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 محمود خاقانی، کارشناس اقتصاد 
انرژی معتقد است نه فقط درآمدهای 
نفتی در وضعیتــی تاریک و مبهم قرار 
دارند، بلکه هزینه کرد این درآمدها نیز 
به نقطه تاریک اقتصاد ایران تبدیل شده 
است و ادعای رشد عجیب درآمدهای 
نفتی با واقعیت رشد قابل توجه قیمت 

دالر در بازار همخوانی ندارد. 
»درآمدهای نفتی ایــران افزایش 
شــگفت انگیزی دارد.«؛ این نکته ای 
اســت که در ماه های اخیر بارها و بارها 
در ســخنان مقامات وزارت نفت اعالم 
شده است. رشــد درآمدهای نفتی در 
حالی از سوی مقامات دولت سیزدهم 
به نکته ای برای نشــان دادن درستی 
سیاســت این دولت تبدیل شده است 
که در عمل محصول و نحــوه افزایش 
درآمدهای نفتی چندان روشن نیست. 
افکار عمومی می پرسند اگر درآمدهای 
نفتی دستخوش افزایش شده و رشدی 
در این محدوده دارد که می توان بدان 
صفت خیره کننده داد، چگونه وضعیت 

تورمی ایران بهبود نیافته است. 
 مدیر روابط عمومی وزارت نفت در 
تازه ترین سخنانش اعالم کرده است: 
وصول درآمدهای ارزی در فروردین  و 
اردیبهشت ماه امسال )۱۴۰۱( بیش از 
۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال 
بوده اســت.علی فروزنده تاکید کرد: با 
تالش وزارت نفت و برخالف شایعات و 
گزاره های مطرح شده در فضای عمومی 
جامعه، وصول درآمدهــای حاصل از 
صادرات نفــت، میعانــات گازی، گاز 
طبیعی، فرآورده های نفتی و محصوالت 
پتروشــیمی در دو ماه ابتدایی امسال 
افزایش چشمگیری نســبت به مدت 

مشابه پارسال داشته است.
وی تصریح کرد: مقایســه عملکرد 
وصول درآمدهای حاصــل از صادرات 
نفــت، میعانــات گازی، گاز طبیعی، 
فرآورده هــای نفتــی، محصــوالت 

پتروشیمی در دو ماه امسال نسبت به 
پارسال نشان می دهد وصول درآمدهای 
ارزی در فروردین ماه و اردیبهشت ماه 
۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درصد بیشتر از مدت 
مشابه پارسال بوده است.مدیرکل روابط 
عمومی وزارت نفت افزود: برای نمونه 
درآمدهای پتروشــیمی که به سامانه 
نیما واریز شده در دو ماه نخست پارسال 

۱.۵ میلیــارد دالر بود کــه در دو ماهه 
امسال به ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دالر 

رسیده است.
فروزنده گفت: درآمدهای وصولی 
بر اساس قانون و مفاد بودجه در اختیار 
ســازمان های مســئول برای مصارف 

گوناگون کشور قرار گرفته است.
در این راستا پدرام سلطانی با اعتراض 
به تبلیغات پرفشار وزارت نفت مبنی بر 
افزایش درامدهای صادراتی تاکید کرد: 
وزارت نفت اعالم کرده که درآمدهای 
نفتی ایران در فروردین و اردیبهشــت 
امسال نسبت به دوره مشابه سال پیش 
بیش از ۶۰ درصد افزایش داشــته، در 
حالی که قیمت نفت نسبت به آن دوره 

بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است.
وی چنین نتیجه گرفته اســت که 
»نفت بیشتر می فروشیم پولش را هم 
می گیریم« سخن رایگانی بیش نبوده 
است.در شرایط فشار اقتصادی بسیاری 
شــعار رئیس جمهوری را یــادآوری 
می کنند که اعالم کرده بود سفره مردم را 
به برجام گره نمی زند و حاال نیز می گویند 
صادرات نفت نیز بــدون احیای برجام 

محقق شده است.   

 شعارهایی که 
در حد شعار باقی ماند 

 محمود خاقانی، کارشــناس حوزه 
انرژی در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 
تصریح کرد: دولت سیزدهم بعد از یک 
سال ثابت کرد به شــعارهایی که داده 
اســت پایبندی ندارد و خالف شعارها 

عمل می کند. 
وی با اشاره به اینکه توانایی مقامات 
اقتصادی دولت سیزدهم بسیار کمتر 
از مقامات اقتصادی دولت های پیشین 
است، ادامه داد: می بینیم که دولت در 
مسیر خلق ابرتورمی بزرگ پیش می رود 
و هیچ دولتی در چنین شرایطی بدون 
توضیح شفاف این چنین فشار سنگینی 

را به مردم وارد نمی کند. 
وی تاکید کرد: امــا مقامات دولت 
سیزدهم بدون هیچ توجهی در حال وارد 
کردن فشار هستند و از این بابت واقعا 

وضعیت نگران کننده ای وجود دارد.
وی تاکید کرد: من بــه عنوان یک 
کارشــناس به دیده تردید به آمارهای 
ارائه شــده از ســوی مقامــات دولت 
ســیزدهم نگاه می کنم. وقتی شما از 
افزایش خیره کننده درآمدهای نفتی 

ســخن می گویید، اما دالر از ۲۵ هزار 
تومان به 3۱ هزار تومان می رسد، چگونه 
می توانیم ســخنانتان را بــاور و بدان 
اســتناد کنیم؟ مگر ممکن است شما 
درآمدهایتان افزایش یافته باشــد و ما 

تاثیر آن را نبینیم؟
 وی با اشاره به شرایط تحریمی گفت: 
لزومی ندارد شما بگویید که چقدر نفت 
فروختید و به چه کســانی فروختید 
فقط اعالم کنید پول نفت را کجا خرج 
می کنید که ما تاثیرش را نمی بینیم. در 
این صورت وضعیت بهبود خواهد یافت. 
عدم مطابقت آمار فروش نفت ایران 

با وضعیت عرضه و تقاضا در جهان
 او گفت: در ضمن ادعاهای مقامات 
ایران در خصوص میــزان فروش نفت 
چندان تطابقی با وضعیت عرضه و تقاضا 
در جهان ندارد و حتی اگر بپذیریم که 
درآمدهای نفتی خیره کننده افزایش 
یافته و دولت ســیزدهم نیــز صادق و 
راستگوســت، اما نمی دانیــم تغییر 
معادالت در بازار ارز نتیجه چیســت و 
بهتر است مقامات در این زمینه توضیح 
بدهند .  وی با اشــاره به اینکه تحریم 
عامل ایجاد فضای تاریــک در اقتصاد 
اســت، اضافه کرد: در این فضا کسانی 
که از تحریم نفع می برنــد و مانع رفع 
آن هستند، بیشــترین انتفاع را دارند. 
در این فضای تاریک نمی دانیم چقدر 
درآمد نفتی حاصل می شود و متاسفانه 
مطلع نیستیم که در چه بخش هایی این 
درآمدها هزینه می شود. وی با یادآوری 
این نکته که قرار بود با ورود اقای رئیسی از 
قوه قضاییه به دولت اقداماتی جدی برای 
مقابل با فساد صورت گیرد، گفت: کاش 
اقای رئیسی به این نکته توجه کنند که 
مبارزه با فســاد در گرو شفافیت است. 
شــفافیت نیز در صورت شفاف شدن 
بودجه و سایر بخش ها حاصل می شود 
حال آنکه آن قدر بودجه ســال ۱۴۰۱ 
نسبت به سال های قبل مبهم تر شده 
که نمی توان ایــن وضعیت را ردگیری 
کرد و در نتیجــه در این فضای مبهم و 

تاریک مبارزه با فســاد ممکن نیست . 
در پایان این نکته نیز شایان توجه است 
که ایران از ســال ۱39۷ با تحریم های 
نفتی روبروست. خروج ترامپ از برجام، 
دور تازه تحریم نفتی و بحران ارزی در 
ایران را رقم زد. آمارهای ساالنه و فصلی 
بانــک مرکزی نیز نشــان می دهد که 
میزان درآمدهای نفتی قابل بازگو شدن 
نیست. دستگاه های اجرایی با استناد 
به تحریم از اعالم درآمدهای کشور در 
این بخش خودداری می کنند، اما آنچه 
اهمیت مساله را بیش از پیش افزایش 
می دهد این است که در سایه این ابهام، 
نفع برندگان از تحریم نیز روشن نیستند.  
اقتصاد ایران در یکی از ســخت ترین 
مقاطع تحریمی قرار دارد و جدا از تحریم 
نفتی و مشکالت بازگشت پول حاصل 
از فروش نفت به کشور، جوالن روسیه 
در بازارهــای نفتی آســیایی، خطری 
بالقوه برای صادرات نفت ایران محسوب 
می شود و این احتمال وجود دارد که نفت 
ایران قدرت رقابت در بازارهای تحریمی 

را نیز از دست بدهد. 

خاقانی در گفت وگو با »توسعه ایرانی« مطرح کرد:

تعارض ادعای افزایش درآمدهای نفتی با رشد قیمت دالر 

محمود خاقانی، کارشناس 
 اقتصاد انرژی در گفت وگو

  با »توسعه ایرانی«: 
نه فقط درآمدهای نفتی در 

وضعیتی تاریک و مبهم قرار 
دارند، بلکه هزینه کرد این 

درآمدها نیز به نقطه تاریک 
اقتصاد ایران تبدیل شده 

است و ادعای رشد عجیب 
درآمدهای نفتی با واقعیت 
رشد قابل توجه قیمت دالر 

در بازار همخوانی ندارد

اقتصاد ایران در یکی 
از سخت ترین مقاطع 

تحریمی قرار دارد و جدا 
از تحریم نفتی و مشکالت 

بازگشت پول حاصل از 
فروش نفت به کشور، 

جوالن روسیه در بازارهای 
نفتی آسیایی، خطری 

بالقوه برای صادرات نفت 
ایران محسوب می شود و 
این احتمال وجود دارد که 

نفت ایران قدرت رقابت در 
بازارهای تحریمی را نیز از 

دست بدهد
گزارش

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 
ارزش پولی ملی در سال های اخیر ۱۷ هزار برابر 

کاهش یافته است
 به گزارش ایلنا، عباس شــاکری در نشست 
بررسی »سیکل معیوب تورم ایران از کجا نشات 
می گیرد؟« با بیان اینکه باید به مســائل دیدی 
وسیع تری داشته باشیم، افزود: معتقدم ریلی که 
از برنامه اول توسعه کار گذاشتیم، اقتضاعاتی دارد 
که همین سیاست ها از دل آن بیرون آمده است. 
در برنامه اول، رشــد نقدینگی را ۷ الی 8 درصد 
هدف گذاری کردند که این عدد در برنامه دوم به 

۱۲.۵ درصد رسید اما دولت دید که قابل کنترل 
نیست و آن را رها کرد.وی ادامه داد: همین روند 
را در دولت سازندگی، اصالحات، مهر و تدبیر هم 
می بینیم. تمام  این دولت هــا نقدینگی را ۷ برابر 
کردند و رفتند، استثنائی در بین دولت ها هم نبود.

این کارشــناس اقتصادی افــزود: در یکی از 
تحلیل ها، دالیل رشــد نقدینگی تا سال 93 را 
مورد ارزیابی قــرارداده ام و یکی از دالیل انحراف 
برنامه های توسعه، شوک درمانی و بحث درون 
زایی پول تایید شــده  اســت. البته پول به طور 
کامل درون زا یا برون زا نبــوده اما یک وجه قالب 

را پیدا می کند و اینکه در سال های گذشته پول 
درون زا فعال بوده است.شــاکری با بیان اینکه 
نقدینگی از طریق قیمت ها بر روی نرخ ارز تاثیر 
می گذارد، گفت: می گویند برای ارتقای صادرات 
در شرایط تورمی، با ثبات ارز به مشکل برخورد 
می کنیم اما نمی گویند با ارتقای فناوری و ثبات 
نرخ ارز هم، صادرات از این رو به آن رو می شــود.
وی به اشاره روند تغییر نقدینگی اظهار داشت: 
در حالی که در دهه های اخیر نقدینگی چیزی 
حدود 3۵۵ میلیارد تومان بوده امروز نقدینگی 
به ۴۶۰ هزار هزار میلیارد تومان رســیده است. 

به عبارت دیگر نقدینگی بیــش از ۱۲ هزار برابر 
شده و در عین حال میزان تولید ناخالص ملی با 
پایه سال 9۵، ۱.۴۵ برابر افزایش یافته است. اگر 
این دو شاخص یک دیگر را پوشش دهند می توان 
گفت 9 هزار برابر نقدینگی آماده برای تورم است، 
اما شاخص های قمیتی ۱8۰۰ برابر شده اند.این 
کارشناس اقتصادی درباره تضعیف ارزش دالر 
آمریکا تاکید کرد: امروز قــدرت خرید یک دالر 
به ۲۵ سنت رسیده اســت و به همین دلیل این 
پیشنهاد داده شد که ذخایر نفتی به جای دالر بر 
پایه یورو به فروش برسد.شاکری با اشاره به کاهش 
ارزش پول ملی کشورمان گفت: تمام این عوامل 
باعث شده که ارزش پولی ملی در طول این سال ها 
۱۷ هزار برابر کاهش پیدا کند.وی با بیان اینکه در 
این موضوعات ما بحث مکاتب را نداریم، ادامه داد: 
ما درباره هیچ مکاتبی حرف نمی زنیم بلکه بحث 

ما دوره گذار روسیه از سال ۱99۲ تا ۱998 یا دوره 
گذار کره جنوبی از سال های ۱9۶۰ تا ۱99۰ است. 
باید یا مسئوالن پاک دست برای دوره گذار جان 

بدهند نه اینکه محلی برای رانت خواری باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر 
۷۰ تا 8۰ درصد از منابع ارز متعلق به دولت است 
و تابع عوامل بیرونی هستند از این رو در این بخش  
شرایط رقابتی وجود ندارد و اساسا ما بازاری نداریم. 

شاکری مطرح کرد:

کاهش ۱۷ هزار برابری ارزش پول ملی در سال های اخیر

باران زرین قلم

خبر اقتصادی

دو ماده غذایی دیگر مجوز 
گرانی دریافت کردند

صداوسیما- سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان با افزایــش حداکثر ۱۵ درصدی 
قیمت تن ماهی موافقت کرد. براساس این گزارش، 
قیمت انواع ســس مایونز راســا توسط واحد های 
تولیدی در چارچوب ضوابط قیمت گذاری مصوب 
هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها تعیین می شــود. 
قیمت گروه کاالی مذکور با رعایت قیمت گذاری 

سازمان حمایت به صورت پسینی اعالم می شود.
براساس این گزارش، افزایش قیمت ها باید به 
تأیید نهایی ستاد تنظیم بازار رسیده و سپس اعالم 

رسمی شود.
    

ماجرای برگشت محموله بنزین 
ایران از افغانستان چیست؟ 

ایرنــا -رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان 
فرآورده هــای نفتــی با اشــاره به اینکه کشــور 
صادرکننده محموله ۵۰۰ هــزار لیتری بنزین به 
افغانستان مشخص نیست، گفت: تاکنون از ورود 
هیچ محموله بنزین ایران به افغانستان جلوگیری 
نشده و ممکن است این محموله برای کشور دیگری 
باشد که از مسیر ایران به افغانستان ترانزیت شده 
است.مسئوالن اداره استاندارد نیمروز افغانستان 
اعالم کرده اند که از وارد شدن ۵۰۰ هزار لیتر بنزین 
بی کیفیت به کشور جلوگیری کردند.این موضوع 
باعث شــده تا برخی در فضای مجازی از ممانعت 
واردات بنزین ایران به افغانستان صحبت کنند بدون 
آنکه بدانند این بنزین برای ایران است و یا از مسیر 

خاک ایران ترانزیت شده است.
    

 صادرات تخم مرغ
 امکان پذیر نیست 

مهــر- رییس 
هیات مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار استان 
تهران گفت: با توجه 
به افزایــش قیمت 
تمام شــده تولید و 

اختالف حدود ۱۰ هــزار تومانی قیمت در داخل و 
مرز، امکان صادرات تخم مرغ از کشور وجود ندارد.

ناصر نبی پور، در واکنش به تخصیص ۲۰ هزار میلیارد 
تومان از سوی دولت برای حمایت از صنعت مرغداری 
گفت: این مبلغ برای صنعت مرغداری کشور رقمی 
نیست ضمن اینکه قباًل قرار بود برای هر قطعه مرغ 
تخم گذار ۴3 هزار تومان اختصاص یابد ولی در حال 
حاضر این رقم به ۲۲ هزار تومان کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: همچنین واحدهایی که جمعیت 
طیور آنها بیش از ۱۰۰ هزار قطعه باشــد، مشمول 
این تسهیالت نیستند و اگر این واحدها بخواهند وام 
دریافت کنند باید از منابع بانکی استفاده کنند که 

سود آن نیز بین ۱8 تا ۲۲ درصد است.
    

 این ۳ نفر در ۵ ماه
 ۱۱۵میلیارد دالر ضرر کردند

دیجیاتو- طبق این گزارش، ماســک، بزوس 
و گیتس در پنج ماه گذشــته به دلیل سقوط بازار 
ســهام، مجموعا ۱۱۵ میلیارد دالر از دارایی خود 
را از دســت داده اند. بر اساس شاخص میلیاردهای 
بلومبرگ، دارایی ماسک ۴۶.۶ میلیارد دالر، دارایی 
بزوس ۵3.۲ میلیــارد دالر و دارایی گیتس ۱۵.۱ 
میلیارد دالر کاهش یافته است.با این وجود تا روز 
جمعه ثروت ماسک ۲۲۴ میلیارد دالر، بزوس ۱39 
میلیارد دالر و گیتس ۱۲3 میلیارد دالر اعالم شده 
است.همچنین ثروت »برنار آرنو«، رئیس شرکت 
تولیدکننده کاالهای لوکس فرانسوی LVMH و 
سومین فرد ثروتمند جهان، از ژانویه تاکنون ۴۴.۷ 
میلیارد دالر کاهش یافته و بــه ۱33 میلیارد دالر 

رسیده است.
    

واکنش اولیانوف به تحریم نفتی روسیه: 
مشتریان دیگری پیدا می کنیم

فارس- نماینده 
دائــم روســیه در 
ی  ن ها ما ز ســا
ر  د لمللــی  بین ا
واکنــش به بســته 
ششــم تحریم های 

ضد روسی اتحادیه اروپا که شــامل تحریم نفتی 
است، گفت روسیه برای نفت خود مشتریان دیگری 
پیدا خواهد کرد.»میخائیل اولیانوف« در توییتی 
در پاســخ به توییت »اورسوال فون درالین« رئیس 
کمیسیون اروپا که تحریم نفتی روسیه را اعالم کرده 
بود، نوشــت: همانطور که دیروز به درستی گفت، 
روسیه واردکنندگان دیگری پیدا خواهد کرد. قابل 
توجه است که او اکنون اظهارات دیروز خود را نقض 
می کند. تغییر بسیار سریع ذهنیت نشان می دهد که 

اتحادیه اروپا وضعیت خوبی ندارد.

مدیر دفتر بازرســی، مبارزه با فرار مالیاتی 
و پولشویی ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه 
بیشــتر گزارش های مردم از فــرار مالیاتی به 
استفاده نکردن پزشــکان از کارتخوان مربوط 
است و برای آن ها پیامک اخطار ارسال خواهد 
شد، گفت: برخی از مراکز درمانی و کلینیک ها 
به جای کارتخوان، افــراد را به خرید دالر برای 

پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده اند.
وحید عزیزی در گفت وگو با ایســنا، افزود: 
دستورالعمل سوت زنی در تاریخ 8 اسفندماه 
سال گذشته توســط رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی ابالغ شــد و افرادی که گزارش موثری 
برای فرار مالیاتی بدهند و این گزارش منجر به 
وصول درآمد مالیاتی شود، از محل این وصول 

مالیاتی پاداش دریافت می کنند. 
وی افزود: گزارش هایی که تاکنون در سامانه 
ســوت زنی درباره فرار مالیاتی از سوی مردم 
به ثبت رســیده، بیانگر استقبال خوبی در این 
زمینه است و عمده گزارش ها در زمینه استفاده 
نکردن پزشــکان و مراکز درمانی از کارتخوان 

اســت که مردم به  استفاده از ســایر روش ها 
برای پرداخــت هزینه ها هدایــت می کنند. 
بیش از دوسوم گزارش های مردمی در سامانه 
سوت زنی اســتفاده نکردن از کارتخوان چه از 

سوی پزشکان و باقی اصناف است.
 ارسال پیامک

 به پزشکان بدون کارتخوان
این مقام مسئول در ســازمان امور مالیاتی 

ادامه داد: خیلی از گزارش های ارسالی مردم به 
سازمان امور مالیاتی قابلیت وصول مالیات ندارند 
و فقط به ذکر نام اشخاص یا سازمان اکتفا شده 
و جزئیات دیگری بیان نشده است. در راستای 
استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان در دو نوبت 
فهرست پزشــکانی که نام آن ها ذکر شده که از 
کارتخوان اســتفاده نمی کنند، تهیه شده و در 
این  هفته پیامک هشدار به آن ها ارسال خواهد 
شد و درصورت تکرار این اتفاق، برخورد جدی 
با آنها صورت می گیرد.عزیــزی گفت: برخی از 
مراکز درمانی و کلینیک ها در زمینه اســتفاده 
نکردن از کارتخوان آزار بیشتری به مردم متحمل 
کرده اند، به عنوان مثال برخی از آن ها افراد را به 
خرید دالر برای پرداخت هزینه خدمات درمانی 
وادار کرده اند که برخی از این موارد در حال بازدید 

میدانی ماموران سازمان امور مالیاتی است. مورد 
دیگری نیــز وجود دارد که یک بیمارســتان از 
کارتخوان یک رستوران استفاده می کرده است.

 راهکار بازدارنده
 برای استفاده نکردن از کارتخوان 

وی راهکار اصلی برخورد با استفاده نکردن 
از کارتخوان را تفکیک حســاب های تجاری و 
شخصی دانست و بیان کرد: با این تفکیک دیگر 
نگرانی از اســتفاده نکردن اصناف به خصوص 
پزشــکان از کارتخوان نخواهیم داشت، زیرا با 
اجرای این طرح، افرادی که تعداد واریزی هایی 
زیادی در ماه داشته باشند، مشکوک به حساب 
تجــاری تلقی می شــوند و باید بابــت درآمد 

حسابشان اظهارنامه ارائه کنند. 
مدیر دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی 
و پولشــویی افزود: گزارش هــای مردمی فرار 
مالیاتی در صورتی منجر بــه پرداخت پاداش 
می شود، آن گزارش به وصول مالیات ختم شود 
و از آنجا که ممکن است که این فرایند طوالنی 
شود، برخی از این گزارش ها که امید بیشتری 

به آن ها است تا به درآمد مالیاتی منجر شوند، 
به تشخیص رئیس کل ســازمان امور مالیاتی 

هدایایی پرداخت می شود.
شکاف ۱۰۰ هزار میلیاردی مالیاتی 

وی با بیان اینکه فعال گزارش های مردمی 
درباره فــرار مالیاتی به وصــول مالیات منجر 
نشده است، گفت: پرداخت پاداش برای گزارش 
فرارهای مالیاتی یک محدودیــت دارد و این 
است که با توجه به هزینه های وصول مالیات، 
آن گزارش مربوط به وصــول مالیات موثری 
باشد و وصولی آن بیش از ۴۰ میلون تومان برای 

سازمان امور مالیاتی باشد. 
عزیزی درباره میزان فرارهای مالیاتی گفت: 
اعالم رقم دقیق فرار مالیاتی به میزان ظرفیت 
مالیاتی کشور و کاهش فرار و احتناب مالیاتی 
از این میزان بســتگی دارد اما متاسفانه اعداد 
قابل توجهی از فرار مالیاتی وجود دارد. شکاف 
مالیاتی که فــرار مالیاتی به اضافــه اجتناب 
مالیاتی است، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 

قرار مالیاتی است.

برخی پزشکان به جای استفاده از 
کارتخوان از بیمار دالر می گیرند!


