هستیم که همگی باید سریعا اجرایی شود.
عضو شورای شهر ایرانشــهر با بیان اینکه شهرداری هر ماه 
مبلغی حدود ۶ میلیارد تومان بابت دستمزد و بیمه کارگران نیاز 
دارد، افزود: متاسفانه درآمد ماهانه شهرداری ایرانشهر جوابگوی 

مخارج جاری شهرداری نیست.
وی با بیان اینکه تمام دغدغه شــورای شهر ایرانشهر به روز 
کردن مطالبات معوقه کارگران است، در بخش پایانی سخنان 
خود درباره معوقات بیمه ای کارگران گفت: برای معوقات بیمه 
کارگران اخیر با تامین اجتماعی تهاتر انجام شده و موقتا مشکالت 

بیمه ای کارگران برطرف شده است.
او در خاتمه از مسئوالن اســتانی درخواست کرد با توجه به 
افزایش تورم بودجه ای که به شهرداری اختصاص داده اند برای 
تامین منابع مالی پرداخت حقوق کارگران، سایر هزینه ای شهر 

را افزایش دهند.

کارگران شهرداری ایرانشهر چهار ماه مطالبات مزدی طلبکارند

شورای شهر: منابع مالی کافی نداریم

خبر


