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15 قابلیت نوین 
در آخرین نسخه نرم افزار 

همراه بانک سینا
نس��خه جدید همراه 
ب��ا  س��ینا  بان��ک 
قابلیت ه��ای جدید و 
جلوه ه��ای گرافیکی 
جذاب و با امکانات و امنیت بیشتر برای 
دارندگان س��پرده در بانک سینا به بهره 
برداری رس��یده است. به گزارش روابط 
عمومی بانک س��ینا، در این نس��خه از 
همراه بانک که برای تمامی گوشی های 
تلف��ن هم��راه تهیه ش��ده، کاربری نرم 
افزار جهت مش��تریان بس��یار آس��انتر و 
دسترسی سریع به قابلیت های نرم افزار 
ب��رای انج��ام بهینه خدمات م��ورد نیاز 
فراهم ش��ده است. همچنین در این نرم 
اف��زار، قابلیت ه��ای نوینی بدین ش��رح 
ایجاد ش��ده که در تس��هیل انجام آمور 
بانکی توس��ط کاربران نقش موثری ایفا 
می کند. 1( قابلیت درشت نمودن فونت 
ن��رم افزار در بخش تنظیمات 2( قابلیت 
ارائ��ه ش��ماره های پیگی��ری مربوط به 
تراکنش ه��ا )تراکنش های انتقال وجه، 
پرداخ��ت قب��ض و...( 3( قابلی��ت ورود 
مبلغ چک 4( نمایش پیغام های خطا در 
ن��رم اف��زار ۵( به روز رس��انی اتوماتیک 
موجودی در صورت انجام عملیات هایی 
ک��ه منج��ر ب��ه کس��ر وجه از حس��اب 
می گ��ردد 6( ب��ه روزرس��انی اتوماتیک 
موج��ودی ب��ا پیامک در ص��ورت انجام 
تراکنش در س��ایر بس��ترها )در صورت 
فعال بودن اینترنت بر روی گوش��ی( 7( 
قابلی��ت ق��رار دادن تصوی��ر در بخ��ش 
پروفایل نرم افزار 8( امکان کپی نمودن 
ش��ماره شبا و ش��ماره حساب به صورت 
مج��زا ۹( ایج��اد مخاطب��ی به صورت 
اتوماتی��ک با نام »خودم« جهت انتقال 
وجه به حساب ها و کارت های خود 1۰( 
امکان ویرایش و ارس��ال مجدد ش��ماره 
موبایل جهت دریافت کد فعالسازی 11( 
همس��ان سازی منوهای نسخه اندروید 
و ios در ن��رم اف��زار 12( بهب��ود بخش 
جس��ت و جوی فارسی در قسمت هایی 
که قابلیت جس��ت و جو دارد 13( تغییر 
روش ذخی��ره مخاط��ب در رس��یدهای 
انتق��ال وجه 14( امکان Paste نمودن 
ش��ماره کارت در بخش کارت مقصد در 
 Crash انتق��ال وجه 1۵( رفع مش��کل
)متوقف ش��دن( نرم افزار بر روی برخی 

از گوشی ها.

سامانه دیتامیت
 »مؤسسه ملل« رونمایی شد

دیتامی��ت  س��امانه 
و  مال��ی  مؤسس��ه 
اعتباری ملل با حضور 
رئی��س پژوهش��کده 
پولی و بانکی بانک مرکزی و مدیرعامل 
این مؤسس��ه در حاشیه هفتمین همایش 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
رونمایی ش��د. به گزارش روابط عمومی 
مؤسس��ه ملل، س��ید امین جوادی مدیر 
عامل مؤسسه ملل در این مراسم توضیح 
داد که دیتامیت یک سامانه بانکی جامع، 
مقی��اس پذی��ر، چند زبانه، چن��د ارزی و 
س��ازگار با هر تقویمی )میالدی، شمسی 
و...( اس��ت و مطابق با بانکداری اسالمی 
طراحی ش��ده اس��ت. وی افزود: س��امانه 
دیتامیت مجهز به طیف وسیعی از ابزارها 
و خدمات��ی اس��ت ک��ه بانک ه��ا و دیگر 
مؤسس��ات مالی اسالمی را قادر می سازد 
ت��ا تمام��ی عملیات بانکی خود را در قبال 
مشتری و دیگر درگاه های بانکی مدیریت 
کنن��د. دیتامیت ش��امل فرآیندهای خرد 
بانک��ی، ش��رکتی و تجاری اس��ت. این 
سامانه همچنین امکان تبادل ارز، ضمانت 
نامه بانکی و عقودی مانند مضاربه، صدور 
اعتب��ار اس��نادی، مش��ارکت و وکالت را 
فراهم می کند. این سامانه قابلیت تسهیل 
ارزی  تراکنش ه��ای چن��د  کنندگ��ی 
خودپ��رداز، تراکنش های کارت از طریق 
پ��وز، اینترن��ت بانک و غیره را تس��هیل 

می کند.

اخبار

طبق گزارش س��ازمان برنامه و بودجه کشور، 
دول��ت در 4 س��ال ابتدایی مدیری��ت خود، با 
توج��ه ب��ه ض��رورت فراهم س��ازی مقدمات 
انجام اصالحات ساختاری، دستیابی به ثبات 
اقتص��ادی و ایج��اد تعامل پایدار و بلندمدت با 
کش��ورهای دیگر را در دس��تور کار قرار داد. 
اقدام��ات انج��ام گرفته باعث ش��د تا در وهله 
اول افزایش لجام گس��یخته تورم و بی ثباتی 
بازار ه��ا مه��ار و در مرحله دوم اقتصاد از حالت 
رکود خارج و در مسیر رونق قرار گیرد. دولت 
دوازده��م ماموریت��ی دش��وار و در عین حال 
تعیین کننده برای حل چالش ها و مش��کالت 
انباش��ته ش��ده در پیش رو دارد. ایجاد شغل در 
مقی��اس ب��زرگ برای غلبه بر معضل بیکاری 
به خصوص ب��رای جوانان و دانش آموختگان 
دانش��گاهی، کاهش فقر و توزیع درآمد، حل 
ابرچالش ه��ای نظ��ام بانک��ی،  صندوق های 
بازنشس��تگی، اصالح ساختاری بودجه دولت 
)خدم��ات عمومی(، مدیریت منابع آب، حفظ 
منابع ارزش��مند زیس��ت محیطی ب��ه عنوان 
مهم تری��ن ماموریت ه��ای دولت ش��ناخته 

می شود.
اگرچه انجام موفقیت آمیز مجموعه موارد ذکر 
شده، در گرو شکل گیری اراده واحد و منضبط 
در سطح دولت و کلیه قوای کشور از یک طرف 
و برق��راری فض��ای مبتنی ب��ر تقویت اعتماد 
اجتماع��ی و بهره گی��ری از همه ظرفیت های 
سیاس��ی و فرهنگ��ی و بین المللی کش��ور از 
طرف دیگر اس��ت. در چنین شرایطی، اقتصاد 
ایران در حالي به استقبال بودجه سال 13۹7 
م��ی رود که متغیرهای اصل��ي اقتصاد کالن 
تصویر به نسبت قابل قبولی از وضعیت نشان 
می دهند. رش��د اقتصادی ح��دود ۵.8 درصد 
برای س��ال 13۹7 پیش بینی می ش��ود، نرخ 
بیکاری 11.2 درصد برآورد می شود و نیز گام 
مهمی در جهت توزیع عادالنه تر یارانه نقدی، 
کاهش فقر مطلق و ارتقای س��المت جامعه 

برداشته خواهد شد.

پیش بینی رشد اقتصادی ���5.8 درصدی
دولت در الیحه بودجه س��ال 13۹7 به نوعی 
تحول در وضعیت اقتصادی کشور را از طریق 
حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده 
از ظرفیت ه��ای بخ��ش خصوص��ی، فع��ال 
کردن ظرفیت های بالاس��تفاده و به کارگیری 
دیپلماس��ی اقتصادی مدنظر قرار داده اس��ت. 
به طور مشخص در تبصره 18 الیحه بودجه 
با نگاه تولیدی به اش��تغال، حدود 73.4 هزار 
میلیارد تومان منابع تجهیز کرده است. تبصره 
1۹ الیحه اس��تفاده از استفاده از ظرفیت های 
بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی 

در قال��ب س��ازوکار »مش��ارکت عموم��ی - 
خصوص��ی« و کم��ک به رونق تولید را محور 
قرار داده است. ظرفیت تجهیز منابع مالی در 
ح��دود 68 ه��زار میلی��ارد تومان از طریق این 
تبصره وجود دارد و این منابع در کنار 6۰ هزار 
میلی��ارد تومان اعتب��ارات تملک دارایی های 
سرمایه ای از محل بودجه عمومی در الیحه، 
منابع��ی بال��غ بر 128 ه��زار میلیارد تومان در 
س��ال 13۹7 برای اجرای طرح های عمرانی 

در اختیار قرار می دهد.
همچنین در تبصره 4 الیحه بودجه منابع قابل 
توجه��ی )۵.8 میلیارد دالر( برای موضوعات 
خاص و حوزه های پیش��ران رش��د اقتصادی 
پیش بینی ش��ده اس��ت. استفاده از منابع مالی 
خارجی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی برای جذب فناوری، گسترش صادرات 
غیرنفتی از دیگر رویکرد های دولت در الیحه 
بودجه سال 13۹7 می باشد. به طور مشخص 
در تبص��ره 3 الیح��ه بودجه اجازه اس��تفاده از 
3۰ میلی��ارد دالر تس��هیالت تأمی��ن مال��ی 
خارج��ی )فاینانس( برای طرح های اقتصادی 
پیش بینی شده است. با توجه به برنامه های یاد 
شده، ادامه شرایط بین المللی مطابق وضعیت 
6 ماهه اول س��ال 13۹6 و ثبات در ش��رایط 
اقتصاد کالن اقتصادی توانایی دس��تیابی به 
نرخ رشد اقتصادی ۵.8 درصد در سال 13۹7 

دور از انتظار نباشد.

کاهش نرخ بیکاری در سال ���1397
ب��ا توج��ه به اینکه در س��ال آینده حدود 838 
هزار نفر عرضه جدید نیروی کار وجود خواهد 
داش��ت، ب��ه منظور کاهش ن��رخ بیکاری باید 
عالوه بر تثبیت فرصت های ش��غلی موجود، 

فرصت های جدید ش��غلی نیز ایجاد ش��ود. در 
این راستا، تبصره 18 الیحه بودجه سال 13۹7 
به گونه ای تنظیم ش��ده است که بتوان حدود 
73.4 ه��زار میلیارد توم��ان منابع مالی برای 
اجرای برنامه های اشتغالزایی تدارک کرد. این 
منابع برای اجرای برنامه های اشتغال و توسعه 
اش��تغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری 
و ش��هرهای زیر 1۰ ه��زار نفر جمعیت به کار 
گرفت��ه خواهد ش��د. همچنین، به موجب بند 
»ج« تبص��ره 16 الیحه بودجه 13۹7، بانک 
مرکزی مکلف شده است 2 هزار میلیارد تومان 
از محل س��پرده های قرض الحس��نه بانکی با 
معرف��ی نهاده��ای حمایتی ب��ه مددجویان و 
کارفرمای��ان طرح ه��ای اش��تغال مدد جویی 
تس��هیالت پرداخت کن��د. برآوردها حاکی از 
آن اس��ت که در صورت اس��تفاده حداکثری 
از ظرفیت ها و اجرای مؤثر سیاس��ت های یاد 
ش��ده، توانایی دس��تیابی به ایجاد ۹8۰ هزار 
ش��غل خالص در س��ال 13۹7 وجود دارد که 
در ای��ن صورت ن��رخ بیکاری به 11.2 درصد 

خواهد رسید.

بهبود توزیع درآمد در سال ���1397
در س��ال 13۹7 دول��ت برنامه ریزی کرده که 
اواًل اف��راد دارای درآم��د کمتر از مس��تمری 
پرداخت��ی ف��وق را شناس��ایی و تا س��طح این 
مس��تمری جبران کند و نیز وضعیت بهداشت 
و درمان آحاد جامعه را از طریق توسعه خدمات 
بهداش��تی و درمانی ارتق��اء دهد. منابع مورد 
نیاز این برنامه در راستای سیاست های برنامه 
ششم از طریق شناسایی و حذف یارانه بگیران 
متمکن تأمین خواهد شد. برای اجرایی شدن 
ای��ن برنام��ه، صندوق رفاه اجتماعی از تبدیل 

س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها ایجاد خواهد 
ش��د. به این ترتیب دولت در س��ال 13۹7 گام 
مهمی در جهت توزیع عادالنه تر یارانه نقدی، 
کاهش فقر مطلق و ارتقای س��المت جامعه 

برخواهد داشت.

چراغ سبز برای بررسی حساب ها ���
از طرف دیگر کمیس��یون تلفیق مجلس بعد 
از بررس��ی الیحه بودجه گزارشی منتشر کرد 
ک��ه در بخش ه��ای مختلف ب��ه ویژه تبصره 
)14( مرب��وط ب��ه هدفمن��دی یارانه ها قابل 
تأمل اس��ت. در مهم ترین مصوبات مربوطه، 
تلفیق به درخواست دولت برای کاهش منابع 
پرداختی به یارانه های نقدی تا 23 هزار میلیارد 
تومان که به معنای حذف حداقل 33 میلیونی 
یارانه بگیران اس��ت پاس��خ مثب��ت داده و در 
نهایت راهکاری هم مصوب کرده اس��ت. به 
دولت تکلیف شده است نسبت به حذف یارانه 
خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال 
13۹7 به طور تدریجی اقدام کند. نکته جالب 
در این بند، این اس��ت که اعالم ش��ده افرادی 
که مایل به بررسی تراکنش های مالی خود و 
آزمون وسع توسط دولت نیستند، می توانند از 

دریافت یارانه اعالم انصراف کنند.
 این مصوبه به زبان س��اده تر این اس��ت که یا 
تراکنش های مالی یارانه بگیران چک ش��ده 
و از س��وی دولت وس��ع مالی آنها مورد بررسی 
ق��رار می گی��رد و یا اینکه اگر نمی خواهند این 
اتف��اق بیفت��د به ط��ور داوطلبان��ه از دریافت 
یاران��ه انص��راف دهند. مورد اصلی در این بند 
ش��اید متوجه عبارت »تراکنش مالی« است. 
به هر حال عمده تراکنش های مالی ش��امل 
حساب های بانکی می شود که تاکید بر چک 

ش��دن آن وجود دارد. چک تراکنش مالی در 
تلفیق که به طور طبیعی با حضور نمایندگان 
دولت بررس��ی و مصوب ش��ده است و شامل 
حساب های بانکی نیز خواهد شد، مغایر آنچه 
اس��ت که تاکنون دولت درب��اره مواضع خود 
نسبت به چک کردن حساب های بانکی برای 
حذف یارانه بگیران مطرح کرده است. جدای از 
اینکه تاکنون هیچ گاه به طور شفاف معیارهای 
دولت برای حذف یارانه بگیران مشخص نشده 
است، ولی این موضوع همواره مطرح بوده و 
مورد تاکید قرار داشته که حساب های بانکی 
خط قرمز دولت است و برای حذف یارانه هیچ 

گاه به آن ورود نخواهد کرد.
در س��ال های گذش��ته بارها رئیس جمهوری 
روحانی سرکش��ی به حساب های بانکی را رد 
و عنوان کرده اس��ت که سرکش��ی به زندگی 
ش��خصی مردم اقدامی اس��ت که ضرر آن از 
منفعت��ش بیش��تر خواهد ب��ود. در کنار اعالم 
موض��ع رئیس جمه��وری، مقامات بانکی نیز 
هم��واره ب��ه گونه ای اعالم کرده اند که مقابل 
سرکشی به حساب های بانکی مردم خواهند 
ایستاد. رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده 
ب��ود که هیچ کس��ی نمی توان��د از اطالعات 
س��پرده ها و نظام بانک��ی اطالع پیدا کند. هر 
چند که س��یف، اس��تثناء موجود در این مورد را 
یادآور ش��ده و گفته بود که مگر حکم قانونی 
در این زمینه وجود داش��ته باش��د. همچنین 
کمیجان��ی -قائ��م مق��ام رئی��س کل بانک 
مرکزی- بر این موضوع تاکید داشته و گفته 
بود که تاکنون هیچ پیشنهادی برای سرکشی 
به حساب های بانکی وجود نداشته و حسابی 

چک نشده است.
در حالی اکنون این مصوبه کمیس��یون تلفیق 
خ��ود می توان��د ب��ه نوعی تأیید چک ش��دن 
حس��اب های بانکی برای حذف یارانه بگیران 
باشد که البته هنوز تائید و توضیحی از سوی 
دول��ت و ی��ا بانک مرک��زی در این باره وجود 
ندارد، البته در سال های اخیر اغلب کارشناسان 
ه��م چک کردن حس��اب های بانکی را برای 
غربالگری یارانه بگیران پیش��نهاد داده بودند. 
با وجود گذش��ت چند س��ال از تکالیف قانونی 
برای حذف یارانه بگیران بااینکه بیش از سه 
میلیون نفر هم از جمع آنها کنار گذاشته شدند، 
تاکنون هیچ زمانی وجود نداشته که معیارهای 
ح��ذف به وضوح اعالم ش��ود. در حال حاضر 
ح��دود 77 میلی��ون نفر یاران��ه نقدی دریافت 
می کنن��د که س��االنه ح��دود 42 هزار میلیارد 
تومان هزینه پرداخت یارانه نقدی به آنهاست 
و اگر قرار باش��د منابع این بخش به 23 هزار 
میلی��ارد توم��ان کاهش یابد، حذف حدود 33 

میلیونی الزامی است.

مأموریت سخت دولت دوازدهم در هدفمندی یارانه ها

گامروحانیبرایتوزیععادالنهیارانه

 تا پایان آبان ماه س��ال جاری معادل 
ی��ک ه��زار و ۹86 فقره تس��هیالت 
صن��دوق پس انداز مس��کن یکم در 
مح��دوده هس��ته قدیم��ی پایتخت 
پرداخت شد. به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن- هیبنا، کارنامه عملکرد 
پرداخت تسهیالت صندوق پس انداز 
مس��کن یک��م در بافت های ناکارآمد 
میانی نشان می دهد: تا پایان آبان ماه 
س��ال جاری معادل یک هزار و ۹86 
فقره تس��هیالت صن��دوق پس انداز 
مسکن یکم به مبلغ کل 13۵ میلیارد و 
2۰۰ میلیون تومان در محدوده هسته 
قدیمی پایتخت پرداخت ش��ده است. 
براساس این گزارش، میانگین ارزش 
هر واحد تس��هیالت اعطایی از محل 
صن��دوق پس انداز مس��کن یکم در 
پایان آبان ماه امسال در محدوده بافت 

ناکارآم��د میانی از 67 میلیون تومان 
به رقم 68 میلیون تومان افزایش پیدا 
کرده است. به طوری که سهم بافت 
فرسوده از تسهیالت پرداخت شده از 
محل صندوق پس  انداز مسکن یکم 
به لحاظ تعداد و ارزش به ترتیب 8.۵ 

درصد و 8.3 درصد شده است.
بررس��ی تی��راژ س��اخت آپارتم��ان 
مس��کونی در محدوده بافت فرسوده 
شهر تهران نیز مهر تائیدی بر میزان 
اثرگ��ذاری تس��هیالت صندوق پس 
 انداز مس��کن یکم در هس��ته قدیمی 
شهر است. در عین حال بررسی بخش 
دیگر روند اعطای تسهیالت صندوق 
یکم در بافت ناکارآمد میانی از ابتدای 
س��ال جاری تا پایان آبان ماه امس��ال 
حاکی از آن است که میانگین ارزش 
هر واحد تسهیالت اعطایی از رقم 67 

میلی��ون توم��ان به 68 میلیون تومان 
افزای��ش پیدا کرده اس��ت. به طوری 
ک��ه نرخ رش��د ماهان��ه در خصوص 
تعداد تس��هیالت پرداخت��ی از 13.3 
در اردیبهشت ماه امسال به 22.۵ در 
مهرماه سال جاری رشد داشته است. 
همچنین نرخ رشد ماهانه در خصوص 
ارزش تس��هیالت پرداخت��ی از 1۵.3 

در دومی��ن ماه س��ال جاری به 24.2 
درصد در مهرماه امس��ال صعود کرده 
اس��ت. به گزارش پایگاه خبری بانک 
مس��کن، بررسی آمار ساخت وساز در 
محدوده بافت فرسوده شهر تهران نیز 
نشان دهنده پیشتازی این محدوده از 
س��ایر نقاط شهری است. کارشناسان 
و تحلیلگ��ران بازار مس��کن معتقدند 

یکی از مهم ترین محرک های رش��د 
ساخت و ساز در بافت ناکارآمد میانی 
ش��هر، مرب��وط به تس��هیالت خرید 
مسکن با امتیاز ویژه در بافت فرسوده 
پایتخت اس��ت ک��ه از محل صندوق 
پس  انداز یکم در حال پرداخت است. 
تس��هیالت این صندوق که در حالت 
کلی باالترین سقف تسهیالت خرید 
را به س��پرده گذاران پرداخت می  کند 
در بافت فرس��وده با دو امتیاز ویژه به 
خریداران آپارتمان ها تعلق می گیرد. 
امتی��از اول کمت��ر ب��ودن نرخ س��ود 
تس��هیالت مع��ادل 1.۵ واحد درصد 
)نرخ س��ود تس��هیالت صندوق پس  
انداز یکم در محدوده بافت فرس��وده 
مع��ادل 8 درص��د و در س��ایر مناطق 
ش��هری مع��ادل ۹.۵ درصد اس��ت( 
نس��بت به سایر مناطق شهری است 

و امتی��از دوم حذف ش��رط خانه اولی 
برای پرداخت تسهیالت صندوق پس  
انداز یکم در بافت فرسوده است. اگر 
چه در س��ایر مناطق ش��هری نداشتن 
س��ابقه مالکیت برای اس��تفاده از این 
تس��هیالت الزامی اس��ت اما در بافت 
فرسوده همه نوع طیف تقاضای خرید 
مس��کن می توانند از این تس��هیالت 
اس��تفاده کنند. این ش��کل پرداخت 
تس��هیالت خری��د مس��کن در بافت 
فرس��وده سبب شده از یک سو هزینه 
دریافت تس��هیالت و میزان پرداخت 
اقساط ماهانه در بافت فرسوده کمتر 
از سایر مناطق شهری برای تقاضای 
مصرفی ش��ود و از سوی دیگر امکان 
اس��تفاده تقاضای س��رمایه ای از این 
تس��هیالت در بافت فرس��وده فراهم 

شود.

اثر تسهیالت صندوق یکم در بازآفرینی شهری

س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه ۹7 از اختصاص 62 هزار 
میلیارد تومان برای اشتغال و تولید در بودجه ۹7 خبر داد. علی اصغر 
یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا گفت: کمیسیون تلفیق در تبصره 
18 اختصاص 3۰۰۰ میلیارد تومان برای اش��تغال را به تصویب 
رس��اند. طبق تبصره 18، حدود 31 هزار میلیارد تومان از محل 
س��پرده گذاری صندوق توس��عه ملی و منابع دیگر به این منظور 

اختصاص یافته بود که با استفاده از سپرده های بانک ها به همین 
مقدار 62 هزار میلیارد تومان برای اشتغال و تولید در جدول 18 
اختصاص داده شد. وی افزود: همچنین در مصوبه دیگری برای 
همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان هزار میلیارد 
تومان اختصاص داده شد. پیش از این 1۰۰۰ میلیارد تومان دیگر 
به این امر اختصاص داده ش��ده بود. یوس��ف نژاد ادامه داد: طبق 

مصوبه کمیسیون تلفیق، برای طرح های عمرانی استان ها 3۰۰۰ 
میلی��ارد توم��ان و برای ترمیم طرح های عمرانی در جدول 2۰ و 
پروژه هایی که بیش از 4۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، 7۰۰ 
میلیارد تومان اختصاص داده ش��د. سخنگوی کمیسیون تلفیق 
۹7 گفت: کمیسیون تلفیق همچنین اختصاص یارانه صادرات 

به میزان 18۰۰ میلیارد تومان را به تصویب رساند.

اختصاص۶2هزارمیلیاردتومانبرایاشتغالوتولید


