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خطر تداوم معافیت مالیاتی نجومی
معاون وزیر اقتصاد از ارسال الیحه اصالح قانون
مالیات ها به دولت خبر داد .به این ترتیب بخشی
از اصالحات مالیاتی برای مواجهه با تحریم ها
یک گام به پیش رفته و از ایستگاه وزارت اقتصاد
به ایستگاه دولت رسیده است تا پس از تصویب
در دولــت راهــی مجلس و بعد از طی مراحل
قانونی بــرای اجــرا ابــاغ شود.اقتصاد ایــران
هم اکنون از ناحیه بودجه به شدت تحت فشار
تحریم هاست و با کاهش میزان صادرات نفت،
اگرچه بخشی از کاهش فروش نفت با افزایش
نرخ ارز جبران شده است اما بخش عمده ای از
این مسئله باید از مسیر درآمدهای جایگزین در
بودجه جبران شود .روشن است که بودجه در
سمت هزینه های آن چندان قابل تغییر نیست
چرا که حــدود  70درصــد بودجه کشور صرف
پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان
می شود و این پرداختی باید متناسب با تورم نیز
افزایش یابد .بنابراین همزمان با تالش برای
صرفه جویی و حذف هزینه های زاید ،راهبرد
اصلی باید بر درآمدهای جایگزین در بودجه
باشد و مهم ترین منبع درآمدهای جایگزین نفت
در بودجه ،درآمدهای مالیاتی است.این مسئله
از آن جهت اهمیت دارد که ظرفیت درآمدزایی
از محل مالیات به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی
اســت .به صــورت مشخص ،براساس آمارهای
رئیس سازمان امــور مالیاتی ،سهم مالیات از
تولید ناخالص داخلی در ایران حدود  ۸درصد
و در کشورهای توسعه یافته  ۲۵تا  ۳۰درصد

است.همچنین براساس اعالم رئیس سازمان
مالیاتی نیمی از اقتصاد کشور ،معاف از مالیات
است .عالوه بر این محاسبات کارشناسی نشان
میدهد که فقط در بخش مشاغل تخصصی و
اصناف ،حداقل  70هــزار میلیارد تومان فرار
مالیاتی وجود دارد و رقم کل فرار مالیاتی حدود
 100هزار میلیارد تومان برآورد می شود .میزان
معافیت مالیاتی نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران
حدود  130هزار میلیارد تومان تخمین زده می
شــود .به این ترتیب حــدود  130هــزار میلیارد
تومان درآمد مالیاتی از محل کاهش فرار مالیاتی
و حذف معافیت های مالیاتی رانت زا قابل دست
یابی است.بخشی از این معافیت ها به درآمدهای
باال و بدون زحمت در اقتصاد کشور بر می گردد.
یکی از مصداق های این درآمدها ،درآمد سود
سپرده بانکی است .هم اکنون برآوردها نشان می
دهد که نظام بانکی طی سال گذشته حدود250
هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده
است .این در حالی است که بخش عمده سپرده
های بانکی در اختیار بخش اندکی از سپرده
گذاران ثروتمند است ،به گونه ای که براساس
اعالم چندی پیش یک مقام مرکز پژوهش های
مجلس 85 ،درصــد سپرده ها مربوط به 1.5
درصــد سپرده گــذاران اســت و به طــور طبیعی
بخش عمده این درآمد هنگفت و معاف از مالیات
به جیب ثروتمندان می رود .آن هم درآمــدی
که از محل خلق نقدینگی بانک ها و ایجاد تورم
رقم می خورد و بانک ها با پرداخت سود سپرده
باال و رقابت مخرب بر سر پرداخت سود باالتر
به سپرده ها یکی از مقصران اصلی نرخ تورم
باال در اقتصاد ایران هستند.در چنین شرایطی
همواره حساسیت غیرمعمولی در جامعه بر سر
مالیات بر سود سپرده های بانکی مطرح بوده
است .البته که واضح است افــرادی که سپرده
های خرد مثال کمتر از  100میلیون تومان دارند
و با سود دریافتی از سپرده های اندک خویش
امــرار معاش می کنند ،نگران چنین مالیاتی
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باشند ولی باید دقت کرد که در همه طرح ها و
پیشنهادهای کارشناسی برای دریافت مالیات
از سود سپرده ،این مالیات ،صرفا بر سپرده های
کالن شامل سپرده های بیش از چند صد میلیون
یا یک میلیارد تومان به باال پیشنهاد شده است.
اگر همان  85درصــد سپرده هایی که متعلق
به  1.5درصــد سپرده گــذاران ثروتمند است،
مشمول مالیات شود ،در عمل می توان با فرض
نرخ مالیاتی  10درصد از سود این سپرده ها،
در سال بیش از  20هزار میلیارد تومان مالیات
از این محل دریافت کرد.با این حال ،بازنمایی
خبرهای مربوط به سود سپرده همواره به گونه
ای بوده که سپرده گذاران خرد را نگران کرده
است .این جاست که عزم ناکافی مسئوالن برای
اصالحات مالیاتی و زبان نارسای کارشناسان
برای فهماندن این مسئله واضح می شود و می
بینیم در شرایطی که بخش عمده ای از سپرده
گذاران به طور قطع مشمول چنین مالیاتی نمی
شوند ،سعی می شود همین افراد نگران شوند و
در برابر چنین اقدامی که هیچ هزینه ای را متوجه
آن ها نمی کند ،موضع بگیرند .شاید بتوان ردپای
مالکان سپرده های کالن را در این فضاسازی دید
که برای منافع خود ،ترس موهومی برای دیگر
سپرده گــذاران ایجاد می کنند.در هر صورت
به نظر می رسد که در شرایط فشار تحریمی و
جنگ اقتصادی و مشخص شدن این که طرف
مقابل ترور و تحریم را جایگزین مذاکره کرده
است ،عزم جدی تری برای اصالحات ساختاری
اقتصاد و جایگزین کــردن درآمــد فــروش نفت
الزم است .وزارت اقتصاد با تدوین الیحه اصالح
قانون مالیات های مستقیم و ارسال آن به دولت
و گنجاندن مالیات بر مجموع درآمــد و عایدی
امــاک ،گــام نخست را برداشته اســت امــا این
گام باید با اضافه شدن مالیات بر سود سپرده
های بانکی کالن و میلیاردی و حتی سود سهام
کالن و میلیاردی و حذف برخی معافیت های
غیرضروری ،تکمیل شود.

شکارسیا درغزنی

طالبان :هواپیمای حامل افسران ارشد سازمان جاسوسی آمریکا را ساقط کردیم
رحیم پور-آمریکا این بار از طالبان افغانستان
ضربه محکمی خورد  .سرنگونی هواپیمای حامل
افسران ارشد سازمان جاسوسی آمریکادر غزنی
افغانستان ،اتفاق منحصر به فردی است .این که
چندین افسر نظامی و اطالعاتی  -واحتماال چند
فرمانده یا مقام ارشد -در سرنگونی هواپیمای
نظامی آمریکا(ازنوع)E-11Aبههالکتبرسند،
کم سابقه است«.ذبیح ا ...مجاهد» سخنگوی
طالبان با تایید سقوط هواپیمای ارتش آمریکا
در غزنی ،آن را جزئی از عملیات این گروه علیه
آمریکا در افغانستان خواند.به گفته مجاهد ،همه
سرنشینان این هواپیما از جمله افسران مهم
سازمان سیا کشته شدند.سخنگوی طالبان
همچنینتصریحکردکهطالباندردیگرمناطقاز
جملههلمند،بلخوبرخیمناطقدیگرافغانستان
نیز تعدادی از هواپیماها و بالگردهای نیروهای
آمریکایی و افغانستانی را ساقط کــرده است.
عالوه بر این یک خبرنگار افغانستانی اعالم کرد
که یک بالگرد نظامی آمریکایی نیز در مرکز والیت
پکتیکای افغانستان ساقط شــده اســت و همه
سرنشینان آن کشته شدهاند .طالبان مسئولیت
این اقدام را نیز بر عهده گرفته است.اما با گذشت
ساعت ها از سقوط هواپیمای آمریکایی در غزنی
افغانستان و انتشار تصاویر آن« ،بت ریــوردان»
سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریست
آمریکا در منطقه غــرب آسیا (سنتکام) اعالم
کرده بود که هنوز نمی داند هواپیما متعلق به چه
کسی است!این درحالی است که خبرگزاری
رویترز به نقل از یک منبع نظامی گــزارش داد

هواپیما متعلق به ارتش آمریکا و حامل افسران
ارشد سیا بوده است.فاکس نیوز هم به نقل از
یک منبع خبری در پنتاگون گزارش داد ،دست
کم پنج سرنشین هواپیما کشته شده اند ،با این
حال،اخبار تایید نشده حاکی است این هواپیما
از نوع جت  E-11 Aبمباردیر بوده که می تواند
 ۳۵سرنشین را حمل کند.حتی برخی کاربران
فضایمجازی مدعیاحتمالکشتهشدنمایکل
دی آندریا معروف به آیــت ا ...مایک ،مسئول
پرونده ایــران در سازمان جاسوسی سیا در پی
ساقط شدن هواپیمای آمریکایی در افغانستان
شدند .دی آندریا طراح عملیات های ضد ایرانی
در طول سالیان متمادی بوده است .هواپیمایی
که دیروزسرنگون شد ،متعلق به نیروی هوایی
آمریکا و حامل سیستم الکترونیک( BACNیک
دروازهارتباطیارتفاعباالباقابلیترلهصدا،فیلم
 ،تصویر و داده در کوهستان که هماهنگ با پهپاد
 RQ-4Bگلوبالهاوک ،پشتیبانی ارتباطات بین
نیروهای عملیاتی و فرماندهان را به صورت مداوم
حفظ می کند) است .به گفته برخی رسانه ها،
طالبان با استفاده از موشک دوش پرتاب "استرال
 ”2این هواپیمارا سرنگون کردهاند.این سالح
دوش پرتاب ساخت شوروی سابق است.این در
حالی است که سخنگوی طالبان به خبرنگار
بیبیسی در کابل گفته است که افراد این گروه
این هواپیما را “به گونه تاکتیکی” ساقط کرده اند.
به هر حال ،سقوط هواپیمای پیشرفته آمریکایی
تحولی بسیار مهم و مهمترین عملیات طالبان در
سالیان اخیر به شمار میرود و هم بدترین خبر

برای دونالد ترامپ در روزی است که خود را برای
رونمایی از معامله قرن آمــاده میکند.ترامپ
همچنین در برابر دردسری بزرگ و این پرسش
مهم قرار خواهد گرفت که این گروه چگونه به
چنین سالحی بــرای سرنگونی هواپیما دست
یافته است و همین خود میتواند دامنه حادثه و
پیامهای آن را فراتر از جنگ میان طالبان و آمریکا
ببرد .در کنار آن ،پیامد سریع این حادثه توقف
گفت وگوهای صلح میان طالبان و دولت آمریکا
در قطر خواهد بود که با وجــود پیشرفتهایی
در یک ماه اخیر ،اما در روزهای گذشته به دلیل
اختالف بر سر شکل آتــش بس به کندی پیش
میرفت وحاال نیز «سیداکبرآغا» رئیس شورای
عالی راه نجات افغانستان و از فرماندهان سابق
طالبان گفته اســت که گفت وگــو بین آمریکا و
طالبانفعال متوقفشدهاست.ایننکتهدرجایی
اهمیت می یابد که طالبان به تازگی احساس
کرده اند که مذاکرات با آمریکا به بن بست رسیده
است و آمریکایی ها به دنبال مطرح کردن شرایط
جدیدیهستند.سرنگونیهواپیماتوسططالبان
پیام استراتژیکی نیز برای آمریکا خواهد داشت.
طالبانمجددبهعصراستفادهازموشکهایضد
هواپیما بازگشته است .این بار نیروهای طالبان
نه به دنبال هدف قرار دادن سربازان پایه بلکه به
دنبال شکار مهره های امنیتی – جاسوسی آمریکا
در افغانستان هستند .طالبان می داند ضربه این
گروهبهآمریکابایدبهگونهایباشدکهباهدفقرار
دادن مهره های باارزش آمریکایی ،این کشور را
وادار به ترک افغانستان کند.

تاج گردون :حقوق 1.1میلیونکارمند در سال آینده  ۸۰درصد افزایش می یابد
رئیسکمیسیونتلفیقالیحهبودجهکلکشورسال
۹۹گفتکهبراساسمصوبهکمیسیونتلفیقحقوق
یک میلیون و ۱۰۰هزار کارمند در سال آینده تا۸۰
درصدافزایشپیداخواهدکرد.تاجگردونبهایسنا،
گفت :در بودجه سال آینده ،مهمترین موضوع در
بحثافزایشحقوق،تناسبآنبارشدنرختورمبود.
درسال ۱۳۹۸طبقآماررسمینرختورمحدود۴۰
درصد است و در شرایط تورم  ۴۰درصدی هم عمال

نمیشود با رویه سابق عمل کرد.وی افزود :ما برای
درآمدهای پایین ابتدا نرخ معافیت مالیاتی را سه
میلیونتوماندرنظرگرفتیم،یعنیکسانیکهتاسه
میلیونتومانحقوقمیگیرندهیچمالیاتیپرداخت

نمیکنند.اینبهاینمعناستکهحدودیکمیلیونو
 ۱۰۰هزار نفر حقوقشان تا ۸۰درصد افزایش پیدا
میکند که البته این مصوبه با تامین منابع ۵۰۰۰تا
 ۶۰۰۰میلیاردیبهتصویبرسید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••آقــای ظریف مــی گذاشتی کفن ســردار
سلیمانی خشک بشه ،بعد از مذاکره با آمریکا
حرف می زدی .آمریکا به شما و رئیس تان
چه وعده ای داده که این طور سنگ آن را به
سینه می زنید؟
••آقایان مــدام بــرای هم شعار می دهند و
خط و نشان می کشند .یک روز این جناح
برای آن جناح شانه باال می اندازد .یک روز
هــردو جناح بــرای دشمن شاخ و شانه می
کشند و ...این وسط فقط ما مردم هستیم
که ضرر می کنیم .چه کسی دلش برای ما
می سوزد؟
••دولتی که نتونه جلوی چند تا دالل رو بگیره
که یک روز سیب زمینی رو گران می کنند
یک روز پیاز رو واقعا به چه دردی می خوره؟!
••مالیاتی که از اصناف می گیرند به قیمت
کاالها اضافه می شــود .به عبارتی ،اصناف
مالیاتنمیدهندواینمبلغدرتالطموهیجان
بــازار عید ،بیشترین فشار را بر قشر کارمند
وارد می کند .چــون کارمندان هم از فیش
حقوقیشانمالیاتکسرمیشودوهمازطریق
کارت خوان موجود در اصناف  ،لذا از کارمندان
در هر ماه چندین بار مالیات کسر می شود.
••درود بر شرف اصفهانی ها که نگذاشتند
مربی شهرشان برود و ما چه ساده بودیم که
دست روی دست گذاشتیم تا یحیی را ببرند!
••فیش حقوقی و حکم کارگزینی ام ،سه
میلیون و  400هزار تومان است .وقتی برای
واریز نشدن کمک معیشتی اعتراض کردم،
در جواب نوشته اند که شما چهارمیلیون و
 400هزار تومان حقوق می گیرید و در مهر
و شهریور و مرداد بیش از  60میلیون درآمد
من بازنشسته از کجا می خواستم
داشته اید! ِ
چنین پولی بیاورم ،خدا می داند .شما هم
پیدا کنید پرتقال فروش را.
••کسی که دستور جمع آوری قهوه خانه
ها رو داده اصــا در ایــن فکر هست که در
ایــن وضعیت سخت  6500نفر در مشهد
بیکار میشن؟ مثال خود من که بیکار شدم و
صاحبخانه اثاثیه خانه ام رو ریخت بیرون!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• قوه قضاییه از سهمیه بندی طالق در دفاتر
ازدواج و طالق چه هدفی داره ؟ می خواد
میزان طالق کاهش پیدا کنه؟ یعنی با تحت
فشار قرار دادن زوج ها ،زندگی شیرین می
شود؟ به نظرم دنیا باید از راه حل های این
عزیزان سرمشق بگیره!
••نــقــش برجسته آقـــای ظــریــف در سنگر
دیپلماسی بر اکثر مردم ایران به اثبات رسیده.
به طور حتم ایشان مرد سیاست است و در این
زمــان خاص و پرتنش اگر پیشنهاد مذاکره
با آمریکا را مطرح کرده حکمت و مصلحتی
بوده است .ما مردم عادی بهتر است که با این
موضوع احساسی برخورد نکنیم.
•• به جای زیر سؤال بردن ماهی تن که همه
مجوزهای الزم و استاندارد را هم دارد ،گران
فروشان را زیر سؤال ببرید! این چه خط ضد
مردمی است که گاهی دنبال می کنید؟ به
نفع مردم باشید نه به ضررشان! آن تن ماهی
ها شناسه نظارت ،سیب سالمت استانداردو
همه چیز دارد! در خانه یا کنار جاده که تولید
نشده! حاال ارزان فروشی شده جرم؟!
••بــا پست پیشتاز ،نــامــه ای فــرســتــادم به
سیستان و بلوچستان .این جا گفتند دو یا
سه روزه می رسد .آن جا می گویند یک هفته
بعد دســت ما می رســد .پس ایــن چه پست
سریعی است که هم هزینه زیادی می گیرد و
هم دیر می رسد؟ معنی خدمات الکترونیک
را هم فهمیدیم .خودمان با اتوبوس می رفتیم
روز بعد آن جا بودیم!
••لطفا بــه شــهــرداری و ادارات ذی ربط
بفرمایید اول اتوبوسها و کامیونهایشان را
برای معاینه فنی ببرند و اگزوز خودروهایشان
را بررسی کنند تا ببینند وضــع چطوریه؟
احتماال نمی دونن هر اتوبوس دودزا برابر
چند خودروی سواری هوا را آلوده می کند؟!
••درباره مصاحبه با طالبان جالبه که اگر به
نفع تون باشه حتی با نتانیاهو هم صحبت
می کنید!
••چطوریه که باید مالیات رو از همه بگیرند
ولی به جای آن ،یک عده اصال مالیات نمی

نمابر05137009129 :

دهند .در حالی که یارانه و کمک معیشتی رو
که پول نفت و حق مسلم هر ایرانی هست به
مردم نمی دهند .اگه این ظلم و ستم نیست
پس چیه؟!
•• متأسفانه زنان نسل جدید آن قدر ضعیف
و بی مهارت و بی هنرو بی اخالق شده اند
که با افکار مادی گرایانه فکر می کنند تنها
پشتوانه شان مهریه است و هیچ بهایی برای
شوهران شان ندارند وگرنه این قدر برای
قوانین جدید مهریه غر نمی زدند.
•• چرا خودروهای میلیاردی برای دریافت
معاینه فنی در صــف هــای طــوالنــی مراکز
معاینه فنی تاکنون اصال با چشم مشاهده
نشده و نمی شود؟
•• برای آقای موسوی الری واقعا متاسفم که
بعد از هفت سال باز هم تمام بی عملی و بی
تدبیری و بی مدیریتی اصالح طلبان و شخص
آقای روحانی را به پای رئیس جمهور قبلی
می گذارد .کسی نیست به این ها بگوید شما
اصالح طلبان برای ما مردم تمام شده هستید
و حنایتان دیگر رنگی ندارد؟
••بــا ایــن اوضـــاع اجتماعی کــه کــا نشاط
ازجامعه ما رفته ،این سریال های غمگین
مثل نمک روی زخم مردم هستند؛ ملکاوان،
وارش و...
••خراسان شما ببخشیدمتاسفانه بعضی
ها مثل بنده ازسیاست چیزی سرشان نمی
شودفقط می خواهند پیامی داده باشند
یابعضی هــا خجالت نمی کشند هــر چی
دوست دارند ،می نویسند مثل آن هموطنی
که دولت را در مقابل دولت های دیگر موش
فرض کرده است! واقعا خجالت هم خوب
چیزی است.
••خــبــری آمــــده کــه کــم ـکهــای نــقــدی و
غیرنقدی کاندیداهای مجلس ،خرید رأی و
جرم محسوب می شود .چه بد .یعنی دیگه
چلوکباب نمیدن؟
••واقعا وزیر امور خارجه خجالت نمی کشه که
این قدر دو پهلو صحبت می کنه؟ چرا کاری
می کنه که ترامپ دیوانه هم خوشش بیاد؟

تزریق  35میلیاردی به محور بجنورد -گلستان
محمد آگاهی 35-میلیارد تومان اوراق خزانه
اسالمی به محور بجنورد -گلستان تزریق شد
و به زودی از  10کیلومتر از باند دوم این محور
بهره برداری می شود.مدیرکل راه و شهرسازی
خراسان شمالی از اعطای  35میلیارد تومان
اعتبار خزانه اسالمی به پیمانکاران این محور
خبر دادو بااشارهبهجلسات وبازدیدهایمختلف
مسئوالن کشوری و استانی از این پروژه طی یک

ماهاخیراظهارامیدواریکرد:وعدهرئیسجمهور
و وزیر راه و شهرسازی برای بهره برداری از این
پروژه در سال آینده محقق شود«.نژاد صفوی»
که عصر یک شنبه بــرای ششمین بــار طی یک
ماه گذشته از این پروژه بازدید کرد درباره بهره
برداری از  10کیلومتر از این پروژه در محدوده
روستای مهمانک تا روستای زمــان صوفی به
خبرنگار ما گفت :نصب نیوجرسی این قطعه در

حال انجام است و با مساعد شدن هوا خط کشی
باند دوم این محور همراه با نصب تابلو و عالیم نیز
انجام می شود تا بتوانیم در دهه فجر شاهد بهره
برداریازاینقطعهباشیم.ویهمچنینازتسریع
پروژه در دیگر قطعات با وجود برودت هوا خبر داد
و اظهار کرد :در قسمت هایی که قرار است باند
دوم به صورت بتن ریزی احداث شود پیمانکار با
استفاده از تزریق بخار مشغول به کار است.

رئیس شورای هماهنگی اصالح طلبان خراسان رضوی:

درصورت تغییردر رد صالحیتها با رای خود نقش آفرینی میکنیم
زنــده روحــیــان -رئیس ش ــورای هماهنگی
اصالح طلبان خراسان رضوی گفت :در صورتی
که شرایط تغییر کند و زمینه حضور اصالح
طلبان در انتخابات فراهم شود ،ما تحریم کننده
نیستیم و اگر رد صالحیت ها تایید صالحیت
شوند با رای خود نقش آفرینی می کنیم.به
گــزارش خراسان ،جــوادی حصار در نشست
خبری شورای هماهنگی اصالح طلبان استان
با انتقاد از رد صالحیتهای گسترده اظهار
کرد :ما به عنوان اصالح طلب به عرصه انتخابات
آمدیم تا قطعا موثر باشیم و نمیگذاریم جریان
مقابل اصــاحــات از حــذف ایــن جــریــان نفع
ببرند ،اگر توانستیم با لیست و حضور خود و
اگر نشد با رایمان نقش خود را انجام می دهیم و
نمیگذاریم عده ای به راحتی به قدرت برسند.

وی افزود :ما میخواهیم از حقوق مردم دفاع
کنیم و قطعا برهم زننده بــازی نیستیم و به
هرشکل نقش خود را بازی می کنیم.وی افزود
که امیدواریم مراجع تصمیم گیر و تصمیم
ساز تجدید نظر کنند و ناامیدی هایی که پس
از رد صالحیت ها در کشور اتفاق افتاد کنترل
کنند و در فرصت باقی مانده کاری کنند که
بتوان بخشی از یاس و ناامیدی را از بین برد
و جامعه را به آینده انتخابات امــیــدوار کرد.
جــوادی حصار با اشــاره به رد صالحیت های
هیئت نظارت گفت :در خــراســان رضــوی از
تمامی نمایندگان اصــاح طلب موجود در
استان تنها دو نماینده تایید صالحیت شده و
بقیه آنان رد صالحیت شده اند.وی همچنین با
تقدیر از عملکرد هیئت اجرایی انتخابات اظهار

امیدواری کرد :از عملکرد این هیئت ممنونیم،
بــه نــظــرمــان تــاش خــود را بـــرای بــرگــزاری
انتخابات سالم انجام داده و در مرحله نظارت
آنــان اکثریت افــرادی که امــروز رد صالحیت
شده اند تایید شده بودند و شخص فرماندار
نیز کامال با تالش به دنبال برگزاری انتخابات
سالم است.

