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پرونده روز

مالیات معامالت هسام بوریس افزایش منی یابد

2

رئیس کل سـازمان امور مالیاتی کشـور گفت :افزایش مالیات سهامداران
و سـهام شـرکتهای بورس در قالب هیچ طرحی در دسـتور کار نیسـت
و دریافت مالیات از عایدی سـرمایه شـامل سـود سـهام بورس نمیشود.
الیحـه مالیاتهـای مسـتقیم توسـط وزارت امـور اقتصـادی و دارایی به
دولـت ارسـال شـده که قـرار اسـت ،وزارتخانههـا و دسـتگاههای دولتی
نظـرات خـود را ارائـه کننـد و دربـاره آن بـه جمعبندی برسـند.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی دربـاره ایـن الیحـه میگویـد :بـا اصالح
قانـون مالیاتهـای مسـتقیم که کار آن به پایان رسـیده اسـت ،مجموع
درآمدهـای افـراد مشـمول مالیات میشـود.در این الیحه مسـائلی مانند

دریافـت مالیـات از عایـدی سـرمایه و مجمـوع درآمدهای افراد ،سـامان
دهـی معافیتهـای مالیاتـی و دریافـت مالیـات از املاک و خودروهـای
لوکـس و گـران قیمت پیشبینی شـده اسـت.در این بیـن ،برخی ادعاها
و گمانهزنیهـا نیـز مبنـی بر افزایش مالیات سـهامداران بـورس در قالب
ایـن الیحـه و دیگـر طرح های مشـابه مطرح شـد.
بـه نظـر کارشناسـان در صـورت خـروج سـرمایهها از بـورس کـه بازاری
شـفاف اسـت ،ایـن پولهـای سـرگردان به سـوی دیگر بازارهـای موازی
ماننـد ارز ،خـودرو ،طلا و مسـکن روانـه خواهـد شـد کـه بـرای اقتصاد
کشـور بسـیار زیانبار اسـت و تالطمهای شـدیدی را ایجاد خواهد کرد.

گزارش میدانی خراسان از روند پرداخت نرخ سود سپرده بانکی
و تفاوت نرخ در بانک های مختلف

نبض نرخ های سود ابنیک

رئیس کل سـازمان امور مالیاتی کشـور درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی
ایرنا در این باره گفت :مالیات بر سـهام بورس در دسـتور کار نیسـت.
«امیدعلـی پارسـا» افـزود :حتـی دریافـت مالیـات از سـود سـپرده های
بانکـی نیـز دنبـال نمیشـود ،زیرا مضرات اجـرای آن از مزایایش بیشـتر
است.
وی اظهـار کـرد :الیحـه مالیـات مسـتقیم بـه صـورت الیحه بـه دولت
رفته اسـت که مشـخص نیسـت بررسـی آن چه زمانی به پایان برسـد.
در آن جـا مالیـات بـر خودروهـا و املاک لوکس و گـران قیمت اعمال
میشود.

کـرده اسـت و پـس از ایـن مـدت ،دیگـر نمـی تـوان بـا چنین
نرخـی حسـاب بـاز کـرد و در خـارج از بازه زمانی یاد شـده نرخ
آن  15درصـد خواهـد شـد.حتی درصـورت برداشـت یا بسـتن
حسـاب هـم نرخ سـود بـه  10درصـد تقلیل مـی یابد.
در بانـک اقتصـاد نویـن هـم شـرایط مشـابهی حاکـم اسـت
بـا ایـن تفـاوت کـه سـود حسـاب هـای بلندمـدت یـک سـاله
 18درصـد اسـت امـا درصـورت بازکـردن حسـاب در صنـدوق
سـرمایه گـذاری ایـن بانـک ،نـرخ سـود بیـن  16تـا  19درصد
متفـاوت اسـت.
بانـک شـهر نیـز بـرای سـپرده هـای عادی یک سـاله نـرخ 18
درصـد مـی دهـد مشـروط بـه ایـن کـه تـا دو مـاه بـه سـپرده
دسـت نزنیـد امـا درصـورت برداشـت زودتر از دو ماه نرخ سـود
بـه  10درصـد کاهـش می یابـد .البته متصدی شـعبه این بانک
بـه خبرنـگار مـا مـی گوید :نوعـی صندوق سـرمایه گـذاری در
بـازار سـرمایه نیـز تحـت نظـر ایـن بانـک وجـود دارد کـه طی
دوسـال گذشـته نرخ سـود  20درصدی به مشـتریان داده است،
گرچـه نـرخ سـود تضمینـی آن  18درصد اسـت.

سوددهی طرح ها ،هبانه دور زدن قانون

بانـک کشـاورزی نیـز از دیگـر بانـک هایـی اسـت که بـا عنوان
سـپرده میلاد ،سـود  18درصدی به سـپرده گـذاران می دهد.
از متصـدی ایـن بانـک می پرسـم که روال عـادی بانک ها برای
سـود سـپرده  15درصد اسـت وبرای نداشـتن شبهه{شـرعی و
قانونـی} چـه بایـد کـرد کـه پاسـخ می دهـد :بانک کشـاورزی
پـول هـای سـپرده گـذاران را در طرح های کشـاورزی سـودده
ماننـد سـلف خـری برنـج یـا زعفـران یـا پـرورش آبزیـان و...
سـرمایه گـذاری مـی کنـد که حتما بـرای بانک چنین سـودی
را دارد  ،بنابرایـن مشـکلی بـه لحـاظ شـرعی وجـود ندارد.

سرپده های  15درصدی هم هنوز هستند

درحالـی کـه پیشـتر برخـی از بانـک هـا بـا اسـتفاده از روش هایی مانند اسـتفاده از صندوق های سـرمایه گـذاری در بورس ،مصوبه شـورای پول و اعتبـار برای تعلق
حسین بردبار
حداکثـر سـود  15درصـد بـه سـپرده هـای بلنـد مـدت عادی یک سـاله را دور مـی زدند اما ایـن روزها برخی از بانک ها علنا حسـاب های سـپرده سـرمایه گذاری
نویسنده
بلنـد مـدت بـا سـودهای باالتـر از  18تـا  20درصـد را بـرای مشـتریان بازمـی کنند ،این درحالی اسـت که براسـاس مصوبه شـورای پول واعتبـار در سـال  ، 95نرخ
سـود سـپرده هـای عـادی یـک سـاله  15درصـد تعییـن شـده بود .اگرچه سـال گذشـته پـس از افزایش تـورم ناشـی از جهش نـرخ ارز ،رئیس کل بانک مرکزی ،سـود سـپرده باالی  20درصـد را خط
قرمـز بانـک مرکـزی دانسـت تـا بـه ایـن ترتیـب عمال با نرخ سـود تا  20درصد نیز موافقت کرده باشد.بررسـی میدانی خبرنگار خراسـان حکایـت از آن دارد کـه این بانک ها با ارائـه بهانه هایی مانند
خصوصـی بـودن و سـرمایه گـذاری در طـرح های سـودده اقتصـادی درعمل از مصوبه شـورای پول و  اعتبـار تخطی می کنند.
بـرای بررسـی بیشـتر بـه یکی از شـعب بانک آینـده در ورودی
یکـی از خیابـان هـای فرعـی پایتخـت مـی رویـم ،از متصـدی
بانـک دربـاره شـرایط بـاز کـردن حسـاب سـپرده  50میلیونـی
مـی پرسـیم ،مـی گویـد که مـا به سـپرده های بلنـد مدت یک
سـاله سـود  20درصـدی مـی دهیـم بـه شـرط این کـه تا یک
مـاه برداشـت نکننـد ولـی بعـد از یک مـاه در صورت برداشـت
نـرخ  20درصـد باقـی مـی ماند .این در حالی اسـت که شـرایط
در بانـک پارسـیان اندکـی متفـاوت اسـت ،سـپرده یـک سـاله
ویـژه ایـن بانـک نـرخ  19درصدی دارد به شـرط ایـن که تا دو
مـاه بـه سـپرده دسـت نزنیـد اما سـپرده یک سـاله عـادی این
بانـک نیـز نـرخ  19درصـدی دارد اما درصورت برداشـت بعد از
یـک مـاه نـرخ آن بـه  10درصـد کاهش مـی یابد.
در بانـک ایـران زمیـن نیـز شـرایط مشـابهی حاکـم اسـت .بـه
شـعبه ای خلـوت در حاشـیه یکـی از میـدان هـای اصلی شـهر

فوتو
فن

مـی رویـم ،متصـدی بانـک مـی گویـد کـه  20میلیون سـپرده
را بـه صـورت عـادی بـا سـود  20درصدی درقالب یک حسـاب
سـرمایه گـذاری عـادی بازمـی کند .می پرسـیم اگر وسـط کار
بخواهیم حسـاب را ببندیم ،نرخ سـود چقدر می شـود؟ پاسـخ
مـی دهـد19 :درصـد .ایـن درحالـی اسـت کـه برخـی از بانـک
هـا در صـورت بسـتن زودهنـگام حسـاب بلند مدت یک سـاله،
نـرخ سـود آن را بـه حسـاب هـای کوتاه مدت یعنـی  10درصد
تقلیـل مـی دهنـد .بـه ایـن متصـدی بانـک مـی گویم کـه چرا
شـرایط شـما متفـاوت از دیگـر بانک هاسـت؟ پاسـخ می دهد:
شـما اگـر  20میلیـون تومـان پـول داشـته باشـید بـا شـرایط
یکسـان ،پولتـان را در بانـک ملـی سـپرده گـذاری مـی کنیـد
یـا بانـک ایـران زمیـن؟ مـی گویـم :خـب معلـوم اسـت بانـک
ملـی .مـی گویـد« :مـا بایـد تفاوتی بـا بانک های دولتی داشـته
باشـیم»؛ البتـه تفـاوت داشـتن نبایـد موجب شـود کـه مصوبه

باالتریـن مرجـع نظـام پولـی کشـور دور زده و نقض شـود.

حساب های بلندمدت  18درصدی

برخـی از بانـک ها نیز حسـاب هـای بلندمدت عادی یک سـاله
را بـا نـرخ سـود  18درصـد بازمـی کنند .بانک سـرمایه از جمله
آن هاسـت کـه حسـاب سـپرده عـادی یک سـاله را بـدون اتکا
بـه بـازار سـرمایه یـا طـرح خاصـی و بـدون هیچ قید و شـرطی
بـه نـام افـراد بـاز می کنند .ایـن نکته را متصدی یکی از شـعب
ایـن بانـک در میـدان فاطمـی تهران به گزارشـگر ما می گوید و
مـی افزایـد :ایـن حسـاب هیـچ نام خاصـی ندارد و یک حسـاب
عـادی بلندمـدت سـالیانه اسـت .ایـن درحالی اسـت کـه برخی
از بانـک هـای دیگـر بـه صورت محـدود و موقت چنین حسـاب
هایـی را بازمـی کننـد .مثلا بانک ملت حسـاب گواهی سـپرده
بـا سـود 18درصـد را بـه مـدت شـش روز از  16بهمن مـاه دایر

خرید وسایل برقی کوچک جهیزیه
در شـماره هـای گذشـته بـه
حانیه زحمتکش
چگونگـی خریـد جهیزیـه
روزنامه نگار
اقتصادی اشـاره کردیم .در شماره
قبـل نیـز بـه خریـد لـوازم بزرگ
جهیزیـه پرداختیـم .در ایـن شـماره بـه بررسـی خریـد انـواع لوازم
برقـی مخصـوص آشـپزخانه و اتاق های دیگر مـی پردازیم.در خرید
لـوازم برقـی کوچـک تـر و بـا کارایـی های متنـوع ،دقـت کنید که
همـان وسـیله ای را بخریـد کـه کارایـی موردنیـاز شـما را داشـته
باشـد.در صـورت خریـد اضافه یـا مازاد بر نیاز یا صرفا جهت چشـم
و همچشـمی ،به زودی پشـیمان خواهید شـد!چه بسیار کسانی که
بعـد از گذشـت چندیـن سـال از جشـن عروسـی و خریـد جهیزیه
خـود ،حتـی یک بـار هم از لـوازم برقی غیرضروری اسـتفاده نکرده
انـد.در هنـگام خریـد لوازم برقی به مارک وسـیله ،کـم مصرف یا پر
مصـرف بـودن آن ،نوع کاربری،داشـتن دفترچه ضمانـت یا گارانتی
و اعتبـار فروشـگاه محـل خریـد ،دقـت کنید.
 1آب میوه گیری:
یکـی از خریـد هـای واجـب و مهـم بـرای هر جهیزیـه ای خرید آب
میـوه گیری اسـت .این وسـیله کاربـردی در تمام فصول سـال مفید
خواهـد بـود .بنابرایـن در خریـد ایـن وسـیله تردیـد نکنیـد .نوع کم
مصـرف آن باعـث خواهـد شـد تـا دسـتگاه شـما عمر طوالنـی تری
داشـته باشد.سـعی کنید در هنگام خرید ،اجزای قسـمت تفاله گیر
آب میـوه گیـری رانیز بررسـی کنید.

 2چرخ گوشت:
اگـر اهـل خرید گوشـت چـرخ کرده از بازار نیسـتید،این وسـیله
قطعـا بـه درد شـما خواهـد خـورد .در غیـر ایـن صـورت تنهـا
وسـیله ای خواهـد بـود کـه گوشـه کابینـت شـما را پـر خواهـد
کرد.درهنـگام خریـد چـرخ گوشـت دقـت کنیـد کـه تیغههـا و
صفحـات بـرش درون دسـتگاه ضدزنـگ باشـد .ضـد زنـگ بودن
ایـن قطعـات مانـع از زنـگ زدن و فرسـودگی آن هـا بعـد از
شستوشـوهای مکـرر میشـود.یکی از مهمتریـن ویژگیهـای
چرخگوشـت قـدرت موتـور و سیسـتم چرخـش معکـوس آن
اسـت .هنـگام انتخـاب چرخگوشـت بـه میـزان قـدرت و تـوان
موتـور آن نیـز توجـه کنیـد.
 3خردکن یا غذاساز؟
بسـیاری از خانـم هـا در آشـپزخانه بـه دلیـل دغدغـه زیـادی
کـه دارند،بـه دنبـال یـک یـار کمکـی می گردنـد.در ایـن هنگام
غذاسـاز یـا خردکـن بـه کمـک شـما خواهـد آمد.برخـی از انواع
غذاسـاز دارای کاربردهـای فـراوان و به عبارتی چندکاره هسـتند
و برخـی دیگـر نیـز تنهـا یـک کار را انجـام مـی دهند.خیلـی از
افـراد بـه جـای خریـد غذاسـاز بـا حجم زیـادی از لـوازم جانبی،
اقـدام بـه خریـد یـک خردکن مناسـب مـی کنند،چرا کـه هم از
لحـاظ کارایـی و هـم از لحـاظ قیمـت بـه صرفـه تـر اسـت .اکثر
افـراد تنهـا از چنـد کاربـرد غذاسـاز اسـتفاده مـی کننـد و تنهـا
هزینـه اضافـه ای را بابـت خریـد لـوازم جانبـی آن مـی پردازند.

این روزها برخی
از بانک ها علنا
حسابهایسپرده
سرمایه گذاری بلند
مدت با سودهای
باالتر از 18تا
 20درصد را برای
مشتریانبازمیکنند،
این درحالی است
که براساس مصوبه
شورای پول واعتبار
در سال  95نرخ
سود سپردههای
عادی یک ساله 15
درصد تعیین شده
بود

 4همزن
اگـر اهـل پختن کیک و شـیرینی هسـتید قطعـا همـزن را خریداری
مـی کنیـد .انـواع همزن به دو دسـته با کاسـه و بدون کاسـه تقسـیم
می شـود.همزنهای برقی کاسـهدار معموال قیمت باالتری نسـبت به
همزنهـای برقـی بـدون کاسـه دارنـد .حجـم کاسـهها در همزنهای
ن باواحد لیتـر اندازه
مختلـف ،متفاوت اسـت .ظرفیت کاسـه این همز 
گیـری می شـود پس ضروری اسـت که شـما در هنـگام خرید ،حتما
همزنـی دارای ظـرف متناسـب بـا ظرفیـت مـورد نیازتـان خریـداری
کنیـد .کاسـههای ایـن همزنها نیز اسـتیل یا شیشـهای هسـتند که
شـما بسـته به سـلیقه و بودجهای که دارید ،آن را انتخاب می کنید.
 5پلوپز ،زودپز،آرام پز
اگـر شـاغل هسـتید حتمـا یـک یـا دو مـورد از ایـن کاالهـا را بـرای
جهیزیـه خـود تهیـه کنیـد چرا که خریـد آن باعث صرفـه جویی در
وقـت و زمـان شـما،خواهد بود.امـا اگر شـاغل نیسـتید پلوپز یـا آرام
پـز شـاید کمتـر بـه کار شـما بیاید.زودپز همـان طور که از اسـمش
پیداسـت شـما را در تدارک هرچه سـریع تر یک وعده غذایی یاری
مـی کنـد .باتوجـه بـه خطرنـاک بـودن زودپز ،سـعی کنیـد آن را از
برندهـای معتبـر تهیـه و بـه جنس بدنه اسـتیل آن نیـز توجه کنید.
 6اتو و اتو پرس
یکـی از بخـش هـای مهم و حسـاس جهیزیـه ،خرید اتو اسـت .اتو که
شـامل انـواع سـاده ،بخـار و پرس مـی شـود دارای رنج(طیف) قیمتی
متفـاوت در بـازار اسـت.قدرت اتـو پرس یکی از فاکتورهایی اسـت که
بایـد بـه آن توجـه کنید .به طور مثال اگر شـما بیشـتر پارچه هایی از
جنـس الیـاف طبیعی مثل ابریشـم ،کتان و ...یـا از پارچه های ضخیم
ماننـد جیـن و ...اسـتفاده میکنید ،به اتو پرسـی با قـدرت بخار دهی

درایـن میـان متصـدی یکـی از شـعب بانک انصار کـه به تازگی
در حـال ادغـام در بانـک سـپه هسـتند بـا مراجعه گزارشـگر ما
و جسـت وجـوی سـپرده گـذاری بـا نـرخ سـود بـاال مـی گوید
کـه امـکان جـذب سـپرده بـا نـرخ سـود باالتـر از  15درصـد
نداریـم ،مـی پرسـم آیـا دلیـل ایـن مسـئله بـه موضـوع ادغـام
بازمـی گـردد کـه پاسـخ منفی اسـت و مـی گویـد چنین طرح
هایی در گذشـته داشـته ایم ولی االن سـقف اعتباری آن تمام
شـده اسـت و تنها سـپرده بلندمدت یک سـاله با نرخ سـود 15
درصـد بازمـی کنیم.
بانـک صـادرات نیـز تنهـا با نرخ سـود  15درصد سـپرده عادی
سـالیانه بـاز مـی کنـد امـا هنوز در قالـب طرح صندوق سـپرده
پایـدار کـه نوعـی صندوق سـرمایه گذاری بازار سـرمایه اسـت،
سـپرده بـا نـرخ  20درصـد جـذب می کنـد و عمال ایـن جا هم
مصوبـه شـورای پـول و اعتبار دور زده می شـود.

شیوه دور زدن در برخی از ابنک های دولیت

بانـک ملـی ایـران نیـز کـه جـزو قدیمی تریـن بانک هـای دولتی
کشـورمان اسـت ،در صورتـی کـه میـزان سـپرده از  50میلیـون
تومـان بگـذرد ،سـود  18درصـدی بـه سـپرده گـذار پرداخت می
کنـد .متصـدی شـعبه ایـن بانـک به گزارشـگر مـا می گویـد :این
سـود مربـوط بـه صنـدوق هـای سـرمایه گـذاری نیسـت بلکه به
سـپرده هـای یک سـاله بـاالی  50میلیون تومان تعلـق می گیرد
ولـی سـپرده هـای یـک سـاله زیـر  50میلیـون تومـان سـود 15
درصـدی دریافـت می کنند .وضعیت در بانک سـپه متفات اسـت.
درایـن بانـک منـوط به ایـن که رقم سـپرده از  300میلیون تومان
بگـذرد ،سـود  19درصـدی بـه حسـاب تعلـق مـی گیرد.ایـن هم
یـک حسـاب سـپرده یـک سـاله مـی خواهـد و صنـدوق نیسـت.
البتـه بـه گفتـه یکی از متصدیان شـعب بانکی در بانک سـپه قرار
اسـت طی چند روز آینده که سررسـید اوراق مشـارکت این بانک
فـرا مـی رسـد ،اوراق مشـارکت جدیـد با نرخ سـود  18درصد بین
متقاضیـان توزیع شـود.
قس

م
ت چهارم

بـاال نیـاز داریـد یا اگر از پارچه هایـی با الیاف مصنوعی
یـا ترکیبـی اسـتفاده می کنیـد به اتوی بـا قدرت بخاردهـی باال نیاز
ندارید.همچنین نوع برند ،پایه تلسـکوپی ،جنس دسـتگیره اتو و اندازه
صفحـه اتوکشـی از دیگـر مـوارد مهـم هنـگام خریـد اتو پرس اسـت.
در هنـگام خریـد اتـو بخـار و سـاده نیز بـه برند ،میـزان مصرف،میزان
بخاردهـی و نـوع جنـس کفی اتـو دقت کنید.
 7سشوار:
خریـد سشـوار یکـی از کاالهـای مهـم هر منزلی اسـت .معمـوال اکثر
افراد سشـوار را در سـبد خرید عروسـی قرار می دهند و آن را به عنوان
هدیـه بـرای عـروس یا داماد خریـداری می کنند.اما باز هم الزم اسـت
نـکات مربـوط بـه ایـن خرید مهـم ذکر شـود.در هنگام خرید سشـوار
بـه تـوان سشـوار،درجات حرارتی مختلف ،وزن سشـوار ،قابلیت تنظیم
باد سـرد و باد گرم،طول سـیم ،سـر پخش کننده و کم صدا بودن آن
توجه کنید .این را نیز در نظر بگیرید که برای خرید سشـوار باکیفیت
و مناسـب بایـد هزینـه بیشـتری کنار بگذاریـد .این سشـوارها معموال
عمـر طوالنیتـری دارنـد حتی اگر هـر روز هم از آن ها اسـتفاده کنید.

 8چرخ خیاطی:
چـرخ خیاطـی را تنهـا در صورتی که در هنـر خیاطی مهارت دارید
خریـداری کنیـد ،در غیـر ایـن صورت فقط پول خـود را دور ریخته
ایـد! اگـر در خیاطـی مهارتـی نداریـد ،بهتـر اسـت به خیـاط خانه
هـا مراجعه کنید.
در این شـماره سـعی کردیم انواع لوازم برقی ملزوم را ذکرکنیم ،اما باز
هـم هرنـوع خریـدی به خود خریدار و نیاز او بسـتگی دارد .نیاز سـنجی
قبـل از خریـد و چشـم پوشـی از حرف های دیگـران و کنترل هزینه ها
باعث داشـتن خریدی لذت بخش و جهیزیه ای ماندگار خواهد شـد.

