
 ششمچهل و قسمت 

 ریلی )رگالتور( گرتنظیم 1.1.1

 تقسیمقابل عمدتاً به سه بخش )طبق تصویر زیر(  نقلوحمل گریتنظیم، در سطح بین المللی  طبق یک تعریف

 :است

 که به موضوعات تخصیص منابع و قیمت گذاری متمرکز است. شامل گری اقتصادیتنظیم : 

 یکپارچه(ی چند وجهی با تعرفههمچنین ) چند وجهی و نقلوحملدر زیربناهای  گذاریسرمایه. 

   ،زمانبندی. یگذاری و برنامهبنادر ورودی، نظام قیمتکنترل مسیرها 

  ح تملک و رقابت.وسط 

 شامل توجه دارد. نقلوحملکه بر عملیات منی اییگرتنظیم:  

 منی وعملیاتی ) در زمینه های سرعت و طراحی(.ای تمقررا 

  و کارگری )ساعات کار(. کار مقررات 

  مسافرین و بارها(. امنیت( 

 آلودگی هوا همچون ،جانبی عملیات حملهای که موضوعات مربوط به هزینه یمحیطزیست ی گرتنظیم ،

 :شامل گیرد.می زمین و صوتی را در بر

  کاالهای خطرناکمواد و  نقلوحمل. 

  ه کنندهآلود انتشار مواد. 



 

ن ایهر دو .حقوق رقابتحکومتی و  گریتنظیمبه دوبخش قابل تقسیم است:  گریتنظیم ،طبق تعریفی دیگر

 کنند:می روشها چند هدف واحد را تعقیب

 .ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از هرگونه انحصار و تبعیض 

 بهینه برای تنظیم تعادل بین سود بنگاهها با رفاه اجتماعی. ی یافتن نقطه 

  نابرابر خارجی.  تولیدات داخلی و اشتغال در مقابل رقابتهای ناسالم وسرپا نگهداشتن 

  حکومتی گریتنظیم تعریف 

ای شود که کنترل و هدایت امور وظیفهمی ( به برخی از مشاغل حاکمیتی دولتی اطالقRegulator) گرتنظیم

برای اعمال حاکمیت و تأثیر گذاری بر توسعه و انجام عملیات  را در سطح ملی بر عهده دارند.ای )ستادی( ویژه

. رایج ترین روش مستقیم اعمال در اختیار آنان استمعموالً یک طیف از ابزارهای مختلف  نقل،وحملبخش 

گوناگون های اثرگذار بر جنبهو حاکمیت، تأمین منابع عمومی برای زیرساخت است. سایر ابزارهای غیرمستقیم 

ختلف حمل( و مهای )طراحی زیرساخت در شیوه ، مواردی چون برقراری استانداردهای فنینقلوملحنظام 

ن موارد به طور خالصه توضیح داده شده ای مال محدودیت وزن( وجود دارد. در شکل زیرانجام عملیات )مثل اع

 است:

 مالکیت عمومی : 

  با مشارکت بخش  ( ها )راهها و پلهادارایی یا عمومی ونقلحملمختلف های شیوهکامل یا جزئی مالکیت

 .(PPP) خصوصی

 یمالیاتامور و ها یارانه:  



 مختلفهای شیوه ونقل وهای حملزیرساخت تأمین مالی. 

  ِعمال مالیات بر سوخت و تعامالت عملیاتیا. 

  گریتنظیمکنترل:  

  ها.حمل و دارایی گوناگون های استانداردهای فنی برای شیوهتعیین و اعمال 

   ی حملهر شیوه در و رقابت (دسترسیورود به بازار )شرایط مشخص نمودن. 

 تحقیق و توسعه:  

  زیست محیطی  در عملکردهای فنی، اقتصادی و بهبود جادای به منظور اتیتحقیقامور تأمین مالی

 .نقلوحمل

 مقررات کار و کارگری:  

  سایر امور و  بگیریازکارافتادگی و مستمری کار،گواهینامه، شرایط اعطای استانداردهایی چون تدوین

 ونقل.حمل بخشدر رفاهی 

 ایمنی و استانداردها:  

  های ها همچون محدودیتو دارایی نقلوحملمختلف های استانداردهای عملیاتی برای شیوهتدوین

 سرعت و وزن.  

   



 

 نقلوحملحاکمیت در 

 با ،ن موضوعای ور حاکمیت نیاز است.، به حضنقلوحملگذاری و برنامه ریزی در برای انجام امور سیاست

موضوعات مهمی چون ی ی آنها سروکار دارد. حاکمیت متوجهی عملی از منابع موجود و تخصیص بهینهاستفاده

اعمال  با استفاده ازرا  هاو منابع برای دستیابی به اهدافی مانند فایده یا رفاه است و آنها مالکیت، مدیریت دارایی

بخشد. حاکمیت نسبت به بخشهای عمومی و خصوصی توجه داشته و می حاکمیت و صرف منابع عمومی نظم

 اعمال را از طریق تخصیص منابع یی، سیاستهایا مشارکت هر دو خصوصیمنافع عمومی یا و میزان  نوعبسته به 

گیرند، می با چه بازدهی مورد استفاده قرارها نکه دارایییا کند. در هر صورت، با توجه به عملکرد هر یک ومی

  کند.می نقش آنها را تنظیم

و حتی ملی  تأثیرگذاری فرااستانیی و مشخصه نقلوحملبه دلیل اهمیت راهبردی، اقتصادی و اجتماعی 

بسیار مرتبط است. اعمال این هدف با  نقلوحملدر ، ریلی، هوایی و بندری، اعمال حاکمیت ایزیربناهای جاده

 در بر دارد:زیر را است و عموماً چندین مزیت  حاکمیت مؤثر نسبت به دارایی ها، امری پیچیده

 لجستیکی ) که دارای ها یا مناطقجاهایی مثل پایانه درنکه ای ازمطمئن شدن : حصول اطمینان 

 هایگذاریسرمایهطراحی  برایت برنامه ریزی بلندمدی در زمینهمور جاری یا اسطح در  هاییفعالیت

، یک موضوع نامنتظره وقوع هنگامبه نکه ای یاد. نشوبه صورت مؤثری مدیریت می، (هستند سنگین

  بخشد و پاسخگوست.می تداومخدمات را در سطح اطمینان بخشی مربوطه  مدیریت

گذاران و نهادهای تأمین همچون سرمایهکند که می اطمینان حاصلحاکمیت  :ایسرمایههای هزینه 

مولد مورد بهره های تخصیص داده شده، به طور مؤثری در توسعه و گسترش داراییی سرمایهمالی، 

 برداری قرار گرفته و بازگشت مناسبی دارند.



 ،برداران فعلی، جلب رقبای جدیدماندگاری بهره از طریق رقابتیهای بهبود قابلیت :ایجاد رقابت 

ماندهی آن توسط شود. تثبیت وضعیت بازار و سامی مقدور ،شفافیت انتظارات کمتر وهای هزینه

 پذیرد.می اعمال بهتر حاکمیت صورت

ار و پایداری باز گرددمی بقاء اعطاءو وضع موجود حفظ  ، امکانبه سازمانها و شرکتها :پایداری 

دارای عمر طوالنی  نقلوحملد. بسیاری از زیربناهای شومی برقرار سرمایه و نهادهای تأمین مالی

شوند. به دلیل عمر طوالنی و می به طور مؤثرتری مدیریت ،ساختار حاکمیتی پایدار و از طریق بوده

تا اطمینان حاصل شود که  است، نیاز به حاکمیت مؤثر نقلوهای حملبر بودن زیرساختسرمایه

گردند. دو عامل اصلی حاکمیتی، می ، نگهداری و ادارهآنها به درستی گسترش یافته و تأمین مالی

     مالکیت و عملیات است.   

 "اقتصادی -مالی"و  "ایحرفه -فنی" عموماً در دو قالب تخصصی ،اقتصادی و تجاریی حوزه یهاگرتنظیم 

قانون رقابت  انجام شده در ارتباط باان، رسیدگی به تخلفات گرتنظیم. بخش مهمی از فعالیتهای کنندمی فعالیت

شناخته یک امر پسینی  گریتنظیمبرخورد با واحدها پس از ارتکاب تخلف، بررسی مسائل یا است. به سبب 

 شامل موارد زیر است :گران یمظتنوظایف عمومی اهم  .شودمی

ضوابط و  ،هادستورالعمل ،هانامهینیآ سازی در مورد اصالح و به تصویب رساندن)تصمیم تصمیم سازی ˂

وضع جرائم  ،هاگذاریقیمت، هاریزیبرنامه، هاسازی در امور سیاستگذاریاستانداردها و همچنین تصمیم

  .و تنبیهات(

مداخله برای کاهش و رفع اختالفات، صدور  ،ا حقیقیی )رسیدگی به دعاوی بین اشخاص حقوقی داوری ˂

 .(یگرتنظیمفعالیت  یهدر حوزکارشناسی رأی 

عملکرد واحدهای تحت پوشش مقررات مربوطه و نظارت بر عملکرد فعاالن بازار،  )ارزیابی ارزیابی ˂

 .ارزیابی ادواری و سیستمیک غیر حضوری(

کدیگر، بازرسی ی)رسیدگی به شکایات فعالین حوزه و اشخاص حقیقی و حقوقی ازرسیدگی و بازرسی ˂

گزارشهای مربوطه برای مسئولین  یهرد و تهیمقطعی و حضوری جهت اعمال نظارت مستقیم بر عملک

 ذیصالح(



تضمین کیفیت و شرایط رقابت،  ،مقررات یه) پیاده سازی و به اجراگذاردن کلی اعمال مقررات ˂

 .به بازار(فعالین اقتصادی صدور مجوز ورود جلوگیری از انحصار و تبعیض، 

 قانون رقابت 

شود. بر می از طریق اعمال حقوق رقابت حاصل "اقتصاد"و  "حقوق"بین نظامهای ی رابطهگری، در امر تنظیم

گیرد. حقوق رقابت از طریق می رقابت،  حقوق رقابت شکلی مبنای وضع قواعد و مقررات تسهیل کننده

گردد. حقوق رقابت، چارچوبی است که می کنند، اعمالمی ای عملنهادهای خاص که در قالب ساختار وظیفه

خودداری آن دانند که چگونه از حرکت به سمت انحصار و پیامدهای قانونی ولتی یا خصوصی( میبنگاههای )د

         .پیشگیری کننده استپیشینی و کنند. بنابراین حقوق رقابت یک امر 

ی فعالیتهای ضدرقابت گریِتنظیمی نظام داریست. حکومتها به وسیلهترین اصول جهان سرمایهایاز پایه امر رقابت

ی قانون جامع بر پایه گریتنظیمکند. نظام شرکتهای دولتی و خصوصی، بر سطح رقابت پذیری بازار نظارت می

 تراست و در بعضی دیگر به ضد انحصار شناخته قانون رقابت به نام ضد ،شود. در برخی از کشورهامی رقابت اجرا

شود. می ملی اثرگذاری هایحفظ رقابت منصفانه در بازاربر ارتقاء سطح رقابت و  ،ن قانونایشود. با استفاده ازمی

( و متعاقباً GATTعمومی تعرفه و تجارت )ی ی نهادهای جمعی نظیر موافقتنامهبین المللی نیز به واسطهدر سطح 

بیشتر  شود.می اعضاء در بازارهای بین المللی نظارت ( بر رقابت پذیری)گریزی(WTOسازمان جهانی تجارت )

، کشورهای عضوهای کنترل سطح تعرفهای و همچنین رفع موانع غیر تعرفهتوجه سازمان جهانی تجارت بر 

 استوار است:زیر قانون رقابت در سطح ملی بر سه اصل  متمرکز است.

 سازد می کارها را محدودوجلوگیری از توافقات یا اقداماتی که تجارت آزاد یا رقابت بین کسب

 .کارتل()ضد

  سازدمی بنگاهی که آن را بر یک بازار مسلط یرفتارهای خالفکارانهاقدامات ضد رقابتی یا ممانعت از. 

گذاری جمعی و خودداری از گذاری زیر بهای تمام شده، تبانی، قیمتن رفتارها و اقدامات شامل قیمتای

 شود.می انجام معامله

  شرکتهای غول آسامشترک( های گذاریسرمایه)و گاهی نظارت بر مراحل ادغام یا تملک. 



دولتی های های مستقل، یارانهگرتنظیمقانون رقابت با مقررات زدایی برای دسترسی به بازار، تأسیس ضمن اینکه 

ملی بسیار مرتبط است. البته اگر از قانون رقابت بد استفاده شود، گاهی های خصوصی سازی دارایی و همچنین

 دولت یا حمایت از رقبای کم بازده بازار شود. های موجب افزایش هزینهممکن است خود 

 

 

 انحصار طبیعی 

اوالً دست پنهان رقابت، نیاز به در صورت تحقق آن جاد بازار کامالً رقابتی یک آرمان است، زیرا ای در علم اقتصاد،

گاههای اقتصادی، نه تنها قدرت آنها برای وری بنکند. ثانیاً با افزایش مستمر بهرهبیرونی را رفع می گرتنظیم

کاالها و  توانندمی مصرف کنندگان داخلیدر این نوع بازار د، بلکه نمایمی فراهمرا های خارجی ورود به بازار

. بخشند بهبودرا به دست آورده و قدرت خریدشان و بیشترین کیفیت را با کمترین مبلغ مورد نیاز خود خدمات 

گردد، بلکه در میو کاهش کیفیتها افزایش قیمتها  به سطح رقابتها،وارد آمدن آسیب موجب  هااما انحصار نه تن

اقدامات حکومتهای ی شود. به همین دلیل مبارزه با هر نوع انحصار سرلوحهمی دراز مدت به شکست بازار منتهی

 مردمساالر است. 

زیرا برخورد با آن باید . گیردمین چارچوب قرار ایاما یک نوع انحصار که به انحصار طبیعی موسوم است، خارج از

 انحصار طبیعی بنا برنوع بازار، برتری بزرگی را برای یک در قالب علم اقتصاد و شرایط کشور صورت پذیرد. اصوالً

شود که فعالین جدید به می جادایانحصار طبیعی در جاییکند. می جادای بنگاه خاص نسبت به سایر رقبا یا چند

 شوند:می با دو مانع بزرگ روبرو ،ازارب

 اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیهای موانع مقرراتی و گروه بندی. 

  گسترده در بدو ورود به بازار.های سرمایه گذاریتخصصهای پیچیده و نیاز به 



وظایف طلبان از اهم منفعت هایبندیفع موانع مقرراتی ناعادالنه و درهم شکستن مقاومتهای گروهر

شوند. اما معضل دوم به می تا حدی موفقگروههای فشار کاهش قدرت با رابطه  ست و اغلب نیز درحکومتها

ثابت بسیار باالیی های از هزینهمعموالً دارای انحصار طبیعی، های نیاز دارد. بنگاهای راهکارهای جداگانه

ولی در برخوردارند و با معضالت انبوه کارکنان، دیوانساالری، ضعف سیستمها و بازدهی پایین روبرو هستند. 

ی همین انحصار و نبود رقیب، همچنان گرانی و کیفیت پایین محصوالت و خدمات خود را به جامعه سایه

بتوانند با بکارگیری روشهای علمی و  تی شایستهتحت مدیری ن شرکتهاای چنانچهالبته کنند. تحمیل می

بهره ببرند، آنگاه اندک های و از اقتصاد در مقیاس بزرگ و تعرفه بر بازدهی خود بیافزایند ،پیشرفتهتجهیزات 

 را بپذیرد. تخصصی بَرن بازار بسیار سرمایهای هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست که ریسک ورود به

حمل های و شبکه آب، برق، گاز)تأمین و توزیع  خدمات و کاالهای زیربنایی ،ای طبیعین انحصارهایی از جمله

ن نوع زیربناها توسط دولت است. ای در اختیار گرفتن ،روش قدیمییک  ( است.ایهوایی، دریایی و جادهریلی، 

حل جدیدتر،  شود. راهمی بر مردم تحمیلو به صورت پنهان در قالب تورم عمومی قیمتها  ،اما ناکارآمدی دولت

کردن زیربناها قابل حصول ای ن کار از طریق سازوکار منطقهای کردن بازار و سپس خصوصی کردن آنست.خُرد

تسهیالت ی یابد و با ارائهمی هنگفت در بدو ورود به بازار کاهشهای بدین ترتیب نیاز به سرمایه گذاریاست. 

شدن و رونق بازار  ترموجب رقابتی تا حدی راهکار اینگردد. می ترغیببه این حوزه گذاران ورود سرمایه ،مناسب

 شود.می مزبور

خطوط و هدایت ی به سبب لزوم دارا بودن کنترل ترافیک مرکزی برای نظارت دقیق بر کل شبکه آهنراهاما 

ای التین مثل مکزیک یا . فقط چند کشور امریکنسبتاً محدود استای امکان تقسیم بندی منطقه قطارها،

استرالیا بوده اند که به سبب دارا بودن مسافرین یا بارهای خاص در بخشهای مجزایی از خطوط ریلی، قابلیت 

عمودی و افقی  راهکار تفکیک ،اروپای اتحادیههای آهنراهفراهم شده است. در خطوط ریلی کردن ای منطقه

گردد. متعاقباً ترابری ریلی و بری مسافری و باری از زیربنا جدا ترا پیگیری شده تا بدین وسیله آهنراهساختار 

سازد که می ذیربط تحت روشهای مختلف به بخش خصوصی واگذار شده است. خاطر نشانهای گریکل تصدی

هم وجود داشته باشد، به دلیل رقابت سنگین با خصوصی اگر در کشوری حتی یک شرکت باری یا مسافری ریلی 

 د. یآبه وجود نمیکامل و هوایی، به هیچ وجه انحصار ای های جادهلنقوحمل

سپاری شده است، ایران برونبنای ریلی ی فعالیتهای مربوط به احداث و نگهداری زیربا وجودی که تقریباً کلیه

 که هن حالت الزم گردیدایمانده است. در انحصار طبیعی باقییک  در قالب راه آهنزیرساخت  ولی همچنان

اقتصادی و  -مالیکند. در مورد دعاوی عمل  بخش ترابری ریلی گرتنظیمیک سطح به عنوان ریلی زیرساخت 



بخش حمل سطح دو  ) ایوظیفه شورای رقابتِتوان می ،بین زیرساخت و ترابری ریلیای حرفه -فنیهمچنین 

 داوری مأمور را وزارتخانه تابعغیر غیر مستقر و سطح سه همچنین و  (مسقر در وزارت راه و شهرسازی ونقل

  در این مورد متعاقباً با تفصیل بیشتر بحث خواهد شد. . فعالین مربوطه نمود

 گریتنظیمگمرکات عامل 

موجب اجرای  گمرکات است. گمرکات در عین حال که ،در جهانحاکمیتی  گریتنظیمیکی از مهمترین عوامل 

در برخی از مواقع عامل کندی  شود،می جلوگیری )و پیشگیری( از بسیاری تخلفات مقررات و همچنین

های سیاست گذاری ،شود. به همین منظور در بسیاری از کشورهامی و تضعیف اقتصاد نقلوحملفرایندهای 

 و به مورد اجرا گذارده شده است. ، تنظیم مؤثری برای بهینه سازی آن تدوین

 

 ،کاراناندردست ، هماهنگ کردنفرایندها سازیاز جمله ساده چندین ابزار ،لجستیکی در تدوین سیاستهای

زیر و شرح در تصویر اقتصادی، پیش بینی شده است. ی استاندارد نمودن روشهای تجاری و برقراری مناطق ویژه

 شود:می ن راهکارها مشاهدهایبرخی از

 

 



 گمرکات و مدیریت عبور از مرز (A) : 

  ورودی نقاط شود تا در باعث میای پنجرهاستفاده از سازوکار تکبهبود و کارآمدی عملیات گمرکی با

سیستم عامل ویژه، تمامی  تحت یک نظام کامپیوتری با توانندب تجاربنادر، فرودگاهها و نقاط مرزی، 

الملل، برای تجارت بین منافع قابل انتظارروشهای مرتبط با گمرک را به صورت الکترونیکی انجام دهند. 

در هنگام انجام تشریفات برای باشد. می تأمینی زنجیرهامور انجام  مدتو بهبود  کاال ترخیص تسریع در

های اسکن کردن و به کارگیری حسگرنظیر  هاتفاده از انواع فناوریاستعیین حقوق و عوارض گمرکی، 

 انجام توافقات دوجانبه  ن رابطه،ایدر شود.مین تأمیی امنیت و دقت بازرسی زنجیره موجب ارتقاء ،قوی

خاطر یک اصل مهم است. در مرزهای زمینی، همسایه در راستای بهبود جریان گمرکی  هایبا کشور

 نسبتاً ولی سرعت ترخیص  ،استاسناد متعدد اگرچه به دلیل عبور انسان و وسایل نقلیه،  سازدنشان می

د و مقادیر زیادی کاال مواجه اسنامأمورین گمرکی با یک مجموعه از  ،ست. در حالی که در بنادرباال

الزم به ذکر است که در سیستمهای  .گذاردمی منفی باقی آثار بر سرعت ترخیص یتوضعن ای و هستند

   .دارد وجود عاملهای ریسک تأمین امنیت سایبری و هک کردن سیستممکانیزه،  کامالً گمرکی 

 تجار معتمدی برنامه (B) واردکنندگان و صادرکنندگان "سازوکار : هماهنگ کردن عملیات گمرکی با

جموعه از استانداردها و مستلزم هماهنگ شدن با یک م ،شود. معتمد شدنتسهیل می "معتمد

برای کاالهای وارداتی و تسریع ها ، کاهش تعداد بازرسیبرای حاکمیت نکارایست. نفع اصلیهاممیزی

نفع آن برای واردکنندگان نیز معافیت از بازرسی و لذا ترخیص کاال در اسرع  است. ترخیصامر در 

ی گردد. نتیجهمیمحدود نیز  سرزده و تصادفی یهابازرسی به هامعافیتاین گونه  . البتهباشدمیوقت 

 جادای توانند به تجاری که ریسک باالتر رامی زیرا آنها ،کار سطح خدمات بهتر برای گمرک است

پذیر نباشد، ممکن است سطح تطابق تجار نند، متمرکز شوند. البته اگر فرایند ممیزی تجدیدکمی

آنها مطمئن به از دست دادن جایگاه پس از مدتی معتمد با مقررات به تدریج تنزل یافته و باالخره 

 شود.منجر 

 اقتصادیی ویژهیا آزاد ی منطقه (C) :ی یک منطقهگاهی اقتصادی که ی ویژهآزاد یا ی ابداع منطقه

میزان صادرات با استفاده  د. راهبردهای متفاوتی برای ارتقاءگمرکی خاص است، شکلهای مختلفی دار

نست که حقوق گمرکی و ای عمومیی گیرد. جنبهمی مورد استفاده قرارترسیم شده و ن سازوکار ایاز

مانی که صادر شوند، کاهش یافته یا کالً تا زدر منطقه بازرگانی کاالهای تجاری ساخته شده  سود

ن سیاست، نظر فعالین لجستیکی بین المللی که برای ای نست که که با اتخاذای شوند. انتظارمی حذف



البته  جلب شود.گذاری فعالیت و سرمایهانجام برای برند، می ن نوع مناطق آزاد بهرهایانجام عملیات از

، بلکه به سبب مدهای حقوق و عوارض گمرکی از دست برودآردنه تنها نست که ای ریسک اصلی

 جاد شود.ای نظارت کمتر بر واردات و صادرات، زمینه برای تخلفات گسترده از مقررات گمرکی

  دهلیزهای گمرکی (D)کاال بین واحدهای ی یک طرفهنست که حرکت و جابجایی ایاصلی  : هدف

ویژه اقتصادی(، ی مرز زمینی به یک منطقه یا فرودگاهگمرکی در یک کشور) از ورودی بندر یا 

سطح باشد، خصوصاً موقعی که مقادیر زیادی ترانشیپ مطرح مینکار ای سهیل و گسترش یابد.ت

 پشتیبانی را ورودی اصلی )بندر یا فرودگاه یا مرز زمینی(های سازی بین دروازهباالتری از یکپارچه

 تأمینی در مدیریت زنجیره ی راپذیری بیشترسازد تا نرمشمی و نظام لجستیکی را قادر کندمی

 ی ورودیمتراکم و با انبارهای پرهزینهای . زیرا که واردکنندگان کاال بدون آنکه در منطقهاعمال کند

ن دهلیز بگذرند و ایمتحمل نظارت اداری، طی تشریفات و پرداخت حقوق گمرکی شوند، به سادگی از

  اقتصادی انجام دهند.  ی ویژهی در منطقهسریعتر و ارزانتر بسیار کارهای مربوطه را 

 

 )این نوشتار ادامه دارد(

 حمل و نقل ریلی و خدمات وابستههای سید منصور محمودی مشاور انجمن صنفی شرکت

 


