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اخبار کارگری

شورای عالی کار نوزدهم اسفند ماه 
سال گذشــته و در جریان تعیین مزد 
کارگران برای سال 1401، حق مسکن 
کارگــران را معادل ۶۵0هــزار تومان 
تصویب کرد. این مصوبه جهت اجرایی 
شــدن به تصویب هیات وزیــران نیاز 
داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت 

ارسال شد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، در حالی 
که جامعه کارگــری در انتظار تصویب 
افزایش مبلغ حق مســکن بود، هیأت 
وزیران در جلسه یازدهم خرداد ماه 1401 
)یعنی پس از ســه ماه معطلی( مصوبه 
شورای عالی کار را تغییر داد و معاول اول 
رئیس جمهور در نامه ای به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و ســازمان برنامه و 
بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی 
بر کاهش حق مســکن کارگران را ابالغ 
کرد. به این ترتیب مصوبه کمک هزینه 
مســکن کارگران از ابتــدای فروردین 
ماه امســال با کاهش 100هزار تومانی 

۵۵0هزار تومان تعیین شد.
در پی ابالغ این مصوبه، کمیسیون 
تطبیق مقررات مجلس، مصوبه دولت 
درباره افزایش حق مسکن کارگران را به 
دلیل مداخله در مصوبه شورای عالی کار، 
ابطال کرد و آن را خالف قانون تشخیص 
داد. این موضوع موجب شد تا »محمدباقر 
قالیباف« رئیس مجلس، بیست و نهم 
تیرماه در نامه ای رسمی خطاب به دولت، 

مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران را 
مغایر با قانون دانسته و اصالح مصوبه  را 
خواستار شــود. در این نامه، مهلت یک 
هفته ای به دولت داده و قید شده بود که 
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در 
قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد 
قرار گرفته ملغی االثر خواهد شد. اکنون 
با گذشــت دو ماه مصوبه حق مســکن 
۶۵0هزار تومانی کارگران همچنان در 
بالتکلیفی به سر می برد و از تایید یا اصالح 

آن خبری نیست.
نکته قابل تامل این اســت که تاخیر 
در تصویب و ابالغ مصوبه ســردرگمی 
برخی کارفرمایان را به دنبال داشته چرا 
که بخشی از کارفرمایان مصوبه ۵۵0هزار 
تومانی را اجرا کرده اند کــه با ابطال آن 
توسط مجلس ناچار به توقف پرداخت 
شده اند و برخی دیگر نیز پرداخت همان 
مبلغ سال گذشته یعنی 4۵0هزار تومان 
به کارگران خود را تا اعالم نهایی و روشن 

شدن تکلیف مصوبه، ادامه داده اند.

دعوا بر سر رقمی که
واقعا ناچیز است

در همین زمینه »ولی اهلل صالحی«، 
کارشــناس حــوزه کار و از نمایندگان 
سابق کارگری در شــورای عالی کار، به 
ایسنا گفت: »با توجه به ابطال مصوبه در 
مجلس، راه دیگری جــز اجرای مصوبه 
شورای عالی کار وجود ندارد و همان رقم 

۶۵0هزار تومان به وزارت کار ابالغ و اجرا 
می شود اما اگر دولت نظرش این است که 
مبلغ حق مسکن کارگران کاهش پیدا 
کند مصوبه باید مجدداً به شورای عالی 
کار برگردد تا اصالح شود و روال قانونی 

خود را طی کند«.
»حمید نجف« کارشــناس حوزه 
کار نیز در گفت وگو با ایســنا می گوید: 
ارقامی کــه تحت عنوان حق مســکن 
تعیین و تصویب می شــود، ناچیز است 
و با توجه به شــرایط اقتصــادی و بازار 
مسکن پاسخگوی هزینه های مسکن و 

اجاره بهای کارگران نیست.
او خواستار به روز شدن مبلغ کمک 
هزینه مسکن کارگران شده و می گوید: 
اگر دولت با همراهی مجلس به این مساله 

ورود کننــد، کمک بزرگــی به کاهش 
هزینه های مسکن و اجاره بهای طبقات 
ضعیف و آسیب پذیر خصوصا کارگران 

در شهرهای بزرگ خواهد بود.
این کارشــناس حــوزه کار با بیان 
اینکه هرگونه تغییر یــا اصالح مصوبه 
حق مسکن از مجرای شورای عالی کار 
می گذرد، می گوید: ۶ ماه از سال گذشته 
و هنــوز تکلیف افزایش حق مســکن 
کارگران روشن نشده است. سال گذشته 
مبلغ حق مســکن کارگران، 4۵0هزار 
تومان بود ولی شورای عالی کار اسفند 
سال گذشته ۲00هزار تومان به آن اضافه 
کرد و به مبلغ ۶۵0هزار تومان افزایش داد 
که با توجه به شرایط تورمی و هزینه های 
معیشت خانوارهای کارگری انتظار این 
بود که مصوبه شــورا تصویب و در فیش 

حقوقی کارگران لحاظ شود.

احتمال افزایش حق مسکن 
کارگران در فیش مهر ماه

طی روزهای اخیر »علی حســین 
رعیتی فرد« معاون روابــط کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی نیز درباره 
سرنوشت مصوبه حق مسکن کارگران 
اعالم کرد: موضوع افزایش حق مسکن 
کارگری مطابق آنچه که پیش از این در 
شــورای عالی کار تصویب شده بود، هم 
اکنون در دستور کار است و به احتمال 
زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می شود 

و در صورت ابالغ افزایش حق مســکن 
کارگران در ماه های باقیمانده از ســال، 
مبلغ 100هــزار تومان به دســتمزد 
کارگران مشــمول قانــون کار اضافه 

می شود.
با توجه به اعالم معاون وزیر کار به نظر 
می رسد که مصوبه حق مسکن ۶۵0هزار 
تومانی به قوت خود باقی است و عالوه بر 
مصوبه ۵۵0هزار تومانی هیات وزیران 
100هزار تومان دیگــر باید به حقوق و 
دستمزد کارگران مشمول قانون کار از 
بابت حق مســکن افزوده و معوقات آن 
طی شش ماه از برج فروردین تا شهریور 

به کارگران پرداخت شود.
اما باید دید دلیل این همه وقت کشی 
دولت برای افزایش این مبلغ 100هزار 
تومانی به حق مسکن کارگران چیست و 
حق مسکن ۶۵0هزار تومانی کارگران، تا 
چه حد می تواند به بهبود شرایط کارگران 
مستاجر و حتی صاحبخانه کمک کند؟ 
در همین زمینه، سایت تجارت نیوز در 
گزارشــی از وضعیت قیمت امالک در 
تهران و مقایســه آن با حداقل دستمزد 
کارگران نوشت: متوسط قیمت مسکن 
طی معامالت مرداد امسال شهر تهران 
به متری 4۲ میلیون و ۷00هزار تومان 
رسیده اســت. حال باید دید یک کارگر 
با کمک هزینه مسکن ۶۵0هزار تومانی 
که قرار است از مهرماه عملی شود، بعد 
از چند وقت می تواند یــک متر خانه در 

تهران بخرد؟
باید گفت تعداد معامالت مسکن در 
پایتخت طی ماه گذشــته ۷۸۲۵ واحد 
بود که نســبت به ماه قبــل از آن )تیر 
1401( که این رقم 10هزار و ۲۹4 مورد 
بود، کاهش ۲4درصدی نشان می دهد. 
همچنین تعداد معامالت مسکن مرداد 
امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
)مرداد 1400( که ۵4۹۹ فقره بود رشد 
4۲.۳درصدی داشته است. همچنین 
متوســط قیمت هر مترمربــع واحد 
مسکونی در مرداد امسال 4۲میلیون و 
۷۲۹هزار و ۹00 تومان بود، در حالی که 
ماه گذشــته )تیر 1401( این شاخص 
41میلیون و ۷04هــزار و ۹00 تومان 
بود و رشــد ۲.۵درصدی ماهانه قیمت 
مسکن را شاهد بوده ایم. متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مسکونی در مرداد سال 
گذشــته ۳0 میلیون و ۹۷0هزار تومان 
بود که در ماه مرداد امســال شاهد رشد 
۳۸درصدی این شاخص نسبت به ماه 

مشابه سال قبل از آن هستیم.
اینها به کنار، »ولی اسماعیلی« نایب 
رئیس کمیسیون اجتماعی اعالم کرده 

که حق مسکن ۶۵0هزار تومانی کارگران 
از اول مهر ماه اعمال می شود و معوقات 
آن نیز زمان بندی و اعــالم بعدی، واریز 
خواهد شد. حاال با این میزان حق مسکن 
دریافتی یک کارگر بعــد از چند وقت 

می تواند یک متر خانه در تهران بخرد؟
محاسبات نشان می دهد با این کمک 
هزینه که تازه از مهر ماه اعمال می شود 
یک کارگر باید حداقل حــدود ۶۶ ماه، 
یعنی ۵ ســال و نیم منتظر بماند تا تنها 
یک مترمربع خانه در تهران بتواند بخرد 
و برای خرید یک خانه 40 متری حدود ۲ 

قرن و نیم وقت نیاز دارد!
همچنین براســاس اعــالم بانک 
مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاری 
در شهر تهران در مرداد سال جاری رشد 
4۵.۲درصدی داشــته است و شاخص 
مذکور )رشد اجاره بها( در همه مناطق 
شهری افزایش ۵0.۶درصدی را نشان 
می دهد. همچنین رشد ماهانه اجاره بها 
در شهر تهران نسبت به تیر امسال 4.۶ و 
در همه مناطق شهری 4.۷درصد برآورد 

شده است.

قانونی که به ضد خود بدل شد
قانون گذاران در زمان تصویب قانون 
کار، تالش داشتند تا با وارد کردن دولت 
به موضوع تصویب حق مسکن کارگران، 
کاری کنند تا دولت با توجه به شــرایط 
موجود، به کمک کارگران بشــتابد به 
این معنا که اگر حق مسکن کارگران از 
سوی شورای عالی کار، کم تعیین شده 
بود، با بازگرداندن این مصوبه به شورای 
عالــی کار، زمینه تعیین حق مســکن 
عادالنه برای کارگران را فراهم کنند. با 
این حال دولت ســیزدهم، همچنان از 
تصویب افزایش حق مسکن ۶۵0هزار 
تومانی کارگران که ۶۶ ماه از آن تنها به 
اندازه قیمت یک مترمربع واحد مسکونی 
در تهران است، خودداری می کنند. به 
عبارت دیگر، نه فقط فلسفه اظهارنظر 
دولت برای تامین زندگی بهتر کارگران 
را زیر سوال برده اند، حتی تالش کردند 
تا سر و ته همین مبلغ ناچیز را هم به نفع 
خود و کارفرمایان قیچی کنند؛ آن هم 
دولتی که ادعای مردمی کردن اقتصاد 
و حمایت از اقشار ضعیف آن، گوش ها را 

همیشه آزار داده است.

چانه زنی دولت »عدالت گستر« با کارگران برای 100 هزارتومان!

حق مسکنی که 66 ماه آن برابر یک متر خانه هم نیست
رئیس فراکسیون جمعیت مجلس:

دولت ها از بیمه زنان خانه دار 
شانه خالی می کنند

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس 
گفت: زن به عنوان ســتون خانواده باید از حمایت های 
مادی و معنوی برخوردار باشد. خانه داری باید تعریفی 
برای زنان این سرزمین داشــته باشد تا آسایش و رفاه در 
آینده برای آنها تعریف شود. بیمه زنان خانه دار نشان از 

رشد و توسعه یافتگی در جامعه دارد.
فاطمه محمدبیگی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: یکی از اهداف ما پیگیری بیمه زنان خانه دار 
است. تحقق این بیمه می تواند بســیاری از مشکالت را 
حل کند. حفظ شان و کرامت مادری در کنار تقویت نقش 
مادری و حفاظت از آرامش کانون خانواده از اهداف طرح 

بیمه زنان خانه دار است.
وی تاکید کرد: بیمه زنان خانه دار از ســال ۷۸ مورد 
توجه دولت  قرار گرفت. هیات دولت در مصوبه سوم بهمن 
ماه ۷۸ تامین اجتماعی را موظف کرد تا نسبت به تهیه و 
تدوین طرح بیمه زنان خانه دار اقدام کند اما متاسفانه این 
طرح شکست خورد و امروز بخشی از زنان خانه دار تحت 

حمایت هیچ سازمان بیمه ای در کشور نیستند.
محمدبیگی با اشاره به شــانه خالی کردن دولت ها 
از اجرای طــرح بیمه زنان خانه دار تاکیــد کرد: اجرایی 
نشدن بیمه زنان خانه دار طی چند دهه اخیر منجر شد 
تا بخشی از زنان مشــمول این طرح را در قانون جوانی 
جمعیت بگنجانیم. براســاس قانون جوانی جمعیت، 
طبق ماده ۲1 آن دولت مکلف اســت حداکثر شش ماه 
پس از الزم االجرا شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه 
مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام کند.  عضو 
فراکسیون زنان مجلس افزود: حسن اجرای بیمه زنان 
خانه دار این است که اگر شوهر یک زن خانه دار بیمه بوده و 
تحت پوشش بیمه  تأمین اجتماعی باشد، می تواند از طریق 
همسر خود تحت پوشش درمان قرار بگیرد، به عبارت دیگر 
این فرد نیاز ندارد که برای بیمه درمانی مبلغی را پرداخت 
کند چرا که تحت پوشش بیمه همسر خود قرار دارد اما 
برای بازنشستگی می تواند حق بیمه پرداخت کند و در 

آینده از مزایای بازنشستگی استفاده کند.
    

100هزار راننده تاکسی بیمه نیستند
به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشور، طبق بررسی ها حدود 100هزار نفر از رانندگان 
تاکسی هنوز از بیمه برخوردار نیستند. به گزارش ایسنا، 
مرتضی ضامنی افزود: ما 400هزار راننده تاکسی داریم 
که به صورت راننده اصلی و راننده کمکی در حال فعالیت 
هســتند. از این 400هزار راننده تعــدادی بیمه تأمین 
اجتماعی هستند و تعدادی هم تحت پوشش بیمه های 

دیگر قرار دارند یا بازنشسته شدند و نیازی به بیمه ندارند.
وی اظهار کرد: اگر 100هزار ظرفیت خالی ایجاد کنیم 
می توان برای تمامی رانندگان فعال در حوزه تاکسیرانی 

شرایطی فراهم کرد که از بیمه راننده ها استفاده کنند.
ضامنی با بیان اینکه به تعداد افراد حذف شده، افراد 
دارای پروانه فعالیت و منتظر بیمه اضافه خواهند شــد، 
گفت: افرادی که راننده هستند و پیام حذف بیمه برای آنها 
ارسال شده به شهرداری محل زندگی یا محل کار مراجعه و 
مستندات خود را ارائه کنند تا اشتباهاً فردی در این فرآیند 
حذف نشود. وی درمورد بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی 
گفت: برخی شهرداری ها امکاناتی را برای بیمه تکمیلی 
رانندگان تاکسی فراهم کردند. مثال در شهر تهران بیمه 
تکمیلی رانندگان تاکسی رایگان است و در مشهد نیز با 

تخفیف ۷0درصدی انجام می شود.
    

احکام جدید بازنشستگان 
غیرحداقل بگیر تامین اجتماعی 

صادر شد
احکام جدید و فیش حقوقی شهریور ماه بازنشستگان 
و مستمری بگیران سایر سطوح سازمان تأمین  اجتماعی 
در سامانه خدمات غیرالکترونیک این سازمان منتشر شد.

به گزارش توســعه ایرانی، در پی صدور بخشــنامه 
اصالحیه میزان افزایش حقوق مستمری بگیران در سال 
1401، احکام حقوقی و فیش شهریور ماه بازنشستگان و 
مستمری بگیران سایر سطوح این سازمان با اعمال افزایش 
صادر شده و در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به 

نشانی es.tamin.ir قابل مشاهده است.
پیش از این مدیرعامل تأمین اجتماعی گفته بود حقوق 
شهریور ماه بازنشستگان سایر سطوح، بر مبنای احکام 
جدید و با در نظر داشتن مصوبه مورد توافق وزرای عضو 
هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و با اعمال افزایش 
موضوع مصوبه شــورای عالی کار پرداخت خواهد شد و 
احکام جدید این گروه از بازنشستگان نیز در همین ماه 
صادر می شود. میرهاشم موســوی در این زمینه گفت: 
احــکام جدید این گروه از بازنشســتگان روی ســایت 
خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی بارگذاری شــده 
و از ۲0 شــهریور ماه پرداخت ها براساس همین احکام 
جدید انجام خواهد شد. وی گفت: برای پرداخت معوقات 
از اول فروردین تا ماه جــاری نیز برنامه ریزی در تعامل با 
کانون های بازنشســتگی در حال انجام است و به زودی 

نحوه پرداخت معوقات نیز اعالم خواهد شد.

با کمک هزینه مسکن که 
شاید از مهر ماه اعمال شود 

یک کارگر باید حداقل 
حدود ۶۶ ماه، یعنی ۵ سال 

و نیم منتظر بماند تا تنها 
یک مترمربع خانه در تهران 

بتواند بخرد و برای خرید 
یک خانه ۴0 متری حدود ۲ 

قرن و نیم وقت نیاز دارد

ولی اسماعیلی: حق مسکن 
۶۵0هزار تومانی کارگران از 
اول مهر ماه اعمال می شود 

و معوقات آن نیز زمان بندی 
 و اعالم بعدی، واریز 

خواهد شد

معاون منابع انسانی تامین اجتماعی در اظهارنظری درباره 
اصالح بحث سن بازنشستگی پرستاران و بهیاران تامین اجتماعی 
و مراکز ملکی این سازمان، از کاهش این سن به ۲۵ سال خبر داد.

به گزارش ایلنا، در همین زمینه، »حمیدرضا عزیزی« معاون 
توسعه و مدیریت نظام پرستاری کشور با اشاره به تفاوت بین سن 

بازنشستگی پرستاران در گروه های مختلف گفت: وقتی دولت و 
صندوق های بازنشستگی می پذیرند که شغل پرستاران و بهیاران 
سخت و زیان آور اســت، ملزومات رعایت حقوق این شکل از 
اشتغال و خدمت را نیز مطابق عرف قانونی همه مشاغل که همان 

بازنشستگی با سابقه ۲0 سال است، رعایت کنند.
وی با بیــان اینکه »ســخت و زیــان آوری کار کارگران در 
حوزه های فعالیت بیشتر جسمی است اما پرستار عالوه بر سخت 
و زیان آوری جسمی، دچار شرایط ســخت و زیان آور روانی و 
روحی هم می شود«، افزود: فردی که دو دهه یا حتی یک دهه 
در فضای پرستاری کار کند متوجه می شود که چه آثار و عوارض 
مستهلک کننده جسمی و روانی در کار همکاران ما وجود دارد. 
بسیاری از امراض جسمی مانند آرتروز، دردهای استخوانی و 
مشکالت روحی و روانی همکاران تا پایان عمر پرستار با او می ماند 

و این درحالی است که خدمات تکمیلی بازنشستگی همکاران ما 
متاسفانه هیچ تفاوتی با سایر مشاغل عادی ندارد.

معاون توسعه و مدیریت نظام پرســتاری کشور با تاکید بر 
اینکه جامعه پرســتاری حقوق صنفی مشخصی دارد که ما به 
عنوان مهمترین نهاد صنفی آن تا زمان تحقق پیگیر این مطالبات 
هستیم، اضافه کرد: در زمینه سن بازنشستگی پرستاران یک 
رویه ثابت عمومی نداریم و به نوعی تبعیض در این زمینه وجود 
دارد. برای مثال پرســتاران مشمول بیمه تامین اجتماعی که 
در بخش خصوصی و بیمارستان های غیردولتی کار می کنند، 
با ۲0 سال سابقه بازنشست می شوند، پرستاران و بهیاران خود 
تامین اجتماعی طبق تصمیم اخیر تازه با ۲۵ سال بازنشست 
می شوند و در نهایت پرستاران مراکز کشوری و لشگری با ۳0 
سال سابقه بازنشست می شوند که متاسفانه آنها از همه بیشتر 

مستهلک می شوند.
وی با اشــاره به حقوق متفاوت بازنشستگی و دوره اشتغال 
پرستاران گفت: به دلیل تفاوت بسیار زیاد بین دریافتی حقوق 
شاغلین پرستاری با وجود کار کامال مشابه، شاهد آن هستیم 
که پرستاران قرارداد موقت یک میزان حقوق بازنشستگی دارند 
و پرستاران بخش دولتی و نظامی مقدار کامال متفاوتی دریافت 
می کنند و پرستاران قرارداد ۸۹ روزه نیز داریم که وضع آنها بدتر 
است. این شرایط باعث آن شــده که در عمل بخشی از جامعه 
پرستاری حتی با حقوق بازنشســتگی زیر حداقل، وارد دوران 
بازنشستگی خود شوند لذا اقدامات فعلی صورت گرفته در زمینه 

حقوق پرستاران و شرایط بازنشستگی آنها اصال کافی نیست.
عزیزی با اشــاره به اینکه جامعه ۲۵0هزار نفری پرستاری 
کشــور بزرگترین جمعیت خدماتی کشــور پس از معلمان 
است، اظهار کرد: از ســال های قبل به دلیل عدم به روزرسانی 
ریالی معوقات خود، این مســئله را داریم کــه در چهارچوب 
همسان سازی باید مشــمول افزایش حقوق باشیم اما تاکنون 
مانند سایر اقشار شغلی به جامعه پرستاری در این زمینه توجه 

نشده است.

معاون نظام پرستاری:

تبعیض میان حقوق و سن بازنشستگی پرستاران باید رفع شود

گزارش

پس از گذشت حدود سه سال از بیکاری اجباری نزدیک 
به 1۲0کارگر کارخانه کنتورسازی ایران، هنوز وضعیت این 

کارگران مشخص نشده است. 
به گزارش ایلنا، جمعی از این کارگــران اظهار کردند: 
کارخانه در ماه های پایانی ســال ۹۸ به دلیل مشــکالت 
مدیریتی و رکود بازار فروش محصوالت به حالت تعطیلی 

موقت درآمد. کارگران شاغل هم قبل و بعد از تعطیلی، طی 
چند مرحله تعدیل و بیکار شــدند و در نهایت حدود 1۲0 
کارگر از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۹۹ برای دریافت مقرری 

بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدند. 
یکی از این کارگران با بیان اینکه سال گذشته فعالیت این 
کارخانه به صورت محدود از سر گرفته شد و تعدادی کارگر 

مشغول کار شده اند، افزود: کارگران بیکار شده به جز تعداد 
کمی، تاکنون موفق نشده اند شغلی برای خود پیدا کنند در 
نتیجه منتظرند فعالیت محل کار سابقشان رونق بگیرد تا آنها 

بتوانند به محل کار سابق خود بازگردند.
او گفت: هنوز کارگران نتوانسته اند مقرری بیمه بیکاری 
اردیبهشــت ماه ۹۹ خود را به دلیل واریز نشدن حق بیمه 

به تامین اجتماعی دریافت کننــد. همچنین مابه التفاوت 
مقرری بیمه بیکاری شهریور ماه خود را از تامین اجتماعی 

طلبکار هستیم.
وی با اشــاره به اینکــه کارخانه کنتورســازی ایران، 
معیشت حدود ۵00خانوار را تامین می کرد، با ابراز تاسف 
از بی توجهی مسئوالن استان قزوین در پیگیری وضعیت 
شرکت افزود: در حال حاضر این کارخانه هر چند به صورت 
 محدود فعالیت خودرا آغاز کرده اما نیاز به پیگیری و کمک 

مسئوالن دارد.

کارگران بیکار شده کنتورسازی ایران همچنان بالتکلیفند
خبر


