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با هدف تداوم، ترویج و » فرزندم

تعالی کسب وکارهاي خانوادگی
4صفحه 

آشنایی با قانون جدید «همایش 
مالیات بر ارزش افزوده

»1400مصوب خرداد ماه 

49700و  49683هاي  همانگونه که طی نامه   
رسانی اطالع1400/6/6و  1400/5/5مورخ  

آشنایی با قانون جدید    «روزه    سمینار نیم شد
مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه           

روز 18الی   14در ساعت     »1400
برگزار خواهد شد.   مهرماه    21چهارشنبه  

الزم به یادآوري است که چون این قانون          
1400جدید است و در نیمه دوم سال            

اجرایی خواهد شد، به کلیه مدیران مالی          
شود در  هاي عضو انجمن توصیه می    شرکت

این دوره آموزشی که به صورت سمینار           
شود حضور به هم رسانند.برگزار می

نام شود براي ثبت  مندان دعوت می  از عالقه 
و مشارکت در این سمینار مراتب را از طریق 

و  یا   20360700912واتس آپ شماره      
به انجمن اعالم فرمایند    8839641فاکس  

و جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت          
انجمن مدیران صنایع به آدرس               

www.amsiran.com.مراجعه نمایند

قابل توجه اعضاي محترم

مدت و بلندمدت کـنـتـرل    راهکارهاي کوتاه
تورم و نرخ ارز

با توجه به لزوم حرکت سریع در جهت کـاهـش   
نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم و همچنین کنتـرل  

مدت، برقراري تناسـب  و کاهش نرخ ارز در بلند
بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی، تأمین کسري بودجه دولـت از طـریـق        

اندازي سیستم هدفگذاري فروش اوراق بدهی، راه
بخشی به بازار اوراق در چـارچـوب   تورم و عمق

هاي بهره یا سـود    عملیات بازار باز و وضع نرخ
جذاب مبتنی بر بازار و متناسب با نرخ تورم براي 
اوراق، جلوگیري از ایجاد پدیده سلطه مالی یـا    
جلوگیري سرایت کسري بودجه دولت به ایـجـاد   
اختالل در وظایف بانک مرکزي در کنترل نـرخ    
رشد نقدینگی و هماهنگی بین تیم اقتصادي دولت 

گـیـر در حـوزه        و کاهش تعدد مراجع تصمیم
-اقتصاد، همگی از عواملی است که هم در کوتاه

مدت و هم در بلندمدت موجب حرکت سریع در 
جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و نـرخ تـورم      

گردد و در بلندمدت نیز موجبات کنـتـرل و     می
کاهش نرخ ارز بر اساس نظریه برابـري قـدرت     

آورد.خرید فراهم می
یکی از الزامات مورد نیاز براي رفع کسري بودجه 
دولت، اصالح نظام مالیاتی کشور است، برقراري 
یک سیستم مالیاتی هوشمند مثل سیستم مالیات بر 

ها (مالیات بـر     تراکنش به جاي همه انواع مالیات
ها و مالیات بـر  درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت

ارزش افزوده و ...) در کشور عالوه بر اینکه بـه        
Realصورت آنی و بهنگام (  me   درآمدهـاي (

مالیاتی سرشاري را به جهت گستردگی پایه ایـن    
نوع مالیات براي دولت به همراه خواهد داشـت،    

شود. البته اجـراي   باعث رفع کسري بودجه نیز می
موفق آن در برخی کشورها مثل برزیل این مساله 

کند.را تأیید می
مالیات بر تراکنش، تأخیـر وصـول و اجـراي          

-عملیات مالیات ستانی را نخواهد داشت و مـی   
تواند با یک نرخ ثابت مثال یک درصد براي هـر    
تراکنش مثبت یا منفی اعمال شود. البته باید تاکید  
شود که مالیات بر تراکنش باید به جاي همه انواع 

ها در کشور برقرار شود نه اینکه در کـنـار   مالیات
ها.سایر مالیات

با برقراري مالیات بر تراکنش نیازي به وجود سایر 

000622-15کاربرگ اظهارنظر کارشناسی شماره 
عوارض انتقال پول(بانکی)

ها مثل مالیات بر درآمـد اشـخـاص،        مالیات
ها و مالیات بر ارزش افـزوده  مالیات بر شرکت

نخواهد بود زیرا که این مالیات هـمـه انـواع      
ها را در خود مستتر دارد.مالیات

به عنوان نمونه زمانی که فردي اقدام به خریـد  
کند یک تراکنش منفی از حساب او، کاالیی می

کند که شبـیـه   مالیاتی را براي دولت منظور می
مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. همچنـیـن    
زمانی که حقوق یک کارمند بـه حسـاب او       

شود یک تراکنش مثبت در حسـاب      واریز می
شود و لذا در لحظه براي دولـت    فرد ایجاد می

شود که شبیه مالیات بر درآمد مالیاتی منظور می
درآمد اشخاص خواهد بود.

مالیات بر تراکنش موجب ایجاد تغییر در رفتار 
شود. نیاز به ارائه  اندازي فرد نمیمصرفی و پس

اظهارنامه از سوي مؤدي و یا ممیزي از سـوي  
سازمان امور مالیاتی کشور را ندارد و امـکـان   

دور زدن آن بسیار اندك است.

تاثیر رشد نقدینگی و تورم بر نرخ ارز
برخی از مطالعات حاکی از این است که رابطه 
علت و معلولی بین نـرخ ارز و تـورم در           

هـاي  هاي باال (کوتاه مدت) و فرکانس  فرکانس
پایین (بلندمدت) برقرار است.

از سوي دیگر بر اساس برخی مطالعات تجربی        
درصد رشد نرخ ارز باعث      10انجام شده هر    

شود که  افزایش دو درصدي در نرخ تورم می       
توان نتیجه گرفت که هر       بر همین اساس می    

درصد افزایش در نرخ ارز، نرخ تورم را         100
درصد پس از گذشت چهار فصل       20حدود  

درصد 100دهد و لذا به تبع آن هر        افزایش می 
20افزایش در نرخ ارز باعث کاهش حدود           

شود.درصدي در قدرت خرید می

عوارض انتقال پول (بانکی)
بسته به اینکه عوارض از چه بخشی از              

ها و با چه نرخی اخذ شود و اینکه چه          تراکنش
سهمی به شبکه بانکی اختصاص یابد، میزان          
درآمد حاصل از وضع عوارض انتقال مالی         

(تراکنش) متفاوت خواهد بود. با فرض            
هزار تومان براي    10عوارض یک در هزار(     

4ادامه در صفحه 
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اخبار شعب
انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

هیـات ریـیـسـه       1400/2/29درجلسه مورخ -
انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي که با 
حضور جناب آقاي دکتر خیاط مدیر اجـرایـی     

گذاري استان برگزار شـد،    مرکز خدمات سرمایه
هـاي  ایشان گزارشی از اقدامات و فـعـالـیـت      

گذاري خارجی را ارائه کردند مبنـی بـر     سرمایه
-طرح فعال سرمـایـه  232اینکه در حال حاضر 

گذاري خارجی در استان وجود دارد و در سـال  
میلـیـون دالر     131طرح در استان با 59گذشته 
گذاري خارجی آغاز بـه کـار شـد و          سرمایه

-فرصت سرمایـه    104همچنین در سال گذشته 
گذاري در استان احصا شده است.

هاي ریـاسـت     با توجه به انتشار کتاب آموزه-
اسبق انجمن مدیران صنایع شـعـبـه خـراسـان        

بخش تحت رضوي، مرحوم شادروان ایرج یزدان
به قلم جناب »هاي من و بابا ایرجقصه«عنوان 

آقاي امیر شهال مقرر گردید درخواست خـریـد     
تعدادي از این کتاب از طرف انجمن خـراسـان     

رضوي ارائه گردد.

جلسه از جلسات گـروه کـاري     12برگزاري -
تامین مالی، بانکی و تسهیالت ذیـل کـارگـروه      

هاي خـرداد    تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ
-با حضور نمایندگان بانـک 1400الی مرداد ماه 

هاي تجارت، سامان، سپه، صادرات، کشـاورزي،  
ملت و ملی که در این جلسات سایر نمایندگـان  

ربط به صورت آنـالیـن     هاي اجرایی ذيدستگاه
64پرونده بررسی و 43مشارکت داشتند و جمعاً 

مصوبه نیز صادر شد.

هـاي  هماهنگی و برگزاري جلسات کـارگـروه  -
کارشناسی انجمن به صورت آنالین به شرح زیر: 
کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی با حضـور  

زاده، مـحـسـنـی و       دبیر اجرایی و آقایان رحیم
و کارگروه آب و   1400/3/12شیبانی در تاریخ 

1400/3/23محیط زیست در تاریخ 

طـرح فـیـدر      «برگزاري جلسه توجـیـهـی      -
در راستاي مدیریـت مصـرف بـرق        »تضمینی

واحدهاي صنعتی و ممانعت از قطـع بـرق بـا        
همکاري شرکت بهین انتخاب نوین یکتا (بانی) و   
مشارکت شرکت توزیع برق مشهد در تـاریـخ     

1400/4/3

هـاي  هماهنگی و برگزاري جلسات کارگروه-
کارشناسی انجمن به صورت آنالین به شـرح    

زیر:
کارگروه ارتقا سالمـت کـار در تـاریـخ           -

1400/3/26
الملل و توسعه صادرات کارگروه تجارت بین-

1400/4/5و 1400/3/29در تاریخ هاي 
برگزاري چهاردهمین جلسه گروه کاري        -

تامین مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کارگروه         
1400/5/19تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ   

هاي: صادرات،   با حضور نمایندگان بانک       
10صنعت و معدن و ملی که در این جلسه             

مصوبه نیز صادر شد.11پرونده بررسی و 
پیگیري فرایند تجهیز مراکز تجمیعی          -

-واکسیناسیون شهرك صنعتی توس و ماشین       
هاي برتر با همراهی آقاي دکتر      سازي و فناوري  

وفا از مرکز بهداشت استان و کنترل اقدامات          
انجام شده جهت آغاز پروژه واکسیناسیون          

هاي پرسنیل کارخانجات و همچنین شهرك       
صنعتی مشهد (کالت) و چرمشهر مشهد به           
همراه مسووالن ایمنی و بهداشت شرکت هاي        

.1400/5/20سیمان مشهد و جامعه در تاریخ 

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور

حسینی وزیر پیشین صمـت  حضور آقاي رزم-
در شهرك صنعتی خیام جهت افتتاح فاز جدید 

هاي کلور ایرانیان و الکترو فرامهر پارسه شرکت
با حضور نمایندگان و مدیران صنایع نیشابور ،   

زبرخان و فیروزه

اندیشی مدیران صنایع با مدیرکـل  نشست هم-
امور مالیاتی استان خراسان رضوي و نمایـنـده   

هاي ورزشی نیشابور در مجلس و مدیران هیات
جوانان نیشابور 

مشارکت در جلسه رفع موانع تولید شهرستان -
نیشابور در محل سالن شهداي دولت فرمانداري 

هـاي  ویژه شهرستان نیشابور و بررسی شرکـت 
ذیل: فیروزه فلوپارت، پرورش ماهی کرمانـی،   

کشی عشـقـی،   مرغ گلزار، روغنبندي تخمبسته
صنایع ذوب فلزات طلوع، صنایع شـادریـاخ     
نیشابور، پرندیس شرق و دامداري هاشمی فـرد  

(نجفی)

قابل توجه
اعضاي محترم تهران

در اسرع وقت نسبت به ارسال یـک    لطفاً
رنگی جـهـت صـدور      3*4قطعه عکس 

کارت عضویت جدید به انجـمـن اقـدام      
فرمایید.

پرواز همکار قدیمی انجمن مدیران 
صنایع به سوي پروردگار

با نهایت تاسف سرکار خانم معاونی از همکاران         
و یاران قدیم انجمن مدیران صنایع پس از سال ها 
بیماري و تحمل درد و رنج، چهاردهم شهریورماه        

به سوي معبود شتافت.

هرچند هجران یک دوست و همکار قدیمی با           
خاطراتی ارزشمند، سخت و دشوار است ، لیکن         
تقدیر الهی را جز بردباري وشکیبایی چاره اي           

نیست.
در روز خاکسپاري جمعی از همکاران انجمن با         
حضور در بهشت زهرا براي آخرین بار با دوست         
دیرینه و همکار خود وداع گفتند و پیام همدردي         
انجمن مدیران صنایع را به بازماندگان وي ابالغ         
نمودند. در همین رابطه مراسمی نیز روز              

شهریورماه در محل انجمن برگزار      17چهارشنبه  
شد و یاد و خاطره این عزیز از دست رفته گرامی           
داشته شد و از خدمات صادقانه و ارزشمند وي          

تجلیل به عمل آمد.
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر بـه    

شان را گرامی داشتـه و    پیوستند. مقدم جمع خانواده انجمن مدیران صنایع
فشاریم.شان را به گرمی میدست همکاري

سال چهل ویکم

دکتر رسول شمشادي
رییس دانشگاه 

اي استان گیالنفنی و حرفه
(شعبه گیالن)

3 http://t.me/amsiranلینک عضویت در کانال تلگرام  
hآپ  لینک عضویت در واتس ps://chat.whatsapp.com/DfJzQEughTmKkQFYuiJZaj

محمدحسین کوثر
مدیرعامل شرکت
سپیده جام توس

(شعبه خراسان رضوي)

مجید بهاري فرد
مدیرعامل شرکت

چینی سارگل شرق
(شعبه خراسان رضوي)

زهرا ایمانی
مدیرعامل شرکت

عصر شیرین مقصود
(شعبه خراسان رضوي)

مهدي تربتی
مدیرعامل شرکت
گل نقش توس

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس مسعود راشدي
مدیرعامل شرکت
مشهد گیربکس

(شعبه خراسان رضوي)

ریشخورينژادهادي عباسمهندس
مدیرعامل شرکت
سپیده جام ساینا

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس عطاءاهللا  محمودي  خراسانی
مدیرعامل و رییس هیات مدیره    

گري رایمند مشهدصنایع ریختهشرکت 
(شعبه خراسان رضوي)

از یک گزارشافیپاراگر
در این سري از مطالب سعی داریم با انتـخـاب   
گزیده هایی از گزارشهاي کارشناسی انـجـمـن    
مدیران صنایع شما را به مطالعه این گزارشـهـا   

دعوت کنیم.

یکی از انحرافات بسیار جدي که در قـانـون     * 
-هدفمند کردن اتفاق افتاد این بود که شرکـت 

هاي دولتی از حالت شرکتی و حاکمیت شرکتی 
خارج شدند و به اداره کلی براي تأمین منـابـع   
هدفمندي تبدیل شدند. این رویه باعث شد کـه   

وزارت نیرو بیش از 1395لغایت 1389از سال 
میلیارد تومان بیش از آنچه که قانـون بـه     323

عنوان سهم واریزي توانیر به سازمان هدفمنـدي  
تعیین کرده بود، بیشتر به سازمان واریز کنـد و    
در واقع مطالبات توانیر از سازمان مـحـسـوب    

شود.می
موضوع دیگري که در اجراي این قانـون بـه     * 

عنوان اشکال اساسی وجود دارد، این بود کـه    
باید میانگین قیمت فروش داخلی برق تا پایـان  
برنامه پنجم به معادل قیمت تمام شده آن برسـد  
که این نیز اجرا نشد. این حکم نه تنـهـا اجـرا       

ها با رایگـان و در      نشد، بلکه مجالس و دولت
هاي مخفف براي فروش بـرق،  نظر گرفتن قیمت

هایی به صنعت برق تحمیـل کـردنـد و        هزینه
متأسفانه براي تأمین آن هم محل مشخصـی را    

تعیین نکردند.
مروري بر مشـکـالت     -183گزارش شماره * 

صنعت برق و ارائه برخی راهکارها (ویـرایـش    
اول)

جهت دسترسی به متن کامل به لیـنـک زیـر      * 
مراجعه نمایید مراجعه نمایید:

h p://www.amsiran.com/38365/
h p s : / / c h a t . w h a t s a p p . c o m /

DfJzQEughTmKkQFYuiJZaj

تشکیل جلسه هیات مدیره انجمن 
جلسه هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در   

در مـحـل     16ساعت   1400/6/22تاریخ 
انجمن مدیران صنایع به صورت حضـوري و   

بر خط تشکیل شد.

قابل توجه مدیران محترم عضو 
انجمن مدیران صنایع

مدیران محترم عضو انجمن مدیران         
صنایع بهتر از هر مدیر دیگري واقف           
هستند که در شرایط رکود ناشی از            

هاي جهانی،  و تحریم 19اپیدمی کوید    
هاي صنفی و صنعتی به سختی         تشکل

قادر به تامین منابع مالی براي ارائه            
خدمات مناسب هستند. لذا از شما عضو        

شود، چنانچه تاکنون    محترم تقاضا می   
موفق به پرداخت حق عضویت ساالنه         

اید ، با پرداخت به موقع حق         خود نشده 
السابق عضویت، انجمن خود را کمافی       

حمایت فرمایید تا همکاران شما در           
انجمن با انگیزه بیشتري در خدمت           

کارآفرینان و اعضاي محترم باشند.



1400شهریور ماه 
194شماره 

صنعتو مطبوعات

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید4

www.amsiran.com

سال چهل ویکم

خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی
روي نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، 264خیابان میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن
88839641فاکس: 

» ي به فرزندمانامه«چاپ سوم کتاب 
با هدف تداوم، ترویج و تعالی

کسب وکارهاي خانوادگی
طرح ملی گردآوري و انتشار کتاب ارزشمند و         

با اهداف انتقال    »  اي به فرزندم   نامه«نظیر  کم
تجربیات و رموز موفقیت مفاخر و مشاهیر            

وکارهاي خانوادگی  کارآفرین و رهبران کسب    
ایران به فرزندانشان و کارآفرینان جوان و نیز           
تداوم، ترویج و تعالی کسب و کارهاي              

پروري در ایران، از        خانوادگی و جانشین    
توسط مؤسسه فرهنگی، هنري و        1398سال

هاي سرزمین نوروز با حمایت       انتشاراتی نامه 

معنوي انجمن مدیران صنایع و اتاق بازرگانی         
ایران در حال انجام است. 

و چاپ  1398تاکنون و طی چاپ اول در سال         
وگوها و سروده   ها، گفت ، نامه 1399دوم در سال    

گذاران تن از مفاخر، مشاهیر و بنیان       74هاي  
عرصه تولید، صنعت و کارآفرینی و نیز رهبران         
کسب و کارهاي خانوادگی کشورمان خطاب به       
فرزندانشان و جوانان ایران گردآوري و به چاپ        

رسیده است. 
گردآوري آثار جدید براي انتشار چاپ سوم این        

و با وقوف به تجربه، علم      1400مجموعه در سال  
هاي مدیران فرهیخته و توانمند، در       و شایستگی 

حال انجام است 

هاي میلیون تومان تراکنش) براي تراکنش       10
بانکی(شامل پایا و ساتناي بین مشتري      درون و بین  

و چکاوك)، غیر از کارت به کارت و شبکه             
بانکی، از  هاي درون شتاب، بسته به میزان تراکنش    

.هزار میلیارد تومان قابل حصول است     22تا  15
در هزار و   3در صورتی که این عوارض با نرخ         

هاي پایا و ســـاتنا (بین      بر روي کلیه تراکنش    
مشتري)، چکاوك، شاپرك(پرداخت کارتی) و        
شتاب(کارت به کارت) وضع شود، بســته به دو        

هـاي فرض اعمال شــده براي حجم تراکنش        
بـانکی، منـابع قـابـل حصـــول از این        درون

هزار میلیارد تومان خواهد     70طریق بــالغ بر     
بود.

هاي کارتی که میان عموم در حال حاضر تراکنش
مردم هم رواج دارد، کارمزد دارد که همـراه بـا     

یابد. امـا   انتقال پول از حساب فرستنده کاهش می
هایی که در بستر شبکه بـانـکـی    سایر نقل وانتقال

بانکی گیرد مثل پایا، ساتنا، چک، درونصورت می
و یا هنگامی که صاحب کارت اقدام به خرید اعم 

اي کند، هیچ هزیـنـه  از حضوري و یا اینترنتی می
توان با وضع براي فرستنده ندارد. در این راستا می 

عوارض تراکنش بسیار پایین، به صورت خُـرد،    
منابع قابل توجهی براي تأمین کسـري بـودجـه      

تواند به فراهم نمود. طبیعتاً بخشی از درآمد هم می 
محاسبه درآمد حاصله .نظام بانکی اختصاص یابد
هاي منتشر شده بـانـک   از این بخش براساس داده

هاي صورت گرفته در مرکزي درخصوص تراکنش
و تخمین آن براساس تورم 1398ماهه اول سال 6

انجام شده است. به دلیـل   1399سالیانه براي سال 
بـانـکـی در      هاي درونآنکه اطالعاتی از تراکنش

هاي دسترس نبوده است، دو فرض برابري تراکنش
هاي بین مشتـریـان   بانکی با مجموع تراکنشدرون

هاي مبتنی بر چک و فـرض  پایا و ساتنا و تراکنش
بـدیـهـی    .دو برابر بودن آن صورت گرفته اسـت 

است که تأمین کسري از این محل بسـیـار کـم      
تر از تأمین کسري بودجه از طریق استقراض هزینه

دولت از بانک مرکزي (استفاده از پایه پولی) و یا   
انتشار اوراق مالی است، چراکه اوالً این تـأمـیـن    
کسري بودجه از این دو محل نیز عمالً برداشت از 
جیب مردم است و ثانیاً این دو روش منجـر بـه     

هاي شوند که هزینهثباتی در اقتصاد میتورم و بی
کـنـد.   دیگري بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل می

توان تخفیفاتی در صورت اخذ این عوارض می
هـاي  ها و بـنـگـاه   در مالیات بر درآمد شرکت

با افزایش نرخ عوارض تولیدي در نظر گرفت
ها، یا تسري این عوارض به سایر انواع تراکنش

درآمد حاصل از ایـن سـیـاسـت افـزاي              
.یابدمی

قابل ذکر است که اصوالً نحوه انتقال تغییـرات  
هاي داخلی در قالب اثـرات    نرخ ارز به قیمت

شود: نخست  بندي میمستقیم و غیرمستقیم دسته
دهنده انتقال تغییر نرخ ارز   اثر مستقیم که نشان

به قیمت کاالهاي وارداتی اسـت. دوم هـم          
اثرغیرمستقیم است که افزایـش نـرخ ارز و         
کاهش ارزش پول ملی بـاعـث ارزان شـدن        
کاالهاي داخلی براي خریداران خارجی شـده    
که منجر به افزایش صادرات و تقاضـاي کـل     

هاي داخلـی افـزایـش      شود و سطح قیمتمی
یابد.می

کنترل نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن کـنـتـرل    
-تورم از عوامل مهم موثر بر نرخ ارز در بلنـد 

هاي رشد تـولـیـد    مدت هستند هرچند که نرخ
ناخالص داخلی اندك یا منفی نیز بر افـزایـش   

هاي اخیر موثر بوده است.نرخ ارز در سال
در نهایت باید به این نکته مهم توجه داشت که 

مدت و بلندمدت اصالح ترتیبات نهادي در میان
گیر در حـوزه    و کاهش تعدد نهادهاي تصمیم

ها با یکدیگر نـیـز از     اقتصاد و تعامل بهتر آن
جمله مواردي است که سبب کاهـش ایـجـاد      

هاي اقتصـادي  گیرياختالل و کندي در تصمیم
تواند در کوچک کردن دولت و   شود و میمی

تبع آن کاهـش  کاهش کسري بودجه دولت و به
تورم کمک شایانی کند.

000622-15کاربرگ اظهارنظر کارشناسی شماره 
عوارض انتقال پول(بانکی)
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