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اخبار
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین خبر داد

تکمیل زیر ساختهای بانکداری
دیجیتال در بانک ایران زمین

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشاره به
تکمیل زیرساختهای بانکداری دیجیتال و آغاز
مراحل اجرایی آن در این بانک گفت :با توجه
به اینکه مراحل اولیه توسعه و اجرای بانکداری
دیجیتال در بانک ایران زمین ،در روزهای
پنجشنبه  25لغایت شنبه  27مهر زیرساختها
ارتقاء و پیادهسازی شد.
سیدمحمد حسین استاد درخصوص ارتقاء
و توسعه سیستمهای این بانک در روزهای
انتهایی هفته جاری اظهار کرد :از حدود  4سال
گذشته تالشهای زیادی در راستای پیادهسازی
زیرساختهای الزم برای اجرای بانکداری دیجیتال
در این بانک پیاده سازی شده است و بخشی
از این سیستمها در روزهای یاد شده اجرایی
خواهد شد .در پایان مدیر روابط عمومی بانک
ایران زمین از مشتریان در خواست کرد درصورت
بروز مشکل با شماره  021-24809مرکز ارتباط با
مشتریان بانک تماس بگیرند.

در پنجمین اجالس سراسری با حضور
مقامات و مسئوالن دولتی

«نشان عالی مدیر سال»
به بانک صادرات ایران رسید

«نشان عالی مدیر سال» در پنجمین اجالس
سراسری با حضور عیسی کالنتری معاون رئیس
جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست ،علی
اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و
صنایع دستی ،داود دانش جعفری عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،معاونان وزرا ،مدیران
ع امل بانکها و فعاالن اقتصادی و صاحبان
کسب و کار به بانک صادرات ایران اعطا شد.
در این اجالس ،نائب رئیس هیئتمدیره بانک
صادرات ایران با برشمردن موانع و مشکالت تامین
مالی واحدهای تولیدی کشور به تشریح طرحها
و راهکارهای بانک صادرات ایران در حمایت از
ت ولید و قابلیتهای طرحهای طراوت «تولید»
و «توسعه» پرداخت و برای کمک به واحدهای
تولیدی کشور اعالم آمادگی کرد .امیر یوسفیان
با بیان اینکه بانک صادرات ایران به دنبال احیای
ف روش اعتباری با استفاده از اعتبارات اسنادی
ریالی است ،اظهار کرد :طرحهای طروت «تولید»
و «توسعه» بانک صادرات ایران برای کاالهای
مختلف و طرحهای و پروژههای توسعهای قابل
ا ستفاده است .وی افزود :تحریمها موجب
ش د تا استفاده از اعتبارات اسنادی ارزی برای
تولیدکنندههای داخلی غیرممکن شود .افزایش
تورم نیز به کاهش شدید و از بین رفتن فروش
ن سیه و اعتباری در بین فعاالن اقتصادی و
صنعتی کشور دامن زد و به همین دلیل ،نیاز به
سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی افزایش
حداقل  ١٠٠درصدی یافته و این در حالی است
ک ه منابع نظام بانکی در سال گذشته تنها ٤٠
درصد رشد کرده و برای رفع این نگرانیها ،بانک
صادرات ایران از ابتدای سال  ٩٨طرح طراوت را
برای حل این مشکل با هدف کاهش هزینه تولید،
افزایش قدرت اعطای تسهیالت در نظام بانکی و
کمک به تداوم و استمرار تولید ارائه کرد که سال
گ ذشته ٢٠ ،هزار میلیارد تومان در قالب طرح
طراوت سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی
تامین شده است .نائب رئیس هیئتمدیره بانک
ص ادرات ایران تاکید کرد :در تالش هستیم تا
ب ا استفاده از توسعه اعتبارات اسنادی ریالی
تابآوری فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی در
برابر شرایط دشوار زودگذر افزایش یابد.
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حمید حاجاسماعیلی :کارگران در شرایط فعلی نیازمند حمایت کاالیی هستند

بازدید کاردگر و هیئت همراه از
شعبه آزادی و آبکوه مشهد

چالش شکاف عمیق میان حداقل دستمزد با خط فقر
تورم ،گرانی و افزایش روز به روز نرخ دالر تبعات
سنگینی برای طبقه کارگر ایران داشته و موجب
این شده است که خانوادههای کارگری در تامین
نیازهای اولیه و اساسی خود دچار مشکل شوند.
کارشناسان معتقدند وضعیت کسبو کارها در
دوران بیماری کرونا ،افزایش کسری بودجه دولت،
رشد فزاینده نقدینگی ،روند شاخص بورس و روند
صعودی نرخ ارز در اوج گرفتن تورم نقش داشته
است.
ب ه گزارش خبرآنالین ،در تازهترین اظهارات
کارشناسی خط فقر برابر با  ۱۰میلیون تومان برای
خانوار چهار نفره برآورد شده ،این در حالی است
که حداقل دستمزد فاصلهای قابل توجه را با خط
فقر دارد .حمید حاجاسماعیلی معتقد است آنچه
که طبقه کارگر با آن درگیر است صرفا افزایش نرخ
دالر نیست .این کارشناس بازار کار گفت :آن چه
که بیشتر کارگران با آن درگیر هستند این است
ک ه قدرت خریدشان هرروز کاهش پیدا میکند
و تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزدشان
همخوانی ندارد .این مسئله صرفا مربوط به امروز
نیست ،بلکه طی سه چهار دهه اخیر همیشه این
مشکالت برای کارگران وجود داشته است و هر روز
ب یشتر و بیشتر شده است .بحث فقط افزایش
نرخ دالر نیست،بلکه نابسامانی و بیثباتی است
ک ه درشرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است.
روز به روز قیمتها افزایش پیدا میکند ،بدون
اینکه نیازهای خانوادههای کارگری و امکان تطبیق
دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده
شود.
ح اجاسماعیلی درمورد برون رفت از وضعیت
کنونی گفت :ما پیش از این بارها پیشنهاداتی در
این خصوص مطرح کردیم اما هنوز این پیشنهادات
وارد فاز اجرا نشدهاند .بارها در گذشته گفتیم که
الزم است مکانیسمی برای تامین نیازهای اساسی
کارگران در نظر گرفته شود .اما حاال دیگر امکانش
نیست .چون که باید اعتبار چنین طرحی از پیش
در بودجه دیده میشد تا دولت بتواند برای مواقع
ضروری که مشکل ایجاد میشود مبالغ اعتباری را
به مجلس پیشنهاد دهد .ما میگفتیم وقتی در
شورای عالی کار نمیتوانیم دستمزد را زیاد افزایش
دهیم باید به صورت کاالهای اساسی را به کارگران
برسانیم .االن چند سال است که این مشکالت را
شدیدا داریم و نیازمند این هستیم که این کاالها
به صورت ارزان در اختیار خانوادههای کارگری قرار
داده شود .این اقدامات منابع میخواست و باید
پیش از اینها این منابع را در بودجه لحاظ میشد.
بخش مهمی از کارگران مستاجرند
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره
به اینکه بخش مهمی از خانوادههای کارگری
در ایران مستاجر هستند ،افزود :در چند سال
گذشته افزایش اجاره بی حد و اندازه بوده است.
الزم است بدانیم که  ۳۵درصد جمعیت کشور
مستاجر هستند و اکثریت آنها از طبقه کارگرند.
بعد از سالها که مطرح میشد که وام ودیعه

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد

در حالی که طی سالهای گذشته حداقل دستمزد فاصلهای قابل توجه را با تورم حفظ کرده است ،افزایش تورم در سال جاری سبد معیشتی کارگران
را بیش از پیش کوچک کرد.

اگر به این
سمت برویم
که توزیع منابع
نقدی در کشور
داشتهباشیم
بایدنگاهی
به پرداخت
یاران هها در
کشوربکنیم
مسکن را برای خانوادههای کارگری در نظر بگیریم،
تازه امسال دولت به این نتیجه رسیده که چنین
کاری کند .میگوید  ۲۰۰هزار وام را دادیم که البته
من خوشبین نیستم که بانکها  ۲۰۰هزار وام
را پرداخت کرده باشند .البته وقتی  ۳۵درصد
از کشور مستاجر هستند این  ۲۰۰هزار وام رقم
ناچیزی است .منظورم این است که این راهکارها
برای چنین روزهایی باید پیش از اینها کامال جدی
و با برنامه و کار کارشناسی شده و فنی در کشور
نهادینه میشد.
این کارشناس بازار کار ،نظارت بر افزایش قیمت
کاالها را یکی از راهکارهای پیشرو دانست و گفت:
قیمتها هر روز دارد افزایش پیدا میکند و باید
آن را متوقف کرد .همین توقف رشد قیمتها
بزرگترین خدمت به کارگران خواهد بود .اما االن
چنین اقدامی را نمیبینیم .هرچه به آخر سال
نزدیک میشویم قیمتها مدام افزایش پیدامیکند.
از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست
جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از
عواملی است که تشدیدکننده تورم است .چرا که
شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت
از برنامههای کشور میشود و تصمیمگیریها و
برنامهریزیها را دچار مشکل میکند.
دستمزد در ایران و کشورهای توسعه یافته
این کارشناس بازار کار در رابطه با حجم
عقبماندگی دستمزد از تورم ،گفت :در حال
حاضر متوسط پرداخت دستمزد در یک ساعت

در کشورهای توسعهیافته  ۱۰دالر است .در ایران
اما زیر  ۱دالر است .این فاصله پرداخت دستمزد
در ایران و در کشورهای توسعهیافته بسیار معنادار
است .ایران جزو پنج ،شش کشوری است که
کمترین دستمزد را به نیروی کار پرداخت میکند.
موضوع بعدی این است که همین دستمزدهایی
که تا قبل از تشدید تحریمها برای کارگران تصویب
میشده ،خودش کمتر از یک سوم دستمزد واقعی
کشورها بود .حاال بعد از تورم این مدت چقدر
توانستیم دستمزد را اضافه کنیم؟ ما دستمزدی
اضافه نکردیم .دولت و مجلس با همه هیاهویش،
متوسط  ۱۵تا  ۱۷درصد به دستمزد حقوق بگیران
در کشور اضافه کرد .در حالی که تورم بیش از ۶۰
درصد و در برخی از کاالهای اساسی که مستقیما
روی خانوادهها فشار ایجاد کرده است مثل اجاره
مسکن و خودرو بیش از  ۴۰۰تا  ۵۰۰درصد بوده
است .طی همین چند ماه گذشته در کاالهای
مختلف بیش از  ۶۰درصد افزایش قیمت داشتیم.
حاجاسماعیلی در رابطه با راهگشا بودن طرح
کوپن مجلس گفت :این طرح از گذشته مطرح
بود و هم مجلس و هم دولت در قبالش کوتاهی
کردند .ولی در این موقعیت که شرایط خاصی در
کشور وجود دارد بدون هماهنگی با دولت و بدون
پیشبینی از بودجه ،از کجا میخواهند پولش را
بیاورند؟ وقتی در بودجه پیشبینی چنین سوبسیدی
را برای مردم در نظر گرفته نشده است ،کوپن
الکترونیکی که به صورت نقدی هم مطرح است از

کجا میخواهد منابعش را پیدا کند؟
وی در رابطه با این گفته که منبع این طرح
قرار است با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی تامین شود
گفت :اوال ارز  ۴۲۰۰تومانی روی هوا است .این ارز
کجاست؟ االن کشور دچار مشکال کمبود ارز است.
زمانی این مباحث مطرح میشود که ذخایر دولت
در حوزه ارزی غنی باشد .االن دولت ادعایش این
است که ارز  ۴۲۰۰تومانی را برای کاالهای اساسی
میدهد اما قیمت کاالهای اساسی چنین چیزی را
به مردم نشان نمیدهد .وقتی که قیمت شیر و
روغن و گوشت این است ،دولت کدام کاالها را با
ارز  ۴۲۰۰تومانی میدهد؟ اگر هم بخواهد ارز ۴۲۰۰
تومانی قطع شود باید منتظر افزایش بیش از پیش
قیمت کاالها باشیم.
این کارشناس بازار اظهار کرد :از طرفی با این
تورمی که در کشور شکل گرفته پرداخت حتی
 ۱۲۰هزار تومان پول چه کمکی میکند؟ اگر به
این سمت برویم که توزیع منابع نقدی در کشور
داشته باشیم باید نگاهی به پرداخت یارانهها
در کشور بکنیم .آیا موثر بوده است؟ خیر .این
روشها غلط است .توزیع پول به هیچ وجه کمکی
نخواهد کرد .این رقمها هم رقمهای موثری نیست
و تنها مشکالت را در کشور بیشتر میکند ،بنابراین
کوپن الکترونیکی در شرایطی میتواند موثر باشد
که کاالهای اساسی را تامین بکند .یعنی فرد با آن
کوپن بتواند کاالها را با قیمت پایین و سوبسید از
فروشگاههای بزرگ خریداری کند.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

رئیس کل بانک مرکزی روند کنترل متغیرهای پایه پولی و
نقدینگی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی در یک پست اینستاگرامی
درباره روند کنترل متغیرهای پولی و نقدینگی ،نوشت :بانک

مرکزی ،به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری ،عالوه بر
ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود ،مواجه با اثرات
اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری
بودجه بوده است .در این شرایط کامال ًپیچیده ،اگر مقاومت بانک
مرکزی در مقابل بسیاری از درخواستها نبود ،وضعیت پایه پولی
و نقدینگی ،امروز به گونهای دیگر رقم خورده بود .در همین راستا،
بانک مرکزی به مانند تمام بانکهای مرکزی دنیا  ،نمیتوانست
درخصوص نیازهای تأمین مالی در اوائل شیوع کرونا که اقتصاد
طبقات کم درآمد جامعه را متأثر ساخته بود بی تفاوت باشد.
کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال ،با هدف
کمک به بانکها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به
خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیبدیده و تأمین
مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :نظر به پایش روند متغیرهای

اقتصادی ،از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل
بیشتر رشد نقدینگی ،نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن
برگردانده شد .اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه
بانکها نیز طبق برنامه پیش میرود .همراهی دولت محترم در
تأمین کسری بودجه نیمه اول سال ازطریق انتشار اوراق بدهی
قابل تقدیر است .امیدوارم باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شده،
این روند ،درنیمه دوم سال نیز باجدیت ادامه یابد تا بتوان کسری
بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر
اقتصاد کالن تأمین مالی کرد .بیشک ،مهمترین عامل برونزای
اقتصاد کشور ،ادامه تحریمهای یک جانبه و ظالمانه آمریکا
علیه کشورمان است .هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و
قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی ،بدون درنظرگرفتن تأثیر
این عامل ،بی تردید نمیتواند یک تحلیل جامع ،علمی و از نظر
اجرایی راهگشا باشد.

کاردگر ،نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل
بیمه دانا و اعضای هیئت همراه از شعبه آزادی
مشهد این شرکت بازدید کردند.
در این بازدید ،موسی رضایی عضو هیئت
مدیره ،عباس عمران پور معاون امور استانها
و توسعه شعب ،بهاروند مدیر حراست،
اسماعیلنیا مدیر دفتر حوزه هیئت مدیره و
مدیرعامل و حقانی زاده سرپرست منطقه دو
م دیرعامل را همراهی کردند .در این بازدید
ک اردگر مدیرعامل بیمه دانا ،ضمن گفتوگو
با کارکنان و همکاران این شعبه ،با اشاره به
پ تانسیلها و ظرفیتهای اقتصادی فراوان
استان خراسان رضوی ،خواهان بهرهگیری و
تقویت تالشها برای افزایش ضریب نفوذ بیمه
از طریق انعقاد قراردادهای بیمهای و افزایش
تعامالت و همکاریهای فیمابین با بیمهگذاران
و صاحبان کانونهای اقتصادی و سرمایهگذاری
د ر این استان شد .بر اساس این گزارش،
مدیرعامل و هیئت همراه همچنین از شعبه
آبکوه مشهد بازدید و با همکاران این شعبه
گفتوگو کردند .در این بازدید نیز گزارشی از
عملکرد شعبه ارائه و بر افزایش همکاریها و
تعامالت برای استفاده از ظرفیتهای بیمهای
استان تاکید شد.

قیمت گوشت قرمز در هفته جاری
کاهش مییابد

رئیس شورای تامین دام کشور گفت :با توجه
ب ه افزایش روزافزون جمعیت دامی ،رشد سن
دام ،زایشهای جدید پاییزه و کاهش تقاضا ،در
هفته جاری قیمت گوشت قرمز از جمله گوشت
گوساله کاهش مییابد.
به گزارش ایرنا ،منصور پوریان درباره وضعیت
بازار گوشت قرمز افزود :در هفتههای اخیر قیمت
گ وشت قرمز به ویژه گوشت گوساله به دلیل
افزایش نرخ نهادههای دامی روند افزایشی به خود
گرفته بود که به زودی تعدیل میشود .توان تولید
دام زنده سنگین و سبک در کشور افزایش پیدا
کرده تاجایی که طبق گزارش مرکز آمار ایران ما
با پروار سنگین گوساله در حد  ۳۳۵هزار راس و
گوسفندی  ۷۰میلیون راس روبهرو هستیم .اکنون
قیمت میانگین هر کیلوگرم دام زنده گوساله  ۳۳تا
 ۳۵هزار تومان و گوسفندی  ۴۲تا  ۴۳هزار تومان
است که نرخ باالیی به شمار میرود .وضعیت
تولید دام زنده در حدی است که نیاز داخلی را
ت امین میکند و دیگر نیازی به واردات گوشت
قرمز نیست ،اما علت باال بودن قیمت گوشت
وجود دالالن است که اجازه کاهش قیمتها را
نمیدهند .وی کاهش تقاضا برای مصرف گوشت
ق رمز را بیسابقه دانست و اضافه کرد :اکنون
بازاری برای دام زنده و گوشت قرمز وجود ندارد
و درصورت ادامه روند باال بودن قیمت گوشت
ق رمز ،تولیدکنندگان و مصرفکنندگان متضرر
خواهند شد.
تنها راهکار برای ساماندهی بازار گوشت را تامین
نهادههای دامی با نرخ مصوب ،حذف دالالن و
متعادل شدن عرضه و تقاضا عنوان کرد.

معاون مسکن و ساختمان خبر داد

الزام در ج و ثبت اطالعات سکونتی مردم در سامانه امالک و اسکان
واحدهای مسکونی ملی میانگین حدود  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار تومان احداث
و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان درخصوص دالیل افزایش
قیمت مسکن ،راهاندازی سامانه امالک و اسکان ،مسکن مهر و سایر
موضوعات مرتبط با مسکن ،توضیحاتى را ارائه کرد.
معاون مسکن و ساختمان درخصوص افزایش قیمت مسکن با یادآورى
اینکه موضوع مسکن تکبعدی نیست و باید با سایر مولفههاى اقتصادى مورد
بررسى قرار بگیرد ،گفت :ذات مسکن چند بعدی است و ابعاد اجتماعیاش
بعضا تاثیرگذارتر از ابعاد اقتصادی و فنی است.
محمودزاده با اشاره به اینکه تاکنون هیچگونه اطالعات دقیقی در کشور
درخصوص اسکان و محل سکونت تک تک خانوارها وجود ندارد و بالطبع
نمیتوان مابهازای آن واحدهای مازاد یا مورد نیاز شناسایی و طراحی شوند،
توضیح داد :مکلف کردن مردم به ثبت اطالعات سکونتی در سامانه امالک و
اسکان با هدف ورود واحدهای بالاستفاده به بازار مسکن انجام شده است.
وی تصریح کرد :یکی از اهدافی که افزایش نرخ مالیات برای خانههای خالی
دنبال میکرد ورود خانههای خالی به بازار مسکن و تعادل در این بازار بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :حدود  ۱۳میلیون و  ۴۰۰هزار واحد در

مرحله اول بعد از راهاندازی سامانه امالک و اسکان شناسایی شد و حدود ۵۰
درصد از واحدهای کل کشور هم اکنون ،شناسنامهدار و مالکیت آنها شناسایی
شده است.
به گفته محمودزاده ،بنا بر اطالعات کنونی سامانه امالک و اسکان ،بیش از
 ۲میلیون و  ۶۰۰هزار خانوار بیش از یک واحد مسکونی داشتند.
وی در رابطه با تکمیل واحدهای مسکن مهر ضمن اشاره به این مطلب که
کمتر از  ۶۰هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده است ،یادآور شد :در ابتدای
دوره جدید مدیریت وزارت راه و شهرسازی در حدود  ۵۰۰هزار واحد مسکن
مهر باقیمانده بود که از این تعداد هم اکنون حدود  ۱۰۰هزار واحد دچار
مشکل حقوقی بوده و باید برای آنها حکم قضایی صادر شود .از واحدهایی که
باقیمانده اند و مشکالت حقوقی نیز ندارند هم اکنون کمتر از  ۶۰هزار واحد
مسکونی باقیمانده است.
معاون مسکن و ساختمان درخصوص دالیل بازپرداخت طوالنی
مدت تسهیالت مسکن و عدم رغبت بانکها به پرداخت تسهیالت در حوزه
مسکن گفت :در جلساتی که اخیرا با بانک مرکزی در این خصوص انجام
شده ،اکنون رغبت بیشتری پیدا شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.
به تمامی استانها ابالغ شده است تا هر فردی که توانمندی ساخت دارد

و سازندگان حرفهای و مورد اعتماد را به پروژههای ساخت مسکن متصل و
ساخت را به سازندگان خوشنام واگذار کنند.
محمودزاده با اعالم اینکه هماکنون کشور در شرایط ویژه اقتصادی به
سرمیبرد ،توضیح داد :در دوران راهاندازی و شروع به کار مسکن مهر شرایط
مالی دولت وقت به گونهای بود که ابتدای پروژه مسکن مهر  ۵۰هزار میلیارد
تومان با دالر حدود یک هزار تومان در اختیار دولت بود اما هم اکنون شرایط
کشور از نظر اقتصادی ویژه است.
محمودزاده تصریح کرد :درموضوع گرانی مسکن تنها نباید دولت را محکوم
کرد .طی دو سال گذشته بیشترین افزایش نرخ فروش مسکن رخ داد .در
عین حالی که هیچ سازندهای واحدی را که قبال و در شرایط ثبات بازار مسکن
ساخت با قیمت تمام شده نفروخت بلکه در شرایط افزایشی بازار واحد تمام
شده خود را به فروش رساند.
وی ضمن تاکید بر اینکه دولت در حوزه ساخت و ساز ،زمین و تسهیالت
را تامین میکند ،گفت :قیمتها در پروژههای مسکن ملی بر اساس فهرست
بهای سازمان برنامه تعیین شد ه است.
محمودزاده نظام فنی کشور را مالک تعیین قیمت واحدهای مسکونی ملی
برشمرد و گفت :بر اساس فهرست بها با تعدیلهای سه ماهه دوم ،متری ۲

میلیون و  ۷۰۰با نوسان پنج درصد افزایش یا  ۱۰درصد کاهش به استانها این
اختیار تفویض شده است تا بر اساس این معیارها برنامه ریزی و محاسبه را
انجام دهند.

