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خبر اقتصادی

اولین قطار باری روسیه
به ایران رسید

تســنیم -وزیر راه و 
شهرســازی گفت: قطار 
باری روسیه به مقصد هند 
برای اولین بار به صورت 
مســتقیم از روسیه وارد 

خاک ایران می شــود و در بندر شهید رجایی توقف 
می کند. رستم قاســمی افزود: این قطار حامل ۳۹ 
کانتینر بار است که در بندر شــهید رجایی توقف 

می کند و بار آن توسط دریا به هند حمل می شود.
    

رشد ماهانه
قیمت نفت سنگین ایران

ایســنا- جدیدترین 
گزارش ماهانــه اوپک 
نشــان داد قیمت نفت 
ســنگین ایــران مــاه 
میالدی گذشــته رشد 

مالیمی را تجربه کرد. قیمت هر بشکه نفت سنگین 
ایران در ژوئن به ۱۱۵ دالر و ۸۵ ســنت رســید که 
۳۷ ســنت معادل ۰.۳ درصد در مقایسه با قیمت 
۱۱۵ دالر و ۴۸ ســنت در ماه مه، افزایش داشــت. 
میانگین قیمت نفت ســنگین ایران از ابتدای سال 
۲۰۲۲ تاکنون، به ۱۰۵ دالر و ۱۴ سنت در مقایسه 
با میانگین قیمت ۶۳ دالر و ۶۳ سنت در مدت مشابه 
سال ۲۰۲۱ رسید. ارزش سبد نفتی اوپک در ژوئن 
به ۱۱۷ دالر و ۷۲ ســنت در هر بشکه رسید که سه 
دالر و ۸۵ سنت معادل ۳.۴ درصد در مقایسه با ماه 

مه افزایش نشان داد. 
    

وام ودیعه 
فعال به ۳ هزار مستأجر رسید

مهر- بررســی های 
میدانــی از وام ودیعــه 
مســکن حاکی اســت 
ضریــب نفــوذ ایــن 
تسهیالت بسیار پایین 

بوده و تنها ۳ هزار مستأجر توانسته اند تا کنون این 
تسهیالت را دریافت کنند؛ چند بانک هم متقاضی 
جدید نمی پذیرند. این در حالی است که به گفته یک 
منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی تا کنون تنها به ۳ 

هزار نفر وام ودیعه پرداخت شده است.
پیش از این پیش بینی حاکی از اعطای تسهیالت 
ودیعه مســکن به ۷۰۰ هزار نفر تا ســقف ۴۰ هزار 

میلیارد تومان بود. 
همچنین این تسهیالت که بر اساس اعالم وزیر 
راه و شهرســازی قرار بود با نرخ ســود یارانه ای ۱۳ 
درصد پرداخت شــود، با مخالفت برخی نهادهای 
تصمیم گیر، بــا همان نــرخ ســود ۱۸ درصد به 

مستأجران متقاضی پرداخت می شود.
    

فروش بلیت های چارتری
در ایام اربعین ممنوع است

تســنیم- وزیر راه وشهرســازی بر ممنوعیت 
هرگونه پیش فروش و فــروش چارتری بلیت های 

هواپیما برای اربعین حسینی تاکید کرد. 
رستم قاســمی در دومین نشســت هماهنگی 
کمیته حمل و نقــل اربعین گفت: بــا تمهیدات و 
برنامه ریزی های انجام گرفته به هیچ عنوان اجازه 
افزایش قیمت و ایجاد بازار سیاه در سفرهای هوایی 

برای ایام اربعین را نخواهیم داد.
    

رانت ۲ تن زعفران در اختیار
 یک شخص و شرکت خاص 

ایلنا- عضو شــورای 
ملی زعفران با بیان اینکه 
سازمان تعاون روستایی 
با هــدف ضــرر نکردن 
کشاورزان این محصول 

را با قیمت نازل از آنها خریداری کرد، خاطرنشــان 
کرد: قرار دادن بیش از ۲ تن زعفران در اختیار یک 
شرکت به معنی ایجاد رانت و امکان دادن کنترل بازار 
به یک شخص و شرکت خاص است که می تواند بازار 

را در اختیار بگیرد و قیمت ها را باال و پایین بیاورد.
علی حسینی گفت: پدرخوانده هایی در تولید و 
صادرات زعفران وارد شــدند که آشنایی چندانی با 
این محصول ندارند و صدای فعاالنی که سال ها در 
این حوزه فعالیت داشتند را خفه می کنند و تالش 
دارند که افزایش قیمت زعفــران را به عملکرد آنها 

نسبت بدهند.
وی با انتقاد از عملکرد ســازمان مرکزی تعاونی 
مرکزی روســتایی در فروش زعفران سال زراعی 
۹۹، گفت: ســازمان مرکزی تعاونی روستایی خود 
را به عنوان حامی و حافظ منافع کشاورزان معرفی 

می کند اما در عمل به  گونه ای دیگر رفتار می کند.

حاال دو ماه پــس از آنکه دولت با این 
ادعا کــه تمامی جوانب اجــرای برنامه 
موسوم به جراحی اقتصادی را سنجیده 
است، نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اقدام کرد، زمزمه های بازگشت به گوش 

می رسد. 
الیحه ای در دولت در دست بررسی 
است که داللت بر بازگشــت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به محاســبات گمرکــی دارد. 
این اتفاق به چه معناســت؟ بسیاری از 
کارشناســان معتقدند این اتفاق بدان 
معناست که محاســبات دولت چندان 
درست از آب درنیامده و حاال نه فقط حجم 
تورم باالتر از محاسبات است بلکه بهمن 
تورم هر روز بزرگ تر از قبل می شــود و 
دولت قصد دارد با عقب نشــینی از این 
سیاست، شرایط را کمی متعادل نگه دارد. 
نکته عجیب اینجاســت که رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه درباره برخی 
شایعات مبنی بر بازگشــت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی گفت: »خیر، قیمت گندم تغییر 
نمی کنــد، االن دیگر چیزی بــه نام ارز 
ترجیحی وجود ندارد و اگر کسی نهاده 
وارد کند و دولت بخواهد حمایت کند باید 
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ مابه التفاوت 
ریالی آن را پرداخت کند.« به این ترتیب 
سیدمســعود میرکاظمی سخنان وزیر 

اقتصاد را تکذیب کرده است.

خاندوزیچهمیگوید؟
 وزیر اقتصاد با بیــان اینکه الیحه دو 
فوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز 
محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان 
به مجلس ارائه شده است، گفت: با توجه 
به تاثیر این موضوع بر قیمت تمام شده 
تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت 

این الیحه موافقت کند.
احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی 
در خصوص آخریــن وضعیت الیحه دو 
فوریتی بازگشــت نرخ ارز محاســباتی 
گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان گفت: 
الیحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود 
به مجلس ارائه شد، اما دو فوریت آن مورد 
موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت. 
وی افزود: پس از آنکه مجلس شــورای 
اسالمی دو فوریت الیحه قبلی دولت در 

موضوع اصالح نرخ ارز محاسباتی گمرک 
و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ را 
رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع 
برای دولت، مجددا یک الیحه دو فوریتی 
مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت 
نرخ محاســباتی گمرک از نرخ ETS به 
۴۲۰۰ تومان به تصویــب هیأت دولت 

رسیده است.
وزیــر اقتصــاد ادامــه داد: اهمیت 
این مســئله از این جهت است که نرخ 
محاســباتی ارز در گمرک تاثیر باالیی 
در هزینه تمام شــده تولید دارد و برای 
آنکه قیمت ها در ســال ۱۴۰۱ بیش از 
این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به 
بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ 

سال گذشته گرفته است.

پایچوبوپیازدرمیاناست
 در حالــی دولت در تالش اســت با 
هدف کاهش تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت 
به بازگردانــدن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
محاسبه گمرکی کاالهای وارداتی اقدام 
کند که برخی کارشناسان معتقدند چنین 
اقدامی نمی تواند تاثیر چندانی بر بازگشت 
قیمت ها به جا بگذارد .   پدیده چسبندگی 
قیمت در بازار ایران مدت هاست در حال 

خودنمایی اســت. به عبارتــی تورم باال 
سبب شده است بازار ایران برای باال رفتن 
قیمت ها همواره آماده باشد اما واکنش 
مثبــت و آنی به سیاســت های کاهش 
قیمتی نشان ندهد. در این راستا بسیاری 
از تحلیلگران به اســتناد پر زوری پدیده 
چســبندگی قیمت ها معتقدند که این 
اقدام نه تنها زمینه را برای کاهش قیمت 
مهیا نمی کند بلکــه در اثر اجرای دوباره 
این سیاست، بار دیگر قیمت ها روندی 

صعودی را تجربه خواهند کرد . 
 این همه ماجرا نیست. علی قنبری، 
معاون اســبق وزیر جهاد کشاورزی در 
این خصوص گفته است: به نوعی با این 
کار دولت هــم چوب را خورده اســت و 
هم پیــاز را، زیرا در ابتدا کــه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کنار گذاشــته شــد با یک تورم 
افسارگسیخته روبرو بودیم که به عنوان 
آثار و تبعــات این کار تمامــی کاال ها و 
خدمات در کشور را چندین برابر کرد، حال 
اینکه دولت می خواهد دوباره ارز۴۲۰۰ 
تومانی را مبنای حقوق و عوارض گمرکی 
 قرار دهد، بــه نظر نمی رســد تصمیم 

منطقی باشد.
وی افــزود: بــه طور حتــم، حتی 
با اجرایی شــدن این تصمیــم، کاالیی 

در بازار ارزان خواهد نشــد، زیرا تجربه 
سیاست گذاری های قبلی به خوبی موید 
این موضوع اســت که چیزی با کاهش 
قیمت روبرو نمی شود، حال دوباره معلوم 
نیســت، دولت با چه تفکری می خواهد 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را بــه نحوی دیگری 
احیا کند. زمانی که در سال ۹۷ نیز دولت 
وقت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعالم کرد، قرار 
بود کاال های اساســی علیرغم افزایش 
قیمت، ارزان تر در اختیار مردم قرار بگیرد، 
که عمال این اتفاق رخ نــداد و تنها رانت 
و ســود این سیاســت به جیب عده ای  

رانت خوار رفت؛ بنابراین بهتر است دولت 
به جای اینکه چنین سیاست گذاری های 
شتابزده ای را دنبال کند، به فکر راهکار 
اساسی برای کنترل تورم و مهار گرانی ها 
باشــد.  در این میان عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکــزی نیز در صفحه 
شــخصی خود در اینســتاگرام نوشت: 
مســئولین پذیرفتند که زیرســاخت 
کاالبرگ الکترونیکی آماده نمیشــه و 
برگشت قیمت ها به ۱۴۰۰ نشدنی است.

رئیس اسبق بانک مرکزی ادامه داد: 
قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ سوال شد؛ همه 
ابعاد را دیده اید؟ بعــد ۴ ماه می گویند 
ارز محاســباتی گمرک باید برگردد به 
۴۲۰۰ رقابت کاالی داخلــی با وارداتی 
چه می شــود؟ بعد ۲ ماه و جهش قیمت 
کلیه کاالها و خدمــات ) به جای ۴ گروه 
کاال ( پذیرفتند: زیرســاخت کاالبرگ 
الکترونیکی آماده نمیشــود و برگشت 

قیمت ها به ۱۴۰۰ نشدنی است.

مجلسیهاموافقند
حاال نمایندگان مجلس موافقت خود 
را با این طرح اعــالم کرده اند و معتقدند 
که بــه زودی این الیحه بــا نظر مثبت 

نمایندگان همراه خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه کمیسیون 
اقتصادی از کاهش نرخ محاســباتی ارز 
در گمرک حمایــت خواهد کرد، گفت: 
در حال حاضر قیمت تمام شــده تولید 
به شــدت افزایش پیدا کرده است چرا 
که حقوق دولتی واردات مــواد اولیه را 

افزایش دادیم.
محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در گفتگو با تسنیم در خصوص 
ارائه الیحــه مجزا از ســوی دولت برای 
بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک 
از ETS به ۴۲۰۰ تومان گفت: ما منتظر 
این هستیم تا این الیحه وارد دستور کار 

مجلس شود.
اقبال شــاکری، نماینــده تهران در 
مجلس نیز با اشاره به الیحه دو فوریتی 
دولت برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی 
گمرک به ۴۲۰۰ تومان، اظهار داشت: این 
الیحه به زودی در مجلس اعالم وصول 
خواهد شد، هرچند این موضوع در گذشته 
توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، اما با 
توجه به اینکه این موضوع در کنار مباحث 
دیگری قرار داشت مجلس با اجرای آن 
موافقت نکرد، اما در حال حاضر با توجه به 
اینکه دولت تغییر نرخ ارز محاسباتی در 
گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان را به صورت 
مستقل تقدیم مجلس کرده، به اعتقاد 
بنده نمایندگان با این موضوع موافقت 

خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه مبنا قرار گرفتن 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بــرای تمامی کاال ها 
نخواهد بود، گفت: بــا توجه به حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور این 
موضوع تورم زیادی را به جامعه تحمیل 
کرد، حال در چنیــن وضعیتی دولت و 
مجلس به دنبال این هســتند که برای 
یک سری از کاال های اساسی و مایحتاج 
ضروری مــردم و همچنین مــواد اولیه 
تولید که از طریق واردات در کشور تامین 
می شود ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای واردات 
قرار دهند تا از این طریق هزینه تمام شده 

ورود کاال به کشور با کاهش روبرو شود.
به نظر می رســد دولت ســیزدهم 
با چشــمانی بســته جراحی اقتصادی 
را آغاز کــرد. از ایــن رو حــاال در میانه  
جراحی، اقتصاد رو به احتضــار ایران با 
بحرانی جدی روبروســت و اولین قدم 
برای عقبگــرد می تواند زمینــه را برای 
بــروز بحران هــای بزرگتــر مهیا کند 
چراکه عقب نشــینی از ایــن برنامه ها 
 منجر به بازگشــت قیمت ها به شرایط 

پیشین نمی شود.
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بارانزرینقلم

علیقنبری:درابتدا
کهارز۴۲۰۰تومانیکنار
گذاشتهشدبایکتورم

افسارگسیختهروبروبودیم،
حالاینکهدولتمیخواهد
دوبارهارز۴۲۰۰تومانیرا
مبنایحقوقوعوارض
گمرکیقراردهد،بهنظر
نمیرسدتصمیممنطقی
باشدوقیمتهارابهزمان

قبلازاینتصمیمبازگرداند

رئیس  اتحادیه دام سبک خاطرنشان کرد: سال هاست واردات 
گوشت و دام از پاکستان به ایران ممنوع شده است چراکه دامداران 
این کشور چندان به رعایت نکات بهداشتی مقید نیستند و جای 
تعجب دارد که امســال مجوز واردات دام از پاکســتان صادر شده 
است و این مهم از سوی یکی از مدیران سازمان دامپزشکی کشور 

تایید شده است.
افشــین صدر دادرس در گفت وگو با ایلنا، با رد ادعای شرکت 
پشتیبانی امور دام مبنی بر جواز فروشی تشکل ها برای صادرات دام، 
گفت: وزیر کشاورزی در جلساتی که با تشکل ها داشت دلیل توقف 
صادرات را به عدم پاسخگویی دامداران به تقاضای شرکت پشتیبانی 
امور دام نسبت داد از این رو دولت به این نتیجه رسید که دام مازادی 
وجود ندارد در نتیجه صادرات را ممنوع و مجوز واردات ۱۰ هزار تن 

گوشت را صادر کرد.

وی تاکید کرد: در شــیوه نامه صادرات پیش بینی های الزم در 
جهت مجوز فروشی ها شده بود اینجا این پرسش مطرح است چرا 
شرکت پشتیبانی امور دام از این بندها استفاده نکرد و به دلیل تخلف 

چند فرد روند صادرات را متوقف کرد.
به گفته وی؛ شرکت پشتیبانی امور دام باید اعالم کند متعهد 
به خرید چه میزان دام بــود و از این تعداد چقــدر آن را خریداری 

کرده است.
این فعال حوزه دام با بیان اینکه مقصر اصلی در مجوز فروشی ها 
به عدم مدیریت صحیح شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان ناظر 
پروژه بازمی گردد، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام ۲۳ فرد حقیقی 
و حقوقی را به عنوان مباشــرین ۴ اتحادیه دام به سازمان توسعه 
تجارت معرفی کرد؛ این سازمان به وزارت کشاورزی نامه می زند که 
۲ شخص حقوقی در سامانه اعتبارسنجی سازمان توسعه تجارت 

صالحیت صادرات دام دارد؛ اما وزارت کشاورزی تاکید کرد که هر 
۲۳ فرد می توانند اقدام به صادرات دام کنند.

 وی ادامه داد: صالحیت ۲۳ شخص حقیقی و حقوقی از سوی 
شرکت پشتیبانی امور دام تایید شد بنابراین اگر این افراد تخلفی 
انجام داد شما باید پاسخگو باشید و انداختن توپ در میدان تشکل ها 
شایسته نیست. این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم ارائه شدن اسناد 
مجوز فروشی ها از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، تصریح کرد: 
شرکت پشــتیبانی واردات دام زنده از پاکستان را تکذیب کرد اما 
اتحادیه دام سبک می تواند با دلیل و مدارک ورود دام زنده و گوشت 

از پاکستان را تایید کند.
رئیس  اتحادیه دام سبک با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام 
گوساله های پاکستانی نژاد هندی وارد کشور کرده است، تصریح کرد: 
سالهاست واردات گوشت و دام از پاکستان به ایران ممنوع شده است 
چراکه دامداران این کشور چندان به رعایت نکات بهداشتی مقید 
نیستند و جای تعجب دارد که امسال مجوز واردات دام از پاکستان 
صادر شده است و این مهم از سوی یکی از مدیران سازمان دامپزشکی 

کشور تایید شده است.
به گفته وی؛ بزغاله نر کیلویــی ۳۴ هزار تومــان از دامداران 

خریداری می کنند تعداد قابل توجهی بز کشتار شده است اما آیا 
در فروشگاه های عرضه گوشت شاهد اتیکت فروش گوشت بز قابل 
مشاهده است؟ صدر دادرس با بیان اینکه صادرات قیمت دام را واقعی 
می کند، افزود: سود حاصل از خرید دام با قیمت نازل به  جیب مافیای 

گوشت می رود و شواهد حاکی از این مهم است.
رئیس  اتحادیه دام سبک تصریح کرد: اگر دست هایی بخواهند 
روند تولید دام در کشور را متوقف و اقدام به واردات گوشت کند در 
نهایت این مردم هستند که متضرر می شوند چرا که نوسان های نرخ 
ارز بر قیمت گوشت وارداتی تاثیر می گذارد و قیمت این محصول نیز 

در بازار داخلی باال خواهد رفت.

رئیساتحادیهدامسبک:

ایران گوساله های هندی وارد می کند

گفت و گو

در شرایطی که صاحبان مشاغل و اصناف تا پایان ماه جاری برای 
ارائه اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند، بررسی ها نشان می دهد که بیش 

از ۱.۵ میلیون نفر از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شده اند.
به گزارش ایسنا، صاحبان مشاغل و اصناف باید هر ساله تا پایان 
خردادماه اظهارنامه عملکرد درآمدی خود در ســال گذشته را برای 
پرداخت مالیات مربوطه، پر کنند که ایــن فرصت تا پایان ماه جاری 

تمدید شد.  
بنابراین، صاحبان مشاغل تا پایان تیرماه سالجاری فرصت دارند 
تا با مراجعه به سامانه My.tax.gov.irاظهارنامه خود را پر کنند زیرا، 
درصورت انجام ندادن تکالیف قانونی، عالوه بر محرومیت از معافیت ها 
و نرخ صفر مالیاتی، مشمول جریمه ۳۰ درصدی غیرقابل بخشش 

و تهیه اظهارنامه برآوردی می شوند. در این بین، برخالف سال های 
قبل در روند اخذ مالیات از اصناف تغییراتی صورت گرفت که صدای 

مشاغل را بلند کرد.
ماجرا از این قرار بود که از این به بعد براساس قانون بودجه و قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان،  مبنای محاسبه مالیات برای 
مشــاغل و اصناف، واریزی های کارتخوان و حســاب تجاری آن ها 

خواهد بود.
البته، اگر از مبالغ واریزی به کارتخوان و حســاب تجاری اصناف 
درآمدی عاید آنها نشده باشد، در صورت ارائه اسناد و مدارک، از مبلغ 

مورد نظر مالیات گرفته نمی شود.
در این بین، از آنجا که صاحبان مشاغل و اصناف می توانند به دو روش 

اظهارنامه عملکرد درآمدی خود را تکمیل کنند، اعالم سازمان امور 
مالیاتی به ایسنا نشان می دهد که بر اساس اطالعات استخراج شده از 
سامانه مالیاتی تا ۲۰ تیرماه، صاحبان مشاغل معادل یک میلیون و ۱۹۶ 

هزار و ۶۵۰ اظهارنامه پر کرده اند.
همچنین، صاحبان مشــاغل و اصناف معادل دو میلیون و ۸۷۳ 
هزار و ۶۲۹ اظهارنامه برمبنای فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های 

مستقیم پر کرده اند تا مشمول مالیات مقطوع شوند.

از سوی دیگر، متوسط مالیاتی که مشاغل از طریق ارائه اظهارنامه 
پرداخت کرده اند، معادل دو میلیون و ۳۶۵ هزار و ۱۸ تومان بوده که 
متوسط مالیات پرداختی مشاغل با تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰، به 

میزان دو میلیون و ۶۱۸ هزار و ۲۹ تومان بوده است.
عالوه براین، براساس فرم های تبصره ماده ۱۰۰ دریافتی میزان 
مالیات پرداختی در محدوده های زیر قرار دارد که طبق آن،  بیش از 

۱.۵ میلیون نفر از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شده اند.
همچنین، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از مشاغل مالیاتی بین صفر تا ۵ 
میلیون تومان و بیش از ۲۴۰ هزار نفر از آن ها نیز مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ 

میلیون تومان پرداخت کرده اند.
از سوی دیگر، ۱۹۰ هزار و ۱۳۶ نفر از مشاغل بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون 
تومان مالیات پرداختند و ۲۳ هزار و ۸۶۴ نفر از آن ها نیز بین ۲۰ تا ۳۰ 

میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.
تا این زمان، مالیات پرداختی ۲۹ هزار و ۲۱۳ نفر از مشاغل نیز باالی 

۳۰ میلیون تومان بوده است.  

میزان مالیات پرداختی مشاغل اعالم شد
گزارش


