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درگیری در آسمان ،اختالل در اینستاگرام !




چاهبار در تسخیر هندی ها؟!

3.1 M views

3.9 M views

ماجرای درگیری در هواپیمای قشمایر

مکملهای زیبایی 5 ،برابر مکملهای درمانی!

روز گذشته ویدئویی از درگیری مهماندار هواپیمای
قشم ایر با یک مسافر در پرواز نجف – تهران منتشر
شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت.
این اقدام درحالی رخ داد که پرواز مذکور با تاخیر ۶
ساعته نجف را به مقصد تهران ترک کرده است .در
این باره مدیر روابط عمومی قشمایر در اطالعیه ای
نوشت« :تعدادی از مسافران پرواز نجف  -تهران به
دلیل تاخیر در انجام این پرواز به وارد کردن ضرباتی
به هواپیمای قشمایر اقدام و به آن خسارت میلیونی
وارد کردند ».این در حالی است که ویدئویی از
اتفاقات امروز در داخل هواپیمای قشم ایر منتشر
شده که نشان میهد فردی که خود را نماینده قشم
ایر معرفی میکند اقدام به برخورد فیزیکی با یکی از
مسافران کرده است.

روز گذشته گزارشی از گردش مالی و حجم تولید
انواع مکمل از مکمل های زیبایی تا مکمل های درمانی
و ضــروری منتشر شد که بــازتــاب زیــادی داشــت.
فرهیختگان در این گزارش نوشت :از نظر حجم تولید
انواع مکمل ،مکملهای زیبایی در صدر تولید قرار
دارند ،بهطوری که براساس آمار سندیکای مکملهای
غذایی در سال  1400بیش از  732میلیون عدد
مکمل پوست ،مو و ناخن به ارزش تولید هزار و 213
میلیاردتومان و ارزش نهایی (قیمت مصر فکننده)
یا گردش مالی هزار و  758میلیاردتومان در بازار
وجود داشته است .این رقم حدود پنج برابر بیشتر از
مکملهای درمانی و ضروری بوده است .کاربری نوشت:
«دلیل این موضوع رو که ما این همه برای زیبا شدن
هزینه می کنیم ،باید جامعه شناس ها بررسی کنن».





3.4 M views

2.8 M views

اینستاگرام فیلتر شد؟!

تبلیغ سایه چشم با سوءاستفاده از فوت ابتهاج!

روز گذشته سایت زومیت اعالم کرد که دسترسی
اینستاگرام با  IPهای ایران بهسختی امکان پذیر
است و با فعال کردن  VPNعملکرد اینستاگرام به
حالت طبیعی برمیگردد .هرچند هنوز به طور رسمی
در این باره اظهار نظری نشده اما برخی این اقدامات
را شروعی بر طرح صیانت بیان کرده اند .در این میان
برخی از کاربران هم از آمار اشتغال در اینستاگرام
نوشتند که فیلتر یا محدود کردن آن می تواند ضربه
بزرگی به کسب و کار آن ها بزند .پیش از این هم
تجارت نیوز ،گزارشی به نقل از مرکز آمار منتشر
کرد که نشان میداد حدود  9میلیون نفر از طریق
اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند ».کاربری
نوشت« :با محدود کردن اینستاگرام و کند کردن
اینترنت فقط باعث می شید کسب و کارها ضرر کنن و
بیکارها بیشتر بشن».

درحالیکـه هنـوز چنـد روزی بیشـتر از درگذشـت
امیرهوشـنگ ابتهـاج (هــ.ا .سـایه) نگذشـته یـک
تبلیـغ کـه از نـام ایـن شـاعر سـوء اسـتفاده کـرده،
حاشیهسـاز شـده اسـت .ماجرا از این قرار اسـت که
تصویـری مبنی بـر به حـراج گذاشـته شـدن محصول
آرایشـی سـایه چشـم بـرای گرامیداشـت «سـایه»
توسـط یکـی از فروشـگاههای آنالیـن منتشـر شـد که
به مخاطبـان میگوید با کـد تخفیف نام کوچـک ابتهاج
(  )hooshangمیتواننـد تـا  ۷۰درصـد تخفیـف
دریافـت کنند! کاربران به سـوء اسـتفاده سـازندگان
ایـن تبلیـغ از نـام ابتهـاج واکنـش نشـان دادنـد.
کاربری نوشـت« :چقـدر باید به دنبال سـوء اسـتفاده
باشـی که سـایه چشـم رو به خاطـر درگذشـت مرحوم
سـایه با تخفیـف عرضـه کنی و سـایه چشـم رو بـه نام
سـایه پیونـد بزنـی!»





2.4 M views

2.4 M views

گوشت به  300هزار تومان نزدیک شد!

شوت کاری های پستی!

هرچند  17مــرداد معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
سازمان امور مالیاتی ،دراطالعیهای از معافیت مالیات
ارزش افزوده انواع گوشت و فراوردههای گوشتی
دامهای سبک و سنگین و قطعات بدن آن ها ازجمله
دنبه خبر داد تا شاید قیمت گوشت کمی کاهش پیدا
کند اما باشگاه خبرنگاران جوان روز گذشته در جدولی
قیمت انواع گوشت را منتشر کرد که بر اساس آن هر
کیلو گوشت خورشتی گوسفندی حدود  ۳۰۰هزار
تومان قیمت خورد .ارزان ترین گوشت مربوط به
گوشت آبگوشتی بود که برای همان هم باید کیلویی
 120هزار تومان پرداخت کنید .کاربری نوشت:
«جدی جدی باید به اجبار به این که گوشت قرمز
برای سالمتی ضرر داره ایمان بیاریم و سعی کنیم به
توصیه های اون کارشناس تلویزیون برای جایگزینی
گوشت فکر کنیم!»

تصاویـر و ویدئوهایـی کـه از نحـوه بارگیـری بسـته
های پسـتی در شـبکه های اجتماعی منتشـر می شود،
نشـان می دهد مشـکالت بسـتههای پسـتی روی دور
تکـرار قـرار گرفتـه و نظارتـی هم وجـود نـدارد .چند
روز پیـش کـه اولیـن ویدئـو منتشـر شـد ،تیپاکـس
اعالم کـرد که بـا دفتر خاطـی برخـورد کرده امـا بعد از
آن بود کـه موجـی از ویدئوها از شـیوه های نادرسـت
جا به جایی بسـته های پسـتی منتشر شـد و نشان می
داد نظـارت درسـتی بر خدماتدهـی توسـط شـرکت
های پسـتی صـورت نمـی گیـرد و در ویدئویی شـاهد
شـوت کـردن بسـته هـای پسـتی بودیـم .البتـه بـه
گـزارش تجارت نیـوز شـماری از کاربران و مشـتریان
هـم ادعـا کردند کـه برخـی مرسـوالت دریافتـی دچار
مشـکل شـده انـد و از پیگیـری تیپاکـس بـرای رفـع
مشـکل خبـری نیسـت.

ناصری -بیش از شش سال از حضور هندی ها در بندر
شهید بهشتی چابهار می گذرد کامل اما همچنان
این کشور به تعهداتش بــرای تجهیز بندر چابهار
عمل نکرده و تنها بندر اقیانوسی کشور به یک نقطه
ارتباطی با جهان تبدیل نشده است .تازه بر اساس
آخرین گزارش ها ،هند بدون آن که به تعهدات خود
در بندر چابهار عمل کند ۹۹ ،درصد از درآمد تخلیه
و بارگیری کاال و کانتینرهای این بندر را صاحب شده
است .در این گزارش ضمن مرور بدعهدی هندی ها،
از کاهش میزان درآمد این بندر در سال های اخیر
نوشته ایم.

▪قرارداد هند با بندر چابهار در یک نگاه
موضوع همکاری ایران و هند در بندر چابهار ،از سال92
جدی و مذاکرات برای رسیدن به یک قرارداد  10ساله
شروع شد تا این که در خرداد سال  95بعد از هشت
دور مذاکره ،با حضور نخست وزیر هند در تهران متن
قراردادتقریب ًانهاییشد.درهمانزمانقراردادموقتی
برای شروع کار نوشته شد که حدود شش سال است به
طور ساالنه تمدید می شود .وزیر سابق راه و شهرسازی
سال گذشته درباره مبلغ این تفاهم نامه به خراسان
گفته بود« :مبلغ تفاهم نامه  150میلیون دالر است.
آنها برای دو بسته تعهد دادهانــد که در یک مرحله
سرمایهگذاریکنند».اوهمانزماندربارهدالیلکندی
انجام تعهد هندیها در بندر چابهار هم گفته بود« :از
زمانی که دولت آمریکا برای چابهار معافیت تحریم
وضع کرد ،مقداری طول کشید تا هند یها بتوانند
مجوزهای مربوط را بگیرند و از اواخر سال  99شروع
به انجام تعهدات شان کردند ».با این حال ،کندی هند
در سرمایهگذاریهایی که متعهد شده بود ،باعث شد
زمزمههایی درباره حذف آن از ادامه همکاری در این
بندر مهم به گوش برسد.
▪درآمد بندر شهید بهشتی چابهار در سال های اخیر
آمــارهــای رسمی سازمان بنادر نشان میدهد که
اساسا از  ۱۹ماه گذشته ،بندر شهید بهشتی چابهار
 ۸۰درصد از فعالیتهای کانتینری و ترانزیتی خود را
از دست داده ،به طوری که مجموع عملیات کانتینری
این بندر بین سا لهای  ٢٠١٩تا  ٢٠٢٠از ۴٨۴۶
تیئییو (واحــدی بــرای انــدازه گیری معادل 6.1
متر کانتینر) به  ٨٣٠۶تیئییو رسید یعنی رشد
حدود  ٧٠درصد داشت اما در سا لهای  ٢٠٢٠تا
 ٢٠٢١علمیات کانتینری با افت  ٨٠درصد به ١۴۵٠
تیئییو کاهش پیدا کــرده اســت .البته به گزارش
ایلنا همین میزان عملیات هم به تخلیه کاالهای
اساسی وارداتی و بارگیری مواد معدنی و ساختمانی
صادراتی محدود شده و  99درصد از درآمد آن به
طرف هندی تعلق می گیرد.
▪چابهار میلیارد ریالی؛ جبلعلی میلیارد دالری!

خیلی ها از منطقه آزاد چابهار به عنوان رقیبی
برای منطقه آزاد جبلعلی امارات یاد می کنند اما
تفاوت نگاه به این دو بندر باعث شده شرایط آن ها
با هم بسیار متفاوت باشد .براساس گزارش شرق،
منطقه آزاد جبلعلی امارات حاال بهتنهایی حدود
 3.5برابر نفت ایران درآمد دارد و اقتصاد امارات
را از نفت بینیاز کرده است اما در ایران منطقه آزاد
چابهار ،عنوان حاشیهنشینترین منطقه ایران را
یدک میکشد و نهتنها فرودگاه و را هآهن مناسبی
ندارد بلکه حتی از راه آسفالته مناسبی برای عبور
کامیو نهای ترانزیتی برخوردار نیست .نکته قابل
تامل دیگر این که از بهمن سال گذشته منطقه آزاد
چابهار مدیرعامل ندارد و با سرپرست اداره می شود.

روزگار جدید
کارت خوان ها

بیش از  9میلیون کارت خوان غیر فعال شده اند ،کارت به کارت هایی که مشمول مالیات می شوند چه
ویژگی هایی دارند و شرایط جدید مالیاتی کارت خوان ها چگونه است؟

رعیت نواز -تا پیش از این که بحث اتصال کارت خوان ها به پرونده مالیاتی افراد مطرح شود ،دستگاههای کارت خوان در ایران
طرفداران زیادی داشت و تا دلتان بخواهد کارت خوانهای متعددی در اختیار دست فروش ها ،کسب و کارهای خانگی و...
وحتی متکدیان وجود داشت .تا این که در اواخر سال گذشته با هدف اجرای ماده  ۱۱قانون پایانه فروشگاهی قرار شد تمامی
درگاه های پرداخت از جمله کارت خوان و درگاه های پرداخت اینترنتی به پرونده مالیاتی افراد متصل شود و افراد برای این
کار باید به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه و برای اتصال درگاه های دریافت پول به پروندههای مالیاتی اقدام میکردند اما
برخی به خاطر فرار از مالیات یا ترس از باالرفتن مبلغ مالیاتی که باید بپردازند ،به این کار اقدام نکردند و کارت خوان بانکی
که داشتند ،مسدود شد .طبق گزارش ها بیش از  9میلیون کارت خوان به همین دلیل مسدود شده اند .در این میان برخی هم
به خیال این که سازمان امور مالیاتی را دور بزنند از مشتریان خود می خواهند به جای کشیدن کارت در دستگاه کارت خوان،
هزینه را به صورت کارت به کارت یا از طریق دستگاههای  ATMیا به صورت نقدی پرداخت کنند .البته همان طور که احتماال
شنیده اید ،با کارت به کارت هم دیگر نمیتوان از پرداخت مالیات فرار کرد .البته همه الزم نیست نگران مالیات کارت به کارت
کردنها باشند ،چون مالیات کارت به کارت هم مشمول حسابهای خاصی میشود که سعی داریم در این مطلب درباره آن
بیشتر توضیح دهیم .پس اگر نگران پرونده مالیاتی تان هستید یا میخواهید بدانید در چه صورتی کارت به کارتهای شما
مشمول مالیات میشود ،خواندن این مطلب را از دست ندهید.
▪هنوز هم تعداد کارت خوان ها  2برابر میانگین جهانی

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی
در خصوص تعداد دستگاه های کارت خوانی که غیر فعال
شده اند ،به ایرنا گفت« :با هدف سامان دهی کارت خوانها
و با همکاری بانک مرکزی ،از حدود  ۱۸میلیون و  ۷۷۹هزار
مورد ابزار پرداخت ،حدود هشت میلیون و  ۳۰۰هزار کارت
خوان به صورت فعال به پروندههای مالیاتی متصل و  9میلیون
و  ۴۰۰هزار دستگاه کارت خوان هم غیرفعال شدند ».نکته
قابل تامل این جاست که با وجود غیرفعال کردن بیش از 9
میلیون کارت خوان بازهم کشورمان دو برابر میانگین جهانی
پوز بانکی دارد .براساس این آمار در ایران تقریبا به ازای هر 10
نفر ،یک دستگاه پوز وجود دارد؛ این درحالی است که در دیگر
کشورهای جهان به صورت میانگین به ازای هر  20نفر یک
دستگاه کارت خوان بانکی وجود دارد.
▪قوانین جدید مالیاتی کارتخوانها

همان طور که پیش از این( 25تیر امسال) در گزارشی درهمین
صفحه درباره مالیات کارت به کارت نوشته بودیم ،روز گذشته
معاون سازمان امور مالیاتی گفت« :به صراحت اعالم میکنم
پس از یک سال که برای صنوف برگه تشخیص مالیات صادر
شد ،متوجه خواهند شد که واریز وجه از طریق دستگاههای
پوز یا از طریق کارت به کارت تفاوتی در میزان مالیات آن ها
نخواهد داشت و رویه خود را اصالح میکنند و دستگاههای پوز
را از کشوی خود بیرون میآورند ».البته سعید توتونچی در ادامه
تاکید کرد که مالیات کارت به کارت مشمول مردم عادی نمی
شودوفقطافرادیکهفعالیتتجاریواقتصادیدارند،تراکنش
های کارت به کارت شان مشمول مالیات می شود.
▪چگونگی تشخیص حساب افراد عادی از تجار

معاون سازمان امور مالیاتی روز گذشته درباره نحوه شناسایی
حسا بهای بانکی و تراکنشهای تجاری از حسا بها ی
غیرتجاری هم گفت« :بر اساس قانون حسا بهای شخصی
و حسا بهای تجاری ،حسا بهای مربوط به فعالیتهای
اقتصادی اعــم از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی باید
از هم تفکیک شوند .به گــزارش ایلنا ،وی افــزود« :تفکیک
حسا بهای فعالیتهای تجاری و حسا بهای شخصی از
طریق خوداظهاری صاحبان حساب انجام میشود».
▪نحوه خود اظهاری برای
حساب ها

بــه گفته مــعــاون ســازمــان امــور
مالیاتی نحوه خوداظهاری این

گونه است که پیامکی از سوی بانک مرکزی به افراد برای تعیین
حساب شخصی و تجاری ارسال میشود و افراد باید مشخص
کنند که کدام یک از حسا بهایشان برای مقاصد تجاری یا
غیرتجاری استفاده می شود و به بانک مرکزی اعالم کنند .او
درباره صحت خوداظهاری افراد گفت« :بانک مرکزی بر اساس
فعل و انفعاالت و تراکنشها ،این حسابها و ادعای افراد را
راستیآزمایی میکند .باید توجه داشت که حساب شخصی
یک آستانه مشخصی دارد و نمیتواند تراکنشها و واریــز و
برداشت آن از یک رقمی بیشتر باشد و فراتر برود و اگر افرادی
مدعی باشند که تمام حسابهای آن ها شخصی است ،بانک
مرکزی با الگوریتمهای طراحی شده و هوشمند ،تشخیص
میدهد که این حساب نمیتواند شخصی باشد .به طور مثال
حساب یک کارمند مشخص است و ورودی و خروجی مشخصی
دارد ،حال این که ممکن است در هر چند ماه یا چند سال یک
بار ورود و خروج پول قابل توجهی برای خرید مسکن ،خودرو
و ...داشته باشد و به طور کامل این تراکنشها و موارد قابل
شناسایی هستند ».بر اساس آن چه پیش از این گفته شده،
برای حسا بهای تجاری تعداد دفعات تراکنشها و میزان
مبالغ ،مالک قرار میگیرد و اگر این دفعات و حجم تراکنشها
از حدی فراتر برود ،بانک مرکزی آن را حساب تجاری میداند.
▪مراقب کارت بانکی تان باشید

با توجه به ایــن که حساب هایی که تراکنش هــای واریــزی
زیادی دارند به عنوان حساب تجاری شناخته می شوند ،باید
مراقب کارت و حساب بانکی تان باشید .بر اساس گزارش ها
هم اکنون در برخی مشاغل از جمله مطب برخی پزشکان و
همچنین برخی از آزمایشگاه ها با استفاده از کارت حساب
منشی یا کارکنان شان اقدام به دریافت وجه از بیمار یا مشتری
می کنند که در نهایت این موضوع می تواند باعث تشکیل
پرونده مالیاتی برای فرد شود.
▪کارت خوان ها را از کشو درآورید

بر اســاس آن چه معاون سازمان امــور مالیاتی گفته ،دیگر
استفاده نکردن از کارت خوان نمی تواند راهی برای فرار از
پرداخت مالیات باشد و تنها باعث زحمت برای مردم می شود و
بهتر است به جای مخفی کردن کارت خوان ها و وادار کردن به
کارت به کارت یا پرداخت از دستگاه های عابر بانک ،آن ها را از
کشوی میز در آورید .در ضمن بد نیست این نکته را هم بدانید
که رئیس سازمان امور مالیاتی  21تیر در برنامه رادیویی شهر
آفتاب اعالم کرد« :ما چیزی به این نام نداریم که بگوییم از پوز
مالیات میگیریم یا از کارت به کارت بلکه ما از سودخالصی که
از کسب درآمد مشاغل به دست می آید ،مالیات می گیریم».

