
t oseei r ani . i r
4

دسترنج
 شماره  1129 /    پنجشنبه  6 مرداد   1401  /     28 ذی الحجه 1443  /  28 جوالی   42022

اخبار کارگری

در جریان روز تکریم بازنشســتگان، 
مدیران صندوق های بیمه ای و سرپرست 
وزارت کار از آغاز تدویــن تغییراتی در 
پارامترهای خدماتــی و بیمه ای دولت 
برای بازنشستگان خبر دادند. »محمد 
اســکندری« مدیرعامــل صنــدوق 
بازنشستگی کشوری گفت که »اصالح 
سن بازنشستگی در دستور کار قرار دارد« 
و »محمدهادی زاهدی وفا« سرپرست 
وزارت کار از باالرفتــن امید به زندگی و 
بی معنا بودن بازنشستگی به این دلیل 
که همه به نوعی تا آخر عمر کار می کنیم« 
ســخن گفته و بر افزایش سن متوسط 
ایرانیان و امید به زندگی به عنوان دلیل 
مهم نیاز به افزایش ســن بازنشستگی 
تاکید کرد. »علیرضا حیدری« نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و 
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی 
در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا توضیحات 

قابل اعتنایی در این باره مطرح کرد.

بحث افزایش سن بازنشستگی 
و اصالح آن از چــه زمانی مطرح 

شده است؟
بحث اصالحات شاخص های عددی 
یا اصالحات پارامتریک در مورد ســن 
بازنشستگی مســأله جدیدی نیست. 
این بحث در برنامه ششــم توسعه آمده 
بود که در سال های پایانی تصدی گری 
علی ربیعی در پســت وزارت کار از متن 
برنامه ششم توسعه حذف شد. آن تیم از 
دولت به دالیلی با این شکل از اصالحات 
پارامتریک مخالفت داشت. اما به هرحال 
بحث اصالح سن بازنشستگی در ایران 
اصال مقوله و بحث جدیدی نیســت و 

سال ها در محافل فنی مورد بحث است.
اســتدالل حامیان اصالحات 
ســنی و پارامتریک که منجر به 
افزایش سن بازنشستگی خواهد 

شد، چیست؟
در ســال ۱۳۵۴ که قانــون تامین 
اجتماعی تدوین شــد، امید به زندگی 

مردم حدود ۵۶ســال بود امــا اکنون 
پس از نیم قرن به دلیــل کاهش فوت 
کودکان، مــرگ و میر مــادران باردار، 
افزایش امکانات پزشکی و درمانی برای 
ســالمندان و مواردی از این دست، این 
ســن امید به زندگی به ۷۶سال رسیده 
و بیش  از ۲۰ســال رشــد کرده است. 
ما در ایران با انبوه مــرگ کودکان زیر 
۵ســال مواجه بودیم که اغلب به دلیل 
بیماری های واگیر و امثــال آن از بین 
می رفتنــد. این میزان مــرگ و میر به 
همراه  عدم وجود تکنولوژی برای درمان 
افراد کهنسال دارای فشار و قند خون در 
آن روزگار، تعداد مرگ و میر را به شدت 
افزایش می داد و روی شــاخص امید به 
زندگی تاثیر معناداری می گذاشــت. 
اکنون امید به زندگی باال باعث شده تا 
گزینه افزایش سن بازنشستگی به یکی از 
گزینه های سیاست گذاران برای کاهش 
میزان فشــار مالی بر ذخایر صندوق ها 

مطرح شود.
بــا ایــن حســاب ســخن آقای 
»اســکندری« مدیرعامــل صندوق 
بازنشستگی کشوری اساسا بیراه نبوده 
و تا حد زیادی در رابطه با نســبت امید 
به زندگی و ســن بازنشستگی تحلیل 
درستی است. در شرایطی که براساس 
رای دیوان عدالــت اداری حتی پس از 
مرگ فرد بازنشســته که شاید ۲۰سال 
حقوق بازنشستگی دریافت کرده باشد، 
همسر و نسل اول و حتی دوم نیز می تواند 
از حقوق بازنشستگی بهره مند شود و در 
شرایطی که طول بازنشستگی هم برای 
شخص بازنشسته و هم برای بازماندگان 
بســیار زیاد است، الزم اســت از لحاظ 
محاســبات اکچوئری دوباره بررســی 
کارشناسی به عمل آمده و اصالحاتی در 
پارامترها و ارقام و شاخص های قوانین 

بازنشستگی صورت گیرد.
آیا در شرایط فعلی این اصالحات 
برای صندوق های بازنشســتگی 

ضروری است؟
در شرایطی که شــما با کاهش نرخ 
بازده ســرمایه گذاری در کشور مواجه 
هســتید، امید به اینکه تنهــا از طریق 
ســرمایه گذاری حق بیمه های واریزی 
به صنــدوق، مصارف صنــدوق تامین 
شود، بعید است. طول مدت زمان حق 
بیمه پرداختی در ایران با توجه به شرایط 

اقتصــادی ناپایدار موجــود چندان در 
شرایط مناســبی قرار ندارد و الزم است 
مدت زمان بیشتری صرف پرداخت حق 
بیمه به صندوق هــای تامین اجتماعی 
شود. ســطح دستمزد شــاغالن نیز از 
پارامترهای موثری است که باید در کنار 
میزان حق بیمــه پرداختی مورد توجه 
باشــد تا بتوان در این شرایط اصالحات 
پارامتــری را در مورد ســن و ســابقه 

بازنشستگی انجام داد.
این مســأله باعث ثبــات تعهدات 
صندوق ها در بلندمدت می شــود. اگر 
شــما در آینده به چنین اصالحاتی تن 
ندهید، از هم اکنون باید منتظر باشــید 
که صندوق های بزرگــی مانند تامین 
اجتماعی و کشوری به سرنوشت دیگر 
صندوق های بسیار زیان ده ورشکسته 
که ضریب پشــتیبانی بســیار پایینی 
دارند، ملحق شوند. در آن صورت شاهد 
چسبندگی معنادار صندوق ها به وجوه 
عمومی و بودجه جاری کشور خواهیم بود 
و دولت مدام باید برای تغذیه صندوق ها از 
جیب خود )یعنی جیب مردم( خرج کند 
تا صندوق ها سرپا بمانند. این مسأله دقیقا 
باعث می شود که هزینه برای صندوق ها 
از طرف دولتی که خود هم اکنون دارای 
کسری بودجه است، به تورم بیشتر دامن 
زند. این سیاست از جنبه عقالنی درست 
نخواهد بود زیرا دولت از طریق ابزار خود 
از داخل اقتصاد، منابع برای صندوق های 
بدهکار فراهم می کند و این ممکن است 
با مالحظات موجــود در زمینه توزیع 
عادالنه منابع همخوانی نداشــته باشد. 
هزینه اجرای این فرآیند نیز توسط دولت 
از آن کسر می شود که با کارگزاری دولت، 
عمال هزینه های جاری دوباره افزایش 

پیدا می کند.

در ایران بــا توجه بــه اینکه 
بازنشســتگی زودتر از کشورهای 
مختلف رخ می دهد، بســیاری از 
بازنشستگان به بازار کار بازمی گردند. 
از سویی مخالفان این نظر معتقدند 
پایین بودن سن بازنشستگی در ایران 
یکی از دالیــل کنترل نرخ بیکاری 
باالی موجود است و با ارتقای سن 
بازنشستگی، عمال راه برای کاهش 
بیکاری سد می شــود. میان این دو 
ایده کدامی ک دارای یک پیوست 
مناسب در حوزه نسبت بازار کار و سن 

بازنشستگی است؟
آمار نفوس و مســکن در سال های 
گذشــته دربــاره وضعیت بــازار کار و 
نسبت های ســنی افراد درون بازار کار 
ایران بسیار تکان دهنده بود. طبق برخی 
مطالعات تعداد کسانی که در سن بیش از 
بازنشستگی و پس از منفک شدن از شغل 
و دریافت حقوق دائمی مستمری، به بازار 
کار بازگشتند، چیزی حدود ۱۰درصد 
است و اگر بررسی ها با لحاظ بازنشستگی 
پیش از موعد بخشی از افراد انجام شود، 
شاید شامل افراد بیشــتری در بازار کار 
کشور باشد. این درحالی است که برخی 
از افراد بازنشسته پس از فراغت از شغل 
ثابت خود و شــروع دوران بازنشستگی، 
وارد دو یا حتی ســه شــغل می شوند و 
فرصت های بیشتری را نیز بنابر مشاهدات 
اشــغال می کنند. بخش قابل اعتنایی 
از بازنشستگان در مشــاغل بعد از دوره 
بازنشستگی خود در این بررسی اظهار 
کردند که بیش از ۴۴ساعت کار کرده و 
مقدار زیادی اضافه کاری انجام می دهند.

طبق آمار ۵سال پیش، حدود 
دو میلیون نفر شــاغل رســمی 
بازنشسته شــده در کشور وجود 
داشت. در چنین شرایطی که آمار 
واقعی می تواند بسیار بیشتر باشد، 
به نظر شــما راهکار اصالح نظام 
بازنشستگی آن هم به طریقی که 
باعث بحران در بازار کار نشــود، 

چیست؟
بخش عمده ای از راهکارها این است 
که ما باید با سیاست های مختلف دالیل 
بازگشــت بازنشســتگان به بازار کار را 
حذف کنیم. مهمتریــن راهکار بهبود 
سطح معیشــت و حقوق بازنشستگی 
مستمری بگیران است. اگر یک زندگی 

منصفانه و دریافتی معقول را بتوانیم برای 
بازنشستگان فراهم کنیم، اساسا دلیلی 
وجود ندارد که بازنشستگان به بازار کار 
بازگردند. جبر معیشــتی عامل اصلی 
آزادنشدن فرصت های معنی دار شغلی 

از سوی بازنشستگان است.
دلیل دیگر بازگشت بازنشستگان به 
بازار کار این است که کارفرمایان دوست 
دارند نیروی کار بازنشسته خود را حفظ 
کنند. یک دلیل این است که دیگر الزم 
نیست حق بیمه بپردازند و از این طریق 
چیزی حدود یک چهارم حقوق پرداختی 
را نزد خود نگه می دارند و از سوی دیگر 
این کارگران به دلیل تجربه فراوان بسیار 
ماهرتر هستند. از این نظر بهره وری آنها 
بسیار باالست. از سوی دیگر بسیاری از 
کارگران بازنشسته از سر اجبار وارد بازار 
کار می شوند. حدود دو میلیون بازنشسته 
حداقل و زیر حداقل دریافت می کنند و 
عدم کفایت معیشــت در برخی بسیار 

شدید است.
اینکه بازنشســته با پرداخت 
حق بیمه بیشتر در دوره طوالنی تر 
بازنشســته شــود، در دوران 
بازنشستگی باعث می شود درآمد 
و حقوق بازنشســتگی بیشتری 

داشته باشد؟
پاســخ به این ســوال بایــد از نگاه 
صندوق دار باشد. از نگاه صندوق داری، 
وقتی طول مدت پرداخــت حق بیمه 
بازنشستگی در دوران اشتغال از نظر سن 
و سابقه افزایش پیدا کند، به این معناست 
که تعداد ورود به حوزه مستمری بگیری 
بلندمدت نیز کاهش پیدا می کند و این 
به نفع صندوق هاست. همین امروز اگر 
به جای قانون فعلی، کاری کنید که همه 
شاغالن با یک ســال تاخیر بازنشسته 
شوند، خواهید دید که به اندازه یک سال 
به نسبت جمعیت شاغل زمان مالی برای 
صندوق خریده می شــود. با یک تاخیر 
زمانی اندک، به هرحال تعهدات به نفع 
تولید منابع و با کاهش مصارف صندوق 
نتیجه سیاست اصالح سن بازنشستگی 
را می بینیم و این به پایداری صندوق ها 
کمک می کنند. چنیــن رفتارهایی از 
سوی دولت در مقابل صندوق ها البته در 

شرایط بحرانی رخ می دهد.
منظور از شــرایط بحرانی که 
دولت ها در آن تمایل پیدا می کنند 
تا سن بازنشستگی را اصالح یا زیاد 

کنند، چیست؟
زمانی که احساس شود صندوق ها از 
حالت تعادل و پایداری خارج می شوند، 
معموال دولت ها به اصالحات ساختاری 
و پارامتریــک در مدیریــت صندوق ها 
مبادرت می ورزند. با همه اصالحاتی که 
در خصوص منابع و مصارف می شود، باز 
هم صندوق ها مجبور خواهند در یک بازه 
زمانی بلندمدت به سمت میرایی حرکت 
کنند. علت این میرایی این اســت که 
اساسا سن جمعیتی در بیشتر کشورهای 
جهــان دیگر به دلیل کاهش ســرعت 
رشد جمعیت جوان نخواهد بود. امروز 
از نظر اجتماعی در مدیریت صندوق ها 
بحران هایی داریم. با اصالحات پارامتریک 
خدمات بیمه ای و اصــالح نرخ بازدهی 
سرمایه و تغییر پورتفوی این شرکت ها 
در بازار ســرمایه، می توان تــا حد قابل 
اعتنایی تاثیر معنادار بر دوام و پایداری 

صندوق های بازنشستگی گذاشت.
اگر دولت هــا بتوانند هزینــه اداره 

صندوق ها را کاهش و در سرمایه گذاری 
منابع موجود صندوق هــا تحول ایجاد 
کــرده یــا ورودی بیمه شــده و حق 
بیمه پرداز صندوق ها را از میان کارگران 
و شاغلین غیررســمی افزایش دهند، 
تا حدی می توانیم این انتظار را داشــته 
باشــیم که دولت در زمینه اصالح سن 
بازنشستگی احســاس اضطرار نکند. 
دولت می تواند با اتصــال صندوق ها به 
بانک های اطالعاتی گســترده، حجم 
پرداخت های به ناحق خــود را کاهش 
دهد. دولت می تواند از محل اصالحات 
دیگری، هزینه های خروجی و نشتی از 
صندوق ها را کاهش دهد و این حقیقتی 
است که قابل چشم پوشــی نیست اما 
با توجه به ساختار سیاســت گذاری و 
حاکمیتــی صندوق هــا و تاثیــر این 
ساختارها از تغییرات سیاسی و دولتی، 
نمی توان چنین انتظاری را از صندوق ها 
داشــت که به جای اصالح ساختاری، 
میزان اضطرار درباره اصالح پارامتریک 
تعهدات صندوق ها را بکاهند. در چنین 
شرایطی معموال مشــاهده می شود با 
هر تغییر مختصــری در قوه مجریه کل 
ســاختارهای مدیریتــی صندوق ها از 
مجــرای وزارت کار زیر و رو می شــود و 
شاید اکثریت قاطع مدیران )یا بیشتر( در 
تغییرات جابه جا شوند. در چنین شرایط 
ناپایداری، امکان برنامه ریزی بلندمدت 
برای اصالح ســاختاری وجود ندارد و 
به دلیــل  عدم وحدت رویه سیاســتی، 
انتظار اینکه تغییرات افراد به تغییرات 
سیاســت ها و راهبردها منتهی نشود 
نیز انتظاری عبث و بیهوده است. لذا در 
شــرایط فعلی اصالحات پارامتریک در 
تعهدات صندوق ها )مانند مورد ســن 
بازنشســتگی( از معــدود راهکارهای 
باقیمانده دولت هــا برای پایــداری و 
مهار بحــران صندوق هاســت زیرا در 
ســاختاری که رویکردهای دولت ها و 
جریانات سیاســی حاکم بر صندوق ها 
گاه ۱۸۰درجــه در تقابل با هم اســت، 
نمی توانیــد انتظار تغییــرات پایه ای و 
اصولی بلندمدت داشته باشید. ساختارها 
در نوسانات شــدید اصالح نمی شوند و 
طول مدت زمانی کوتاه مدیریتی مزید 
بر علت اســت. به یاد داریم که در دولت 
احمدی نژاد، عمر مدیریتی مســئوالن 
ســازمان تامین اجتماعی به یک سال 
نمی رسید و در این شــرایط نمی توان 
انتظار داشــت تا صندوق هــا فعالیت 

مستمری داشته باشند.
با ایــن ویژگــی نهــادی حاکم بر 
صندوق ها، در خال اصالحات پایدار در 
صندوق ها، شما با هزینه های اجتماعی 
باال مواجه خواهید بــود که روی دوش 
بیمه شدگان سنگینی خواهد کرد. اینکه 
تنها چاره کار افزایش سن بازنشستگان 
باشد، خود محصول همین خال و بی ثباتی 
و عدم امکان برنامه ریــزی برای اصالح 
پایدار و ساختاری است که در این شرایط 
هر چند نمی خواهیم ضرورت آن را انکار 
کنیم اما نباید فرامــوش کنیم که این 
اصالح، محصول این دسته از نقصان ها 

در ساختار صندوق هاست.

ناامیدی از اصالح ساختاری به دلیل تغییرات سریع در مدیریت صندوق های بیمه ای

وقتیافزایشسنبازنشستگیاجتنابناپذیرمیشود
احتمال افزایش حقوق 
برخی از کارمندان دولت

بر اســاس الیحه جدید دولت، شورای حقوق و 
دستمزد مجوز افزایش حقوق کارمندان را مجددا در 
اختیار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
 الیحه اصالح قانون بودجه ۱۴۰۱ در جلســه هیأت 
وزیران به تصویب رســیده و برای انجام تشریفات 
قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس ارسال شد.

در این الیحه که ۴ ماده دارد، اصالحاتی در قانون 
بودجه سال جاری اعمال خواهد شد. بر این اساس 
اصالحیه برای تبصره ۱۲ که مرتبط با مباحث حقوق 
و دستمزد کارکنان اســت هم در نظر گرفته شده 
است. به این ترتیب شــورای حقوق و دستمزد که 
پیش از این و بر مبنای قانــون بودجه ۱۴۰۱ امکان 
افزایش حقوق ها را نداشت، در صورت تصویب الیحه 
دولت در مجلس مجدداً مجــوز افزایش حقوق ها را 
دریافت می کند. به این ترتیب در صورت تصویب و 
تایید این الیحه در مجلس و شورای نگهبان، عمال 
امکان افزایش حقوق برخی کارکنان در تعدادی از 

دستگاه های اجرایی مهیا خواهد شد.
    

زمزمه های امیدبخش باال گرفته است؛
احتمال اصالح مصوبه

افزایش مستمری بازنشستگان در دولت
با گذشت یک هفته از نامه رسمی رئیس مجلس 
به رئیس جمهــور، مبنی بر ابطــال مصوبه افزایش 
مستمری بازنشستگان، زمزمه اصالح این مصوبه از 

سوی دولت شنیده می شود.
به گزارش ایلنا، عصر روز سه شنبه )چهارم مرداد( 
اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان و کانون 
بازنشستگان تهران با مدیرعامل تامین اجتماعی و 
معاونان او جلسه داشتند. در این نشست، نمایندگان 
بازنشستگان بر اجرای کامل مصوبه مزدی شورای 
عالی کار برای غیرحداقل بگیران )۳۸درصد افزایش 
به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان( تاکید کردند 
و خواستار اصالحات سریع شــدند و البته رویکرد 
مدیران دولتی تامین اجتماعی نیز منفی نبوده است.
طبق ایــن گــزارش، به احتمــال زیاد تــا روز 
پنجشنبه )امروز( اصالح مصوبه افزایش مستمری 
بازنشستگان براساس ماده ۹۶ و تصمیمات مزدی 
شــورای عالــی کار اجرایی می شــود. نمایندگان 
بازنشستگان در این باره گفتند: امیدواریم اتفاقات 

مثبتی بیافتد و خبرهای خوشی در راه باشد.
    

درخواست بازنشستگی کارگران 
غیرحضوری شد

ثبــت درخواســت صــدور حکــم و برقراری 
مستمری بازنشســتگی عادی برای بیمه شدگان 
تأمین اجتماعــی، بدون نیاز به حضور در شــعب و 
از طریق ســامانه خدمات غیرحضوری ســازمان 
تأمین اجتماعی امکان پذیر است و بیمه شدگان واجد 
شرایط بازنشستگی، همه مراحل مربوطه را به صورت 

غیرحضوری پیگیری کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، 
دســتور اداری صــدور حکم برقراری مســتمری 
بازنشستگی عادی به صورت غیرحضوری به تمامی 
ادارات  کل و واحدهای اجرایی این ســازمان ابالغ 
شده و بیمه شدگان می توانند برای ثبت درخواست 
بازنشستگی عادی به سامانه خدمات غیرحضوری 
 es.tamin.ir ســازمان تأمین اجتماعی به نشانی
مراجعه  و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شــعب، 

مراحل ثبت درخواست را انجام دهند.
    

مصدومیت یک کارگر
 بر اثر آتش سوزی واحد تصفیه روغن

آتش سوزی در کارخانه »تصفیه روغن« ناحیه 
چرم سازی شهرستان بوئین زهرا موجب مصدومیت 
یک کارگر شد. به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۱۴ روز 
سه شــنبه )چهارم مرداد ماه(، حادثه ای در شرکت 
تصفیه روغن ناحیه چرم سازی شهرستان بوئین زهرا 
به وقوع پیوست که این آتش سوزی به مصدومیت 

یک کارگر انجامیده است.
طبق این گزارش، پیش از این نیز )۲۳ دی ماه سال 
گذشته( انفجار شش مخزن سوخت در کارخانه تولید 
سوخت »ثامن مهران گستر« واقع در شهرک صنعتی 
چرم سازی به وقوع پیوست که در نتیجه آن سه کارگر 
که همگی از کارگران جوشکار شهر صنعتی هفشجان 
شهرکرد در استان چهار محال بختیاری بودند، جان 

باختند و هفت تا هشت نفر دیگر مصدوم شدند.

در ساختاری که 
رویکردهای دولت ها و 

جریانات سیاسی حاکم بر 
صندوق ها گاه ۱۸۰درجه در 
تقابل با هم است، نمی توان 

انتظار تغییرات پایه ای و 
اصولی بلندمدت داشت 

چون ساختارها در نوسانات 
شدید اصالح نمی شوند

در شرایطی که حتی پس 
از مرگ فرد بازنشسته، 

همسر و نسل اول و حتی 
دوم نیز می تواند از حقوق 

بازنشستگی بهره مند 
شود، الزم است اصالحاتی 

در پارامترها، ارقام و 
شاخص های قوانین 

بازنشستگی صورت گیرد

یک فعال کارگری در قزوین گفت: شورای عالی کار برای 
جبران عقب ماندگی افزایش دستمزد از سبد معیشت تشکیل 

جلسه دهد.
عیدعلی کریمی به ایلنا گفت: کاهش قدرت خرید کارگران 
و پیدا کردن راهی برای جبران آن موضوعی است که اخیرا مورد 
درخواست کارگران برای برگزاری نشست اضطراری شورای 

عالی کار بوده است.

او با بیان اینکه هیچ کنترلی روی قیمت ها اتفاق نیفتاده، 
افزود: دولت در طرح اصالح یارانه هــا اعالم کرد قیمت چهار 
قلم کاال )مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن( تغییر پیدا می کند و 
هیچ کاالی دیگری حق افزایش قیمت ندارد اما همگان شاهد 

هستیم که تمام اقالم افزایش قیمت داشته اند.
دبیر اجرایی خانــه کارگر قزوین با اشــاره بــه اظهارت 
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به 

مناسبت گرامیداشت روز تکریم بازنشستگان برگزار شده بود، 
گفت: بعد از ۵ ماه انتظار بازنشستگان کارگری، اظهارات آقای 
رئیسی که موضوع حقوق بازنشستگان از سوی کارشناسان 

بررسی می شود، ما را نگران کرد.
وی در پایان گفت: گرانی ها باعث بی ثمر شــدن افزایش 
حقوق کارگران و بازنشستگان می شود. دولت با شعار بهبود 
شــرایط اقتصادی و بهبود وضعیت کارگران و اقشار ضعیف 

جامعه اقدام به افزایش یارانه های نقدی کرد اما عالوه بر بی تاثیر 
بودن یارانه ها، طبق برخی گزارش های رسیده حدود ۴۰درصد 

از جامعه کارگری و بازنشسته یارانه نقدی دریافت نمی کنند.

یک فعال کارگری:

شورای عالی کار برای ترمیم مزد کارگران تشکیل جلسه دهد

خبر


