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لزوم ترمیم و بازنگری دستمزد 
کارگران در نیمه دوم سال

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار

معتقدم که طرح افزایش دو بار در ســال حقوق 
کارگران نباید از دستور کار خارج شود. البته هیچ منع 
قانونی برای افزایش دستمزد بیش از یک بار وجود 
ندارد و وقتی مجوز تغییر قیمت ها در طول سال داده 
می شود باید از بازنگری دستمزد هم تمکین کنیم 
و قدرت معیشت کارگران و کارمندان را متناسب با 
آن ارتقا بدهیم. به نظر من، نمی توانیم دستمزدها را 
فقط یک بار در سال افزایش بدهیم ولی در طول سال 
بســیاری از اقالم و کاالهای مصرفی مشمول تغییر 
قیمت یا افزایش در چند نوبت شوند چون دستمزد 
اســت که به خانوارهای کارگری و کارمندی قدرت 

خرید می دهد و باعث گذران زندگی آنها می شود.

یکی از مطالبات نمایندگان کارگری در شورای 
عالی کار باید این باشد که اگر در طول سال نوسانات 
اقتصادی رخ داد و شرایط اقتصاد تغییر کرد و معیشت 
خانوارها دچار آسیب شد، دولت قدرت خرید کارگران 
را براساس شرایط موجود اقتصاد حفظ کند و بر این 
اساس شورای عالی کار مکلف به تشکیل جلسه شود 
و بازنگری و ترمیم مزد را در دســتور کار قرار بدهد. 
در همین زمینه مجلس طرحی بــرای افزایش دو 
بار در ســال حقوق کارگران داده است. این طرح در 
راســتای مطالبه نمایندگان کارگری در حمایت از 
معیشت و ترمیم دستمزد کارگران به جریان افتاده 
و اگر به نتیجه برســد می توانیم این مصوبه را برای 
سال آینده در شــورای عالی کار بگذارنیم. این طرح 
از دستور کار خارج نشــده بلکه معتقدم مجلس در 
حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در 
مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در 
خصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحده ای را به 
تصویب برساند. این کار باید چند ماه قبل تر انجام می 
شد اما نمایندگان کارگری کوتاهی کردند با این حال 
اگر طرح در آن طرف سال هم به نتیجه برسد فرصت 
کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال را داریم. در 
عین حال درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کاالهای 
اساســی در الیحه بودجه ۱۴۰۰ باید گفت که قرار 
بر این اســت که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات 
پزشکی و داروها حفظ شود ولی برای نهاده های دامی 
و کاالهای اساسی حذف شود. یعنی کاالهای اساسی 
سال آینده افزایش نرخ پیدا می کنند منتها کاالهایی 
که مشمول افزایش قیمت می شوند مبلغ مابه التفاوتی 
که از این محل ایجاد می شــود از طریق کارت های 
الکترونیکی به یارانه ها افزوده می شود. اگر چه مجلس 
به دنبال تزریق مبالغ مابه التفاوت به حساب یارانه ها 
و کمک به تقویت قدرت خرید اســت ولی ما به این 
مساله نقد داریم و می گوییم موثر نخواهد بود چون 
تجربه نشان داده توزیع نقدینگی در قالب یارانه نه تنها 
تورم ایجاد می کند بلکه در حفظ قدرت خرید طبقات 
ضعیف و پایین جامعه موثر نیست. بنابراین سال آینده 
یارانه ها حمایت جدی از خانوارهای کارگری نخواهد 
کرد مگر اینکه روند تثبیت قیمت ها را دنبال کنیم که 
اساسا چنین چیزی وجود ندارد و امسال دیدیم که 

بازارها به چه سمت و سویی حرکت کرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
نمایندگان مجلس به مطالبات 

بازنشستگان توجه کنند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در 
مورد اختصاص ۹۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت 
مطالبات تامین اجتماعی از دولت، گفت: نمایندگان 
مجلس به مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی 
توجه کنند. حسن صادقی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر اظهار داشــت: اقدام کمیسیون تلفیق مبنی 
بر اختصاص ۹۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت 
مطالبات تأمین اجتماعی از دولت قابل تقدیر است و 
از نمایندگان مجلس انتظار داریم که مطالبات جامعه 
کارگری را مورد توجه قرار دهند و در صحن علنی 
مجلس نیز پیشنهاد کمیسیون تلفیق را تصویب 

نهایی کنند. 
وی اظهار داشت: تنها راه ارتقای خدمات تأمین 
اجتماعی و برآورده شده انتظارات جامعه هدف این 
سازمان پرداخت مطالبات دولت به تأمین اجتماعی 
است که امروز شاهد گام مثبتی از سوی کمیسیون 
تلفیق بودیم و امیدواریم با تصویب نهایی موضوع 
در صحن علنی مجلس این گام مثبت کمیسیون 

تلفیق تکمیل شود. 
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یادداشت

خبر کارگری

نسرین هزاره مقدم

ســازمان تامین اجتماعی درگیر 
بحران اســت؛ بحران عمیــق منابع و 
مصارف که از ابتــدای دهه ۹۰ به دلیل 
خلف وعده های دولت و همچنین کاستی 
گرفتن نرخ اشتغال رســمی آغاز  شده 
و در ســال ۹۷ با نزول نرخ پشتیبانی به 
زیر ۵ به نقطه اوج رسیده است، اما سوال 
اینجاســت که راهکار حل این بحران و 
خارج شدن ســازمان از وضعیت قرمز 
چیســت؟ چطور می توان اقدام کرد تا 
تامین اجتماعی برای تامین هزینه های 
جاری خود نیاز به استقراض از نظام بانکی 
یا واگذار کردن و فروختن اموال تاریخی 
طبقه کارگر نداشته باشد. مدیران رده 
باالی ســازمان و برخی از کارشناسان 
حامی این نهاد از آنجا کــه توان مقابله 
با بدعهدی های دولت وجــود ندارد و 
سازمان نمی تواند حق و حقوق خود را 
از دولت مطالبه کند و از آنجا که قادر به 
تغییر اصولی معــادالت معیوب روابط 
کار به گونه ای کــه ورودی های ماهانه 
ســازمان افزایش یابد، نیستند، از یک 
کلیدواژه استفاده می کنند: »اصالحات 
پارامتریک و بازنگری اصولی در قوانین 
بیمه ای«. شکی نیست که »اصالحات 
پارامتریــک« در صندوق های بیمه ای 
و بازنشســتگی یک ضرورت اســت. 
صندوق هــا باید با گذر زمان به ســراغ 
اصالحات ســازنده بروند و معادالت و 
روابط منسوخ شده خود را از نو بازنویسی 
کنند اما به گفته فعاالن کارگری، این امر 
نیازمند پیش شرط هایی است چرا که 
اول خانه را از کف و پی، درست می کنند 

و بعد به سراغ آجرهای سقف می روند.
به گفته »حسین حبیبی« عضو هیات 
مدیره کانون عالی شــوراهای اسالمی 
کار کشور تا زمانی که سازمان مطالبات 

خود را از دولت نگیــرد و از ابزار ایجابی 
برای مجاب کردن دولــت به پرداخت 
بدهی انباشــته خود برخوردار نباشد، 
نمی توان به سراغ اصالحات پارامتریک 
رفت. به عبارت دقیق تر نمی شــود به 
بهانه نداشتن منابع و بحران، از حقوق 
کارگران زد؛ حقوقی کــه در قوانین به 
صورت بایدها آمد ه اند و تا ســاختارها 
عوض نشوند، نمی توان این حقوق را از 
کارگران سلب کرد. یکی از حقوقی که به 
بهانه تحمیل بار اضافی بر دوش سازمان 
قصد ســلب آن را دارند، »بازنشستگی 
پیش از موعد« یا برخورداری کارگران از 
آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور است. 
حبیبی می گوید: نمی توان حق و حقوق 
کارگرانی را که سال ها در کارهای سخت 
اشتغال داشته اند، به سادگی سلب کرد 

تا باری بر دوش سازمان تحمیل نشود.
 اظهارات نگران کننده
 برای جامعه کارگری

در روزهای اخیر اظهاراتی منتشــر 
شــده مبنی بر اینکه برای برداشتن بار 
اضافی از دوش ســازمان باید مشاغل 
ســخت و زیان آور، حذف یا دست کم 

محدود شوند.
هفتم اسفندماه، »مهدی کرباسیان«، 
مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی 
گفت: در طول زمــان و در ادوار مختلف 
مقرراتی برای تأمین اجتماعی تصویب 
و اجرا شده که در نتیجه آنها محاسبات 

بیمه ای تا حدودی کمرنگ شده است.
وی افزود: تأمین اجتماعی یک نهاد 
بیمه ای اســت و با نهادهــای حمایتی 
تفاوت زیادی دارد. این ســازمان باید 
براساس محاسبات بیمه ای اداره شود و 
اصول بیمه گری در تصمیم گیری درباره 
آن همواره مورد توجه باشد. در شرایطی 
که سن امید به زندگی از ۵۷ سال برای 
مردها و ۶۰ ســال برای زن ها در ابتدای 

انقالب به ۷۰ سال برای مردها و ۷۳ سال 
برای زن ها رســیده، انتظار می رود که 
سن بازنشســتگی نیز متناسب با امید 
به زندگی افزایش یابد اما این گونه نشده 
و برعکس براســاس قوانین مختلف، 
بازنشستگی های پیش از موعد به تأمین 

اجتماعی تحمیل شده است.
کرباسیان تأکید کرد: به نظر می رسد 
که زمان بازنگری اصولــی در این گونه 
قوانین فرارسیده و باید درباره خدمات 
تأمین اجتماعی نظرات کارشناســی 
مورد توجــه قرار گیرد. ایــن اظهارات 
که مشــابه آن را پیش از ایــن نیز بارها 
شــنیده ایم موجب بروز نگرانی هایی 
شده است. آیا قصد دارند طی یک برنامه 
مدون و هماهنگ، حق بازنشســتگی 
پیش از موعــد را از کارگــران بگیرند؛ 
آن هم کارگرانی که در ســخت ترین و 

طاقت فرساترین شرایط کار می کنند؟
سختی کار در قانون

براســاس تعریف قانونی، کارهای 
سخت و زیان آور، کارهایی است که در 
آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و 
بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده 
و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب 
باالتر از ظرفیت های طبیعی )جسمی و 
روانی( در وی ایجاد می شود که نتیجه آن 
بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. 
مشاغل سخت و زیان آور براساس قانون 

به دو دسته تقسیم می شوند:
گروه الف: مشاغلی که صفت سخت 
و زیان آوری با ماهیت شــغل وابستگی 
دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات 
بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط 
کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف 
کرد. گروه ب: مشاغلی که ماهیتاً سخت 
و زیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات 
بهداشــتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط 
کارفرما ، صفت ســخت و زیــان آوری 

آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و 
زیان آوری آنها حفظ می شود.

بنابراین برخی از کارهای ســخت، 
ماهیتاً ســخت و زیان آور هســتند و با 
اتخاذ تمهیدات و ایمن ســازی محیط 
کار نمی توان ماهیت سختی آنها را زدود. 
چند نمونه از این گونه مشاغل عبارتند از:

- کار در معادن اعم از تحت االرضی 
یا ســطح االرضی که ایجــاب می کند 
کارگــران در تونل هــا و راهرو هــای 

سرپوشیده به استخراج بپردازند.
- کار استخراج شامل جدا کردن یا 
منفجر کردن مواد از سطح کار، حمل مواد 
عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات 
آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هر 
گونه مباشرت و نظارتی که ایجاب کند 
کارگر در تونل ها، راهرو ها یا میله های 

معدن انجام وظیفه کند.
- حفر قنــوات و چاه ها و فاضالب ها 
و تونل های زیرزمینــی و کار در مخازن 

سربسته
- تخلیــه و حمــل مواد مــذاب از 
کوره های مشــغول به کار و کار مستمر 
در مجاورت کوره هــای ذوب به نحوی 
که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا 

بخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد.
بیشــتر مشــاغلی که امروزه جزو 
مشاغل سخت و مشمول بازنشستگی 

پیش از موعد هستند همین گونه مشاغل 
هستند چرا که در تعیین سختی کار به 
اندازه کافی سخت گرفته می شود و به 
راحتی اجازه نمی دهند که یک کارگاه، 
مشمول بازنشســتگی پیش از موعد 
شود. برای تعیین سختی کار نیز حسب 
درخواســت کارگر، کارفرما، تشکل ها، 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی، وزارت کار و امور اجتماعی و 
صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت 
و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با 
بررسی ســوابق، انجام بازدید و بررسی 
شــرایط و با تایید کمیته های استانی 

انجام می گیرد.
اما آیا آن طور که کرباسیان می گوید 
بازنشســتگی پیش از موعد به تامین 
اجتماعی »تحمیل« شده و باری اضافی 
و تحمیلی است که باید از دوش سازمان 
برداشته شود؟ برای پاسخ به این سوال 
به سراغ کارگرانی رفتیم که در این گونه 
مشاغل کار کرده اند و ســختی کار را با 

پوست و استخوان لمس کرده اند.
»علیرضا رستمی« یکی از کارگران 
»آتشکار« فوالد زاگرس بوده که البته 
این کارخانه حدود ۷ سال است تعطیل 
شده است. این کارگر قدیمی کوره های 
ذوب از سختی های کار می گوید؛ کاری 
که هر آن، خطر مصدومیــت و مرگ، 
شانه به شانه آن نفس می کشد و کارگر 
را به مرور تحلیل می برد. او معتقد است 
برخورداری کارگر ذوب آهن از مزایای 
آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، یک 
امتیاز یا یک موهبت نیست بلکه یک حق 
مسلم است. وی می گوید: سختی کار، 
حق کارگرانی است که در معادن یا پای 
کوره های ذوب کار می کنند. بعضی از 
مشاغل، ماهیتاً سخت و زیان آور است و 
نمی توان آنها را شغل عادی حساب کرد. 
کارگری که سال ها پای کوره ذوب کار 
می کند، شیره جانش به آهستگی مکیده 
می شود و این کار سخت، تبعات جسمی 

و روانی بسیاری برای او دارد.
»مرادی« بازنشســته یک معدن 
ذغال ســنگ اســت. او امروز در دوران 
بازنشستگی، درگیر بیماری های ریوی 
و انسداد تنفسی است، به سختی نفس 
می کشد و با دستمزدی که کمی باالتر 
از حداقل مزد اســت، ناگزیــر روزگار 
می گذراند. وی نیز در ارتباط با شرایط 
سخت کار در معدن می گوید: وقتی چند 
ســاعت در معدن ذغال کار می کنی نه 
تنها لباس های تنت، بلکه نفست آلوده 
به گرد ذغال می شود. بیرون که می آیی 
از درون و برون سیاه شــده ای. شب از 
صدای سرفه های خشک و ممتد خودت، 
خوابت نمی برد. من از همان سال های 
اشتغال مجبور بودم داروهای تنفسی 
مصرف کنم و حاال که سنم باالتر رفته 
اکســیژن همراه دارم که اگر هوا کمی 
آلوده شــود یا در محیط سربسته قرار 

 بگیرم بدون کپسول اکسیژن نمی توانم 
نفس بکشم!

به اعتقــاد مرادی، برخــورداری از 
بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران 
معدن، از نان شب واجب تر است. اگر قرار 
باشد یک کارگر بیش از ۲۰سال در معدن 
کار کند، دیگر باید پیکر بیجان او را بیرون 

بیاورند و بازنشسته کنند!
 بازنشستگی پیش از موعد، 

بار اضافه نیست
بازنشســتگی پیش از موعد، فقط 
محدود بــه کارهای ماهیتاً ســخت و 
زیان آور نیســت، مولفه هــای دیگری 
نیز دارد و گروه های دیگری مانند زنان 
شــاغل و مانند آن را نیز در برمی گیرد. 
همه امید کارگران به خصوص کارگرانی 
که پای کوره های ذوب می ایستند یا در 
معادن زیر زمین کار می کنند یا به حفر 
چاه و قنــات می پردازند و با خطر مرگ 
و ریزش آوار روبه رو هســتند این است 
که منظور و مراد مقامات و کارشناسان 
از حذف بازنشســتگی پیش از موعد، 
گروه های پرخطر و کارگران شاغل در 
مشاغل ماهیتاً سخت نباشد. کلیدواژه 
اصالحات پارامتریک نباید مشمول این 
گروه ها شود. هیچ گونه نمی شود سختی 
کار این کارگران را تقلیل داد و اینها نباید 
مشــمول هیچ نوع اصالحــات از نوع 

»اصالحات کاهشی« شوند.
حسین حبیبی می گوید: اگر به دنبال 
اصالحات پارامتریک هستند خانه را از 
کف ترمیم کنند، از بنیان. بروند سراغ 
دولت و بدهی انباشته کارگران را بگیرند. 
معادالت معیوب روابــط کار را اصالح 
کنند تا کارفرمایان مجبور به بیمه کردن 
کارگران شــوند و ورودی های سازمان 
افزایش یابد نه اینکه همه مشکالت را یک 
کاسه کنند و بیندازند گردن بازنشستگی 

پیش از موعد!
شکی نیست که بار بر دوش سازمان 
تامین اجتماعی بســیار گذاشته شده 
اســت؛ از مهمانان ناخوانــده گرفته تا 
شرکت های ورشکســته ای که پای رد 
دیون به سازمان تحمیل شده است اما 
بازنشســتگی پیش از موعد کارگرانی 
با هزاران درد و بیمــاری مانند مرادی و 
رستمی، به هیچ وجه بار اضافه نیست که 
بخواهند از دوش سازمان زمین بگذارند 

و از شرش رها شوند!

مشاغل سخت، باری بر دوش تامین اجتماعی نیستند

»اصالحات پارامتریک«بهانه  تضییع حقوق کارگران نشود

خبر

معاون حقوقی ســازمان تامیــن اجتماعی 
گفت: رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین 
اجتماعی به مبلغ ۹۰هزار میلیارد تومان از محل 
واگذاری ها در بودجه ۱۴۰۰ به تصویب کمیسیون 
تلفیق مجلس رســید. به گزارش روابط عمومی 
تامین اجتماعی، محمد ابراهیم جواهری اظهار 
داشت: با تدبیر و پیگیری مجدانه صورت گرفته از 
سوی مدیریت تأمین اجتماعی، حمایت مجلس 
و موافقــت دولت مبلغ ۹۰هــزار میلیارد تومان 

در قالب تبصره ۲ بند و بودجــه ۱۴۰۰ به تأمین 
اجتماعی اختصاص یافت و سهم سازمان از سایر 
دستگاه ها تفکیک شــد. جواهری با بیان اینکه 
در بودجه ســال جاری ردیف مستقلی در الیحه 
دولت برای پرداخــت مطالبات تأمین اجتماعی 
لحاظ شده، گفت: مبلغ پیش بینی شده در الیحه 
دولت پاســخگوی نیاز تأمین اجتماعی نبود و با 
پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی، سقف این 
بند از بودجه به ۱۵۰هزار میلیارد تومان افزایش 

یافت و با پیشنهاد عبدالرضا مصری سهم سازمان 
تأمین اجتماعی از سایر دستگاه ها تفکیک شد 
و مبلغ ۹۰هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی 
اختصاص یافت. وی ادامــه داد: دغدغه مجلس 
نیز توزیع عادالنه این مبلغ بود و پس از بازگشت 
بودجه به کمیســیون تلفیق پرداخت ۹۰هزار 
میلیارد تومان به تأمیــن اجتماعی به تصویب 
کمیسیون رسید. معاون حقوقی، پارلمانی و امور 
بین الملل تأمین اجتماعی با تشکر از نمایندگان 

مجلس و تشــکر از موافقت نماینــده دولت در 
کمیســیون تلفیق با پیشــنهادات مطروحه از 
سوی نمایندگان مجلس گفت: امیدوارم مصوبه 
کمیســیون تلفیق در صحن علنــی مجلس به 
تصویب نهایی برسد و با اجرایی شدن این قانون 
متناسب سازی حقوق بازنشســتگان و بهبود و 
ارتقای خدمات سازمان تأمین اجتماعی به نحو 
مطلوب انجام شود و شاهد افزایش رضایت مندی 
جامعه تحت پوشش ســازمان تأمین اجتماعی 

باشیم. جواهری پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی 
برای بهبود شرایط مالی و ارتقا خدمات این سازمان 
را خواســت و مطالبــه تشــکل های کارگران و 
بازنشستگان دانست و گفت: این تشکل ها تالش 
و پیگیری زیادی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق 

داشتند.

معاون سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

پرداخت ۹۰هزار میلیارد تومان از دیون دولت به صندوق بیمه ای کارگران

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین 
حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ همانند سال های قبل به صورت 

ملی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

حاتم شــاکرمی افزود: با برگزاری هشــت جلسه 
کمیته مزد در ســال جاری و افزایش ۲۰درصدی 
این جلســات نسبت به مدت مشــابه سال قبل، 
مصوبه های نهایی این کمیته برای اعضای شورای 

عالی کار ارائه شد. وی ضمن تاکید بر تعیین حداقل دستمزد 
۱۴۰۰ به صورت ملی، گفت: اگرچه این ظرفیت در قانون 
وجود دارد که مزد منطقه ای یا براساس صنایع خاص 
تعیین شود اما براساس تصمیم شورای عالی کار 
مقرر شد طرح پژوهشی نسبت به تبعات و بررسی 
دالیل عدم موفقیت تجربه مــزد منطقه ای در 
گذشته و همچنین زیرساخت های آن انجام شود 

و با اعالم نتایج این پژوهش و روشن شدن تبعات برای سال های 
بعد شورای عالی کار به این موضوع ورود کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، خاطرنشان کرد: این پژوهش 
زیر نظر کمیته راهبری متشکل از نمایندگان گروه های کارگری 
و کارفرمایی عضو شورای عالی کار و مرکز پژوهش های مجلس، 
موسسه کار و تامین اجتماعی انجام می شود و سایر مراکز علمی 

مرتبط بر اجرای این طرح پژوهشی نظارت می کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دستمزد ۱۴۰۰ مانند سال های قبل تعیین می شود

 برخورداری از بازنشستگی 
پیش از موعد برای کارگران 
معدن، از نان شب واجب تر 

است. اگر قرار باشد یک 
کارگر بیش از 2۰سال در 

معدن کار کند، دیگر باید 
پیکر بیجان او را بیرون 

بیاورند و بازنشسته کنند

تا زمانی که سازمان تامین 
اجتماعی مطالبات خود را از 
دولت نگیرد و از ابزار ایجابی 

برای مجاب کردن دولت به 
پرداخت بدهی انباشته خود 

برخوردار نباشد، نمی توان 
به سراغ اصالحات 

پارامتریک رفت

 شماره   750 /   شنبه 16 اسفند   1399  /   22  رجب 1442  / 6 مارس   2021


