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بس�یاری از کارشناس�ان معتقدند دولت ای�ران تا زمانی که ب�رای تامین مخارج خود
اتکای بیشتری به مالیات نداشته باشد ،نمیتوان مشکالتی مانند تورم افسارگسیخته و
کس�ریهای کالن بودجهای را حل کرد .این عده که عموما به سیستم مالیاتستانی در
ایران نقد دارند ،به فرارهای مالیاتی در کش�ور اش�اره کرده و آن را عاملی برای افزایش
فاصله طبقاتی و ناعدالتی میدانند .این دس�ته از صاحبنظران ظرفیت مالیاتی اقتصاد
ای�ران را بهمراتب از آنچه در حالحاضر توس�ط دولت اخذ میش�ود ،باالتر دانس�ته و
اصالح این رویه را یکی از اولویتهای اساس�ی دولت تعریف میکنند ،اما مخالفان اخذ
مالیات ،این موضوع را بهکلی رد میکنند .البته نگاه سومی هم در این بین مطرح است
که نوع نگرش متفاوتی با دو گروه قبلی دارد ،چراکه اصل را بر دموکراس�ی گذاش�ته و
معتقد است مالیات پایههای پاسخگویی دولتها به مردم را مستحکمتر میکند ،چراکه
وقت�ی دولتی برای تامین هزینههای خود به مالیاتی که از مردم میگیرد متکی باش�د،
قطعا چارهای غیر از پاسخگویی در برابر اذهان عمومی ندارد .در مجموع بهنظر میرسد
کارشناسان با اخذ مالیات موافق هستند و حتی برخی آن را چارهای برای حل مشکالتی
چون غیرشفاف بودن اقتصاد ایران ،تورم مزمن ،فساد و ...میدانند .دولت نیز ظاهرا در
الیح�ه بودجه  ۱۴۰۰این اصل را در نظر گرفته و س�هم درآمدهای مالیاتی را نس�بت به
سالهای پیش از  ۹۹با افزایش چشمگیری همراه ساخته است.

سخنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه  ۱۴۰۰در مجلس شورای اسالمی
گفت ۴۰ :درصد کسری تراز عملیاتی بودجه  ۱۴۰۰با افزایش درآمدهای
پایدار برای دولت جبران شد.
رحی��م زارع عنوان کرد :در بررس��ی بودجه برای جبران کس��ری تراز

عکس :آیدا فریدی

ش��یوع پاندمی کرونا در بیش از یک س��ال
اخیر باعث ش��د مس��یر زندگی بش��ر مدرن
بهطرز غافلگیرکنندهای دس��تخوش تغییرات
اساس��ی ش��ود .در حوزه اقتص��اد و خدمات
اجتماع��ی دولتها نی��ز تح��والت زیربنایی
زیادی رخ داده که تا همین  2س��ال پیش در
دستور کار هیچ دولتی در جهان نبوده است.
ب��رای مث��ال ش��اهد پرداخ��ت کمکهای
معیشتی به بازنشس��تگان و آسیبدیدگان از
پاندمی کرونا در سراسر جهان هستیم که هر
دولتی به فراخور توان خود ،این سیاست را به
اجرا گذاشته است.
این اتف��اق در ای��االت متح��ده امریکا نیز
اجرا ش��ده ،بهنحوی که باعث تغییر در الگوی
زندگی ش��هروندان نیز ش��ده است .سیستم
مالیاتس��تانی ه��م مانن��د تمامی ش��مول
حاکمیتی امریکا دس��تخوش تحوالتی شده،
بهنحوی که دولت سعی کرده این سیستم را
در هماهنگی کامل با ش��رایط بحرانی شیوع
کرونا تنظیم کند.
یکی از مهمترین این تغییرات سیستمیک
پیشبینی  ۳بسته بزرگ حمایتی و تخفیفی
بود که دولت برای پشتیبانی از اقشار کمدرآمد
و همچنین آسیبدیدگان از همهگیری کرونا
در نظر گرفته اس��ت .آخرین بس��ته از سری
سبدهای حمایتی سهگانه دولت امریکا هفته
گذش��ته و پس از تصویب کنگره به حس��اب
مشموالن دریافت کمک واریز شد .این بسته
که ارزش��ی بالغ ب��ر  ۱.۹هزار میلی��ارد دالر
داش��ت پس از کش��مکش و بحثهای پیاپی
بی��ن دولت بایدن و کنگره باالخره به تصویب
رسید و در اختیار شهروندان آسیبپذیر قرار
گرفت.
این بس��ته که نام «مزایای بیکاری کرونا»
ن��ام گرفته باعث ش��ده ش��بهات زی��ادی در
بی��ن مالیاتدهن��دگان امریکایی و همچنین
دریافتکنندگان ای��ن مزایای دولتی بهوجود
بیای��د .بس��یاری در ای��ن بین ب��ا اعتراض به
نح��وه انتخ��اب مش��موالن توس��ط دول��ت،
مالیاتهای��ی را ک��ه در دوران پیش��اکرونا
پرداخت کردهاند مورد اس��تناد ق��رار داده و
امیدوارند در دوره بعدی پرداخت بس��تههای
حمایت��ی دولت همان مالیاتها به دادش��ان
برس��د و باری از روی دوشش��ان ب��ردارد .از
طرفی ه��م افرادی که این بس��ته را دریافت
کردهان��د دچار س��ردرگمی هس��تند که آیا
باید بخش��ی از این کمک دول��ت را در قالب
مالیات ،نادیده بگیرند یا اینکه این مبلغ جزو
درآمد شهروندان امریکایی محسوب و شامل
مالیات هم نمیش��ود؟ البته اگر این کمکها
را در قال��ب «بیمه بی��کاری» در نظر بگیریم،
اف��راد موظف ب��ه پرداخت مالی��ات خواهند
بود ،چراکه پی��ش از دوران همهگیری کرونا
هم دریافتکنن��دگان بیمه بیکاری در امریکا
بخشی از این مبلغ را بهعنوان مالیات به دولت
پرداخت میکردند ،اما هنوز مش��خص نیست
که آیا دولت این کمکها را نیز در قالب بیمه
بیکاری به حساب مشموالن پرداخت کرده یا
خیر؟ البته قانون کسر مالیات از بیمه بیکاری
در همه ایالتهای امریکا باب نیس��ت ،چراکه
طبق گزارش س��ازمان مالیات فدرال  ۹ایالت
هیچ گون��ه مالیاتی را از مبلغ پرداختی تحت
عنوان بیمه بیکاری کس��ر نمیکنند اما سایر
ایاالت هر یک بهنحوی و با قواعد خاص خود
اقدام به اخذ مالیات از دریافتکنندگان بیمه
بیکاری میکنند .نباید فراموش کرد که هنوز
تکلیف مالیاتستانی از مزایای بیکاری کرونا
مشخص نشده و شهروندان نمیدانند که روی
چه مقدار از این مبلغ میتوانند حساب کنند؟
البته دول��ت دس��تورالعملهایی را در این
راستا منتشر کرده اما هیچ یک از آنها نتوانسته
تکلیف را مشخص کند؛ برای مثال گفته شده
افرادی که تا پیش از این بحران س��االنه ۱۵۰
هزار دالر درآمد داش��تهاند حاال باید از محل
دریافت بس��تههای حمایت��ی حدود ۱۰۲۰۰
دالر مالیات به دولت فدرال پرداخت کنند ،اما
موضوع اینجاس��ت که عده افرادی که چنین
درآمدی داش��تهاند و حاال مش��مول دریافت
بسته هس��تند زیاد نیست؛ از همین رو است
که هنوز بس��یاری از دریافتکنندگان کمک
اضطراری دولت سردرگم هستند و نمیدانند
چطور باید توازن را بین دخلوخرجش��ان ،تا
پایان سال  ۲۰۲۱برقرار کنند.
ترجمه :سهند اینانلو
منبع :نیویورکتایمز

مغایرت افزایش
مالیات اپراتورها
با قانون اساسی

با رس��یدن مصوبه بودجه  ۱۴۰۰به ش��ورای نگهبان ،افزایش حقالسهم
دولت از اپراتورهای مخابراتی دارای ابهام و خالف قانون اساس��ی تشخیص
داده ش��د .مصوبه جنجالآفرین کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اسالمی
برای افزایش  ۱۰درصدی مالیات اپراتورها ،در نهایت با رس��یدن به شورای
نگهبان برای تایید نهایی ،مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد .به گزارش
پول و تجارت ،ش��ورای نگهبان رس��یدگی به الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰را به
اتمام رس��اند و ایرادات موجود در مصوبات مجلس را به پارلمان ابالغ کرد.

????بند «ی» تبصره  ۶را دارای ابهام و مغایر با اصول  ۵۲و
شورای نگهبان جزء ۲
 ۵۳قانون اساسی دانسته است .طبق بند «ی» تبصره  ،۶حقالسهم دولت از
اپراتورها  ۱۰درصد افزایش مییابد و مبلغ دریافتی بهمیزان  ۳هزار میلیارد
تومان ،به تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی ،توسعه زیرساخت اینترنت
ثابت پرس��رعت توس��ط ش��رکت مخابرات برای رقابت و مقابله با تهدیدات
اینترنت ماهوارهای و توس��عه ش��بکه ملی اطالعات اختصاص داده خواهد
شد.

ش��ورای نگهب��ان در توضیح ایرادات موج��ود در جزء  ۲بند «ی» مصوبه
آورده اس��ت :از این جهت که مش��خص نیس��ت در حکم این جزء در زمینه
افزایش مذکور ،مفاد قراردادهای معتبر منعقدشده رعایت شده یا خیر ،ابهام
دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد ش��د .همچنین این جزء باتوجه به
نبود ردیف و نحوه دقیق هزینهکرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور ،مغایر اصول
 ۵۲و  ۵۳قانون اساسی شناخته شد .استفاده از واژههای غیرفارسی «پروژه»
و «دیجیتال» نیز مغایر اصل  ۱۵قانون اساسی است.

کشورهایی که در رکود بهسر میبرند با وضع قوانین تسهیلکننده
س��رمایهگذاری (از جمل��ه کاهش مالیات بخشهای تولیدی) س��عی
میکنند اشتغال و تولید را تقویت کنند

اتکا به درآمد پایدار مالیاتی

عملیاتی آن ،بدون فشار بیشتر به مردم و باال بردن نرخ تورم ۴۰ ،درصد
کسری بودجه دولت را با باال بردن درآمدهای مالیاتی و پایدار رفع کردیم.
این نماینده مجلس با بی��ان اینکه الیحه در ابتدا با  ۳۱۷هزار میلیارد
تومان درآمد مالیاتی پیش��نهاد ش��د ،تاکید کرد :م��ا این رقم را به ۴۱۷

رساندهایم و این موضوع را با حذف معافیت مالیاتی از مواردی که مغفول
مانده بود شامل انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری ،هنرمندان،
خانه و ماش��ینهای لوکس و مواردی که اخذ مالیات از آنها قانونی بود و
پیش از این هم اخذ نمیشد ،محقق کردیم.

ظرفیت بیشتری وجود دارد
مه��رداد گودرزوند چگینی ،عضو کمیس��یون تلفیق
بودج��ه  ۱۴۰۰ب��ا توضی��ح درب��اره س��ازکار افزایش
پیشبینیهای درآمدی دولت از محل مالیات در س��ال
آینده ،به
گفت :الیحه بودجه در ابتدا درآمدهای
مالیاتی را برای س��ال آینده  ۳۱۷ه��زار میلیارد تومان
پیشبینی کرده بود اما پس از یک رفتوبرگش��ت ،این
مقدار اصالح ش��د و به  ۳۶۶هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان
رسید.
وی در ادامه افزود :اما کمیسیون تلفیق این مقدار را

باوجود افزایشی
که کمیسیون
تلفیق بودجه
برای درآمدهای
مالیاتی
سال ۱۴۰۰
پیشبینی کرده
ظرفیت بسیار
بیشتری در
کشور وجود دارد

هم افزایش داد و به  ۴۱۷هزار میلیارد تومان
رساند.
گودرزون��د چگین��ی با تاکید ب��ر باال بودن
ظرفیت مالیاتی کش��ور عنوان ک��رد :باوجود
افزایش��ی که کمیس��یون تلفیق بودجه برای
درآمده��ای مالیاتی س��ال  ۱۴۰۰پیشبینی
کرده ،بهنظر من ظرفیت بس��یار بیشتری در
کش��ور وجود دارد،زیرا فرارهای مالیات��ی زیادی اتفاق
میافتد و اگر جلوی آنها گرفته ش��ود قطعا امکان اخذ

مالیات بیش��تری برای دولت وج��ود خواهد
داشت.
عض��و کمیس��یون تلفی��ق بودج��ه ۱۴۰۰
در مجلس با اش��اره ب��ه فعالیتهای دالالن،
بیان ک��رد :بخ��ش عظیمی از منابع کش��ور
در بخشه��ای دالل��ی جری��ان دارد که هیچ
مالیاتی نمیپردازند .از طرفی هم فعالیتهای
س��فتهبازانه در بازارهای ارز ،بورس ،ط�لا و ...عموما از
پرداخت مالیات معاف است و همه اینها باوجود مخرب

آیا افزایش مالیات بهصالح کشور است؟
غالمرضا حیدری کرد زنگنه ،رئیسکل سابق سازمان
امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران
در حال حاضر ،به
گفت :در کش��ور ما باتوجه به
تولید ناخالص داخلی و س��رمایههای در جریان ،ظرفیت
دریاف��ت مالیات بیش��تر وجود دارد ام��ا اینکه آیا در این
شرایط امکان اخذ مالیات بیشتر فراهم است یا خیر مهم
است.
وی در ادامه افزود :ما در ش��رایطی بهس��ر میبریم که
بخشهای تولیدی کش��ور با تحری��م ،رکود ،همهگیری
کرونا ،تورم و ...دست به گریبان هستند و توان پرداخت
مالیات را ندارند.
حیدری کرد زنگنه با اش��اره به محدودیتهای بخش
تولید کش��ور عنوان کرد :بهش��خصه ب��ا افزایش مالیات
بخشهای تولیدی کش��ور کامال مخالف هستم ،چراکه
موارد زیادی دس��ت تولید را در کش��ور بس��ته است .از
تحریم گرفته تا بیماری کووید  ۱۹همگی شرایط را برای
فعالیت و سرمایهگذاری در این زمینه محدود کر دهاند.

 دولت سنگین و کند

رئیس سابق س��ازمان خصوصیسازی به بزرگ بودن
دولت اش��اره کرد و به
گفت :از طرفی هم با یک
دول��ت بزرگ ،س��نگین و کند مواجهی��م که هزینههای
بس��یار باالیی دارد و همین موضوع زمینهس��از بیش��تر
ش��دن کس��ری بودجه ش��ده اس��ت .ما در حالحاضر
حدود  ۴۰۰هزار مدیر دولتی در کشور داریم که هر یک

مجموع��ه بزرگی را مدیریت میکنند ،این در
حالی است که تعداد کل کارکنان دولت ژاپن
که جمعیتی مش��ابه ایران دارد ،به زحمت به
 ۴۰۰هزار نفر میرس��د اما اگر به شاخصهای
به��رهوری و بازدهی دولت این کش��ور نگاهی
بیندازی��م متوجه خواهیم ش��د که آنها موفق
ش��دهاند با دولتی بهمراتب کوچکتر ،کارآیی
بسیار بیشتری نسبت به دولت کشور ما داشته باشند .در
بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز همچنان سیاست
کوچکس��ازی دولت در دستور کار قرار دارد تا با کاهش
هرچه بیش��تر هزینهها ،تنها س��عی در افزایش بهرهوری
داشته باشند.
رئیسکل سابق سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر
اهمیت تقویت بخشهای تولیدی در کش��ور ،بیان کرد:
هیچ اقتصاد عاقلی سرمایه را از دست تولیدکننده بیرون
نمیکش��د تا آن را به کارمند و مدیری دولتی بدهد که
فعالیت��ش بازدهی چندانی ندارد! از همین رو اس��ت که
معتق��دم دولت باید بهج��ای افزایش می��زان درآمدها،
هزینهه��ای خود را در حوزهه��ای مختلف کاهش دهد
و ب��ه صرفهجوی��ی هم روی بیاورد ت��ا بتواند بار خودش
را سبکتر کند.

 کوچکسازی دولت ،تنها راه نجات

حیدری کرد زنگنه با اشاره به اهمیت کوچکتر کردن
دولت با هدف کاهش هزینهها ،اظهار کرد :کوچک کردن

بودن تاکنون هیچ هزینهای به دولت پرداخت نکردهاند.
نماینده مردم رودبار در مجلس ش��ورای اس�لامی در
پای��ان با یادآور ش��دن اصالحیه کمیس��یون تلفیق بر
بودجه  ،۱۴۰۰خاطرنش��ان کرد :مجلس نیز در همین
راس��تا دولت را مکلف کرده برای سال آینده از بسیاری
از بخشهایی که هزینه زیادی روی دست اقتصاد کشور
میگذارن��د اما تا امروز ریالی مالیات پرداخت نکردهاند،
طلب مالیات کند و جلوی فرار آنها از زیر بار این وظیفه
ملی را بگیرد.

سخن پایانی...

دول��ت و متعاقبا کاهش هزینههای آن تنها راه
نجات کش��ور از کس��ری بودجه و تورم است،
وگرنه مالیات گرفتن از بخشهای مولد کشور
ب��ا هدف پرداخت حقوق کارکنان دولت کاری
بسیار اش��تباه و غیرمنطقی است .این شرایط
باعث تقویت رکود در اقتصاد کش��ور میش��ود
و م��ا بای��د یک تصمیم اساس��ی برای حل این
مشکل اتخاذ کنیم .رئیسکل سابق سازمان امور مالیاتی
کشور ،سیاستهای سهلگیرانه نسبت به تولیدکنندگان
و س��رمایهگذاران را برای بهبود ش��رایط کشور مناسب
دانس��ت و یادآور ش��د :کش��ورهایی که در رکود بهس��ر
میبرند با وضع قوانین تس��هیلکننده سرمایهگذاری (از
جمله کاهش مالیات بخشهای تولیدی) سعی میکنند
اشتغال و تولید را تقویت کنند ،اما در حالحاضر شاهدیم
که در کشور ما قانونگذاران رویهای کامال برعکس را در
پیش گرفته و با افزایش درآمدهای مالیاتی مسیر را برای
جذب سرمایه ناهموارتر کردهاند.
حیدری کرد زنگنه در پایان وضعیت اقتصادی کش��ور
را ویژه دانس��ت و خاطرنش��ان کرد :دولت و مجلس باید
با یک بررس��ی علم��ی تالش کنند هزینهه��ا را تا جای
ممکن کاهش دهند .تنها در این صورت است که امکان
کمتر شدن کسری بودجه وجود خواهد داشت .با افزایش
مالی��ات تنه��ا اتفاقی که میافتد افزای��ش بیکاری و فقر
خواهد بود و اتفاقا در نهایت تورم هم کنترل نخواهد شد.

کارشناس��ان بارها بر لزوم پایهریزی بانک اطالعاتی جامع
در کش��ور تاکی��د کردهاند که میتواند زمین��ه را برای اخذ
مالیات از اقش��اری که واقعا مس��تحق پرداخت آن هستند،
فراهم کند ،این در حالی اس��ت که در زمینه پرداخت یارانه
به اقشار کمدرآمد هم چنین سیستمی میتوانست کارگشا
باشد.
ب��رای مثال اگر دول��ت به یک بان��ک اطالعاتی جامع و
کاملی از تراکنشهای مالی و معامالت شهروندان دسترسی
داش��ت دیگر ش��اهد هدررفت منابع کش��ور برای واریز ۴۵
ه��زار و  ۵۰۰توم��ان (به ازای هر نفر) به حس��اب خانواری
ک��ه درآمدهای چندص��د میلیونی دارن��د نبودیم؛ از همین
رو صاحبنظ��ران معتقدند بدون در اختیار داش��تن چنین
اطالعاتی ،دولت بهطور قطع دچار اش��تباه خواهد شد و بار
دیگر جامعه هدف غلطی را برای اجرای طرح مالیاتستانی
م��ورد هدف ق��رار میدهد و باعث وخیمتر ش��دن وضعیت
معیشتی مردم عادی خواهد شد.
باتوجه به این موضوع بس��یاری ب��ا انتقاد از تصمیم اخیر
مجلس مبن��ی بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ،بر لزوم
ایج��اد بان��ک اطالعاتی جامع که میتوان��د راه را برای اخذ
مالیات هموارتر کند و بهواسطه آن دیگر امکان فرار مالیاتی
هم برای برخی افراد س��ودجو وجود نخواهد داش��ت ،تاکید
میکنن��د ،اما بهنظر میرس��د نماین��دگان مجلس یازدهم
چندان تمایلی برای ورود به برنامههای بلندمدت که ممکن
است تا انتخابات بعدی مجلس به نتیجه نرسد ،ندارند!

باجه خبر
 بیمه تعاون و توسعه بیمههای زندگی

در نخستین همایش تخصصی بیمههای عمر و زندگی بیمه
تعاون در استان همدان ،مدیر شعبه این استان از ایجاد اشتغال
بهعنوان مهمترین هدف توسعه بیمههای زندگی سخن گفت.
به گ��زارش روابط عمومی بیمه تع��اون ،کیانوش بیاتنژاد،
مدیر ش��عبه بیمه تعاون در اس��تان همدان گف��ت :بیمههای
زندگی بیمه تعاون یکی از جامعترین بیمههای زندگی صنعت
بیمه اس��ت که عالوه بر تامین س��رمایه ف��وت ،نقص عضو ،از
کارافتادگ��ی ،هزینههای پزش��کی ،هزینههای دندانپزش��کی،
مستمری ،آتشسوزی مسکونی و محل کار (رایگان) ،پرداخت

هزینه بیماریهای خاص و پاندمی (کرونا) را نیز تحت پوشش
قرار میدهد .بیاتنژاد اضافه کرد :یکی دیگر از اهداف توسعه
بیمههای زندگی ایجاد اش��تغال است که در این زمینه تاکنون
حدود  ۷۰ش��غل بهصورت مستقیم ایجاد شده است .بیاتنژاد
اظهار کرد :بیمه تعاون قطعا باوجود سهامداران عمده از جمله
بانک توسعه تعاون و موسسه ملل در تجهیز منابع بلندمدت و
توسعه مالی و بیمهای در اقتصاد ملی اثرگذار است.

 تداوم ارائه خدمات الکترونیکی بانک آینده

بانک آینده در راستای مدیریت ،کنترل و پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا و با ه��دف کاهش مراجعات حضوری هموطنان

گرامی به ش��عب بانک و دستگاههای خودپرداز ،در سال جدید
نی��ز ارائه خدمات الکترونیک��ی را در اولویت فعالیت خود قرار
میده��د .بر این اس��اس ،هممیهن��ان و مش��تریان این بانک
میتوانن��د بدون حضور در ش��عب و با بهرهگی��ری از خدماتی
همچون س��امانه پیشخوان مجازی ،سامانه کیلید ،همراهبانک،
تلفنبانک و اینترنتبانک ،نسبت به انتقال وجه بین حسابها،
پرداخت اقس��اط ،اطالع از مانده کارتهای ش��تابی ،پرداخت
قبوض ،دریافت شارژ سیمکارتهای اعتباری اقدام کنند.
یادآور میش��ود تاریخ انقضای کارته��ای بانک آینده بدون
نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال  ۱۴۰۰و بهمدت

ک سال تمدید خواهد شد.
ی 

 دعوت به همکاری در بانک ایرانزمین

بان��ک ایرانزمین ،بهمنظ��ور ارائه خدمات بهین��ه بانکی به
مش��تریان و تکمیل کادر اداری ،در امور انفورماتیک در واحد
س��تادی ادارات مرکزی ،در اس��تان تهران دعوت به همکاری
میکند.
به گزارش روابط عمومی بانک ایرانزمین متقاضیان باید از
تاریخ  ۱۹اسفند  ۹۹تا  ۲۸اسفند  ۹۹به سایت بانک ایرانزمین
مراجع��ه و پس از مطالعه دقیق ش��رایط و ضوابط اس��تخدام،
نسبت به تکمیل فرم ثبتنام الکترونیکی اقدام کنند.

