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کاهش نرخ بیکاری در قم
اســتاندار قم با تأکید بر لزوم احیای واحدهای 
راکد و نیمه راکد صنعتی در استان، گفت: براساس 
آمارهای منتشــر شده پاییز امســال نرخ بیکاری 
اســتان به ۸درصد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، 
بهرام سرمست اظهار داشت: حفظ ظرفیت اشتغال 
و ایجاد اشتغالزایی از اولویت های اصلی اقتصادی 
قم است و خط قرمز استان در این راستا جلوگیری 
از تعطیلی واحدهــای تولیدی و بیــکاری حتی 
یک کارگر است. اســتاندار قم با بیان ظرفیت ها و 
فرصت های توســعه در بخش خصوصــی، افزود: 
توسعه اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی رونق 
ویژه ای خواهد داشــت. وی با تأکید بر لزوم احیای 
واحدهای راکد و نیمه راکد صنعتی در استان، ادامه 
داد: از ابتدای ســال جاری ۳۰ واحد صنعتی راکد 
با اشتغال ۵۲۰ نفر و سرمایه گذاری ۶۱۲ میلیارد 
تومانی به مدار تولید بازگشته است. وی ۸۲ فرصت 
ســرمایه گذاری با قابلیت مجوزهای بی نام جهت 
رونق ســرمایه گذاری در قم را مورد توجه قرارداد و 
تصریح کرد: از این بین ۲۶ فرصت سرمایه گذاری 
برای مشارکت ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
عرضه شده و مقدمات ســرمایه گذاری در برخی از 
آنها عملیاتی نیز شده است. استاندار قم از اقدامات 
و اهتمام مسئولین استان در کاهش بیکاری و حفظ 
اشغال خبر داد و افزود: نرخ بیکاری قم در پایان فصل 
پاییز به ۸درصد کاهش یافته و این دستاورد مهمی 

در بخش اقتصادی استان است.
    

کمیسیون تلفیق تصویب کرد:
افزایش بودجه برای پرداخت 

مطالبات تامین اجتماعی
در جلسه عصر روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق، 
اعتبار بند و تبصره دو الیحه بودجه افزایش یافت. به 
گزارش ایلنا، در این جلسه، اعتبار پیش بینی شده در 
بند )و( تبصره )۲( الیحه بودجه از ۹۰هزار میلیارد 
تومان به ۱۵۰هزار میلیــارد تومان افزایش یافت. 
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در این رابطه اعالم 
کرده اند که ۹۰هزار میلیارد تومان از این ۱۵۰هزار 
میلیارد تومان قرار است صرف اجرای همسان سازی 

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شود.
    

نیروهای شرکتی مخابرات خطاب به رئیسی:
تبعیض را از محیط های کاری 

رفع کنید

نیروهای شرکتی مخابرات کشور در نامه ای به 
رئیس قوه قضاییه، خواســتار حل مشکالت خود 

شدند.
به گزارش ایلنــا، در این نامه آمده اســت: »با 
توجه به تورم موجود و خط فقر ۷ میلیون تومانی، 
آیا رواســت که در یک مجموعه و یک تیم کاری 
و در زیر یک ســقف، عده ای ماهانه بیش از ده ها 
میلیون تومان و عده ای دیگر فقط به گناه شرکتی 
بودن کمتر از ســه الی ســه و نیم میلیون تومان 
دســتمزد دریافت کنند؟ متأســفانه مسئولین 
شرکت مخابرات ایران و شرکت های زیرمجموعه 
آن، گوش شنوا و دست گیرای مشکالت ما نبوده اند 
بلکه بالعکس با تنظیم قراردادهــای کاری پر از 
ایراد، ازجمله طبقه بندی نیروهای دارای ســابقه 
کاری طوالنی )حداقل ۱۰ سال( و دارای مدارک 
معتبر دانشــگاهی در گروه شــغلی متصدی که 
معادل تحصیالت ســیکل و نهایت دیپلم است، 
انعقاد قراردادهای کوتاه مدت ســه ماهه و اخیراً 
قراردادهای موقت با حداقل دستمزد و فاقد هرگونه 
مزایای قانونی دیگر نظیر ارتقای شغلی، اختصاص 
مرخصی استعالجی، استحقاقی و ذخیره کردن 
آنها، دریافت وام، رفاهیات، مناسبت ها و...، هر روز 
بیش از پیش عرصه رزق و روزی و مطالبات بحق و 

قانونیمان را بر ما سخت کرده اند«.
در بخش دیگری از این نامه می خوانیم: »خواهان 
اجرای صحیح و کامل قانون طبقه بندی مشــاغل 
و یکسان ســازی دســتمزدها، حذف پیمانکار و 
انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات و جذب نیروی 
رســمی از نیروهای موجود در بخش خصوصی در 
صورت بازنشسته شدن نیروهای رسمی هستیم. 
لذا بدینوسیله از شما که حامی تمام اقشار جامعه 
به خصوص اقشــار مظلوم و ضعیف و آسیب دیده 
هستید، عاجزانه تقاضا داریم مشــکالت قرارداد 
نیروهای شرکتی با مخابرات را بررسی کرده و ضمن 
درخواست ارائه توضیح از مسئولین مخابرات ایشان 
را مجاب کنید نسبت به انجام درست قوانین برای 

نیروهای شرکتی اقدام کنند«.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

این روزها نه حــال کارگران خوب 
اســت و نه بزرگترین سازمان کارگری 
کشور یعنی »تامین اجتماعی«. در این 
اوضاع، از قانون گریزی های مکرر دولت 
و نهادهای اقتصادی آن مانند مقاومت 
در مقابل افزایش عادالنه دستمزد یا عدم 
پرداخت بدهی های انباشــته به تامین 
اجتماعی که بگذریم، بخشــی از گناه 
نامســاعد بودن احوال جامعه کارگری 
بر گردن کارفرمایان است، به خصوص 
کارفرمایانی که خــود را صاحب حق و 
فعال مایشاء در کارگاه ها می دانند و به 

احدی پاسخگو نیستند.
قانون گریزی ها و هنجارشکنی های 
کارفرمایان متعدد اســت و ســطوح 
متفاوت دارد اما »ناصر آقاجری«، فعال 
کارگری پروژه ای، این قانون گریزی ها 
را معلول استیالی نئولیبرالیسم و تعدیل 
ساختاری و رســوخ این مناسبات ضد 
کارگــری در روابط کار ایــران می داند 
و می گویــد: چند مــدل قانون گریزی 
برجسته، راه را برای سرمایه داری سودجو 
همواره کرده اســت. رواج قراردادهای 
موقت و فراموشــی الزام به عقد قرارداد 
دائم در کارهای مستمر، خروج مناطق 
وسیعی از کشور از شمول قانون کار به 
بهانه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و خروج کارگاه هــای کوچک از برخی 
الزامات قانون کار. در نهایت، عدم اجرای 
اصولی از قانون اساسی که در ارتباط با 

حقوق مردم هستند ازجمله اصل ۴۳.
»حسین حبیبی« عضو هیات مدیره 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور 
نیز قانون گریزی هــای کارفرمایان را 
نتیجــه دادنامه ۱۷۹ دیــوان عدالت و 
وجهه قانونی بخشیدن به قراردادهای 
موقت می دانــد؛ دادنامه ای که موجب 
شده کارگران در هیچ شرایطی، جرات 
شــکایت به نهادهای قانونی و پیگیری 

حق و حقوق خود را نداشته باشند.
اما قانونگریزی های کارفرمایان، به 
طور کلی در چند دســته قابل تقسیم 
اســت و چگونه هم به ضرر کارگر و هم 

به ضرر تامین اجتماعی تمام می شود؟
مزد و حقوق توافقی

یک دسته از این قانون گریزی ها به 
مقوله ای تحت عنوان »مــزد و حقوق 
توافقی« بازمی گــردد. در این مقوله، 
کارفرمایان، کارگران ناچار و مستاصل 
را که برایشان فرصت های شغلی چندانی 
وجود ندارد و در گروه »کارگران ســاده 
و آســیب پذیر« دسته بندی می شوند، 
مجبور به توافق بر ســر دســتمزدی 
می کنند که از حداقل دستمزد مصوب 
شــورای عالی کار پایین تر است. البته 
این توافق بیشتر شفاهی و زبانی است 
و کارفرما برای اینکه به اصطالح گزک 
دست کارگر و اداره کار ندهد، هیچ متن 
مکتوبی تحت عنوان قرارداد کار، امضا 
نمی کند و در اختیار کارگر قرار نمی دهد.

در این شــرایط، کارگر ساده ای که 
گاهی سوءسابقه دارد یا چندان مهارت 

و تخصص و سوادی ندارد، از ترس بیکار 
شدن به این استثمار خودخواسته تن 
می دهد و بعضاً حتی اگر کالهش در اداره 
کار بیفتد از ترس کارفرمای زورگو، قدم 

در آنجا نمی گذارد.
»مریم« یکی از همین کارگران است. 
وی که همســر یک زندانی اســت و در 
حد سیکل درس خوانده، در کارگاهی 
وابسته به یک موسسه خیریه در اصفهان 
کار می کنــد. کارفرما بــه ازای دوخت 
هر زیپ، مبلغ ناچیزی بــه او می دهد. 
قرارداد توافقی و شــفاهی مریم از نوع 
»قراردادهای حجمی« است و در ازای 
تمام کــردن حجمــی از کار، کارمزد 

می گیرد.
او در ارتباط با میزان حقوق دریافتی 
خود می گوید: خیلی خــوب کار کنم، 
هفتــه ای ۲۵۰ یــا ۳۰۰هــزار تومان 
کاسب هستم. از بیمه خبری نیست اما 
همین حقوق را هم با هــزار منت به ما 
می دهند. مدام می گویند هیچ کس به 
شما کار نمی دهد و ما در راه رضای خدا 

استخدام تان کردیم!
مریم، اشــتغال »بیگاری گونه« با 
دســتمزد ماهانه ۸۰۰هزار تومانی را 
با هزار خــون دل خــوردن و مصیبت 
تحمل می کند و بر این باور اســت که 
شــاید با مهارت آموزی در این کارگاه و 
به آهستگی راه افتادن، بتواند در آینده 
جایی دیگر با حقوق بهتر یا برای خودش 
در خانــه، کار کند و درآمد بیشــتری 

داشته باشد.

»مزد و حقوق توافقی« یک روال رایج 
از قانون گریزی های کارفرمایان است که 
بیشتر در کارگاه های کوچک یا زیرپله ای 
و دور از چشــم بازرســان کار و تامین 
اجتماعی اتفاق می افتد. سوژه استثمار 
در این شیوه، کارگران ساده و در معرض 
آسیب هستند که اساساً جرات شکایت 
یا دادخواست ندارند. این قانون گریزی، 
هم بخش قابل توجهی از کارگران شاغل 
کشور را از حداقل های مزدی، حمایتی و 
معیشتی محروم می کند و هم سازمان 
تامین اجتماعی را از حق بیمه ای که باید 
بابت اشتغال این گروه دریافت می کرد، 

بی نصیب می کند.
 بیمه توافقی و

 قراردادهای صوری کار
اما قانون گریزی های کارفرمایان و 
الاقل آنچه »کاله گذاشتن سر سازمان 
تامین اجتماعی« به حســاب می آید، 
محدود به حقوق توافقی و کارگاه های 
کوچک نیســت. در برخی کارگاه های 

فنی و تخصصــی که محل اشــتغال 
کارگران باســواد و ماهر اســت، شاهد 
وجه دیگری از قانون گریزی کارفرمایان 
و سودجویی آنها هستیم. آنچه در این 
کارگاه ها رخ می دهد، توافق بر سر بیمه 
پرداختی به سازمان تامین اجتماعی یا 
اصطالحاً »بیمه توافقی« است. در این 
کارگاه ها که عموماً بازه دســتمزدهای 
پرداختی باالســت، کارگران به اراده و 
خواست خودشان قراردادی صوری را 
امضا می کنند که در آنها، دســتمزد در 
حدود حداقل مزد یا کمی بیشتر است. 
کارفرمایان براســاس این قرارداد، حق 
بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت 
می کنند اما دستمزدی که آخر هر ماه 
»واقعاً« به حساب کارگر متخصص واریز 

می شود، بسیار باالتر از این عددهاست.
عباس، یک مهندس ارشد IT است 
که در یکی از شــرکت های تکنولوژی 
اطالعات و تامین و نگهداری شبکه های 
کامپیوتــری در تهــران کار می کند. 
دستمزد واقعی او ماهی ۹ میلیون تومان 
است اما در قرارداد صوری، دستمزد او ۴ 
میلیون تومان ذکر شده و براساس همین 
دســتمزد صوری، حق بیمه به حساب 

سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.
براساس بخشــنامه های سازمان 
تامین اجتماعی، حــق بیمه پرداختی 
در دو سال آخر خدمت، مبنای محاسبه 
بازنشســتگی قرار می گیــرد و اگر در 
این دو ســال حقوق ها نامتعارف باشد، 
۵ ســال آخر مبنا قرار خواهد گرفت. با 
این حساب، کارگرانی که با قراردادهای 
صوری، دستمزد اعالمی آنها بسیار کمتر 
از دستمزد واقعی اســت، در سال های 
آخر، این مساله را تصحیح می کنند و در 
مستمری دریافتی، حقوق تقریباً واقعی 

شده آنها مبنا قرار می گیرد.
بیمــه توافقــی، شــیوه جدیدی 
از قانون گریزی کارفرمایان اســت که 
در دســته »فرارهای بیمــه ای« قرار 
می گیرد. به اعتقاد کارشناســان رفاه 
و تامیــن اجتماعی، فرارهــای مکرر و 
متعدد بیمه ای کارفرمایان، یکی از علل 
بحران منابع و مصارف ســازمان تامین 
اجتماعی اســت. بنابراین اگرچه علت 
اصلی بحران منابع و مصارف ســازمان 
و کاســتی گرفتن ورودی ها نسبت به 
خروجی ها، عدم پرداخت بدهی بیش 
از ۳۴۰هــزار میلیارد تومانــی دولت و 
عدم اهتمام برای پرداخت آن است و در 
مرحله بعد، تعهدات بدون پشتوانه برای 
حمایت از گروه های خاص، سبب ساز این 
بحران شده اما نمی توان نادیده گرفت که 
فرارهای بیمه ای کارفرمایان نیز در این 

زمینه تاثیر بسیار دارد.
اگر »حقوق واقعــی کارگران« که 
ماهانه به حســاب آنها واریز می شود، 
مبنای اصلی برای پرداخت میزان حق 

بیمه کارگر قرار بگیــرد، ورودی های 
سازمان به میزان قابل توجهی افزایش 
یافتــه و از تعمیق بحــران جلوگیری 

می شود.
آقاجری در این رابطه با تاکید بر اینکه 
کارفرمایان به انحای مختلف، از حق بیمه 
پرداختی به سازمان می زنند و بخشی از 
حق بیمه کارگر را به جیب خود می ریزند، 
از کارگــران پــروژه ای و متخصص در 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی های جنوب 
مثال می زند که کارفرمایان پیمانکار، 
در موارد بسیاری بدون اطالع کارگران، 
حق بیمه آنها را واریز نمی کنند و زمانی 
که کارگر فکر می کند زمان بازنشستگی 
او رســیده، به تامین اجتماعی مراجعه 
می کند و آن زمان تــازه می فهمد که 
بخش عظیمی از حق بیمه او توســط 

پیمانکاران مختلف به تاراج رفته است.
وی ادامــه می دهــد: کارگــران 
متخصــص و پــروژه ای بســیاری را 
می شناسم که بعد از ۵۰ سال کار فنی، 
نمی توانند بازنشست شوند چون مثال۳۰ً 
سال از این ۵۰ سال، لیست بیمه برایشان 

رد نشده است!
 کاله توامان بر سر کارگر 

و تامین اجتماعی
در این اوضاع و احــوال، یک نتیجه 
ســاده می توان گرفــت: کارفرمایان 
ســودجو با هزار حیله و ترفند، هم سر 
کارگر کاله می گذارند و هم سر سازمان 

تامین اجتماعی.
کارگر چون حق اعتراض ندارد به هر 
شکلی از استثمار و حق کشی تن می دهد 
و چیــزی نمی گوید و ســازمان تامین 
اجتماعی نیز از آنجا کــه نظارت کافی 
و دقیق بر پرداختی هــای کارفرمایان 
صورت نمی دهد و به اندازه کافی بازرس و 
ناظر ندارد، از تخلفات کارفرمایان راحت 
عبور می کند و اقدامی صورت نمی دهد. 
در این میان، یک گروه از خرده بورژوازی 
که همواره دنبــال کاله به کاله کردن و 
سود بیشتر به جیب زدن هستند، حسابی 
منتفع شــده و هر روز فربه تر از قبل می 
شوند. حق قانونی کارگر و حق بدیهی 
ســازمان تامین اجتماعی، به سادگی 
به جیب های فراخ این گروهِ ســودجو 

سرازیر می شود!

بیمه گریزی؛ کاله گشادی بر سر کارگر و تامین اجتماعی

روابط کار از قانون تهی شده است

خبر

در حالی که پیش از این آخرین مهلت پرداخت 
آورده اولیه برای متقاضیــان و کارگران ثبت نام 
کرده در سامانه جامع اقدام ملی مسکن ۳۰ دی 
ماه اعالم شده بود، معاون وزیر کار از تمدید مهلت 
واریز آورده اولیه و تکمیــل موجودی کارگران و 
زنان سرپرست خانوار شــاغل کارگر تا ۷ بهمن 

ماه خبر داد.
به گزارش ایسنا، مطابق اعالم معاونت فرهنگی 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهلت 
واریز آورده اولیه برای متقاضیان دارای شــرایط 
ویژه کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و 
زنان سرپرست خانوار شاغل کارگر که پیش از این 

در سامانه جامع اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند 
تا ۷ بهمن ماه تمدید شده است.

تســهیالت و اقدامات حمایتی وزارت کار در 
طرح مسکن ملی، کارگران، بازنشستگان و سایر 
گروه های هدف واجد شــرایط ثبت نام شده در 
این طرح را دربرمی گیرد و پیش بینی می شود با 
اختصاص کمک های دولت و حمایت مالی وزارت 
کار، قیمت تمام شده مســکن برای کارگران تا 

۲درصد کاهش یابد.
طبــق این گزارش، دی ماه ســال گذشــته 
تفاهم نامــه مشــترک میــان وزارت کار و راه و 
شهرســازی به منظور تأمین مسکن کارگران و 

بازنشســتگان تامین اجتماعی در قالب ساخت 
۲۰۰هزار واحد مســکونی به امضا رسید. در این 
راستا تفاهم نامه ســه جانبه ای میان وزارت کار، 
شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه اسکان 
منعقد شد که براساس آن، اتحادیه تعاونی های 
مسکن کارگران )اسکان( مدیریت ساخت ۳۰هزار 
واحد مسکونی را برعهده گرفت و مقرر شد ۱۰هزار 
واحد آن حداکثر ظرف سه سال در ۱۰ شهر جدید 
در استان های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، 
بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس، 
مرکزی و سیستان و بلوچستان احداث و کارگران 
از مزایای اجرای تفاهم نامه بهره مند شوند. امضای 

این تفاهم نامه ســه جانبه در واقع اولین قرارداد 
اجرای طرح اقدام مســکن ملی ویژه مشموالن 
تحت پوشش قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی 
بود که با هدف ساخت ۱۰هزار واحد مسکونی در 

شهرهای جدید آغاز شد.
براســاس آخرین آمارها از مجموع ۸۵۰هزار 
نفر از کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران 
واجد شــرایط ثبت نام کننده در طرح اقدام ملی 
مسکن، ۱۷۵هزار نفر در فرایند ثبت نام، پرداخت 
آورده اولیه و تکمیل موجودی قرار گرفته و بیش از 
۶۲هزار و ۵۸۰ نفر از ثبت نام کنندگان طرح اقدام 
ملی مسکن را زنان سرپرســت خانوار تشکیل 

داده اند. با توجه به آنکه مهلت تکمیل موجودی 
یک هفته دیگر تمدید شــده، کارگــران و کلیه 
مشموالنی که در فرآیند ثبت نام طرح اقدام ملی 
مسکن واجد شرایط شناخته شــده اند تا هفتم 
tem.mrud. بهمن ماه فرصت دارند به سامانه

ir مراجعه و نسبت به واریز ۴۰ میلیون تومان آورده 
اولیه خود اقدام کنند.

تمدید مهلت یک هفته ای کارگران برای واریز آورده مسکن ملی

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسالمی کار درباره 
کارگرانی که مزایای مزدی قانون کار را دریافت نمی کنند، گفت: 
متأسفانه شاهدیم کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند 
که حداقل های قانونی را دریافت نمی کنند. این کارگران در 

بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند و مشمول 
سایر مزایا نمی شوند.

فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم با بیان 
اینکه ۹۶درصد قراردادهای کار موقت است، گفت: به صورت 
حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای 

شغلی بهره مند نیستند.
وی با بیان اینکه یکی از دالیلی کــه نمایندگان کارگران 
مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردند، بحث این بود که کارفرمایان 
بسیاری در کشــور وجود دارند که حق و حقوق کارگران را به 
صورت کامل پرداخت نمی کنند ادامه داد: درســت است که 

پرداخت حق سنوات، بن خواروبار و حق مسکن یک قانون است 
اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمی شود.

توفیقی بیان کــرد: دولتمردان می گوینــد اگر کارگری 
این مزایا را دریافت  نمی کند، به ادارات کار شــکایت کند. اما 
به راستی کدام کارگر شــکایت می کند؟ کارگری که قرارداد 
شفاهی دارد شکایت کند؛ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار 
قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در 
اداره کار نیست، شــکایت کند؛ کارگری که از ترس بیکاری و 
نداشتن امنیت شغلی کار می کند، شکایت کند یا کارگری که 

هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسالمی کار با بیان 
اینکه ۳۰سال از تصویب قانون کار می گذرد اما قانون کار برای 
کارگران در کارگاه های کوچک اجرا نمی شــود، گفت: بهتر 
است برای افزایش دستمزد پایه حقوق افزایش پیدا کند که اگر 
کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از پس هزینه های 
زندگی بربیاید. توفیقی گفت: بهره وری دستمزد و ماده ۴۱ در 
دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر 
است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند. حداقل 
دســتمزد کارگران مطابق هزینه های سبد معیشت بسیار از 

هزینه های زندگی کمتر است.

35درصد کارگران قرارداد موقت، فقط پایه حقوق می گیرند

اگر حقوق واقعی کارگران 
که ماهانه به حساب آنها 

واریز می شود، مبنای اصلی 
برای پرداخت میزان حق 

بیمه کارگر قرار بگیرد، 
ورودی های تامین اجتماعی 

به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته و از تعمیق 
بحران جلوگیری می شود

مزد و حقوق توافقی، روال 
رایجی از قانون گریزی های 
کارفرمایان است که بیشتر 

در کارگاه های کوچک یا 
زیرپله ای اتفاق می افتد. 

کارگران ساده این کارگاه ها 
اساساً جرات شکایت یا 

دادخواست ندارند
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