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خبر اقتصادی

اطالعیه سازمان امور مالیاتی کشور 
درباره مالیات اصناف

طبق اطالعیه سازمان 
امور مالیاتی کشور برای 
تعیین مالیــات اصناف، 
کســبه و تراکنش های 
بانکــی مــالک اعتماد و 

صحت ادعای افراد پرداخت کننده است. سازمان امور 
مالیاتی کشور اعالم کرد: در تعیین مالیات اصناف و 
کسبه و رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه 
واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل 
بر صحت ادعای مودی اســت. در این اطالعیه آمده 
است: در اجرای صحبت های اخیر رئیس جمهور در 
باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف 
و کسبه، بار دیگر موکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور 
می شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن 
اعتماد کامل به آنها، در رســیدگی به تراکنش های 
بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه 
کارتخوان اصــل را بر صحت ادعای آنــان بگذارند و 
مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین 
نمایند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن 

مثبته خالف ادعای آنها ثابت شود.
    

فرصت طالیِی صادرات شیرخشک 
از دست رفت

مهر- قائــم مقام نظــام صنفی کشــاورزی با 
بیان اینکه سال گذشــته فرصت طالیی صادرات 
شیرخشک را از دست دادیم، گفت: تصمیم گیری 
نهایی در حوزه صادرات و حذف تعرفه باید بر عهده 
وزارت جهاد باشد. موسی رهنمایی، قائم مقام نظام 
صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی کشور با تاکید 
بر تمرکز سیاســت گذاری هــای مربوط به بخش 
کشاورزی در وزارت جهاد، گفت: با توجه به مشکالت 
ایجاد شــده در صادرات محصوالت کشاورزی به 
ویژه شیرخشک ، باید تصمیم گیری در این زمینه 
بــه وزارت جهاد واگذار شــود. وی با بیــان اینکه 
براساس قانون تمرکز وزارت جهاد کشاورزی باید 
پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه می کند اما 
تصمیم گیری نهایی بر عهده این وزارت خانه نیست، 
تصریح کرد: باید تصمیم گیری نهایی بر عهده وزارت 
جهاد کشاورزی باشد تا اگر جهاد به این نتیجه رسید 
که صادرات باید انجام و یــا تعرفه محصولی حذف 

شود، این کار اتفاق بیفتد.
    

مواد شوینده ۱۵ درصد گران تر شد
بختیار علــم بیگی، 
رئیس انجمــن صنایع 
شــوینده، آرایشــی و 
بهداشــتی گفــت: در 
موضــوع قیمــت مواد 

شوینده تصمیم گیرنده نهایی ســازمان حمایت 
از تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان اســت که 
براســاس تصمیم آن ها اقالم شوینده تا ۱۵ درصد 
افزایش قیمت را داشته که از دو روز گذشته اعمال 
شده است. وی افزود: البته قرار شد که بررسی نهایی 
صورت بگیرد و االن تولیدکنندگان در حال مذاکره 

با دولت هستند تا قیمت مواد اولیه تعدیل شود.
    

هشدار شرکت برق برای هفته پیش رو
تجارت نیوز- طبق هشــدار مدیرعامل شرکت 
مدیریت شبکه برق با توجه به اینکه روزهای آینده 
هوای گرمی را تجربه خواهیم کرد، از مردم انتظار 

داریم در مصرف برق صرفه جویی داشته باشند.
مصطفــی رجبی مشــهدی در ایــن خصوص 
گفت: هفته پیش رو به ویژه سه روز ابتدایی، بسیار 
گرم خواهد بود. به حدی که دمای هوا در اســتان 

خوزستان به ۵۰ درجه سانتی گراد می رسد.
رجبی افزود: بیشــترین مصرف این ایام مربوط 
به وسایل سرمایشی و روشنایی است. تقاضا داریم 
مصرف کنندگان دمای کولر های گازی را روی ۲۵ 
درجه سانتی گراد و باالتر و کولر های آبی را نیز روی 

دور کند قرار دهند. 
    

ایرانی ها دومین خریدار بزرگ مسکن 
در ترکیه

روزنامــه حریــت 
گزارش داد: روس ها در 
صدر فهرست خریداران 
خانه در ماه می در ترکیه 
قــرار گرفتنــد. اتبــاع 

روسیه در ماه گذشته ۱۲7۵ خانه خریداری کردند 
و پس از آن ایرانی ها با 736 خانه در رتبه های بعدی 
 )TÜİK( قرار گرفتند. داده های مرکزی آمار ترکیه
نشان می دهد که فروش خانه در ماه می نسبت به 
ماه مشابه سال ۲۰۲۱، ۱۰7.۵ درصد افزایش یافته 
اســت. همچنین خرید خانه توسط خارجی ها در 

ترکیه ۲36 درصد افزایش یافته است.

 بیش از یک ماه از جراحی بزرگ اقتصادی 
دولت می گــذرد و در این مــدت و برخالف 
وعده های داده شــده؛ قیمت انواع کاالها در 
بازار افزایش هولناکی داشته است و هر چند 
روز یک بار نیز شــایعه افزایش قیمت بنزین 
مطرح می شــود.  افزایش قیمــت بنزین را 
می توان همانند مصداق بارز پاشــنه آشیل 
اقتصاد خانوار به شمار آورد چراکه هرگونه 
تغییر نرخ آن می تواند به دلیل برهم زدن توازن 

اقتصادی،  موجب واکنش های فراوان در میان 
ایرانیان شود.  از ابتدای حضور دولت سیزدهم 
که تاکنون تقریبا عمر یک ساله خود را سپری 
کرده، بنا بــر ادعای روزنامه دولت؛ شــایعه 
افزایش قیمت بنزین بیش از ۱۵ بار مطرح 
شده است و تقریبا در تمام موارد این موضوع با 
واکنش شدید مردم حداقل در دنیای مجازی 

مواجه شده است. 
اما مســاله مهم اظهارات برخی مردان 
سیاست درباره این محصول استراتژیک است 
که به نگرانی ها دامــن می زند؛ به طوری که 

پس از اجرای طرح موسوم به جراحی بزرگ 
اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و حذف رسمی 
ارز ترجیحــی و گرانی انواع کاالها؛ شــایعه 
افزایش نرخ بنزین بار دیگر مطرح شد که علی 
رحیمی مظفری، عضو کمیســیون انرژی 
مجلس اظهار کرد؛ در ســال ۱4۰۱ قیمت 
بنزین افزایش پیدا نمی کند لیتری ۱۵۰۰ 

تومان باقی می ماند. 
ایــن در حالی اســت کــه در بحبوحه 
گمانه زنی ها حمید پورمحمدی، بیان کرد؛ 
»قیمت واقعی بنزین، ۲۰ هزار تومان است.«

پرویز محمدنژاد، عضو هیات رئیســه 
کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
نیز عنوان کرد؛ »در عین حال که معتقدیم 
باید در حوزه مصرف بنزین، گازوئیل و سایر 
فرآورده های آن مدیریت دقیق تری اعمال 
شــود اما هیچ گونه برنامه ای برای افزایش 
قیمت آنها در دســتور کار مجلس و دولت 

نیست.«
وی تاکید کرد: »ما با اجبار قیمت بنزین را 
در این رقم نگه داشته ایم. قیمت بنزین رقمی 
بالغ بر یک دالر است و مابقی آن یارانه  است.«

تکذیب مکرر افزایش قیمت بنزین 
شایعه افزایش نرخ بنزین در سومین هفته 
خردادماه با انتشار گســترده عکس هایی از 
اطالعیه های نصب شده در جایگاه های عرضه 
بنزین و گازوئیل در برخی شهرستان ها مبنی 
بر جمع آوری کارت های سوخت جایگاه داران 
شدت گرفت؛ علی اکبر نژادعلی، مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی روز 
گذشته این خبر را تکذیب کرد؛ اما با وجود 
تکذیب این مقام مســئول، اما نگرانی مردم 
رفع نشــد جواد اوجی، وزیر نفت نیز تاکید 
کرد: من امروز اعالم می کنم به هیچ عنوان و 
اصال و اصال نه تنها بحث افزایش قیمت بنزین 
مطرح نیست و این مسئله در دستور کار دولت 
قرار ندارد، بلکه شایعات منتشر شده در فضای 
مجازی و جامعه مبنی بر جمع آوری کارت 
سوخت جایگاه داران را کامال تکذیب می کنم 
و در این مورد هم چیزی در دستور کار وزارت 

نفت و دولت قرار ندارد.

تکذیب های مسبوق به سابقه 
 با وجود تکذیب وزیر نفت و مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
متاسفانه مردم از سخنان این عزیزان اقناع 
نشده  و برخی بر این باورند تکذیب مقدمه 
عملی شدن است و این رفتارها مسبوق به 
سابقه است و حداقل در دولت های قبلی با 
وجود تکذیب ها مکرر شاهد اعمال افزایش 
نرخ بنزین بوده ایم. اکنــون نیز عملکرد 
ضعیف دولت در کنترل قیمت سایر کاالها 
نشان می دهد که سایه ســنگین گرانی 
بر ســر بنزین و گازوئیل همچنان وجود 
دارد و بعید نیســت که در ماه های آتی و 
با بدتر شدن شــرایط اقتصادی و کاهش 
درآمدهای ارزی، ناگهان یک شبه قیمت 
این محصول استراتژیک را به بیش از یک 
دالر برسانند. باید توجه داشت که انتشار 
مکرر و تکذیب های متعدد درباره افزایش 
نرخ بنزین، امنیت روانی جامعه را نشــانه 

گرفته است. 

لزوم حذف » نان خورهای اضافه« 
در بودجه 

مرتضی افقه، اقتصاددان درباره چرایی 
قوت گرفتن مکرر شایعه افزایش نرخ بنزین 
در شرایط فعلی اقتصاد ایران و اینکه می توان 
این شــایعه ها را مقدمه ای بــرای افزایش 
قیمت این محصول دانســت یــا خیر؛ به 
»توسعه ایرانی« گفت: شرایط دولت و کشور 
به گونه ای است که دولت با کسری بودجه 
بسیار زیادی مواجه اســت. بنده معتقدم 
بودجه متاســفانه سرشــار از به اصطالح 
»نان خورهای اضافه« ای است که ردیف های 
هزینه ای بسیار زیادی را به خود اختصاص 
داده اند در حالی که اضافه بوده و می توانند 
حذف شوند بدون اینکه به تولید ملی آسیب 

وارد شود. 

راهکارهای جبران کسری بودجه 
از نظر دولت 

وی ادامــه داد: با وجود شــرایط فعلی 
می توان گفت دولت از طریق کاهش هزینه ها 
به دنبال جبران کسری بودجه خود نیست 
بلکه به دنبال درآمدهای جدید است. در وهلة 
نخست نیز اقدام به افزایش قیمت ها و به ویژه 
افزایش نرخ ارز شد که شوک به بازار را در پی 
داشت. به عنوان دومین راهکار به نظر می رسد 
دولت در سال جاری سختگیری های فراوانی 
برای افزایش درآمدهای مالیاتی اعمال کرده 
است که باید گفت اگر سختگیری ها شامل 
افراد بسیار ثروتمندی شود که فرار مالیاتی 
ســنگینی دارند، اقدام بســیار خوبی است 
هرچند به نظر می رسد به دنبال اخذ مالیات 
از طبقات متوسط و رو به پایین هستند زیرا 
این افراد بیشتر در دسترس هستند و امکان 
فرار مالیاتی ندارند بنابراین به این عده فشار 

بیشتری وارد خواهد شد.

انتشار شایعه افزایش قیمت بنزین 
بی هدف نیست

وی اضافه کرد: ســومین راهکار برای 
کسب درآمد بیشــتر را می توان افزایش 
قیمت کاالها و خدماتی کــه دولت ارائه 
می کند، دانست به طوری که حامل های 

انرژی مانند آب، بــرق، گاز و در کنار آن 
بنزین و سوخت است. باید توجه داشت در 
سال های گذشته عده ای از اقتصاددانان بر 
این باور بوده اند که دولت باید یارانه پنهان 
حامل های انرژی را حذف کند و بنده تصور 
می کنم دولت و مجلس بــه دنبال راهی 
برای افزایش نرخ بنزین هستند اما به دلیل 
تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱398 
و تبعات ناشــی از آن، احتیاط می کنند و 
بنده حدس می زنم انتشار شایعه افزایش 
نرخ بنزین در ماه ها و هفته های اخیر نیز  در 
اصل برای سنجش واکنش مردم نسبت 
به این مساله است و اگر زمینه را مناسب 
دیدند نســبت به افزایش قیمت بنزین 
اقدام کنند و یا به نحوی بخشی از قیمت 
را افزایــش دهند و بخشــی را به صورت 
یارانه ای و سهمیه بندی به مردم اختصاص 
دهند تا بــه زعم خودشــان افزایش نرخ 
بنزین در جامعه حساسیت برانگیز نشود.  
وی تاکید کرد: انتشار چنین شایعاتی بی 

هدف نیست. 

تبعات افزایش نرخ بنزین 
با توجه به شرایط خاص اقتصادی 

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران 
اهواز درباره تبعات افزایش نــرخ بنزین در 
جامعه با توجه به تغییر شــرایط اقتصادی و 
معیشتی مردم نسبت به سال ۱398 توضیح 
داد: اکنون با افزایش نرخ ارز مردم با مشکالت 
فراوانی مواجه شــده اند و باید دقت کافی در 
اعمال چنین طرح ها و تصمیماتی داشت زیرا 
به نسبت سال ۱398 وضعیت مالی و معیشتی 
مردم بسیار بدتر شده است، بنده فکر می کنم 
هرگونه افزایش قیمتــی در مورد کاالهای 
مختلف می تواند موجب تنش در جامعه شود 
بنابراین امیدوارم دولتمردان در مورد افزایش 
قیمت بنزین تصمیمات عاقالنه بگیرند زیرا 
ممکن اســت تبعات این گرانی برای کشور 

سنگین تر و پرهزینه تر از اقالم دیگر باشد. 

گالیه مردم از طرح نرخ های 
بین المللی برای فروش بنزین 

وی در پاســخ به این پرسش که برخی 
نماینــدگان مجلس و دولتمــردان از لزوم 
نزدیک شــدن قیمت بنزین بــه نرخ های 
بین المللی سخن می گویند و عده ای برای 
بنزین قیمــت یک دالر و حداقــل ۲۰ هزار 
تومان و... ذکر می کنند در حالی که این مساله 
با واکنش و گالیه های فــراوان مردم مواجه 
شده زیرا بر این باورند زمانی که دریافتی آنها 
و درآمدشان به ریال اســت چرا باید مبنای 
محاســبه قیمت بنزین با دالر باشد، اظهار 
کرد: متاسفانه این شــیوه استدالل از سوی 
برخی نمایندگان و دولتمردان را یک گروه از 
به اصطالح»اقتصادخوانده های اقتصاد درک 
نکرده« رواج داده و توصیه کرده اند. متاسفانه 
این عده واقعیت اقتصاد ایران را درک نکرده اند 
و فقط انبانی از تئوری ها و نظریات اقتصادی 
وارداتی هستند که ناسازگار با شرایط ایران 
است؛ این استدالل ســاده لوحانه نخست از 
سوی اقتصاددانان اقتصاد آزاد مطرح شد. آنها 
استدالل می کنند که قیمت بنزین بین المللی 
است و هزینه نیروی کار داخلی است که عقیده 
منطقی و علمی تلقی نمی شــود زیرا ارزان 
بودن نیروی کار به دلیل ســوء مدیریت ها 
سبب شده تا پرداخت ها به صورت حداقلی 

انجام شود. 

افقه در گفت وگو با »توسعه ایرانی«، سناریوی بنزینی این روزها را مشکوک دانست

تکذیب های متعدد؛ نگران کننده و مسبوق به سابقه
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آگهی مناقصه 

1-دســتگاه مناقصه گزار: مرکز تحقيقات، آموزش کشاورزی و 
منابع طبيعی استان کرمانشاه

2-موضوع مناقصه : در خصوص مناقصه کليه امورات خدماتی و 
نظافتی، حفظ و نگهداری فضای سبز ،کاشت، داشت و برداشت 
محصوالت کشــاورزی، طرح های تحقيقاتی شامل آماده سازی 
زمين ) شــخم زدن و دیســک ( داشت شامل ) آبياری ، کنترل 
آفات ، بيماری ها و علفهای هرز( همچنين استفاده از تأسيسات 
و ادوات کشــاورزی ، حفظ و حراست نگهداری به صورت تامين 
نيرو حجمی با بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ) 
setadiran ( بصورت الکترونيکی در مرکز تحقيقات، آموزش 

کشــاورزی و منابع طبيعی استان کرمانشاه انجام دهد.
3- برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت می باشــد و کليه مراحل فرایند مناقصه شــامل خرید و 
دریافــت اســناد مناقصه ) در صورت وجــود هزینه مربوطه ( 
پرداخت تضمين شــرکت در مناقصه ودیعه ( ارسال پيشنهاد 
قيمت ، بازگشــایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مناقصه 
و ... همگی در بســتر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

4-  فایل الکترونيکی قيمت پيشــنهادی صرفا به عدد و حروف، 
مطابق با شرایط مندرج و اعالمی در سامانه تدارکات الکترونيکی 

دولت می باید ثبت شود.
5-مدت قرارداد : بمدت یکسال

6-محل بازدید و اجراء کرمانشــاه ميدان سپاه پاسداران ) نفت 
سابق ( بلوار جام جم مرکز تحقيقات ، آموزش کشاورزی و منابع 

طبيعی استان کرمانشاه و ایستگاه های تابعه
7- مبلغ برآورد پایه برای کل مدت پيمان:

1-7- مبنای قيمت پيشــنهادی رعایت قوانين و مقررات اداره 
تعاون، کار و امور اجتماعی در رابطه با پرداخت حقوق و مزایای 

کارگران می باشد.
 2-7 - ميزان تضمين شرکت در مناقصه : پيشنهاد دهنده معادل 
مبلغ 1450000000 ریال به حروف ) معادل یک ميليارد و چهارصد 
و پنجاه ميليون ریال ( به صورت ضمانت نامه بانکی به نام مرکز 
تحقيقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبيعی استان کرمانشاه 

به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نماید. 
3-7- در مبلغ پيشــنهاد دهنده قيمت کســورات قانونی نيز 

لحاظ گردد.
 8- پيشنهاد دهنده می بایست پاکت ) الف ( حاوی ضمانتنامه 
را که به نفع مرکز تحقيقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبيعی 
اســتان کرمانشاه ) که برای مدت ســه ماه معتبر ، بدون قيد و 
شــرط ( و منحصرا بنا به درخواســت مرکز تحقيقات ، آموزش 
کشــاورزی و منابع طبيعی استان کرمانشاه قابل تمدید باشد، 
اخذ و پس از الک و مهر و امضاء، موضوع و شــماره مناقصه را 
روی پاکت به وضوح یادداشت نمایند. و همچنين به همراه نامه 
رســمی تا پایان وقت اداری ) اعالمی در ســامانه ( در قبال اخذ 
رســيد به دبيرخانه مرکز تحقيقات ، آموزش کشاورزی و منابع 

طبيعی استان کرمانشاه تحویل نمایند.
9- پيشــنهاد دهنده حقيقی می باید )اســناد شرایط عمومی 
مناقصه را از ســامانه دریافــت و بعد از تایيد به همراه فتوکپی 
مدارک شــخصی، مستندات فعاليت، برگه های حسن انجام کار 

و ... ( در سامانه بارگذاری نماید.
 10- اسناد و مستندات پيشنهاد دهنده ی حقوقی شامل 
) مجوز فعاليت رسمی و معتبر از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی 
، تصویر اساســنامه، تصویر آگهی ثبت اوليه روزنامه رســمی، 
آخرین تغييرات مقامات مجاز، اظهار نامه شرکت، اسناد شرایط 
عمومی مناقصه ، دارندگان حق امضاء، تصویر شماره اقتصادی، 
تصویر شماره شناسه ملی، تصویر شناسنامه و کارت ملی و نمونه 
امضاء فرد تعهد آور جهت امضاء اســناد از دفاتر اسناد رسمی ، 

....( در سامانه بارگذاری نماید.
11- هر یک از پيشــنهاد دهندگان که نسبت به اسناد و مدارک 
مناقصه ابهامی داشــته باشــند باید حداکثر پنج روز پس از 
دریافت اســناد و مدارک مناقصه از طریق ســامانه، مراتب را 
ابتدا به دســتگاه مناقصه گزار اطــالع داده و تقاضای توضيح 

کتبی نماید.
 12- هــر گونه توضيح یا تجدید نظــر یا حذف و اضافه نمودن 
اســناد و مدارک مناقصه و نحوه تغيير و تســليم آنها کتبا از 
ســوی دستگاه مناقصه گزار اعالم و جزو اسناد و مدارک پيمان 

منظور خواهد شد.
 13- این مناقصه بصورت یک مرحله ای انجام می شــود.

 14- در صــورت انصراف نفر اول ، عدم ارائه ســپرده تضمين 
حسن انجام کار ، عدم انعقاد قرار داد و ... در مهلت تعيين شده 
) حداکثر یک هفته ( تضمين شــرکت کننده اول به نفع مرکز 
تحقيقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبيعی استان کرمانشاه 
ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شــد و این 

قاعده در مورد نفر دوم نيز اعمال خواهد شــد.
15- برنده مناقصه متعهد می گردد که مشــمول ممنوعيت های 
مطرح شــده در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال 
1337 نبوده و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برســد مرکز 
تحقيقات و آموش کشــاورزی و منابع طبيعی استان کرمانشاه 
ضمن مردود شمردن پيشنهاد جهت جبران خسارت وارده مجاز 
خواهد بود نسبت به ضبط تضمينات برنده مناقصه اقدام نماید و 
خسارت بيش از مبلغ تضمينات مذکور را نيز متعهد به پرداخت 

و جبران می باشد.
 16- به پيشنهادهای بدون سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
17- مهلت فروش اسناد: پس از انتشار آگهی

 18- دریافت پيشــنهادات: به مدت ده روز پس از انتشار اسناد 
خواهد بود.

 19- صرفًا شــرکت در مناقصه ، برنده و ارائه پيشــنهاد ایجاد 
حق و تکليف، یا ســلب اختبار بــرای مرکز تحقيقات نمی کند 
و مرکز مجاز می باشــد در چارچوب ضوابط مقرر دستورالعمل 
مالی و معامالتی سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
با عنایت به صرفه و صالح مرکز تحقيقات هریک از پيشــنهادها 

را قبول یا رد نماید. 
20- ســاعت بازدید در ایام وقت اداری : 8 لغایت 13 می باشد.

21-در صورت نياز جهت کســب اطالعات بيشتر با شماره ثابت 
08338358218 امور مالی تماس حاصل نماید.

 22- سایر شرایط در اسناد مناقصه

افقه در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی«: تصور می کنم دولت 

و مجلس به دنبال راهی 
برای افزایش نرخ بنزین 

هستند، اما به دلیل تجربه 
افزایش قیمت بنزین در 

سال ۱398 و تبعات ناشی از 
آن، احتیاط می کنند و بنده 
حدس می زنم انتشار شایعه 

افزایش نرخ بنزین نیز  در 
اصل برای سنجش واکنش 
مردم نسبت به این مساله 

است 


