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اخبار کارگری

همه چیز از روز هفتم اردیبهشت که 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، 
مصوبه هیــأت مدیره ســازمان برای 
افزایش مســتمری بازنشســتگان را 
بــه هیــأت دولــت فرســتاد، آغاز 
شد. بازنشســتگان انتظار داشتند به 
ســیاق هر ســال، دولت تاییدکننده 
این مصوبه باشد، مصوبه ای که مانند 
همیشه براســاس افزایش دستمزد 
مصوب شورای عالی کار تنظیم شده 
بود اما یک ماه بعــد، دولت با کاهش 
افزایش مستمری بازنشستگان سایر 
سطوح و محدود کردن آن به 10درصد، 
موجبات نارضایتی و انتقاد بازنشستگان 
را فراهم کرد. این موضوع به رغم ورود 
هیأت تطبیق قوانین مجلس به ماجرا 
همچنان ادامــه دارد و دولت افزایش 
مستمری بازنشســتگان را براساس 
الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی 

بازنگری نکرده است.
بیــش از یــک مــاه مطالبه گری 
بازنشستگان کارگری هنوز به نتیجه 
نرســیده اســت. در چنین شرایطی 
»علیرضا حیــدری«، نایــب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در 
گفت وگو با ایلنا، تصریح می کند: اقدام 
دولت، ســنگ بنای بدعتی ناعادالنه 
اســت که در عیــن زیر پا گذاشــتن 
حقوق مزدی بازنشستگان، معادالت 
اکچوئری و بیمه ای بزرگ ترین صندوق 

بازنشستگی کشور را تخریب می کند.

    

- رویکرد امروز مسئوالن در 
قبال بازنشســتگان کارگری را 
چطور ارزیابی می کنید؟ دولت 
هنوز مصوبــه افزایش حقوق 
بازنشســتگان را اصالح نکرده 
و رئیس مجلس نیز نامه رسمی 
خطاب به رئیــس جمهور صادر 
نمی کند. با وجــود ورود هیأت 
تطبیق به ماجــرا و رای به ابطال 
مصوبه به دلیل تغایر با قانون، باز 
هم نامه رئیــس مجلس را برای 
اصالح مصوبه دولــت نداریم. 
برآیند ایــن رویکردها را چطور 

می بینید؟
فکر می کنــم در ســطوح عالی، 
هماهنگی هایــی اتفاق افتــاده که 
مطالبــات و خواســته های جامعه 
بازنشســتگان روی زمین بماند. به 
نظر می آید اراده ای ایجاد شــده که 
شرایط فعلی حفظ شود. صرفاً شنونده 
مطالبات و اعتراضات بازنشســتگان 
هستند و اعتقادی به بازنگری در مسأله 
ندارند یعنی ظاهراً هماهنگ شده اند تا 
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان 

کارگری اصالح و بازبینی نشود.
- یعنی در سطوح عالی مجلس 

هم اعتقادی به بازنگری ندارند؟
ظاهراً همین طور است چرا که اگر 
قرار بود نامه بزنند، تا حاال زده بودند. 
کار سخت و پیچیده ای نیست و مسیر 

بوروکراتیکی نــدارد. همان طور که 
در مورد کارگران زیرمجموعه دولت 
نامه زدند و خواســتار ابطال افزایش 
10درصدی حقوق شــدند که دولت 
ناچار به بازنگری در تصمیم خود شد، 
می توانســتند در مورد بازنشستگان 
هم عمل کنند چون مسیرش همان 
است. در هر دو مســأله )هم افزایش 
10درصدی حقــوق کارگران دولت 
و هم افزایش 10درصدی مستمری 
بازنشستگان غیرحداقل بگیر(، هیأت 
تطبیق قوانین به موضوع ورود کرد. در 
هر دو موضوع، هیأت تطبیق گزارش 
خود را به رئیس مجلس تحویل داد. 
در مــورد کارگران دولــت، مکاتبه با 
رئیس جمهور انجام شــد ولی برای 
بازنشستگان نه. تا امروز در مورد حقوق 
بازنشستگان رئیس مجلس به هیأت 
دولت نامه نزده و درخواســت ابطال 
مصوبه قبلی و صــدور مصوبه جدید 
منطبق با روح ماده ۹۶ به دست هیأت 
دولت نرسیده اســت. االن سه ماه و 
نیم از سال جدید گذشــته اما هنوز 
تکلیف مشخص نیست و مطالبه اصلی 
بازنشستگان بی جواب مانده است. این 
بی جوابی یک پیــام در دل خود دارد 
و آن اینکه، احتماالً اراده ای در دولت 
و مجلس وجود ندارد و این دو نهاد به 
یک سازگاری یکسان رسیده اند که 
اصالح را انجام ندهند. این بی توجهی 

هیچ معنای دیگری ندارد.
- سی و یکم خرداد رای هیأت 
تطبیق قوانین مجلس صادر شد. 
بیش از دو هفته گذشته و هنوز 
اراده ای برای اصالح نیست و فقط 
از حمایت و راهکارهای جبرانی 

حرف می زنند.
دو هفته گذشته و برخی مدیران 
در دولت، قاطعانه بــا افزایش قانونی 
حقوق بازنشستگان مخالفت می کنند 
در حالی که هر چه یک بازنشســته 
می گیرد، حاصــل پس انداز خودش 
است و این را باید درک کنند. بازنشسته 
از کســی چیزی نمی گیرد و دست 

در خزانه دولت نــدارد. پول خودش 
را می خواهــد و قرار نیســت پولش 
جای دیگر خرج شــود. بازنشســته 
اگر 30سال یک ســوم حقوقش را در 
صندوق بازنشستگی نمی گذاشت و 
جای دیگری سرمایه گذاری می کرد، 
امروز مالک اندوخته خــود بود. مگر 
می توانند بازنشسته را از حق مالکیت 
محروم کنند؟ االن بازنشسته مالک 
پول خود نیست اما مابه ازای قراردادی 
که با ســازمان در زمان پرداخت حق 
بیمه بسته، امروز مالک تعهد تامین 
اجتماعی ست. ســازمان باید به این 
تعهد پایبند باشد. قوانین اجازه فرار 
از این تعهدات نمی دهد. دولت فارغ 
از تعهدات تکلیفــی خود، هیچ پولی 
از بودجه عمومی به ســازمان تامین 
اجتماعی نمی دهد و به همان تعهدات 
تکلیفی هم عمل نکرده، پس اگر منتی 

هم هست، گردن دولت است.
- دولت در این سه ماه و نیم به 
همان تعهدات خود عمل نکرده و 
بابت بدهی و تعهدات جاری چیزی 

به سازمان نپرداخته است.
جنس تعهدات دولــت، تعهدات 
بیمه ای است. دولت به سازمان گفته 

اینهــا را بیمه کن، حق بیمــه را من 
می دهم. می توانســت این تعهدات 
را بر گردن نگیرد. حــاال که بر گردن 
گرفته باید بپردازد اما متاســفانه به 
این تعهــدات پایبند نیســت. حاال 
بازنشســتگان بیشــتر از اعتــراض 
به عدم اجرای مــاده ۹۶، به رویکرد 
دولــت معترضنــد، دولتــی که به 
تعهدات بیمه ای خود پایبند نیست 
ولی در مقابــل افزایش قانونی حقوق 
بازنشستگان ایستادگی می کند و البته 

پاسخ قانع کننده ای نیز ندارد.
- بازنشستگان مدام می پرسند 
اگر قرار به اصالح نبود، چرا هیأت 
تطبیق به موضوع ورود کرد؟ چرا 
دو سه روز از رای هیأت تطبیق به 
عنوان موفقیت بازنشستگان یاد 
شد و بعد هیچ اتفاقی نیفتاد و همه 

چیز متوقف شد؟
این عدم هماهنگی ها در ساختار 
تصمیم گیری و تصمیم سازی دولت 
و سایر نهادهای باالدستی وجود دارد. 
ببینید شــورای عالی کار در اسفند 
سال قبل افزایش دستمزد را مصوب 
می کند )با حضور نمایندگان دولت(. 
بعد از تعطیالت نوروز، یک عده می آیند 
مدعی می شــوند مصوبه اشتباه بوده 
و تقاضــای بازنگــری می کنند. این 
صداهــای ناهمخوان مــدام از درون 
دولت به گوش می رسد، از درون دولتی 
که خود پای افزایش دستمزد را امضا 
کرده، افرادی می روند مذاکره می کنند 
تا امضاها را برگردانند و مصوبه را تغییر 
دهند. بنابرایــن ناهماهنگی اولین 
بار نیســت که اتفاق افتاده و این عدم 
هماهنگی و جزیــره ای عمل کردن 
و نداشتن سیاســت های کلی، مرتب 
تکرار می شود. منحصر به این موضوع 
نمی شــود. قبل از این بــوده و بعدها 
هم خواهد بود. این رویه، نابه سامانی 
ایجاد می کند. فرض کنید سیاســت 
کالن دولت این بوده بیش از 10درصد 
به حقوق هیچ شــاغل و بازنشســته 
غیرحداقل بگیر اضافه نشود. بعد یک 

مصوبه ای با امضای نمایندگان دولت 
بیرون می آید که کاماًل متفاوت است. 
این عدم هماهنگی ها قطعاً نارضایتی به 

وجود می آورد.
- حاال اگر رئیــس مجلس 
نامه نزند، چه می شــود کرد و 
بازنشســتگان چه راهکاری در 

پیش رو دارند؟
شــیوه های مطالبه گری متفاوت 
است. اعتراض های شاغالن در حوزه 
کارگران زیرمجموعه دولت، موجب 
ابطال مصوبه افزایــش 10درصدی 
حقوق شــد. در هر صــورت راه های 
متفاوت پیگیــری حقوق و مطالبات 
را باید طی کرد. بــه نظر می آید همه 
راه های متعارف قانونی باید طی شود 
اما اینکه آیا منتج به نتیجه بشــود یا 
نه یا شــرایط جدیدی بین دو حالت 
)بین اعالم دولــت و مطالبه عمومی( 
اتفاق بیفتد، قابل پیش بینی نیست 
ولی قاطعانه می تــوان گفت »نظام 
پرداخت مستمری« با این چیزی که 
دولت در مورد بازنشستگان موضوع 
مواد ۹۶ و 111 قانون تامین اجتماعی 
اعالم کرد، به شکل معناداری تغییر 
کرد و یک بدعت نامناسب ایجاد شد. 
تصمیم دولت چسبندگی های شدید 
مزدی در حوزه مستمری ها ایجاد کرد 
که مبنای دریافت و پرداخت یا همان 
مبانی اکچوئری را کاًل به هم ریخت. 
این به هم ریختگی عمــدی، پیامی 
خطرناک برای شاغالن و بیمه شدگان 
دارد که شما هر چقدر بدهید، در آینده 
به همان نسبت انتفاع نمی بری بنابراین 
پس انداز خودت در حوزه بیمه را در حد 

کف تنظیم کن.
- در واقــع تمایــل بــه 
حداقل پــردازی در حوزه بیمه 

افزایش می یابد. درست است؟
بله دقیقاً و این باعث می شــود که 
سازمان تامین اجتماعی در بلندمدت 
از نظر منابع و مصــارف به مخاطرات 
جدی دچار شــود. فرامــوش نکنیم 
فارغ از نــگاه حمایتی مــاده 111 و 

نگاه معیشــتی و تورمی ماده ۹۶، به 
لحاظ بیمه ای و اکچوئری، محاسبات 
و تصمیــم دولــت، کاماًل اشــتباه 
اســت و تناســب اکچوئری را به هم 
می ریزد. تصمیم دولت برای افزایش 
10درصدی مستمری بازنشستگان 
ســایر ســطوح، همه تناســب ها 
و محاســبات بیمــه ای از نظر میزان 
پرداخت و ســوابق اشتغال را تخریب 
می کند. صنــدوق تامین اجتماعی، 
صندوقی مشاع است و با این تصمیم 
دولت، از جیب یک سری برای سایرین 

هزینه می شود.
- یعنی بخشی از حق الناس 

ضایع می شود؟
بله طبیعی ست که حقوق یک سری 
تضییع می شود تا منابع مشاع سازمان 
به کار دیگران بیاید یعنی از جیب یک 
عده به جیب دیگران چون دولت بابت 
سیاست های حمایتی پولی به سازمان 

نمی پردازد.
- مسأله این است که دولت با 
یک نگاه کوتاه مدت به سراغ این 
تصمیم رفته با این استدالل که 
سازمان امسال تاب آوری داشته 
باشــد اما در عمل، این تصمیم، 
تاب آوری آینده را هدف گرفته و 
عقوبت آن دامان آینده سازمان 
را می گیرد و در بلندمدت تعادل 

بیشتر به هم می ریزد.
شما وقتی در یک سال این شیوه 
را مرسوم می کنی، یک فوندانسیون 
غلط ایجاد می کنی که اتفاقات آینده 
روی آن سوار می شود. سال آینده هر 
میزان درصدی به حقوق و مستمری 
اضافه شــود، روی این پایه غلط قرار 
می گیرد. در واقع یک جایی که شوک 
وارد می کنی، سال های بعد عقوبتش را 
می بینی و در بلندمدت، نه تنها با تمایل 
به حداقل پردازی، منابع و ورودی های 
ســازمان تقلیل می یابد بلکه حقوق 
مزدی بازنشستگان مشمول ماده ۹۶ 
تضییع می شود؛ حقوق همان هایی 
که امســال قرار است فقط 10درصد 
افزایش داشته باشــند. سال بعد هر 
چقدر هم حقوق زیاد شود، روی این 
پایه 10درصدی اعمال می شود و در 
نتیجه هیچ زمان حقــوق مزدی این 
بازنشستگان احیا نخواهد شد، بنابراین 
چاره فقط و فقط اصالح است، آن هم 

همین امسال و قبل از اینکه دیر شود.

معادالت بیمه ای با افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان به هم می خورد

احتمال همدستی دولت و مجلس در فریز حقوق مزدبگیران
بیمه کارگران ساختمانی

 مسکوت مانده است
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: فعال 
از اصالحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی خبری نیست 
و با توجه به البی قدرتمند بخش ساخت و ساز کشور به نظر 
می رسد فعال مخالفان این طرح دســت باال را دارند. اکبر 
شــوکت گفت: مخالفان اصالحیه ماده ۵ بیمه کارگران 
ساختمانی دست باال را دارند و توانستند جلوی ورود طرح 
به صحن علنی مجلس را بگیرند. وی ادامه داد: مجلس بدون 
هیچ دلیل منطقی، اصالحیه بیمه کارگران ساختمانی را 
به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. این برای ما تداعی کننده 
اتفاقاتی است که پارسال روی داد. سال گذشته نیز بیمه 
کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی برگشت و تا 

رسیدن آن به صحن علنی مجلس یک سال زمان برد.
    

افزایش نرخ مشارکت نیروی کار 
در استان تهران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: 
نرخ بیکاری استان تهران 1.۴درصد از نرخ بیکاری کشور 
پایین تر اســت. به گزارش ایسنا، حشمت اله عسگری با 
اشاره به وضعیت نرخ بیکاری در استان تهران گفت:  نرخ 
بیکاری استان تهران در بهار 1۴01 حدود ۷.۸درصد اعالم 
شــده که 1.۴درصد از نرخ بیکاری کشور پایین تر است. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار تهران افزود: 
استان تهران جزو معدود استان هایی است که به صورت 
پیاپی نرخ مشــارکت نیروی کار در آن در حال افزایش 
است. وی بیان کرد: نرخ مشارکت نیروی کار استان تهران 
در بهار ســال جاری ۴0.۹درصد است که نسبت به بهار 
سال گذشته 0.۲درصد افزایش دارد. در مدت مشابه در 

کل کشور نرخ مشارکت 0.۵درصد کاهش داشته است.
    

عضو هیات رئیسه مجلس خبر داد:
بررسی توضیحات دولت درباره 

حقوق بازنشستگان در هیأت تطبیق

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به مصوبه دولت برای 
تعیین افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: 
این مصوبه دارای مشکالتی از لحاظ مغایرت با قانون است 
که هیأت تطبیق و بررسی در مجلس در حال بررسی آن 
است و به زودی نتایج آن اعالم می شود. به گزارش ایلنا، 
حسینعلی حاجی دلیگانی در یک برنامه رادیویی درباره 
حقوق بازنشستگان از وجود برخی مشکالت در مصوبه 
افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان خبر داده و گفت: 
مسأله افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان در هیأت 
تطبیق و بررسی مجلس بررسی شد و در مرحله نخست 
بررســی ها، مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش حقوق 
بازنشســتگان ابهامات و مغایرت های قانونی داشت که 
براساس روال قانونی، آن مصوبه به هیأت دولت بازگشت 
داده است. دولت مجددا توضیحاتی را ارائه داده و در حال 
حاضر این توضیحات در هیأت تطبیق در حال بررسی 
است تا مشخص شود توضیحات دولت قانع کننده است 
یا خیر. حاجی دلیگانی با تصریح بر این مسأله که بررسی 
حقوق بازنشســتگان به مجلس ارتباطی ندارد، گفت: 
تصمیم گیر در این رابطه دولت اســت، هر چند تعیین 
مغایرت یا عدم مغایرت تصمیم برعهده رئیس مجلس 
است. اگر توضیحات دولت قانع کننده نباشد، طبیعتا این 

مصوبه توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعالم می شود.
    

یک فعال حوزه کار:
تحقق کار شایسته در کشور

 چندان ممکن نیست
یک فعال حوزه کار می گوید: تعریفی که ســازمان 
جهانی کار از کار شایســته دارد به معنای دسترسی به 
فرصت های برابر میان مردان و زنان در رســیدن به کار 

مناسب با رعایت کرامت انسانی است.
رحمت اهلل پورموســی در گفت وگو با ایســنا از کار 
شایسته به عنوان یکی از خألهای بازار کار کشور نام برده و 
می گوید: به طور کلی موضوع کار شایسته در اقتصادهای 
شایسته معنا پیدا می کند ولی متاســفانه اقتصاد ما با 
مشکالت و بحران های متعددی از قبیل بیکاری، قاچاق 
کاال، واردات بی رویه،  تحریم و مسائل دیگر مواجه است و 
لذا تحقق اهداف سند کار شایسته به آسانی ممکن نیست.
به گفته این فعال حوزه کار، در صورتی که کار شایسته 
در کشور اجرا شود، عالوه بر رونق اشتغال و بهبود معیشت 
نیروهای کار، موجب بهره وری، حفظ کرامت انســانی، 

تولید با کیفیت و شفاف سازی اقتصاد می شود.
پورموسی معتقد اســت برای حفظ امنیت شغلی 
کارگران و بهبود شــرایط کار و تولید الزم اســت همه 
بخش ها و سازمان ها و دستگاه های مربوطه برای تحقق 

اهداف سند کار شایسته همکاری کنند.

به هم ریختگی عمدی ناشی 
از مصوبه دولت، پیامی 

خطرناک برای شاغالن و 
بیمه شدگان دارد که شما هر 

چقدر بدهید، در آینده به 
همان نسبت انتفاع نمی بری 

بنابراین پس انداز خودت 
در حوزه بیمه را در حد کف 

تنظیم کن

بی جواب ماندن مطالبات 
بازنشستگان و رای هیات 

تطبیق مجلس یک پیام در 
دل خود دارد و آن اینکه، 
احتماالً اراده ای در دولت 

و مجلس وجود ندارد و این 
دو نهاد به یک سازگاری 

یکسان رسیده اند که اصالح 
مزدی را   انجام ندهند

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره مطالبه افزایش 
حقــوق بازنشســتگان غیرحداقلی بگیر تامیــن اجتماعی 

توضیحاتی ارائه کرد.
میرهاشم موســوی در گفت وگو با ایســنا گفت: در ماده 
۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده که میزان افزایش حقوق 
غیرحداقلی بگیران باید براساس هزینه های زندگی تعیین و 
سپس در هیأت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده 
111 قانون تامین اجتماعی هم آمده که میزان افزایش حقوق 
حداقلی بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای 

عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.
مدیرعامل تامین اجتماعی با بیان اینکه ما براســاس ماده 
۹۶ و 111 قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق ها را طی 
کرده و مصوبه هیأت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال 
کردیم، گفت: این تصمیم، تصمیم بخشی و سازمانی ما بود و 

هیأت امنا همین را پذیرفت اما اقتضائاتی در هیأت دولت مطرح 
است. طبیعتا قانون گذار هم این اختیار را براساس ماده ۹۶ به 
هیأت وزیران داده که این مالحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.

موسوی ادامه داد: آن پیشــنهادی که ما ارائه دادیم، قانون 
است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است. 
هر دو قانون هستند و نمی توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن 
سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیأت دولت 
با توجه به مالحظاتی که برای مابقی صندوق ها وجود داشت 
و دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کالن و بخش های مختلف، 
اتخاذ شد. آنجا هیأت وزیران اســت و همه باید نظر بدهند و 

تصمیم نهایی اخذ شود.
وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور 
داشــتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی 
خودمان را داشتیم. در نهایت  تصمیمی که گرفته شد این بود 

که برای حداقلی بگیران ۵۷.۴درصد افزایش داشــته باشیم. 
برای سایر ســطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند، نخست 
حقوق بگیران زیــر 10 میلیون تومان که مشــمول افزایش 
10درصدی به عالوه ۶۵0هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم 
حقوق بگیران باالی 10 میلیون تومان که حقوقشان 10درصد 

افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای 
بخشی از سایر سطوح که شاید چیزی حدود به ۹00هزار نفر 
بازنشسته را شامل می شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، 
محل سوال شد و معترض بودند، اظهار کرد: این موضوع در دولت 
در حال بررسی بود که هیأت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا 

کرد و نظرات خودشان را اعالم کردند.
موســوی درباره نحوه پرداخت های جبرانی به این گروه از 
بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده 
داده و در برخی رسانه ها منتشر شده نیز توضیح داد و گفت: این 
موضوع در دولت در حال بررسی است. نمی توانیم بگوییم که با 
چه الگویی می خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی 
هستیم که آنچه باید براساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم 
و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر 

تصمیمی گرفته شــد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این 
عزیزان در پرداخت مستمری ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان 
اعالم کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا 
تصمیم مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا 
هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را 
ادا کنیم. البته مالحظات، فرابخشی هستند و حق هیأت وزیران 

بوده که این مالحظات را داشته باشند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

کاهش حقوق  بازنشستگان حق هیات دولت است

گفت و گو


