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اخبار

حمایت از تولید با طرح آفاق 1
موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل در راستای رونق کسب
و کار تولیدکنندگان محترم نسبت به اجرایی
کردن طرح آفاق  1اقدام کرده است.
موسسه اعتباری ملل به منظور حمایت از
تولید کاالی ایرانی نسبت به اعطای تسهیالت
به تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه تولید،
خرید ماشین آالت و تجهیزات ،خرید خودروی
ایرانی و کاالی بادوام ایرانی و دریافت خدمات
و همچنین توسعه دامداریها در قالب طرح
آفاق  1اقدام می نماید.
متقاضیان محترم می توانند جهت کسب
اطالعات بیشتر به شعب موسسه اعتباری ملل
مراجعه کنند.
پیش از این موسسه اعتباری ملل برای
توسعه کسب و کار متخصصین و اصناف طرح
افق را اجرایی کرده بود.

خبر

«ابتکار» تبعات اقدامات مجلس یازدهم بر اقتصاد کشور را بررسی کرد

پیام تبریک کاردگر به مناسبت
13آذر ،سالروز تاسیس بیمه دانا

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
بیمه دانا ،سالروز تاسیس این شرکت و روز
ملی بیمه را به تمامی کارکنان ،نمایندگیها،
کارگزاران و شبکه فروش تبریک گفت.
متن پیام دکتر کاردگر به شرح زیر است:
بسمه تعالی
لیس لالنسان اال ما سعی
و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی
وکوشش او نیست
همکاران گرانقدر و نیک اندیش
حمد و سپاس خدای یکتا را که توفیق را رفیق
سعادت گردانید در این ایام فرخنده ،فصل
جدید از طلوع ترنم خدمت به خلق را در مسیر
خدمت رسانی با بهره مندی از تجارب همکارانی
چون شما در سال جهش تولید تفسیری دوباره
کنیم.
صنعت بیمه کشور به عنوان بازوی حمایتی
تامین آرامش جامعه و صاحبان صنایع و
سرمایه های آن در آزمونی بزرگ در عرصه بین
المللی که شاهد فشار و تحریم ها علیه کشور
و شیوع ویروس کرونا هستیم خوش درخشیده
است و به تبع آن در شرکت بیمه دانا به یاری
شما عزیزان کوشیده ایم با برنامه ریزی دقیق،
هوشمندسازی در حوزه خدمات رسانی ،و
ایفای مسئولیت قانونی و ارائه خدمات مطلوب
به بیمه گذاران خود پیام آور آرامش و امنیت
خاطر برای بخش وسیعی از جامعه و فعاالن
اقتصادی باشیم .
لذا به یمن عنایات حضرت حق در
آستانه فرارسیدن  13آذر و روز بیمه،
چهل و ششمین سالگرد طلوع شرکت
بیمه دانا را صمیمانه تبریک عرض نموده،
توفیق روزافزونتان را از خالق دانا مسئلت
دارم.

بازاروسرمایه
تکمیل و تحویل  ۳۸۰۰واحد
مسکونی توسط انجمن خیرین
مسکنساز تا پایان امسال

تصمیم های شتاب زده علیه آرامش بازار
طی سالهای اخیر اقتصاد کشور تحت تاثیر
تحریمهای آمریکا به شدت آسیب دید اما پس از
مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و احتمال
بازگشت آن به برجام امید لغو تحریمها جانی دوباره
گرفت .اما مصوبه اخیر بهارستان شرایط را به یکباره
تغییر داد .براساس بخشی از این طرح ،سازمان
انرژی اتمی ایران موظف است بالفاصله پس از
تصویب این قانون ،نسبت به تولید اورانیوم با غنای
 ۲۰درصد اقدام و ساالنه به میزان حداقل  ۱۲۰کیلوگرم
آن را در داخل کشور ذخیره کند .از سوی دیگر
سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف کردند بالفاصله
پس از تصویب این قانون ،ظرفیت غنیسازی و تولید
اورانیوم غنیسازی شده با سطح غنای متناسب هر
یک از مصارف صلحآمیز کشور را به میزان ماهانه
حداقل  ۵۰۰کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به
نگهداری و انباشت مواد غنیشده در کشور اقدام
کند .البته این بخشی از طرح اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران است.
دولت مخالف با بهارستان
با وجود اصرار نمایندگان مجلس ،دولت به
صراحت مخالفت خود را با این طرح اعالم کرده
است .علی ربیعی ،سخنگوی دولت در نشست
خبری با خبرنگاران که به صورت مجازی و ویدئو
کنفرانس برگزار شد ،گفت« :آنچه در عنوان طرح
نمایندگان محترم آمده ،برداشت تحریمها است.
انباشت اورانیوم با غنای  ۲۰درصد و همینطور عدم
اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریمها
ن صورت به مذاکرات هستهای و
میشود ،در ای 
برجام نیازی نمیبود .ما قبل از برجام ،پروتکل
الحاقی را اجرا نمیکردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم
با غنای  ۲۰درصد در اختیار داشتیم اما همچنان
ذیل سختترین تحریمهای چندجانبه شورای امنیت
سازمان ملل متحد بودیم .بنابراین اگر هدف از طرح
آنطور که در عنوان آن آمده «اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها» باشد ،بر اساس تجربههای پیشین ،این
طرح شامل کیفیت غنیسازی و عدم اجرای پروتکل
الحاقی ،کمکی به لغو تحریمها نمیکند .امیدواریم
هر تصمیمی گرفته میشود ،همه جوانب آن سنجیده
شود».
تصمیمات تبعاتی را برای اقتصاد به همراه خواهد
داشت
کشمکشها بر سر طرح دو فوریت «اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران»
در حالی است که کارشناسان اقتصادی تصمیم
اخیر مجلسیها را دارای تبعاتی برای اقتصاد کشور
میدانند .ابراهیم نکو ،دبیر دوره نهم کمیسیون
اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی
با اشاره به رویکرد مجلس یازدهم نسبت به
تصمیمگیریها به «ابتکار» گفت :مجلس یازدهم
از زمان ورود در شعارهای اقتصادی رویکرد تندی
داشتند و این در حالی است که در عمل و تصمیمات
ما شاهد رفتاری متفاوت بودیم .رویکرد شعاری در
بسیاری از مواقع به زیان اقتصاد کشور تمام میشود
و باید به تبعات احتمالی آن توجه داشته باشیم.
نکو با اشاره به مصوبه اخیر مجلس ادامه داد:
پیش از اینکه بخواهیم نظر موافق و یا مخالف نسبت
به مصوبه اخیر مجلس داشته باشیم باید زمان آن
را در نظر بگیریم .به عبارتی دیگر باید ببینیم که این
مصوبه چه زمانی به تهدید تبدیل میشود و از سوی
دیگر بررسی کنیم که چرا نمایندگان چنین تصمیمی
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کلیات و جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران به تصویب مجلس رسید .مجلس باوجود مخالفت صریح دولت،
طرحی را برای کاهش بیشتر تعهدات برجامی و توقف اجرای پروتکل الحاقی تصویب کرده که این طرح واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشت .با
توجه به مخالفتهای بسیار که از تصمیم اخیر بهارستانیها درخصوص برجام وجود دارد این پرسش مطرح میشود که مجلس به دنبال لغو تحریم
است یا دائمی کردن آن؟

ابراهیمنکو:
اینتصمیم
میتواندبهانهای
در دست
آمریکاباشد
و آسیبهای
زیادی را به
اقتصاد و جامعه
وارد کند
را اتخاذ کردهاند؟
دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار
کرد :هنگامی که دو کشور با چالشهای روبهرو
میشوند و بینشان اختالفاتی شکل میگیرد ،برای
رفع مشکالت باید تفاهمنامهای میانشان تنظیم
شود که هردو طرف سودی را به دست بیاورند .اگر
ما میخواهیم روابط مناسبی با دیگر کشورها داشته
باشیم باید تمام تالشمان را بکنیم تا تفاهمنامهای
تنظیم شود که بتوانیم بیشترین نفع را ببریم .با توجه
به این مساله ،در شرایطی که با رویکرد دپلماسی و
چانهزنی سیاسی میتوان بیشترین نفع را ببرد آیا
بستن راهها و کشیدن خط بطالن بر یک توافقنامه
میتواند به سود اقتصاد باشد؟
نکو با تاکید بر این مساله که برای هرگونه
تصمیمگیری باید نظر تحلیلگران و کارشناسان در
نظر گرفته شود ،گفت :در شرایط حساس کنونی
برای هرگونه تصمیمگیری باید نظر تحلیلگران و
کارشناسان در نظر گرفته شود .اینکه مجلس یک
تصمیمی را بدون توجه عوارض آن برای جامعه و
اقتصاد تصویب کند اقدام صحیحی نیست.
این کارشناس اقتصادی به تمایل باید به بازگشت
به برجام اشاره کرد و گفت :اخیرا نتیجه انتخابات
آمریکا پیامهایی را برای ایران به همراه داشت ،بایدن
طی صحبتهایش به بازگشت آمریکا به برجام با
شروطی اشاره کرده بود .در چنین شرایطی که زمینه
برای مذاکره فراهم بود مجلس میتوانست به جای

این مصوبه نسبت به شروط آمریکا ،تصمیمات
بهتری را اتخاذ کند ،نه اینکه تصمیم به خروج بگیرد.
وی افزود :این مصوبه به آمریکا اعالم میکند که
ایران در برابر تفاهمنامه خواهد ایستاد ،در آن شرایط
نرمشهایی که ممکن بود بایدن در مقابل کشور ما
داشته باشد با تردید همراه میشود .تصمیمگیران باید
با مدنظر قرار دادن روابط کشور در عرصه بینالمللی
و همچنین پس از بررسی تبعات این مصوبه برای
اقتصاد چنین تصمیم را میگرفتند.
پس از انتخابات آمریکا ،قیمتها در مسیر کاهش
قرار گرفت
نکو با اشاره به فروکش کردن قیمتها در بازارهای
اقتصادی در روزهای اخیر گفت :پس از انتخابات
آمریکا ،اقتصاد کشور شاهد فروکش کردن قیمتها
در بازارهای مختلف بود ،این مساله نشان میداد
بازار در حال حرکت به سمتوسویی آرامتر است.
در این میان اگر پیش از تغییر کامل دولت آمریکا
با تصمیمات عجوالنه آرامش به وجود آمده را برهم
بزنیم قطعا بر مشکالت اقتصاد افزوده میشود.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش از پیشرو
بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت :عالو ه بر
چالشهای بینالمللی ما انتخابات ریاست جمهوری
ش رو داریم ،مجلس باید بهگونهای
کشور را نیز در پی 
عمل کند که دست رئیسجمهوری بعدی که قطعا
متمایل به این مجلس خواهد بود را برای ادامه راه و
مذاکرات بهتر باز باشد .بستن راه ،راهکار منطقی در

شرایط فعلی نیست ،ما باید توجه داشته باشیم شاید
بستن راه ،اقدامی ساده باشد اما ساختن و باز کردن
دوباره راه به شدت کار دشواری خواهد بود.
نکو در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تاثیر
تصمیمات اخیر مجلس خود را در معیشت مردم
نمایان میکند ،گفت :پس از رسانهای شدن مصوبه
مجلس درخصوص طرح اقدام فوری لغو تحریمها
بازارهای اقتصادی از خود واکنش نشان دادند،
متاسفانه نتیجه این واکنشها عالوهبر کوتاهمدت،
میتواند در میانمدت و بلندمدت تاثیراتی را بر
سفرههای مردم بگذارد.
وی افزود :بررسی بازارها نشان میدهد که اقتصاد
با یک تصمیم ،مصوبه و یا یک خبر به سرعت از خود
واکنش نشان میدهد .چنین سرعتی در عکسالعمل
به معنای این است که اقتصاد از یک بیماری رنج
میبرد و برای این بیماری باید هرچه سریعتر درمانی
پیدا کرد .متاسفانه بهجای یافتن درمان دائما اقتصاد
را با شعار و تصمیمات متالطمتر از گذشته میکنیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد :پایههای
ضعیف اقتصاد از یک سو و تصمیمات تازه از سوی
دیگر بیش از هر زمانی معیشت مردم را دچار
مشکل کرده است .شاید این مصوبه در زمان دیگری
میتوانست به نفع کشور باشد اما در شرایط کنونی
صبوری بهترین راهحل بود ،این تصمیم میتواند
بهانهای در دست آمریکا باشد و آسیبهای زیادی را
به اقتصاد و جامعه وارد کند.

افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک سینا
به منظور کاهش مراجعات حضوری به شعب و کمک به
مدیریت ،کنترل و پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و
رعایت محدودیت های ایجاد شده در کشور ،سقف انتقال
وجه کارت به کارت درون بانکی و شتابی از طریق درگاه های
غیرحضوری بانک سینا افزایش یافت.
با توجه به تعطیلی کسب و کارها در روزهای جاری و تاکید بر
کاهش مراجعات حضوری به دلیل محدودیت های کرونایی ،سقف
انتقال وجه کارت به کارت درون بانکی و شتابی از طریق درگاه های

غیرحضوری و خودپردازهای بانک سینا به  100میلیون ریال در شبانه
روز افزایش یافت .همچنین به جهت تسهیل در استفاده از درگاه های
غیرحضوری ،تمامی کارت های بانک سینا که تا پایان سال منقضی
می شوند ،به صورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد
بانک سینا با هدف همراهی با سیاست های پیشگیرانه شیوع کرونا
در کشور ،امکان فعالسازی نرم افزار موبایل بانک و اینترنت بانک و
بازیابی رمز عبور این سامانه ها را به صورت غیرحضوری نیز فراهم
ساخته است که متقاضیان برای استفاده از این امکان ،باید د دارای

شماره مشتری در بانک سینا بوده و مشخصات آنها شامل کدملی
و شماره موبایل در سیستم بانک ثبت شده باشد .ضمن آنکه
مشتری باید رمز دوم یکبار مصرف را برای کارت خود فعال و نرم
افزار رمزساز ارس را نیز نصب و راه اندازی کرده باشد.
مشتریان گرامی می توانند با مراجعه مستقیم به وبسایت بانک
سینا به نشانی  https://www.sinabank.irو کلیک بر روی
منوی اینترنت بانک ،مراحل ثبت نام یا دریافت رمز عبور را انجام
دهند.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز از تکمیل و
تحویل  ۳۸۰۰واحد مسکونی توسط انجمن خیرین
مسکنساز تا پایان امسال خبر داد.
فرهاد خاکیپور مدیرعامل انجمن خیرین
مسکنساز برنامههای آن انجمن را برای تولید
مسکن برای افراد نیازمند حمایت ،تا پایان امسال،
برشمرد.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز ،با اشاره
به اینکه انجمن خیرین مسکنساز سازمانی
مردم نهاد است که در سطح کشور با اعضای
هیات امنای حساب  ۱۰۰امام (ره) تشکیل
میشود و مانند تمامی انجمنها به شکل
خیریه فعالیت می کند ،گفت :از بدو فعالیت
انجمن خیرین مسکن ساز،نزدیک به  ۳۰هزار
واحد مسکن در دستور کار قرار گرفته بود که
تا امروز نزدیک به  ۲۱هزار واحد تکمیل شده و
به بهرهبرداری رسیده است .نزدیک به  ۶هزار
واحد در دست اقدام هستند که در حال تهیه
نقشه و مشخصات هستند.
خاکیپور افزود :با توجه به افزایش
قیمتهایی که از سال گذشته و ابتدای سال
جاری تاکنون در تمامی حوزه ها و از جمله
حوزه مسکن رخ داده و همچنین تاکید وزیر
راه و شهرسازی در بحث افزایش تسهیالت به
 ۱۴۰میلیون تومان ۳۸۰۰ ،واحد مسکن نیز با
پیشرفت فیزیکی  ۳۶درصد در سطح کشور در
حال انجام هستند.
وی ادامه داد :در برنامه است تا  ۳۸۰۰واحد
مسکونی توسط خیرین مسکن ساز به غیر از
واحدهایی که برای سایر موارد ازجمله مسکن
دومعلولها در دست ساخت است ،تکمیل شده
و تحویل متقاضیان شود.
به گفته مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز ،با
توجه به افزایش قیمتهایی که در سال جاری در
حوزه دستمزد و مصالخ رخ داد ،فعالیت انجمن
خیرین مسکنساز نیز تحتتاثیر قرار گرفت .در
عینحال چنانچه با افزایش تسهیالت موافقت
شود و  ۵۰درصد باقیمانده این واحدها شامل
دریافت افزایش تسهیالت شود جای امیدواری
وجود دارد تا واحدها در زمان مقرر تکمیل و
تحویل متقاضیان شود.

اقدام مسئوالنه همراه اول

همراه اول در اقدامی مسئوالنه اقدام به
ارسال پیامکی به مشترکان خود کرده تا مانع
گسترش کالهبرداری در فضای مجازی شود.
همراه اول تاکید کرده که درصورت دریافت
تماسی مبنی بر برنده شدن در قرعهکشی
این اپراتور ،مشترکان ضمن مراجعه به سایت
همراه اول و یا تماس با کارشناسان  ۹۹۹۰از
صحت موضوع اطمینان حاصل کنند.
ضمن اینکه تحویل جوایز همراه اول بهصورت
حضوری و با مراجعه فرد برنده به ساختمان
مرکزی همراه اول در تهران یا ادارات مشتريان
ارتباطات سیار در سایر استانها انجام گرفته و
اطالعات بانکی دریافت نمیشود.

اعداد و ارقام مهم بودجه ۱۴۰۰
آخرین الیحه بودجه دولت دوازدهم امروز توسط معاون رئیس جمهوری تقدیم
مجلس شورای اسالمی شد.
به گزارش خبرآنالین ،دولت دوازدهم آخرین الیحه بودجه خود را با سقف ۲۴۳۵
هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.
این الیحه توسط حسینعلی امیری ،معاونت پارلمانی رئیس جمهوری ،الیحه
بودجه  ۱۴۰۰را به مجلس ارائه شد .کلیات بودجه سال آینده از تراز شدن منابع
و مصارف با رقم  ۲۴۳۵هزار میلیارد تومان حکایت دارد .این در حالی است که
دولت در بخش منابع  ۸۴۱هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹
هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیشبینی کرده است.
منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با  ۳۱۷هزار میلیارد
تومان ،واگذاری دارایی سرمایهای (فروش نفت و فرآوردههای آن و  ۲۲۵ )...هزار
میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی  ۲۹۸هزار میلیارد تومان است .منابع عمومی
دولت به همراه  ۸۸هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه
عمومی با  ۹۲۹هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهد که با بودجه شرکت های
دولتی که  ۱۵۶۱هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به  ۲۴۳۵هزار
میلیارد تومان میرسد.
اما در بخش مصارف هزینههای جاری  ۶۳۷هزار میلیارد تومان ،بودجه عمرانی
 ۱۰۴هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی  ۱۰۰هزار میلیارد تومان مجموع منابع

عمومی را تشکیل میدهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه
مصارف عمومی به ۹۲۹هزار میلیارد تومان میرسد.
دولت سال آینده  ۲۴۷هزار میلیارد مالیات میگیرد
بر اساس پیشبینی صورت گرفته در الیحه بودجه  ۱۴۰۰دولت برنامهریزی کرده
است بتواند  ۲۴۷هزار میلیارد تومان از محل مالیات درامد کسب کند .مالیات
جزئی از منابع درآمدهای دولت در بخش منابع عمومی بودجه است .در الیحه
بودجه سال بعد  ۳۱۷هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده که بیش از ۲۴۷
هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهد.
درآمد نفت و فروش اموال دولتی  ۲برابر شد
ن درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی سرمایهای در بودجه سال آینده
همچنی 
بیش از دو برابر رشد داشته و به  ۲۲۵هزار میلیارد تومان رسیده است .واگذاری
داراییهای سرمایهای که از فروش نفت و فرآوردههای آن و همچنین فروش و
واگذاری اموال و امالک دولت تشکیل میشود،در الیحه بودجه سال آینده ۲۲۵
هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
این منبع درآمدی که جزئی از منابع عمومی  ۸۴۱هزار میلیاردی دولت در سال
 ۱۴۰۰است در سال جاری ۱۰۷هزار میلیارد تومان بوده و اکنون با رشد  ۱۱۸هزار
میلیارد تومانی مواجه است.
امسال از رقم  ۱۰۷هزار میلیارد تومان حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان مربوط به

فروش نفت و فراوردههای آن و مابقی به فروش اموال و امالک دولت اختصاص
داشت که این رقم برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته و به نظر میرسد
عمده این رشد به همان فروش و واگذاری و یا تبدیل داراییهای دولت برمیگردد.
پیش از این اعالم شده بود که دولت در رابطه با درآمدهای نفتی فروش هر
بشکه با  ۴۰دالر و مبنای دالری تبدیل به ریال نیز پیش از این  ۱۱هزار تومان را
پیشبینی کرده است .برای امسال متوسط قیمت فروش نفت حدود  ۵۰دالر و
نرخ دالر  ۴۲۰۰تومان تعیین شده است.
افزایش حقوق  ۲۵درصد
طبق برآوردهای صورت گرفته در الیحه بودجه حقوق کارکنان دولتی و
بازنشستگان  ۲۵درصد افزایش مییابد .به این ترتیب در صورت تصویب مفاد
تبصره  ۱۲در مجلس افزایش ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در
دستگاههای اجرایی و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطالعات و سازمان انرژی
اتمی به استثنای مشموالن قانون کار جمهوری اسالمی ایران از قبیل کارکنان
کشوری و لشکری اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و
پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان و وظیف ه بگیران و مشترکان
صندوقهای بازنشستگی به میزان  ۲۵درصد تعیین خواهد بود.
سقف معافیت مالیاتی در سال آینده
سقف معافیت مالیاتی در سال  ۱۴۰۰ساالنه مبلغ  ۴۸میلیون تومان تعیین شده

است نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا
و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه  ۱۰درصد
و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه ۱۵
درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه
 ۲۰درصد و نسبت به مازاد  ۴برابر مشمول مالیات  ۲۵درصد خواهد بود میزان
معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد ساالنه به مبلغ  ۳۶میلیون
تومان تعیین میشود .

