مالیات جدید بر معامالت مسکن؛ چرا و چگونه؟

2

شنبه  26بهمن  - 1398شماره 53
شماره 20318

پرونده روز

بـه گـزارش تسـنیم بررسـی الیحـه جدیـد مالیاتـی دولـت نشـان
میدهـد ،بـرای املاک دو نـوع مالیـات مسـتقل سـاالنه و عایـدی
لحـاظ شـده اسـت کـه مالیـات عایـدی املاک شـامل هیـچ گونـه
معافیتـی نخواهـد بـود .بـر اسـاس مـاده  ۴الیحـه تنظیمـی وزارت
اقتصـاد ،نـرخ هـای مالیـات بـر عایـدی بـر اسـاس مـدت تملـک
عبـارت اسـت از یـک سـال و کمتـر  ۲۵درصد ،بیش از یک سـال تا
شـش سـال بـه ازای هـر سـال معـادل  2.5واحد درصد نـرخ مذکور
کاهـش مییابـد و بـرای هفـت سـال و بیشـتر ایـن نـرخ حـدود ۱۰

درصـد اسـت.همچنین بـر اسـاس مـاده  ۱۳الیحـه جدیـد دولـت،
کلیـه مالـکان نسـبت بـه جمـع ارزش روز املاک مسـکونی خـود و
فرزنـدان صغیـر تحـت تکفـل خـود در پایان هر سـال مجموع ارزش
آن هـا بیـش از  ۵میلیـارد تومـان باشـد تـا مبلـغ  ۷میلیـارد تومان
نسـبت بـه کل ارزش مشـمول یـک در هزار مالیات قـرار می گیرند.
ایـن رونـد بـه صـورت پلکانـی ادامـه داشـته و به نسـبت مـازاد ۴۰
میلیـارد تومـان شـش در هـزار مالیـات گرفتـه میشـود .بنابرایـن
املاک بـا ارزش کمتـر از  5میلیارد تومان مشـمول معافیت مالیاتی

قـرار مـی گیرند .گفتنی اسـت ،جـدای از درآمدزایـی مالیاتی ،دیگر
هـدف از وضـع مالیـات بـر عایـدی سـرمایه ،حـذف سـوداگری در
بـازار معاملات املاک اسـت ،بـر ایـن اسـاس در ایـران بسـیاری از
معامالت که متاسـفانه حجم و سـهم آن نیز مشـخص نشـده مربوط
به فضای داللی و سـوداگری اسـت .در واقع در بازار ملک و مسـکن
کشـور سـه نوع مصرف حقیقی ،سـرمایهای و سـوداگری وجود دارد
که باید این الیحه بتواند تقاضای سـرمایهای و سـوداگری را از بازار
حـذف و تقاضـای حقیقـی خریـد مسـکن را تقویـت کند.

برای جا به جایی پول در بانکها چه مواردی را باید رعایت کرد؟

محدودیتهای انتقال پول برای مشرتیان ابنیک
«یکـی از آشـنایان مـا مـی خواسـت در پیـش فـروش خودرویـی اخیـر ثبـت نـام کنـه .منتهـا آخریـن سـاعات بازبودن ظرفیت ها متوجه شـده بـود و به رغم داشـتن موجودی در حسـاب های کارتی ،پول هاش سـرجمع نبـود .نزدیک ظهر به مـن زنگ زد و بعـد از تعریف
محمد حقگو
ماجـرا گفـت کـه پـول تـوی کارت هـای بانکـی ام هسـت امـا چـون سـقف انتقـال هر کارت از خودپرداز سـه میلیون تومانه  از طرف دیگه  14میلیون کم دارم ،کسـری پولم جور نمیشـه .توی کارتت پـول داری برام واریز کنی؟ دسـت بر قضا من هم اون سـاعت موجودی
نویسنده
کارتـم بـه یـک میلیـون هـم نمـی رسـید .ازش عذرخواهـی کـردم ،امـا بـا توجـه بـه تجربـه قبلی ،بهش گفتم :خـودت هم می تونی ایـن کار رو انجام بـدی .گفت چطوری؟ گفتـم .خونه ات کـه نزدیک بانکه ،اگه بـه هم بجنبی ،می تونی تا بانک تعطیل نشـده ،ایـن کار رو
انجـام بـدی .بعـد راهنمایـی اش کـردم کـه پایانـه داخـل شـعبه هـا سقفشـون  15میلیـون تومانـه و بـا تجمیـع مبالـغ کارت ها و رسـوندن خـودش به نزدیک ترین شـعبه ،می تونه آنی تا این سـقف پول منتقل کنه .رفت و در نهایت کارش انجام شـد و با خوشـحالی ،شـیرینی مـا رو هـم داد! اما بعدش خیلی
شـاکی بـود کـه چـرا ایـن همـه محدودیـت بـرای انتقـال پـول درسـت کـرده انـد؟ مـن بـا توجـه به بررسـی هایی که قبلاً در این زمینه داشـتم ،توضیحاتی بهـش دادم کـه در نهایت نه کاملاً بلکه تاحدی قانعـش کرد .در ایـن گزارش به خالصـه ای از این بررسـی هـا و آخرین محدودیت نقـل و انتقاالت
پـول از طریـق سـامانه های بانکی اشـاره می کنیم.

 5شگرد دالالن در اوج تب و اتب دالر

در نـگاه اول ،شـاید ایـن محدودیـت هایـی کـه اکنـون در نقـل و
انتقـاالت بانکـی مـی بینیم ،دسـت و پاگیر باشـند .به ویـژه این که
بـا ایـن تـورم هـای دو رقمـی ارزش پـول روز بـه روز پاییـن تر می
آیـد و نیـاز بـه انتقـال مبالغ باالتر ،بیشـتر می شـود ،امـا باید گفت
بخشـی از ایـن ماجـرا ،بـه مسـائل مهـم دیگری از قبیـل جلوگیری
از پول شـویی و سـوء اسـتفاده های کالن از ابزارهای نقل و انتقال
بانکـی بـر مـی گـردد .موضوعـی کـه از زمان بحـران ارزی پارسـال
جـدی تر شـد.
در سـال  97و در شـرایطی کـه شـاید سیسـتم مالیاتـی ،هنـوز در
ابتـدای راه شناسـایی فعالیت های داللی بـود ،بانک مرکزی جریان
آزاد و بـی حسـاب و کتـاب پـول در سـامانه هـای بانکـی را محدود
کـرد .ایـن اقـدام هـم چـاره سـاز شـد و هم نشـان داد که سیسـتم
پولـی کشـور تـا چـه حـد در بنیـان هـای منطقـی و اجرایـی خود،
فرسـوده یا پوسـیده بوده اسـت .در آن زمان ،رفتارشناسـی سـفته
بـازان ارزی ،ایـن واقعیـت را آشـکار کرد که حیات آن ها وابسـته به
گـردش سـریع پـول های داللی بـا میزان باال و آنی اسـت تا بتوانند
بـه بـازار ارز حملـه کنند .در حالی که مردم عادی تقاضای سـریع و
نقـد بـه ایـن حد نداشـته و ندارنـد .برخی از ترفندهای سـفته بازان
و پـول شـویان ارزی بـه صورت زیر شناسـایی شـد:
 1آن هـا چـک هـای تضمینـی بانکی را در جریـان خرید و
فـروش هـای کالن ارزی ،پشـت نویسـی می کردند تـا از این
مسـیر در بـازار ارز رد گـم کننـد و از چشـم نهادهای نظارتی
دور بمانند.
 2آن هـا در شـرایطی کـه انتقـال کارت بـه کارت در
دسـتگاه هـای خودپـرداز محـدود بـود ،از فضـای بـاز انتقال
پـول از طریـق کارت کشـیدن در دسـتگاه هـای کارت خوان
فروشـگاهی بـرای نقـل و انتقـال پـول سـوء اسـتفاده مـی
کردنـد .چـرا کـه ایـن دسـتگاه هـا ،خـود بـه حسـاب هـا و
کارت هـای بانکـی متصـل اسـت.
 3ردگیـری اینترنتـی دسـتگاه های کارت خوان مشـخص
کـرد برخـی از آن هـا از خـارج از کشـور تغذیـه مـی شـوند و
بنابرایـن ظـن عملیـات خرابکارانـه در بخشـی از بـازار تا حد
زیـادی بـه یقین تبدیل شـد.
 4از طـرف دیگـر معلـوم شـد برخـی اقـدام به تهیـه کارت
هـای متعـدد از بانـک هـای متعـدد کـرده انـد و سـپس از
طریـق آن هـا و دسـتگاه پـوز ،عملیـات داللـی خـود را انجام
مـی دادند.
 5آن هـا عملیـات خاصـی را همچنیـن بـا علـم بـه نحـوه
محاسـبه سـود روزشـمار بانـک هـا انجـام مـی دادنـد .بـه
ایـن صـورت کـه اول صبـح ،هنگامـی کـه بـازار ارز معمـوالً
کمتریـن نـرخ هـا را داشـت ،سـپرده های کوتـاه مدت خود
را از بانـک خـارج مـی کردند و در بـازار ارز ،ارز می خریدند.

فوتو
فن

سـپس طـی روز ارز را در نـرخ هـای باالتـر مـی فروختنـد و
تـا قبـل از بسـته شـدن حسـاب هـای روزانـه ،مبالـغ را بـه
حسـاب هـای بانکـی بـر مـی گرداندنـد .بـه ایـن ترتیب هم
بـا توجـه بـه فرمـول محاسـبه سـود روزشـمار ،سـود بانکی
آن هـا برقـرار بـود و هـم از نوسـان گیری در بازار ارز ،سـود
مـی بردند.

اپتک ابنک مرکزی برای محارصه سوداگران پول

در مقابـل ایـن جریـان هـای مخـرب کـه می رفـت بـر کل اقتصاد
ایـران اثـر بگـذارد ،بانـک مرکـزی از سـال گذشـته اقـدام بـه وضع
محدودیـت هـای جدیـد بـر سـر راه تراکنـش هـای بانکـی و نیـز
ابزارهـای انتقـال پـول کـرد .اقداماتـی که البته همسـو بـا تجربیات
جهانـی بـود .بـه عنـوان مثـال ،به تدریـج پوزهای با منشـأ عملیات
بانکـی خـارج از کشـور ،از چرخه پولی کشـور حذف شـدند .پشـت
نویسـی چـک هـای تضمینی بانک ها ممنوع شـد .سـود روزشـمار
بانکـی بـه مـاه شـمار تغییـر یافـت و به تازگی نیز روسـای شـعبات
بانکـی موظـف شـدند تـا تراکنـش های کالن حسـاب های شـعبه
خـود را رصـد و شناسـایی کامـل کنند تا از سلامت آن ها از منظر
پول شـویی اطمینـان یابند.

سقف محدودیت تراکنش های ابنیک

امـا یکـی از اقدامـات مهـم بانک مرکـزی ،محدودیـت تراکنش های
بانکـی بـود .اگـر چـه برخی از محدودیت ها از قبل هم وجود داشـت،
امـا ،بـه طـور هوشـمندانه ،برخـی محدودیـت های جدید هـم به آن
هـا اضافـه شـد .بدیـن ترتیب هم اینک میـزان تراکنش هـا از طریق
ابزارهـای غیـر حضـوری کـم شـده و انتقـال باالتـر پـول به سـامانه
هـای حضـوری در بانـک هـا (ماننـد پایانه های داخل شـعب) محول
شـده اسـت .در ایـن بـاره ریز ایـن محدودیت ها طبق گـزارش اخیر
خبرگـزاری هـای تسـنیم و ایبنا به شـرح زیر اسـت:

اتزه ترین مقررات ضد پول شویانه کارت های هدیه

شتاب (انتقال کارتی)
خودپـرداز :سـقف برداشـت وجـه هـر کارت روزانـه 200
هـزار تومان.
خودپـرداز :سـقف انتقـال وجه بین بانکی هـر کارت روزانه
 3میلیون تومان.
پایانـه فـروش :سـقف خریـد هـر تراکنـش حداکثـر 50
میلیـون تومـان و سـقف خریـد هـر کـد ملـی روزانـه 100
میلیـون تومـان.
پایانه شـعب :سـقف انتقال وجه بین بانکی روزانه حداکثر
 15میلیـون تومان به ازای هر کارت.
موبایـل بانک :سـقف انتقـال وجه بین بانکـی روزانه همراه
(بانـک هـا)  3میلیـون تومـان و سـقف ایـن مبلـغ از طریـق
اپلیکیشـن  1میلیـون تومـان به ازای هـر کارت.
اینترنـت بانـک :سـقف انتقـال وجه بیـن بانکـی روزانه 3
میلیـون تومان.
تمـام تراکنـش هـای غیرحضـوری کارتـی بـاالی 100هزار
تومـان نیـاز به رمـز پویـا دارند.
انتقال وجه درون بانکی
سـقف تراکنـش هـای غیرحضـوری روزانـه حداکثـر 100
میلیـون تومان و در شـعب حداکثر یک میلیـارد تومان به ازای
هـر کـد ملی(بیشـتر از یک میلیارد مسـتلزم ارائه اسـنادمثبته).
سـقف انتقـال وجـه درون بانکـی بـا رعایت این شـرایط ،در
بانـک هـای گوناگـون و درگاه هـای مختلف ،متفاوت اسـت!
سـقف روزانه دریافت وجه نقد از شـعبه حداکثر 15میلیون
تومـان اسـت و بیـش از آن نیازمنـد تکمیـل فـرم مخصـوص
مبـارزه با پول شـویی اسـت.

از آن جایـی کـه کارت هـای هدیه می تواننـد به عنوان یکی از ابزارهای
پـول شـویی مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گیرنـد ،بـه تازگی کمیسـیون
مقـررات و نظـارت موسسـات اعتبـاری ،نیـز برای سـامان دهـی صدور
و اسـتفاده از ایـن کارت هـا دسـتورالعمل ویـژه ای صادر کرده اسـت.

بانک مرکزی در
راستای مبارزه با
پولشویی و سفتهبازی
ارزی ،از سال
گذشته اقدام به
وضعمحدودیتهای
جدید بر سر راه
تراکنش های بانکی
و نیز ابزارهای انتقال
پول کرد به عنوان
مثال ،به تدریج
پوزهای با منشأ
عملیات بانکی خارج
از کشور ،از چرخه
پولی کشور حذف  
و پشت نویسی
چکهایتضمینی
بانکها ممنوع شد

ساتنا (انتقال حسابی)
تراکنـش هـای حضـوری سـاتنا :روزانـه حداکثـر یک
میلیـارد تومـان (بیشـتر از یـک میلیـارد مسـتلزم ارائه اسـناد
مثبتـه اسـت) .حداقـل مبلـغ قابـل انتقـال15 :میلیـون تومان.
تراکنش هـای غیرحضوری سـاتنا(اینترنتی) :سـقف
روزانـه حداکثـر 100میلیـون تومـان و کـف آن حداقـل
15میلیـون تومـان اسـت.

در آسـتانه سـال نـو علاوه بـر
حانیه زحمتکش
خوشـحالی و هیجـان از نزدیـک
روزنامه نگار
شـدن بـه فصـل بهـار ،مسـائلی
ذهـن را درگیـر مـی کنـد .یکی از
ایـن مسـائل نحـوه میزبانـی از مهمانان عید اسـت .بـرای ایرانیان که
بـه مهمـان نـوازی شـهرت دارنـد ،طبیعی اسـت که نسـبت بـه این
مسـئله حساسـیت ویـژه نشـان بدهند .میزبانـی در عید نـوروز آداب
مخصـوص بـه خـود را دارد .تهیه آجیل،میوه،شیرینی،شـکالت،چای
و.....هـر کـدام بـه نـوع خود نیاز به تمهیـدات خاص خـود را دارند.اما
باتوجـه بـه شـرایط اقتصـادی کنونـی الزم اسـت هنگام خریـد برای
عیـد بـه قیمـت ها،کیفیـت ،مقـدار و....توجه کنیم .گاهـی قیمت ها
در بـازار آن چنـان نجومـی مـی شـود که میزبان ترجیـح می دهد به
مهـارت هـای خـود روی بیـاورد تا بتوانـد با هزینه کمتـر خوراکی با
کیفیـت تـری را برای میزبانی تهیه کنـد.از مزایای خوراکی هایی که
داخـل خانـه تهیـه می شـوند مـی توان بـه تمیزی و مـورد اطمینان
بـودن آن هـا اشـاره کرد.یکـی از مـواردی کـه مـی تـوان آن را بـرای
عیـد در منزل تهیه کرد»،شـکالت» است.شـکالت از جمله خوراکی
هایی اسـت که در انواع و بسـته بندی های مختلف تهیه می شـود،
امـا معمـوال در عیـد نـوروز آن را بـه صورت فله خریـداری می کنند.
قیمـت یـک کیلـو شـکالت از حـدود  20هـزار تومان شـروع و حتی
تـا ۲۵۰هـزار تومـان نیـز ادامـه مـی یابد.انواع شـکالت بسـته به نوع
مـوادی کـه در آن بـه کار رفته اسـت می تواننـد ذائقه های مختلفی
را دربـر بگیرنـد .اکنـون به بررسـی چند روش پخت شـکالت خانگی
یـا دسـت سـاز مـی پردازیـم تا در آسـتانه سـال نو از هنر خـود برای

برش شکالیت

مواد الزم
آرد یک و نیم پیمانه  -بیکینگ پودر یک قاشق مرباخوری
 نمـک   نصـف قاشـق مرباخوری  -کره هم دمـای اتاق  113گرم شـکر یـک پیمانـه  -تخـم مرغ یک عدد بـزرگ  -وانیل کمیمواد الزم برای الیه برش های شکالتی
کـره  113گـرم  -عسـل نصـف پیمانـه  -شـکر یک چهـارم پیمانه
 خامـه یـک چهـارم پیمانـه  -بـادام زمینی تفـت داده یک پیمانهمواد الزم برای رویه
چیپس های شکالتی  :یک پیمانه
طرز تهیه برش های شکالتی برای نوروز :
فـر را روی  175درجـه سـانتی گـراد تنظیـم و سـینی مناسـب را
بـا کاغـذ روغنـی آمـاده کنید.بـرای تهیه الیـه ،آرد ،بیکینـگ پودر و
نمـک را بـا هـم مخلـوط کنید.کـره و شـکر را بـا هم بزنید تا سـبک
شود.سـرعت همـزن را کاهـش دهیـد و تخـم مـرغ و وانیـل را به آن
اضافـه کنید.مـواد را هـم بزنیـد تـا خمیر نـرم به دسـت بیاید .خمیر
را در سـینی پهـن کنیـد و بـه مدت  30-25دقیقـه در فر قرار دهید.
آن را از داخـل فـر در بیاوریـد و بگذاریـد خنک شـود.برای تهیه مواد
داخـل ،کـره را روی حـرارت مالیم آب کرده ،عسـل ،شـکر و خامه را
اضافـه کنیـد و در صورتـی که مرتب هم می زنیـد بگذارید به جوش
بیاید.پـس از غلیـظ شـدن از روی حـرارت بردارید .بـادام زمینی را به
مـواد اضافـه کنیـد و روی مـوادی کـه از قبل آماده کـرده اید بریزید

کساین که کارت هدیه منیتوانند بگیرند!

بـر اسـاس ایـن دسـتورالعمل صـدور کارت هدیـه توسـط موسسـه
اعتبـاری بـرای اشـخاص زیـر ممنـوع اسـت:
 1اشـخاصی کـه از ارائـه اطالعـات بـا اسـناد مـورد نیـاز
خـودداری میکننـد.
 2دارندگان سابقه چک برگشتی
 3اشـخاصی کـه بـه حکـم مراجـع قضایـی ،حـق افتتـاح
حسـاب در موسسـه اعتبـاری را ندارنـد.
 4اشـخاص حقیقـی کـه بـه حکـم مراجع قضایی ،حسـاب
آن ها در موسسـه اعتباری مسـدود شـده اسـت یا به هر دلیل
دیگـری حق برداشـت از حسـاب را ندارند.
 5اشـخاص حقیقـی ایرانـی فاقـد شـماره ملـی ،اشـخاص
حقوقی ایرانی فاقد شناسـه ملی و اشـخاص خارجی (حقیقی
یـا حقوقـی) فاقـد شـماره فراگیر اشـخاص خارجی.
طبق این دستورالعمل همچنین:
 1حداکثـر مبلغ هـر کارت هدیه ،پنج میلیون ()۵۰۰۰.۰۰۰
ریال است.
 2کارت هدیه قابلیت شارژ مجدد ندارد.
 3اعتبـار کارت هـای هدیـه یک سـال اسـت و پس از انقضا،
مانده مصرف نشـده کارت های هدیه در تمام شـعب موسسـه
اعتبـاری صادر کننده قابل دریافت اسـت.
 4درج تاریخ انقضای کارت روی جسم کارت الزامی است.

سـقف تراکنـش هـای حضـوری و غیر حضـوری پایـا روزانه
حداکثـر  50میلیـون تومان اسـت و کـف ندارد.

پذیرایی اسـتفاده کنید.

طبق بندهایی از این دستورالعمل:
 1موسسـات اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه  -ضمن
شناسـایی اولیـه مشـتری ،اطالعـات هویتـی وی را بـه همـراه
مشـخصات یکایـک کارتهای هدیه صادر شـده بـرای وی ،در
سـامانههای خـود وارد کننـد تا به آسـانی تمامی تراکنشهای
هـر کارت قابل ردیابی باشـد.
 2موسسـات اعتبـاری بایـد هنـگام صـدور کارت هدیـه،
تعهـدات الزم بـرای اجـرای قانـون و مقـررات مبـارزه بـا پـول
شـویی را از وی دریافـت کننـد .در غیر این صـورت باید از ارائه
خدمات خـودداری شـود.

میزان و مدت اعتبار کارتهای هدیه

پایا (انتقال حسابی)

شکالت دستساز چگونه و به چه قیمتی؟!

رشایط صدور کارت هدیه

و بگذاریـد خـود را بگیرد.شـکالت را آب کنید و روی مواد پهن کنید
و بگذارید خود را بگیرد.پس از سـفت شـدن ،آن را برش بزنید.
حدود قیمتی برای مواد الزم ۳۰تا۴۵هزار تومان است.

شکالت تویپ برزییل

مواد الزم
شیرعسـل  1قوطـی  -پودر کاکائـو  5قاشـق غذاخـوری  -کـره 2
قاشـق غذاخـوری  -ترافـل بـرای تزییـن
طرز تهیه
تمـام مـواد را درون قابلمـه بریزیـد سـپس روی حـرارت مالیـم قرار
دهیـد و مرتـب بـه هـم بزنیـد تا مواد غلیـظ شـوند و حالت خمیری
نـرم پیـدا کنند.ظرفـی را چـرب کنیـد سـپس مایه شـکالت غلیظ
شـده را درون آن بریزید و داخل یخچال قرار دهیدتا خنک و سـفت
شـود.پس از آن کـه خنـک شـد دسـت خـود را بـا کره چـرب کنید
و مقـداری از مـواد را در دسـت بـه صـورت گرد در آوریـد و در ترافل
شـکالتی بچرخانید و درون کاغذهای مخصوص شـکالت قرار دهید.
نکات
مـی توانیـد بـه جـای پودر کاکائـو و کـره از یـک بسته شـکالت
تلخ اسـتفاده کنیـد  ،همچنیـن اگـر ترافـل در دسـترس ندارید می
توانیـد گلولـه هـای شـکالتی را درون پودر پسـته ،نارگیل  ،فندق ،
پرک بـادام و … بچرخانیـد و سـرو کنیـد.
حـدود قیمتـی بـرای مـواد الزم ایـن شـکالت۲۰تا۳۰هزار تومـان
است.

شکالتمغزدار

مواد الزم
کـره  200 :گـرم  -پـودر کاکائـو  1.2 :پیمانـه  -تخممرغ درشـت

 1 :عدد  -شـکر  150 :گرم  -پسـته  1 :پیمانه
گردوی خردشـده  1 :پیمانه  -بیسـکویت سـاده  200 :گرم  -پودر
پسـته یـا ترافل رنگی بـرای تزیین  :به مقـدار الزم
طرز تهیه
کـره را در ظرفـی مثـل شـیرجوش بریزیـد و روی حـرارت مالیـم
بگذاریـد تـا آب شـود .کاکائـو را هـم اضافـه و بـا کره آبشـده خوب
مخلـوط کنید .تخممـرغ را در کاسـهای مناسـب بشـکنید ،شـکر را
بـه آن اضافـه کنیـد و بـا همـزن برقـی خـوب هـم بزنیـد و مخلوط
کنیـد؛ تـا جایـی که شـکر حل شـود و تخممـرغ پـف کند.تخممرغ
و شـکر را بـه مخلـوط کـره و کاکائـو اضافـه کرده و خـوب هم بزنید.
حـاال مخلـوط را از روی حـرارت بردارید.بیسـکویت را خرد و همراه با
پسـته و گـردوی خردشـده به مـواد دیگر اضافه کنید .مـواد را خوب
مخلـوط کنیـد تا یک دسـت شـود.جعبهای مثـل جعبه باقلـوا آماده
و در آن کیسـ ه فریـزری پهـن کنیـد طـوری که کف و دیـواره ظرف
با آن پوشـانده شـود .مواد شـکالت را در ظرف روی نایلون ریخته و
پهـن کنیـد تا به صورت یک دسـت در همه سـطح ظـرف قرار گیرد.
روی شـکالت را با پشـت قاشـق خوب صاف کنید ،سـپس روی آن
را بـا پـودر پسـته یـا ترافـل رنگـی تزییـن کنید .بعـد روی ظـرف را
بپوشـانید و آن را در فریزر بگذارید .بعد از سـفت شـدن شـکالت آن
را بـرش بزنیـد و در ظـرف مـورد نظر بچینید.
نکات
وقتـی کـره را روی حـرارت میگذاریـد بایـد حواسـتان باشـد کـه
نسـوزد ،حـرارت مالیـم کـره را آب میکنـد.
کاکائـو را هـم کـه اضافـه میکنیـد زمانـی کـه بـا کره مخلوط شـد،
سـریع از روی حـرارت برداریـد که نسـوزد.
حـدود قیمتـی مـواد الزم بـرای این شـکالت ۷۵تا۸۰هـزار تومان
است.

