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در چه شرایطی یک خانه 
مشمول مالیات می شود؟

مهمترین تهدیدهای سال 2۰22 را بشناسید
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بهمن  پایان  تا  کارتخوان  دارندگان  درحالیکه   
در  خود  کارتخوان  دستگاه های  ثبت  برای  ماه 
شرکت  مدیرعامل  دارند،  فرصت  مالیاتی  سامانه 
در  پذیرندگان  کامل  نام  ثبت  لزوم  بر  شاپرک 
سامانه مالیاتی تاکید کرد و گفت: سازمان مالیاتی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  و  افراد  مراجعه  از  پس 
از  که  درگاه هایی  یا  دستگاه ها  پذیرندگی شان، 
مالیاتی متصل نشده اند  به کد  آنها  مالکان  سوی 
را به شرکت شاپرک جهت غیرفعال سازی معرفی 

می کند.
فروشگاهی  پایانه های  قانون  اجرای  راستای  در 
با همکاری  باید  و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی 
سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های 
پرداخت  درگاه های  یا  بانکی  کارتخوان 

الکترونیکی اقدام کند.
سوی  از  گرفته  صورت  اقدامات  با  بین،  این  در 
کلیه  مرکزی  بانک  و  مالیاتی  امور  سازمان 
اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند 
با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی 
به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی 
درگاه های  یا  و  بانکی  کارتخوان  دستگاه های 
نسبت  و  مشاهده  را  خود  الکترونیکی  پرداخت 
یا  و  قبلی  مالیاتی  پرونده های  به  آنها  الصاق  به 

تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.
بانکی  کارتخوان  دستگاه های  تمامی  که  آنجا  از 
و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با 
به  نسبت  مرکزی  بانک  نباشند،  مالیاتی  پرونده 

دارندگان  می کنند،  اقدام  آن ها  کردن  غیرفعال 
که  دارند  فرصت  جاری  ماه  پایان  تا  کارتخوان 
امور  سازمان  الکترونیک  خدمات  ملی  درگاه  به 

مالیاتی مراجعه و اقدام الزم را انجام دهند.
عامل  مدیر  دهقان  سیدکاظم  زمینه،   این  در 
به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  شاپرک  شرکت 
شاپرک  شرکت  قانونی،  تکالیف  اساس  بر  اینکه 
شرکت های  سوی  از  که  کاربرانی  اطالعات 
دستگاه  دارنده  عنوان  به  پرداخت یار  و  پرداخت 
ثبت  الکترونیکی  پرداخت  درگاه  و  کارتخوان 

کرده  ارائه  مالیاتی  امور  سازمان  به  را  شده اند 
است، اظهار کرد: سازمان مالیاتی پس از مراجعه 
پذیرندگی شان،  وضعیت  تکلیف  تعیین  و  افراد 
مالکان  سوی  از  که  درگاه هایی  یا  دستگاه ها 
به شرکت  را  نشده اند  متصل  مالیاتی  کد  به  آنها 

شاپرک جهت غیرفعال سازی معرفی می کند.
گذشته  ماه های  در  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
ضمن  مالیاتی  امور  سازمان  و  شاپرک  شرکت 
پذیرندگان  از  پیامک  ارسال  و  اطالع رسانی 
خواسته اند که نسبت به تعیین وضعیت پایانه های 

این  اقدام کنند که در طول  آنها  نام  به  ثبت شده 
مدت عمده ترمینال ها، با تمایل پذیرنده و تشکیل 
پرونده، پیش ثبت نام مالیاتی شده اند و الزم است 
امور  سازمان  سایت  به  مراجعه  با  مقرر  موعد  در 

مالیاتی، نسبت به ثبت نام کامل اقدام کنند.
دهقان افزود: اخیرا برخی از افرادی که برای آنها 
فاقد  کرده اند  اعالم  است،  شده  ارسال  پیامک 
ترمینال بوده و یا چند پرونده مالیاتی به نام آنها 
ترمینال  یک  تنها  که  حالی  در  است  شده  ایجاد 

دارند.
مختلفی  دالیل  به  است  ممکن  کرد:  تاکید  وی 
و  پرداخت  شرکت های  برخی  تخلف  جمله  از 
افراد  اطالع  بدون  ملی  کد  ثبت  در  پرداخت یار 
به یک کارت  اتصال چند کدپستی  در سامانه ها، 
پرداخت،  شرکت  چند  در  درگاه  ثبت  یا  و  ملی 
اسم افراد در سامانه مالیاتی به عنوان دارنده چند 
حال  این  با  باشد،  شده  ثبت  پذیرنده  و  ترمینال 
باشند،  داشته  نگرانی  گونه  هیچ  نباید  افراد  این 
چرا که در صورت مراجعه در زمان مقرر و حذف 
مرتبط  غیر  پذیرش  ابزار  سایر  یا  کارت خوان ها 
متصل به پرونده مالیاتی، این ترمینال ها غیرفعال 
متوجه  قانونی  مسئولیتی  و  شد  خواهند  حذف  و 

آنها نخواهد بود.
مسئولیت  شاپرک،  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
پرداخت و  به شرکت های  ابزارهای پذیرش  ثبت 
پاسخگوی  باید  آنها  و  شده  مربوط  یار  پرداخت 

ثبت نام های غیر موجه باشند.

مهمترین تهدیدهای سال 2۰22 
را بشناسید

 کارشناسان پولی و بانکی بر تبعات “خلق پول” تاکید 
کردند.

با  »غیرمحرمانه«،  تلویزیونی  برنامه  در  نشستی 
خانی  موسی  حضور»امیرعلی  با  پول«  »خلق  موضوع 
-اقتصاددان-فرشاد حیدری -معاون سابق نظارت بانک 
مرکزی و رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران- 
و همچنین صالحی -پژوهشگر اقتصادی-و مهدی لو 

-اقتصاددان- برگزار شد.
حیدری -رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران- 
با بیان اینکه که پول هر آن چیزی است که مردم به 
آن پول بگویند، افزود: اگر میزان نقدینگی در کشور با 
نسبت  این  باشد،  متناسب  خدمات  و  کاال  تولید  حجم 
مناسب است و می تواند به اقتصاد کمک کرده و رونق 
ایجاد کند. اگر نقدینگی به مراتب بیشتر از میزان تولید 
ناخالص داخلی باشد، به معنای خلق پول است و این 
پول، پول بد است و توازن اقتصادی کشور را بهم می 
زند و بیش از ظرفیت اقتصاد است که موجب آثار تورمی 
می شود. این در حالی است که آمار  نقدینگی در حال 
حاضر تا پایان آذرماه، ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان است .

وی ادامه داد: اگر اقتصاد را به بدن تشبیه کنیم، خون در 
بدن در اقتصاد حکم پول است که به میزان مشخصی 
به آن نیاز دارد. میزان پول مورد نیاز در اقتصاد به میزان 
با  نقدینگی  رشد  میزان  و  است  داخلی  ناخالص  تولید 
اگر رشد  باشد.   تناسب داشته  باید  اقتصاد  میزان رشد 
و  بوده  صفر  سال   ۱۰ مدت  در  داخلی  ناخالص  تولید 
افزایش سطح  آن  نتیجه  یابد،  می  افزایش  پول  حجم 

عمومی قیمت ها و تورم می شود.
مسیر  در  کشور  بخواهیم  اگر  است؛  معتقد  حیدری 
پیشرفت قرار گیرد، حتما باید نظام اقتصادی را اصالح 
نظام  اصالح  بر  مقدم  که  است  ذکر  شایان  اما  کرد. 
اقتصادی، اصالح نظام اداری است و بدون آن اصالح 

نظام اقتصادی میسر نخواهد شد.
خلق پول به معنای تاراج نهان و سلب مالکیت است

موسی خانی -دانش آموخته اقتصاد مالی- نیز با بیان 
اینکه خلق پول امری کاذب است، گفت: دسته ای از 
پول، به عنوان پول خوب است که دارای پشتوانه است 
و در برابر پول بد است و پول بد، پولی است که پشتوانه 
ندارد و در نهایت کشورها به این نتیجه می رسند که 

نیاز به این پول ندارند.
سلب  و  نهان  تاراج  معنای  به  پول  خلق  افزود:  وی 
های  قدرت  به  نزدیک  که  کسانی  که  است  مالکیت 
دهند  می  انجام  را  مالکیت  سلب  این  هستند  سیاسی 
می  مشاهده  اقتصاد  در  که  هایی  نابسامانی  تمامی  و 
گیرد.  می  شکل  پول  تاراج  و  پول  خلق  بواسطه  شود 

به  آید  می  بوجود  زیست  محیط  بحران  جامعه  در  اگر 
دلیل خلق پول است. بدین معنا که دولتی اگر بخواهد 
رونق مصنوعی ایجاد کند و نرخ سود را پائین آورد بعد 
از مدتی که پول در جامعه زیاد شد، مجبور خواهد شد 
به  شروع  ها  شرکت  و  دهد  افزایش  را  سود  نرخ  که 
بی  فقر،  آن  راستای  در  و  کنند  می  شدن  ورشکست 

کاری، بزهکاری افزایش می یابد.
موسی خانی اضافه کرد: افرادی که سلب مالکیت شدند 
افرادی سلب  وسیله  به  آنها  که تالش  افرادی هستند 
مالکیت شدند و تورم پس انداز آنها را نابود کرده است.

وی همچنین گفت: در حال حاضر در کل دنیا بزرگترین 
پول است  پرمنفعت چاپ  بسیار  و  بدون مجازات  جرم 
که منجر به سلب مالکیت از فرد می شود، این در حالی 
است که تکنولوژی موجود در کشور ناپخته و بسیار خام 
به فقر و قهقرا سوق می  را  این مسئله کشور  است و 
دهد و در نهایت مردم کشور به برده کشورهای دیگر 

تبدیل می شوند.
پول شر مطلق نیست لیکن باعث تمام بدبختی هاست

در  گفت:  نشست  این  در  نیز  -اقتصاددان-  لو  مهدی 
داخلی،  ناخالص  تولید  به  نقدینگی  نسبت  حاضر  حال 

حدود ۷۰درصد است.
تمام  باعث  لیکن  نیست  مطلق  شر  پول  افزود:  وی 
ما  استفاده  نحوه  نیست  شر  ذاتا  پول  هاست.  بدبختی 
از پول است که باعث بروز مشکالت شده است. پول 
بنابراین؛  است.  اقتصادی  اهداف  پیشبرد  برای  ابزاری 
باید پول را در چارچوب شرایط و ساختار اقتصادی کشور 

و به صورت بهینه استفاده کرد.
مهدی لو بیان کرد: در کشور توسعه نیافته و یا در حال 
توسعه همواره رشد اقتصادی باید با طرف عرضه اقتصاد 
باشد. نقدینگی به خودی خود بد نیست. البته باید بگویم 
که ما چیزی به عنوان هدایت نقدینگی به سمت تولید 
نداریم. آنچکه در تولید اتفاق می افتد، سرمایه گذاری 
است و تبدیل پول به سرمایه است که باعث تولید می 
شود. به دالیل مختلفی از سوی طرف تولید و عرضه 

دچار مشکل هستیم که ریشه این مشکل وجود فضای 
نااطمینانی در اقتصاد کشور است و سرمایه گذار در طی 
۱۰ سال اخیر میزان تشکیل سرمایه ما از عدد ۷۰هزار 
میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۰هزار میلیارد تومان 
رسیده و تشکیل سرمایه گذاری جوابگوی اصطحالک 

ما هم نیست.
وی با بیان اینکه تورم امروز تنها ناشی از پدیده پولی 
در  مهم  بسیار  مسائل  از  یکی  وری  بهره  بلکه  نیست 
ما  اقتصاد  وری  بهره  سطح  افزود:  است،  تورم  ایجاد 
پائین است. اگر بخواهیم معضل اقتصادی را در ایران 
چاره کنیم باید به امر خلق نقدینگی و ارتقاء بهره وری 
بپردازیم. در خصوص نقدینگی باید به موضوع انضباط 
به  که  است  این  دولت  وظیفه  پرداخت.  دولت  مالی 
و  بخشد  بهبود  را  کشور  کار  و  کسب  فضای  سرعت 
اقتصاد را به مردم واگذار کند و مخارج خود را کاهش 

دهد تا بدین روش بودجه متعادل شود.
مهدی لو در ادامه گفت: یکی از مولفه هایی که بایستی 
در خصوص تورم در کشور مدیریت شود، اصالح نظام 
بانکی کشور است که مقوله ای بسیار مهم و در عین 
حال بسیار پیچیده است که از ضروریات بسیار کلیدی 
را  معضل  این  فن  اهل  بایست  می  که  است  کشور 

شناسایی کرده و با تدبیر به چاره اندیشی بپردازند.
باید  بانک مرکزی  برخی معتقدند که  اضافه کرد:  وی 
ندارد.  وجود  اصال  امکان  این  لیکن  باشد،  مستقل 
دولت  که  است  این  معنای  به  مرکزی  بانک  استقالل 
بنابراین  نکند.  پیروی  مدت  کوتاه  تصمیمات  از  خیلی 
ای  فایده  بی  و  مهمل  بحثی  مرکزی  بانک  استقالل 
قدرت خلق  اینکه  یعنی  مرکزی  بانک  استقالل  است. 

پول را از بانک مرکزی بگیریم.
مهدی لو خاطرنشان کرد: مشکل اساسی ما این است 
حالیکه  در  بینیم،  نمی  زنده  موجود  را یک  اقتصاد  که 
اقتصاد یک موجود زنده است و صاحب شمول و حافظه 
نمی  و  کرد  اداره  دستوری  توان  نمی  را  اقتصاد  است. 

توان هر شکلی که بخواهیم به او بدهیم.

ریشه اصلی مشکالت ما مربوط به نظام پولی و مالی 
است

رابطه   این  اقتصادی-در  پژوهشگر  همچنین صالحی- 
یادآور شد: رشد پول باید در یک تناسب منطقی با رشد 
اقتصادی باشد و نه حجم تولید. رشد اقتصادی به معنای  

میزان رشد حجم تولیداست.
گذشته  سال   ۱۰ در  کشور  در  تولید  حجم  افزود:  وی 
نقدینگی  لیکن  است،  نیافته  کاهش  و  مانده  ثابت 

۱۰برابر شده است.
نقدینگی  خلق  برای  کشور  در  کرد:  اضافه  صالحی 
موتور   ۲ و  دولت  را  آن  موتور   ۲ دارد،  وجود  موتور   ۴
شود.  می  انجام  بانکی  شبکه  نظام  بواسطه  آن  دیگر 
موتورهایی که در دولت خلق نقدینگی می کنند، اولین 
بانک مرکزی  دارایی های خارجی  افزایش خالص  آن 
است که به عبارت ساده تر آن چاپ ریال به پشتوانه 
دالر نفتی است. موتور دوم خلق نقدینگی آنجاست که 
اواسط سال دولت ریال به پشتوانه دالر نفتی چاپ  تا 
می کند و با تمام شدن دالر، ریال بدون پشتوانه چاپ 
از  یا استقراض پول  می کند که به آن کسری بودجه 

بانک مرکزی گفته می شود.
حاکمیتی  قدرت  یک  پول  چاپ  براینکه  تاکید  با  وی 
نیست، گفت: واقعیت این است که به صورت تاریخی 
کل  از  درصد   ۱۰ زیر   ،۹۰ دهه  در طول  و  درصد   ۱۵
موتور  دو  این  توسط  کشور،  در  شده  ایجاد  نقدینگی 

دولت بوده است.
از ۱۰  که  است  این  توجه  شایان  نکته  افزود:  صالحی 
 ۱۵ تنها  اخیر  های  سال  در  نقدینگی  افزایش  برابر 
و  شده  ایجاد  دولتی  مولد  موتور  دو  توسط  آن  درصد، 
مابقی موتور بخش  حتی در دهه ۹۰، ده درصد آن و 

بانکی و غیردولتی ایجاد کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه ریشه اصلی مشکالت ما مربوط 
به نظام پولی و مالی است، اذعان کرد: تحریم و تمامی 
خود  اثر  دارد،  وجود  حکمرانی  حوزه  در  که  مشکالتی 
از سویی  لیکن  اقتصاد می گذارد.  را در بخش حقیقی 
کشورهایی مانند ترکیه هستند که رشد اقتصادی داشتند 

اما همواره دچار تورم بودند.
صالحی عنوان کرد: امروز ۹۵ درصد، نارضایتی مردم ما 
از این نیست که چرا رشد اقتصادی نداریم بلکه بدلیل 
وجود تورم است. وقتی تورم در کشور باال باشد، انگیزه 
سفته بازی و درخواست وام افزایش می یابد و ضریب 
فزاینده افزایش می یابد و ما می دانیم که بانک ها با 
وام دادن است که پول خلق می کنند. در نتیجه وقتی 
ضریب فزاینده افزایش می یابد، نقدینگی نیز باال رفته 

و تورم افزایش می یابد و در چرخه باطل می افتیم.

 
شرکت اکسپریان پیش بینی ساالنه خود را منتشر کرد و هشدار داد که پنج تهدید 

کالهبرداری در سال جدید وجود دارد.
به نقل از هلپ نت، با توجه به اینکه کاربران به رویکرد دیجیتال برای مواردی 
از جمله خرید، دوستیابی و سرمایه گذاری ادامه می دهند، کالهبرداران نیز راه های 
جدید و مبتکرانه برای ارتکاب کالهبرداری در این حوزه ها پیدا می کنند. طرح های 
عاشقانه و ارزهای دیجیتال در صدر فهرست تهدیدات »اکنون بخرید، بعدا پرداخت 

کنید« امسال قرار دارند.
فضای »اکنون بخرید، بعدا پرداخت کنید« اخیرا رشد زیادی داشته است. در واقع 
تعداد کاربران آن در ایاالت متحده از سال ۲۰۱۸ بیش از ۳۰۰ درصد در سال رشد 
از ۲۰.۸  کرده و به ۴۵ میلیون کاربر فعال در سال ۲۰۲۱ رسیده است که بیش 
میلیارد دالر هزینه می کنند. کالهبرداران بدون وجود ابزارهای راستی آزمایی هویت 
و کاهش تقلب از برخی شرکت ها و کاربران در سال ۲۰۲۲ سوءاستفاده خواهند کرد 

که در ذیل به برخی از این موارد اشاره شده است.
اکنون بخرید، هرگز پرداخت نکنید

وام دهندگان »اکنون بخرید، بعدا پرداخت کنید« شاهد افزایش ۲ نوع کالهبرداری 
سرقت هویت و کالهبرداری هویت مصنوعی خواهند بود. زمانی که یک کالهبردار 
استفاده  جدید  کامال  هویت  ایجاد یک  برای  جعلی  و  واقعی  اطالعات  ترکیب  از 
می کند منجر به زیان قابل توجهی برای وام دهندگان »اکنون بخرید، بعدا پرداخت 

کنید« خواهد شد.
مراقب کالهبرداری  با ارزهای دیجیتال باشید

به سرعت  نیز  کالهبرداران  و  شده اند  مرسوم تر  دیجیتال  ارزهای  حاضر  حال  در 
گزارش های  تجارت،  فدرال  گزارش کمیسیون  آن شده اند. طبق  دامان  به  دست 
کالهبرداری از ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری سر به فلک کشیده است، به  طوری  
که نزدیک به ۷۰۰۰ نفر از اکتبر ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ در مجموع بیش از ۸۰ 
میلیون دالر ضرر کرده اند. در سال ۲۰۲۲، کالهبرداران حساب های ارز دیجیتال را 
برای استخراج، ذخیره و انتقال وجوه دزدیده شده مانند میلیاردها دالر محرک که 

توسط کالهبرداران کالهبرداری شده اند، راه اندازی می کنند.
مشکالت حمالت باج افزار ۲ برابر می شود

۵۹۰ میلیون دالر فعالیت مرتبط با باج افزار در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۱ وجود داشت 
که بر اساس گزارش ها از ارزش ۴۱۶ میلیون دالری گزارش شده برای کل سال 
توجه  قابل   کالهبرداری  تهدید  یک   ۲۰۲۲ سال  در  باج افزار  است.  بیشتر   ۲۰۲۰
برای  باج هنگفتی  دنبال  به  تنها  نه  زیرا کالهبرداران  بود  برای شرکت ها خواهد 
به دست آوردن کنترل مجدد هستند بلکه مجرمان نیز داده های شرکت هک  شده 
را سرقت خواهند کرد و این امر منجر به از دست دادن فروش شرکت ها به دلیل 
داده های  به  می دهد  امکان  به کالهبرداران  و  می شود  باج  حمله  از  ناشی  توقف 
دزدیده شده مانند اطالعات شخصی کارکنان، سوابق منابع انسانی و موارد دیگر 
دسترسی پیدا کرده و از آن ها درآمد کسب کنند و کارمندان شرکت را در معرض 

آسیب پذیری قرار دهند.
افزایش کالهبرداری از روابط عاشقانه

برنامه های دوستیابی و رسانه های  به دنبال  آنجایی که کاربران در همه گیری  از 
اجتماعی بودند، کالهبرداران فرصتی را برای ایجاد روابط صمیمی و قابل اعتماد 
بدون نیاز به مالقات حضوری یافتند. مرکز شکایات جرایم اینترنتی اداره تحقیقات 
فدرال از اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۱ جوالی ۲۰۲۱، بیش از ۱۸۰۰ شکایت در رابطه 
به ضرر حدود ۱۳۳  منجر  که  کرده  دریافت  آنالین  عاشقانه  با کالهبرداری های 

میلیون دالری شده است.
کالهبرداری های عاشقانه همچنان افزایشی است زیرا کالهبرداران از این روابط 
تا  از هزینه های سفر گرفته  برای پوشش هر چیزی  وام  یا  پول  برای درخواست 

هزینه های پزشکی سوءاستفاده می کنند.
سوءاستفاده از سالمندان دیجیتال افزایش خواهد یافت

 بر اساس آخرین گزارش بینش جهانی شرکت اکسپریان فعالیت آنالین ۲۵ درصد 
برای  افراد جدید، مخاطبان جدیدی  با  افزایش مرتبط  این  و  یافته است  افزایش 
حمله کالهبران فراهم خواهد کرد و می تواند منجر به میلیاردها دالر ضرر در سال 
۲۰۲۲ شود. طبق تحقیقات، زیان بازرگانان ناشی از کالهبرداری پرداخت آنالین در 

دوره بین سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ از ۲۰۶ میلیارد دالر فراتر خواهد رفت.
به همین دلیل است که کسب وکارها باید برای پیش بینی کالهبرداری های آینده 
و کاهش زیان های مالی، ابزارهای مناسب پیشگیری از کالهبرداری را در اختیار 
داشته باشند. کاتلین پیترز، مدیر ارشد نوآوری در آمریکای شمالی، گفت: کسب وکار 
و کاربران باید از خالقیت و چابکی که کالهبرداران امروز استفاده می کنند، به  ویژه 

در دنیای دیجیتال آگاه باشند. 

رئیس جمهور با تجلیل از نقش آفرینی موثر بانوان در 
عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گفت 
: دولت در استفاده از استعداد ها ، دانش وتوانایی های 
برای  و  مختلف  حوزه های  در  کشور  فرهیخته  بانوان 

پیشبرد امور دریغ نخواهد کرد.
مختلف  اقشار  دیدار  در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت 
بانوان کشور، با تبریک والدت حضرت صدیقه طاهره 
برای شکل گیری  الگو  بهترین  اینکه  بر  تاکید  و  )س( 
است،  )س(  زهرا  حضرت  مقدس  وجود  سالم  جامعه 
فراوانی  نخبه  بانوان  اسالمی  ایران  در  داشت:  اظهار 

هستند که می توانند به خوبی تاثیرگذار باشند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل مربوط 
حوزه های  در  آنان  آفرینی  نقش  و  خانواده  و  زن  به 
مختلف، اظهار داشت: قوانین و مقررات متعددی برای 
حمایت از حقوق زن و خانواده در کشور وجود دارد که 
الزم است همه این قوانین در راستای حمایت و دفاع از 

حقوق بانوان گرامی اجرایی شود.

سالمت  موضوع  به  توجه  اهمیت  بر  تاکید  با  رئیسی 
بانوان گفت: دسترسی بانوان به پزشک متخصص بویژه 

در مناطق محروم کشور ضروری است.
رئیس جمهور در مورد نقش ورزش در سالمتی اقشار 
مختلف جامعه از جمله بانوان، افزود: ورزش بانوان باید 
از جایگاه و منزلت مناسبی در مجموعه وزارت ورزش 

برخوردار باشد.
مسائل  کارشناسی  نگاه  با  دولت  کرد:  تاکید  رئیسی 
مربوط به زنان و خانواده را در دستور کار خود قرار داده 

و آن را پیگیری می کند.
رئیس جمهور با اشاره به مسائل مطرح شده درخصوص 
زنان کارآفرین آن را بخشی از زمینه مشکالت  عمومی 
جامعه در زمینه کارافرینی دانست و اظهار داشت: دولت 
و  پولی  مالیاتی،  بانکی،  و  اداری  نظام  است  مصمم 

واردات و صادرات را اصالح کند.
کسب  و  فعالیت  از  دولت  حمایت  بر  تاکید  با  رئیسی 
از جمله در فضای مجازی گفت: فضای  بانوان  کار  و 

و  کار  و  کسب  علمی،  فعالیت های  برای  باید  مجازی 
اشتغال عموم مردم به ویژه بانوان ایمن و آسان باشد و 
الزم است بگونه ای مدیریت شود که سوءاستفاده گران 
برای  و  آلوده  را  مجازی  فضای  نتوانند  فاسدان  و 

بهره برداران واقعی این فضا را تنگ کنند.
در این جلسه تعدادی از بانوان نیز در سخنانی دیدگاه ها 
و پیشنهادات خود را در حوزه های مربوطه بیان کردند.

خلق پول، تاراج نهان است و کشور را به قهقرا می برد!

اولتیماتوم شاپرک به دارندگان کارتخوان

موقعیت شغلی و 
سرمایه گذاری ویژه

)در شهرستانهای سیرجان

 و رفسنجان(

32۵۱۶۰۰۵

ضرورت حمایت از اشتغال و کسب و کار بانوان در فضای مجازی
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به  که  قولی  اولین  کشور:  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
آزمون  پاسخ نامه  و  دفترچه  که  است  این  دادیم  داوطلبان 
و  عمومی  دفترچه  یک  که  معنی  این  به  کند،  پیدا  ارتقاء 
دو دفترچه تخصصی به همراه یک پاسخ نامه عمومی و دو 

پاسخ نامه تخصصی در بین داوطلبان توزیع شود.
در گذشته روال به این صورت بود که پاسخ نامه های عمومی 
و تخصصی چهار تا چهار و نیم ساعت در دست داوطلبان 
قرار داشت و داوطلبان در این مدت موظف به پاسخگویی 
گذشته  روند  از  شمایلی  اگرچه  ما   ۱۴۰۱ کنکور  در  بودند، 
را خواهیم داشت اما در عین حال تغییراتی را در این روند 

اعمال می کنیم.
یکی از تغییرات این است که پاسخ نامه ها حداقل ۷۰ تا ۸۰ 
دقیقه در اختیار داوطلب قرار داشته باشند و بعد از اتمام کار 
داوطلب با پاسخ نامه اول، پاسخ نامه بعدی به داوطلب داده 
شود که این تصمیم امنیت آزمون را به شدت تقویت می کند.

سئواالت  تعداد   ،  ۱۴۰۱ آزمون  در  دفترچه ها  تغییر  تبع  به 
آزمون نیز تغییر خواهد کرد و ممکن است تعداد پنج یا شش 
سئوال کمتر از گذشته باشد اما در عین حال محتوایی کردن 

سئواالت مدنظر سازمان سنجش قرار دارد.
اگرچه تغییرات کنکور از سال ۱۴۰۱ شروع شده اما تغییرات 
خواهد  اعمال  و ۱۴۰۳  سال ۱۴۰۲  از  آن  عمده  و  اساسی 
این سال ها به صورت تمام  بود و تصمیم داریم کنکور در 

الکترونیکی برگزار شود.
 

اینترنت بانک های جعلی در 
کمین کاربران فضای مجازی

نکات  رعایت  خصوص  در  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
ایمنی در زمان استفاده از اینترنت بانک گفت: قبل از وارد 
کردن نام کاربری و رمز ورود جهت استفاده از اینترنت بانک 
از معتبر بودن برنامه همراه بانک و یا صفحه اینترنت بانک 

اطمینان حاصل کنید.
بررسی  بیان کرد:  رابطه  این  در  نژاد  یادگار  امین  سرهنگ 
و واکاوی پرونده های فیشینگ و برداشت از حساب بانکی 
نشان دهنده این نکته است که مجرمان سایبری با ساخت 
فیشینک  صفحات  طراحی  و  جعلی  بانک  همراه  برنامه 
بانک  اینترنت  به  ورود  رمز  و  کاربری  نام  بانک،  اینترنت 
آنها  حساب  از  آن  دنبال  به  و  کرده  سرقت  را   شهروندان 

مبالغی را برداشت می کنند.
وی افزود: مالباختگان به  دلیل عدم آگاهی از آدرس سایت 
نتایج  به  خود  بانک  اینترنت  از  استفاده  بانک جهت  اصلی 
تشخیص  عدم  دلیل  به  و  کرده  اعتماد  گوگل  جستجوی 
به سایت های جعلی  ورود  با  با جعلی،  اصلی  آدرس سایت 
و  ورود  رمز  کاربری،  نام  شامل  کاربری  حساب  اطالعات 

سایر اطالعات آنها توسط فیشرها به سرقت می رود.
وی با اشاره به این نکته که استفاده از رمزدوم پویا جهت 
دسترسی  مانع  زیادی  حد  تا  اینترنتی  درگاه های  از  خرید 
است،  شده  بانکی  حساب های  به  سایبری  کالهبردان 
افزود: بانک ها برای امنیت هرچه بیشتر حساب های بانکی 
مشتریان خود، قابلیت استفاده از رمزیک بار مصرف را جهت 
ارائه می دهند که همگان می توانند  بانک  اینترنت  به  ورود 
به  سایبری  مجرمان  دسترسی  از  قابلیت  این  از  استفاده  با 

حساب های بانکی خود جلوگیری کنند.
کشور  بانک های  همه  که  مطلب  این  بیان  با  یادگارنژاد 
قرار  خود  رسمی  وب  سایت  در  را  خود  بانکی  برنامه های 
داده اند به شهروندان توصیه کرد: برنامه های مورد نیاز خود 
را از لینک های معرفی شده در فضای مجازی و شبکه های 
افزاری  نرم  فروشگاه های  از  فقط  و  نکنند  نصب  اجتماعی 
معتبر برنامه های خود را دانلود و نصب کنند و اپلیکیشن های 
کاربردی مثل همراه بانک را هم از سایت بانک مورد نظر 

خود دانلود و نصب کنند.
رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: آدرس معتبر ورود به 

اینترنت بانک ها در سایت رسمی پلیس فتا به نشانی 
آدرس  قسمت  در   www.cyberpolice.ir  
اینترنت بانک ها قرار گرفته است که هموطنان به راحتی و با 
اطمینان می توانند از آن استفاده کنند و در صورت مواجه با 
موارد مشکوک و یا نیاز به اخذ مشاوره و راهنمایی با مراجعه 
از  فتا  پلیس  سایبری  فوریت های  و  امداد  مرکز  بخش  به 

خدمات بر خط این پلیس بهره مند شوند.

 کنکور از سال ۱۴۰2 کامال 
الکترونیکی می  شود

هم  کرمان  شهرستان   ۱۰ اطالعات  آخرین  طبق   
هفته  صورتیکه  در  دارند  قرار  زرد  حالت  در  اکنون 
در  شهرستان های  تعداد  زمان  همین  در  گذشته 
پیش  و  بود  مورد  چهار  کرمان  استان  زرد  وضعیت 
بینی می شود به زودی بر تعداد شهرستان هایی که 

در وضعیت زرد قرار می گیرد افزوده می شود.
بیماران سرپایی کرونا در کرمان  آمار مراجعه  طبق 
۵۰ درصد افزایش یافته است و روند شیوع امیکرون 
در کرمان قابل توجه است از سوی دیگر ۳۰ درصد 
از تست های امیکرون در کرمان مثبت است و روند 

صعودی ابتالء ادامه دارد.
پروتکل ها در  از رعایت  نشانه ای  این وجود هیچ  با 
جامعه دیده نمی شود، مدارس باز شده و هر روز بر 
نیز  افزوده می شود و مسئوالن  تعداد دانش آموزان 
مدارس  در  حضور  به  را  مردم  اشتباه  سیاستی  در 
ترغیب می کنند و در بسیاری از مدارس نیز حضور 

دانش آموزان اجباری شده است.
ادارات کرمان بسیار شلوغ هستند و در ادارات گاهًا 
فراموش  ماسک  از  استفاده  هم  کارمندان  سوی  از 
شده است در این میان به دلیل اطالعات اشتباهی 
که به جامعه داده شده است بسیاری تصور می کنند 
در صورت تزریق واکسن نیازی به استفاده از ماسک 

نیست.
حال  در  کرمان  در  بستری  کرونایی  بیماران  تعداد 
برای  سیاستی  هیچ  هم  هنوز  اما  است  افزایش 
تنها  مسئوالن  و  نمی شود  اعمال  بیماری  کنترل 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  شیوع  گر  نظاره 
طبق  اظهارداشت:  مهر  با  گفتگو  در  کرمان  استان 
شواهد در حال وارد شدن به موج ششم هستیم اما 
متأسفانه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار 

افت کرده است.
رعایت  که  می طلبد  افزود:  نژاد  رشیدی  رضا  حمید 
توسط  بیشتری  دقت  با  بهداشتی  نامه های  شیوه 

مردم و مسئوالن استان انجام شود.

وی گفت: باور غلطی که وجود دارد که مردم تصور 
سویه  به  نسبت  امیکرون  بیماری  شدت  می کنند 
چنین  این  اما  است  ضعیف تر  بسیار  قبلی  های 
نیست و شاهد افزایش بستر بیماران در بخش های 

مراقبت های ویژه هستیم.
افزایش می یابد  ادامه داد: وقتی موارد بستری  اوی 
نمودارهای  می گیرند،  قرار  فشار  تحت  درمان  کادر 
موج  می دهد  نشان  مختلف  کشورهای  در  بستری 
امیکرون شیوع بسیار باالیی دارد و مشکالت زیادی 
بهداشتی و درمانی کشورهای  برای سیستم های  را 
در  الگو  همین  که  است  کرده  درست  پیشرفته 
صورت عدم رعایت پروتکل ها در کشور ما هم پیاده 

می شود.
بیماری  دارای  که  افرادی  کرد:  بیان  نژاد  رشیدی 
این  طعمه  سادگی  به  سالمندان  و  هستند  زمینه ای 

بیماری می شوند و باید بسیار مراقب باشند.
که  افرادی  مشخص  صورت  به  داد:  ادامه  وی 

به  ابتالء  در صورت  داده اند  انجام  را  واکسیناسیون 
این  اما  داشت  خواهند  را  کمتری  عوارض  بیماری 
مبتال  کرونا  به  زدند  واکسن  که  افرادی  که  تصور 
ناقل  و  مبتال  سادگی  به  و  است  غلط  نمی شوند 

می شوند.
وی گفت: افرادی که سه ماه از تزریق دز دوم آنها 
گذشته و باالی ۱۸ سال دارند بالفاصله دز سوم را 
در  بستری  بیماران  افزایش  شاهد  تا  کنند  تزریق 

نباشیم. بیمارستانها 
تزریق واکسن بسیار ضروری است

افزود:  کرمان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مردم باید بدانند این سویه نیز مانند سویه ها دیگر 
به  منجر  می تواند  خصوص  به  و  است  خطرناک 
فوت گروه های در معرض خطر شود به همین دلیل 
استفاده از ماسک ضرورت بسیار باالیی دارد ضمن 
خودداری  تجمع ها  در  حضور  از  باید  مردم  اینکه 

کنند.

وی ادامه داد: کودکان ناقالن ویروس کرونا هستند 
و می تواند موجب انتقال ویروس به سالمندان شوند 
به  باید  خانوادگی  های  همی  دور  علت  همین  به 

حداقل میزان ممکن کاهش یابد.
توسط  کرونا  واکسن  کامل  دز  تزریق  خواستار  وی 
مردم شد و افزود: ۵۰۳ هزار و ۸۰۰ نفر در کرمان 
میلیون  یک  و  کرده اند  دریافت  را  واکسن  سوم  دز 
۹۲۷ هزار و ۶۱۴ نفر دز دوم کرونا را دریافت کردند 
و دو میلیون ۱۷۸ هزار و ۹۳۲ نفر دز اول را دریافت 

کرده اند.
ادارات  اصناف،  معابر،  به  اگر  که  حالیست  در  این 
اثری  گونه  هیچ  کنید  نگاه  کرمان  خیابان های  و 
دیده  کرمان  در  هوشمند  پروتکل های  رعایت  از 

می شود.
به  برای درمان  استان های مجاور  بیماران کرونایی 
خیابان های شهر کرمان  در  و  کرمان سفر می کنند 
پاکستانی  و  افاغنه  جمله  از  خارجی  اتباع  از  مملو 

است که بعضًا در معابر به تکدی گری می پردازند.
در شهر نیز صف های طوالنی مردم را می توان در 
از ماسک  استفاده  و  اداران مشاهده کرد  و  مغازه ها 
از سوی  یافته است  استان به شدت کاهش  نیز در 
نیز  اداری  تجمعات  و  کنفرانس ها  برگزاری  دیگر 
عادی شده است و عادی انگاری در سطوح مختلف 

نسبت به ویروس کرونا مشاهده می شود.
با  هرمزگان  شدن  درگیر  و  کرونا  شیوع  ابتدای  از 
موج جدید شاهد هیچ گونه کنترلی برای جلوگیری 

از سرایت بیماری به کرمان نبودیم.
هم  کرمان  جنوب  در  نفر  هزار   ۲۰ دیگر  سوی  از 
خراب  دلیل  به  و  می کنند  زندگی  چادر  در  اکنون 
بسیاری  مشکالت  با  سیل  در  خانه هایشان  شدن 
افراد  این  کرونا  شیوع  جدی  خطر  و  هستند  مواجه 

را تهدید می کند.

کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی در کرمان

مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی  دادرسی  مرکز  رییس 
گفت: اگر فردی دارای چند باب آپارتمان، ویال یا باغ 
ویال باشد که ارزش تک تک این مستغالت کمتر از ده 
میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات بر خانه ای لوکس 

نخواهد شد.
سازمان  مالیاتی  حسابرسی  دفتر  رئیس  رستم پور  علی 
امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد شیوه محاسبه 
دوکابین  وانت  و  سواری  خودروهای  انواع  بر  مالیات 
گرانقیمت گفت: براساس تغییراتی که در قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ رخ داد لفظ خودرو لوکس تغییر پیدا کرد. 
بر این اساس در صورتی که مجموع ارزش خودروهای 
تحت تملک یک فرد و افراد تحت تکفل او به بیش از 

یک میلیارد تومان برسد، مشمول مالیات خواهد شد.
در  شده  گرفته  نظر  در  نرخ های  براساس  افزود:  وی 
میلیارد  یک  تا  خودروها   ،۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون 
از  نتیجه  در  هستند،  معاف  مالیات  پرداخت  از  تومان 
به مازاد یک میلیارد  تا ۱.۵ میلیارد تومان نسبت  یک 
تومان، یک درصد، از ۱.۵ تا سه میلیارد تومان نسبت 
میلیارد   ۴.۵ تا  سه  از  درصد،  دو  میلیارد   ۱.۵ مازاد  به 
و  تومان سه درصد  میلیارد  مازاد سه  به  نسبت  تومان 
نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان چهار درصد مشمول 

مالیات خواهند شد.
با  مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی  دادرسی  مرکز  رییس 
یک  مالیاتی  امور  سازمان  امروز  اگر  اینکه  به  اشاره 
یک  کند،  قیمت گذاری  تومان  میلیارد   ۲.۵ را  خودرو 
میلیارد   ۵۰۰ گفت:  می شود،  گذاشته  کنار  آن  میلیارد 
اول آن با نرخ یک درصد)پنج میلیون تومان( و مالیات 
با نرخ دو درصد)۲۰ میلیون تومان(  یک میلیارد دیگر 

محاسبه می شود.
وی در ادامه گفت: در نتیجه مالیات مالک این خودرو 
در مجموع به ۲۵ میلیون تومان در سال می رسد. این 
نرخ ها پلکانی است و براساس جدول تعیین مالیات نرخ 
نهایی چهار درصد است که به خودروهای باالی ۴.۵ 

میلیارد تومان ارزش تعلق می گیرد.
مالیات بر خانه های لوکس، مالیاتی بر ثروت نیست

محاسبه  شیوه  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  رستم پور 
قانون گذار  اینجا  در  گفت:  لوکس  برخانه های  مالیات 
مبنای  است.  کرده  استفاده  لوکس  خانه  لفظ  از  نیز 
باغ  نرخ های مالیاتی خانه های لوکس مربوط به خانه، 
تومان  میلیارد   ۱۰ از  بیش  ارزش  با  ویال  چه  و  ویال 
امروز ملک کشور می توان  بازار  به  باتوجه  البته  است. 
گفت که این عدد پایین است چرا که قیمت هر متر از 
یک آپارتمان ۱۰۰ متری در برخی محله های تهران به 

۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
با مالیات  وی افزود: تفاوت مالیات برخانه های لوکس 
است که دیگر مجموعه  این  گرانقیمت  بر خودروهای 
ارزش خانه های یک فرد در نظر گرفته نمی شود و هر 
اگر  خانه به صورت جداگانه مورد توجه قرار می گیرد. 
فردی دارای چند باب آپارتمان، ویال یا باغ ویال باشد 
میلیارد  از ده  این مستغالت کمتر  ارزش تک تک  که 
تومان باشد، مشمول مالیات بر خانه ای لوکس نخواهد 

شد حتی اگر  مجموع ارزش آن ها بیش از ده میلیارد 
تومان شود.

اینجا  این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی گفت: در 
لوکس  خانه های  از  مالیات  وصول  قانون گذار  هدف 
قرار  توجه  مورد  واحد  دلیل تک  به همین  است،  بوده 
مالیات  مالیات،  این  واقع  در  ارزش.  نه مجموع  گرفته 
بر یک کاالی  مالیاتی  بلکه  نیست  دارایی  و  ثروت  بر 
انواع  بر  مالیات  اما  است  لوکس  خانه  نام  به  خاص 
یک  گرانقیمت  دوکابین  وانت  و  سواری  خودروهای 
ارزش  مجموع  نتیجه  در  و  است  ثروت  بر  مالیات 

خودروها در نظر گرفته می شود.
بررسی نرخ مالیات بر خانه های لوکس/در چه شرایطی 

یک خانه مشمول مالیات می شود؟
و  واحد مسکونی مستقل، مجزا  اینکه هر  بیان  با  وی 
ویال  باغ  و  ویالیی  مسکونی،  کاربری  که  سند  دارای 
عبور  تومان  میلیارد   ۱۰ از  آن  قیمت  و  باشد  داشته 
کند، مشول مالیات خواهد شد، گفت: نرخ مالیات این 
تومان  میلیارد   ۱۰ تا  که  است  صورت  این  به  خانه ها 
از مالیات، از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به  معاف 
تومان  میلیارد  پنج  برابر  که  تومان  میلیارد   ۱۰ مازاد 

است، یک در هزار مالیات دارد.
در  مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی  دادرسی  مرکز  رییس 
لوکس  های  برخانه  مالیات  محاسباتی  نرخ های  مورد 
با  تومان  میلیارد  تا ۲۵   ۱۵ بین  ارزشی  با  گفت: ملک 
دارد.  هزار  در  دو  نرخ  تومان،  میلیارد   ۱۵ مازاد  نسبت 
باشد  تومان  میلیارد  تا ۴۰  ارزش ملک  در صورتی که 
نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان نرخ سه در هزار به آن 
تعلق می گیرد. در صورتی که ارزش ملک تا ۶۰ میلیارد 
تومان باشد، نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان نرخ آن 

برابر چهار درصد خواهد بود.
بیش  به  ملکی  ارزش  که  در صورتی  کرد:  اظهار  وی 
با نرخ پنج در هزار یا نیم  از ۶۰ میلیارد تومان برسد، 
اعدادی که  مالیات ساالنه خواهد شد.  درصد مشمول 
 ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون  براساس  شد  ذکر  ایجا  در 
الیحه  قانون  در  قانون گذار  که  صورتی  در  و  است 

بودجه ۱۴۰۱ نرخ های مالیات را تغییر دهد ما برمبنای 
آن عمل خواهیم کرد.

به طور مثال اگر ارزش یک ملک را ۶۰ میلیارد تومان 
پرداخت  از  آن  تومان  میلیارد   ۱۰ بگیریم،  نظر  در 
در  یک  نرخ  با  آن  میلیارد  پنج  است،  معاف  مالیات 
در  دو  نرخ  با  میلیارد   ۱۰ تومان(،  میلیون  هزار)پنج 
در  سه  نرخ  با  میلیارد   ۱۵ تومان(،  میلیون  هزار)۲۰ 
هزار)۴۵ میلیون تومان( و ۲۰ میلیارد آن با نرخ چهار 

در هزار)۸۰ میلیون تومان( محاسبه خواهد شد.
به  نسبت  افراد  که  صورتی  در  کرد:  تاکید  رستم پور 
پرداخت مالیات اقدام نکنند قانون گذار این اجازه را به 
عملیات  طریق  از  که  است  داده  مالیاتی  امور  سازمان 
اجرایی مالیات را مطالبه کند و ادارات ثبت اسناد مجاز 
نیستند نقل و انتقال اینگونه امالک را انجام دهند مگر 
را  مالیات  مالیاتی گواهی وصول  امور  از سازمان  آنکه 

باشند. گرفته 
از  مالیاتی  امور  سازمان  قیمت گذاری های  تمامی 

قیمت های موجود در بازار پایین تر است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مبنای ارزش گذاری 
جدول  براساس  خودروها  ارزشگذاری  گفت:  خودروها 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   ۴۲ ماده  موضوع 
افزوده  ارزش  قانون   ۲۸ ماده  و   ۱۳۸۷ سال  مصوب 
جدول  این  می گیرد.  صورت   ۱۴۰۰ سال  مصوب 
مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال، مالیات و عوارض 
شماره گذاری و عوارض ساالنه خودرو قرار دارد که به 
دو  به  خود  جدول  این  می شود.  پرداخت  شهرداری ها 
بخش خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی تقسیم 

می شود.
رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه 
داد: این جدول مبنای اولیه ای برای تعیین ارزش روز 
قانون   ۴۲ بند  موضوع  جدول  در  است.  بوده  خودرو 
ارزش افزوده ما برای خودروهای داخلی قیمت کارخانه 
بازار  در  قیمت ها  با  ارزش  این  می گیریم.  نظر  در  را 
آزاد اختالف دارد. در مورد خودروهای وارداتی نیز باید 

گفت که براساس قانون مبنا ارز ترجیحی است.

وی افزود: در گمرکات کشور مبنای ارزش گذاری برای 
کاالهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و برای وصول 
ارزش  بر  مالیات  و  گمرکی  عوارض  ورودی،  حقوق 
افزده همین نرخ مبنا قرار گرفته است. مبنای محاسبه 
 ۴۲ ماده  در جدول موضوع  قیمت خودروهای خارجی 
عوارض  محاسبه  نرخ  همان  نیز  افزوده  ارزش  قانون 

گمرکی است.
با  وقتی  گفت:  مالیاتی  امور  سازمان  مسئول  مقام  این 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزش خودرویی را محاسبه می کنیم 
قیمت یک خودرو وارداتی با ارزش ۳۰ هزار دالر و با 
در نظر گرفتن هزینه های جانبی به حدود ۳۰۰ میلیون 
تومان می رسد اما در حال حاضر یک خودرو وارداتی با 
چنین ارزش دالری بیش از یک میلیارد تومان قیمت 

دارد.
قیمت گذاری  مبنای  اشاره  مورد  جدول  نتیجه  در 
مالیات  باید  ما  قانون  براساس  اما  است  گرفته  قرار 
آنها  روز  قیمت  براساس  را  گرانقیمت  خودروهای 
خودرو  روز  قیمت  به  ما  آنکه  برای  کنیم.  محاسبه 
برسیم ضرایبی را متناسب وارداتی یا تولید داخل بودن 

خودروها در نظر گرفتیم.
قیمت ها  ضرایب  این  گرفتن  نظر  در  با  گفت:  وی 
اما  است  شده  نزدیک  بازار  در  موجود  قیمت های  به 
قیمت های  از  ما  قیمت گذاری های  تمامی  همچنان 

موجود در بازار پایین تر است.
رستم پور در خصوص چرایی پایین بودن قیمت گذاری ها 
سالی  اولین  امسال،  گفت:  بازار  روز  قیمت  به  نسبت 
که  بود  این  و هدف  اجرا می شود  قانون  این  که  بوده 
این  دیگر  دلیل  و  نشود  وارد  مردم  به  زیادی  فشار 
مدل  ساخت،  سال  برمبنای  ما  قیمت گذاری  که  است 
و استهالک ساالنه بوده اما ممکن است خودرویی در 
این مدت تصادفی داشته و از ارزش آن کم شده باشد.

از  کمتر  را  قیمت گذاری  تا  کردیم  سعی  ما  نتیجه  در 
قیمت واقعی انجام دهیم تا مردم آن را ساده تر بپذیرند 

و مالیات را پرداخت کنند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تغییر نرخ 
 ETS ورودی کاالها به کشور از ۴۲۰۰ تومان به نرخ
و تاثیر احتمالی آن بر نرخ محاسبه مالیات ها گفت: در 
تمامی  مبنای محاسبه  اتفاق رخ دهد  این  صورتی که 
پیدا  تغییر  وارداتی  کاالهای  خصوص  در  مالیات ها 

خواهد کرد.
در  مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی  دادرسی  مرکز  رییس 
خودروهای  بر  مالیات  خصوص  در  البته  گفت:  پایان 
را  ضرایبی  حاضر  حال  در  که  گفت  باید  گرانقیمت 
محاسبه  مبنای  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  تفاوت  براساس 
حقوق گمرکی و برای نزدیک کردن قیمت خودرو به 
نرخ  تغییر  صورت  در  که  گرفتیم  نظر  در  روز  ارزش 
نتیجه  در  تعدیل خواهند شد،  نیز  این ضرایب  ورودی 
به نظر نمی رسد این تغییر تاثیر چندانی در درآمدهای 
مبنای  که  چرا  باشد  داشته  مالیاتی  پایه  این  مالیاتی 

ضرایب  ما قیمت بازار است.

در چه شرایطی یک خانه مشمول مالیات می شود؟
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