
بهره برداری از فاز اول میز 
الکترونیکی سازمان توسعه تجارت 

سرپرست سازمان توس���عه تجارت ایران از 
کاهش میانگین 70 درصدی مراجعات حضوری 
و به این س���ازمان و صرفه جویی در 100هزار 
برگ کاغذ با بهره برداری از فاز اول سامانه  میز 

خدمات الکترونیک خبر داد.
س��ازمان توس��عه تجارت - محمدرضا 
مودودی گفت: سازمان توس���عه تجارت ایران 
در جهت تکریم ارباب رجوع، تسریع و تسهیل 
دسترس���ی به اطالعات تجاری و شفاف سازی 
هرچه بیشتر فعالیت ها و اقدامات این سازمان، 
الکترونیکی کردن خدمات و تبادل اطالعات را 
در دستور کار خود قرار داده و به مرحلۀ اجرا 
درآورده اس���ت که در برخی از خدمات مانند 
حوزه نمایشگاه 100 درصد مراجعات حضوری 

کاهش داشته است.
وی با تأکی���د بر کاربر پس���ند بودن فضای 
طراحی شده در س���امانه خدمات الکترونیکی 
سازمان توس���عه تجارت ایران، افزود: با ارزیابی 
اهمیت نیازمندی به سیستم یکپارچه خدمات 
رسانی و سیستم یکپارچه تصمیم برای مدیران، 
میز خدمات الکترونیکی راه اندازی شد و از این 
پس در خواست کنندگان خدمات با مراجعه به 
سامانۀ س���ازمان و ثبت نام، از 18 خدمت ارائه 
شده در سازمان بهره برده و پس از فعال سازی 
کارتابل الکترونیکی درخواس���ت کنندگان در 
میانگین مدت 24 ساعت به درخواست ها پاسخ 

داده می شود.

صدور  ۱۳۰۰ 
کارت بازرگانی 

سرپرست سازمان توسعه و تجارت اعالم کرد: 
در سال ۹8 بیش از هزار و ۳00 کارت جدید 
بازرگانی صادر شده و دارندگان کارت با آن 4۵0 

میلیون دالر صادرات کرده اند.  
ایرنا - محمدرضا مودودی در پنجمین جلسه 
شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور 
اعالم کرد: در فروردین ماه سال ۹8 تعداد یک 
هزار و ۳7۳ کارت جدید بازرگانی برای افرادی 
که پیش از این تجربه صادرات نداشته اند، صادر 
شده و با آن 4۵0 میلیون دالر صادرات انجام 

شده است.
وی ادامه داد: این رقم حدود 20 درصد کل 
صادرات فروردین ماه را تشکیل می دهد که عدد 

قابل توجهی است.  

توسط کارگروه تعرفه سازمان نظام صنفی 
رایانه  ای

نسخه اول سند تعرفه سال ۱۳98 
منتشر شد  

کارگروه تعرفه س����ازمان نظام صنفی رایانه  ای 
سند تعرفه ۹8 را تدوین و منتشر کرده است.  

فناوران - پ����س از تصویب نرخ افزایش تعرفه 
خدمات تخصصی فناوری اطالعات سال ۹8 توسط 
شورای مرکزی س����ازمان نظام صنفی رایانه  ای، 
نسخه اولیه س����ند تعرفه ۹8 منتشر شد. در این 
سند نرخ خدمات مندرج در س����ند تعرفه ۹7 به 
میزان ۳6% افزایش یافته و برخی خدمات جدید 
)به طور مشخص در حوزه شبکه و مرکز داده( به 

آن اضافه شده است. 
این سند در حال تکمیل شدن است و سازمان 
نطام صنفی رایانه  ای تالش می کند تا نسخه های به 
 روز شده آن را طی مقاطع مختلف زمانی در سال 

جاری منتشر کند.
الزم به ذکر است که حس����ب مصوبه شورای 
مرکزی س����ازمان نظام صنفی رایانه  ای کارگروه 
تعرفه، مسئولیت تدوین و انتشار سند تعرفه را بر 
عهده دارد. علی آذرکار، بهناز آریا، شهرام شنتیایی، 
بابک صدیقی، مرتضی کساییان، فرامرز کالنتری، 
محمدحسن محوری، آزاد معروفی و فریبا مهدیون 

اعضای مصوب این کارگروه هستند.
اعضای س����ازمان و کاربران این سند می توانند 
نظرات و پیشنهادهای خود در خصوص این سند 

به tarrifs@irannsr.org ارسال کنند.

تقدیر از برترین غرفه سازی 
در الکامپ 25

ستاد برگزارکننده بیست و پنجمین نمایشگاه 
بین الملل����ی الکامپ غرفه برتر این نمایش����گاه را 

معرفی می کند.  
 فناوران -  س����تاد برگزارکننده بیس����ت و 
پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2۵ در نظر 
دارد به معرفی برترین شرکتی بپردازد که توانسته 
است در فضای کمتر از ۵0 متر بهترین غرفه سازی 
را داشته باشد. بر این اساس غرفه های این بخش  
که توانسته اند مواردی از جمله، طراحی، خالقیت 
و نوآوری در غرفه سازی را در غرفه سازی مدنظر 
داشته باشند، مورد ارزیابی قرار گرفته و در مراسم 
اختتامیه از شرکت برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.

بیست و پنجمین دوره الکامپ از تاریخ 27 الی 
۳0 تیرماه سال جاری با شعار آینده بهتر در محل 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
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پنجره دریچه

رییس کل سابق سازمان مالیاتی:

صددرصد اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی شد

ایرنا - مدیرعامل شرکت سهامی  نمایشگاه های بین المللی ایران از تاسیس ایستگاه مترو در این نمایشگاه خبر داد.
بهمن حسین زاده در این زمینه توضیح داد: ما این درخواست را با شهرداری تهران مطرح کردیم و شورای شهر نیز توافق الزم را داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال جانمایی مناسب برای ایستگاه نمایشگاه بین المللی هستیم.

ایستگاه مترو در نمایشگاه 
راه اندازی می شود

 رییس کل سابق سازمان مالیاتی با بیان تحقق بیش از ۹۵ درصد 
درآمد مالیاتی در سال های گذشته، گفت: علیرغم همه مقاومت ها، 

100 درصد اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی شد.
فناوران - کامل تقوی نژاد در مراس���م تودیع خود و معارفه 
رییس جدید س���ازمان مالیات���ی که با حضور فرهاد دژپس���ند 
وزیراموراقتصادی و دارایی برگزار ش���د با تش���ریح عملکرد خود 
در دوره ریاست بر سازمان امور مالیاتی گفت: مهمترین سیاست 
ما، اعتمادسازی، افزایش س���رمایه اجتماعی و تعامل با مودیان 

حوزه های مختلف بود.
رییس سابق س���ازمان امور مالیاتی افزود: طی چند سال اخیر 
بیش از ۹۵ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شد و ما سعی کردیم 
از کسانی مالیات بگیریم که پیش از این در تور مالیاتی نبودند و 

توانستیم از پیش بینی درآمدهای مالیاتی پیشی بگیریم.
وی ادامه داد: همچنی���ن در حوزه مالیات ب���ر ارزش افزوده 

توانستیم مشکالت را با بخش اصناف حل کنیم.
وی به طرح جام���ع مالیاتی پرداخت و گف���ت: امروز می توانم 

بگویم که طرح جامع مالیاتی علی رغم تمام سنگ اندازی ها به بار 
نشسته است و صددرصد اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی دریافت 
می ش���ود. در حال حاضر 6 میلیون اظهارنامه در اختیار سازمان 
قرار دارد و ۹7 درصد اظهارنامه ها در طرح سلیم مورد رسیدگی 
قرار گرفت. امروز ۳.2 میلیارد رکورد اطالعاتی از س���ازمان امور 

مالیاتی داریم.
تقوی نژاد  درباره ماده 16۹ مکرر قانون مالیات های مس���تقیم 
اظهارداشت: هزاران مکاتبه و صدها جلسه در راستای اجرای ماده 
16۹ مکرر برگزار کردیم و نزدیک به ۹0 درصد مسیر طی شد. با 
هر کسی صحبت می کردیم اجازه نمی داد اطالعات را جمع آوری 

کنیم اما باالخره موفق شدیم.
رییس سابق سازمان امور مالیاتی خطاب به رئیس جدید سازمان 
امور مالیاتی گفت: مهمترین مساله شما باید بحث صندوق مکانیزه 
فروش باشد. در مجلس قانون خوبی تنظیم شده اما سازمان باید 

با انعطاف آن را اجرا کند.
وی همچنین به فرار مالیاتی پرداخت و افزود: بیش از 22 هزار 

میلیارد تومان در ارتباط با فرار مالیاتی برگه تشخیص صادر شده 
است.

رییس سابق سازمان امور مالیاتی گفت: بنده در زمان ورود به 
سازمان مجوز داشتم که 600 نفر را بدون درج آگهی وارد سازمان 

کنم اما حتی یک نفر را بدون ضابطه وارد سازمان نکردم.

3 بخش خصوصی
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  cycle trackingکمک اپ
به سالمت زنان

اپل در جری���ان WWDC 2019 ضمن معرفی  
WatchOS 6، اپلیکیشن  cycle tracking را در 

حوزه سالمت زنان رونمایی کرد.
خبرآنالین- در کنفرانس ساالنه توسعه دهنگان اپل 
سال 201۹، ش���رکت اپل از افزودن یک ردیاب چرخه 
سالمت برای زنان در اپل واچ و IOS خبر داد. این قابلیت 
به عنوان یکی از ویژگی های جدید به روزرسانی شده در 
اپلیکیشن های حوزه ی سالمت Apple Watch است.

دکتر سامبل دسای در سخنرانی خود در رویداد 2019 
WWDC گفت: تنها با در دس���ت داشتن اپلیکیشن 
cycle tracking  در Watch OS 6 روی م���چ 
دست خود به  راحتی می توانید چرخه  سالمت خود را 
بررسی کنید. این اپلیکیشن جدید به زنان امکان ثبت 
اطالعات کلیدی در مورد چرخه قاعدگی و باروری شان 
را می دهد. این ویژگی جدید، نمونه ای از این است که 
چگونه بحث س���المت در مورد زنان در حوزه فناوری 
سالمت و بهداش���ت مورد توجه قرار گرفته است. این 
اولین بار است که شرکت اپل چنین قابلیت هایی را در 

گجت های خود قرار می دهد.
همچنین فناوری جدید اپل تاثیر به سزایی در جریان 
اس���تارتاپ هایی چ���ون Clue ،Glow ،Maya  و 
Natural Cycles می گذارد که در چند سال گذشته 
اپلیکیشن های ردیاب چرخه  سالمت را وارد بازار کردند. 
اس���تارتاپ های Clue و Glow توانستند سرمایه ی 
۵۳ میلیون دالری را ب���رای خدمات خود جذب کنند. 
watch OS 6  با استفاده از اپلیکیشن جدید دیگری 
به نام Noise اطالعاتی در مورد ردیابی نویز در اختیار 
کاربران قرار می دهد. برای مثال، وقتی در محیط ورزشی 
هستید یا از یک مجموعه  ساخت وساز عبور می کنید این 
نرم افزار با س���نجیدن صدای اطراف، در صورتی که آن 
صدا از محدوده  صدای خطرناک برای انسان عبور کند، به 
شما هشدار می دهد. اپل قول داده است که این نرم افزار 
صدای اطراف را ذخیره نکند، بنابراین الزم نیست نگران 
دسترسی شرکت به چیزهایی که نمی خواهید در اختیار 
دیگران قرار داده شود، باشید.   عالوه بر این دو ویژگی 
جدید، برنامه های پیگیر فعالیت های کاربر نیز در اپل 
 Activity Trends واچ به روز رسانی شده اند. نرم افزار
پیش���رفت ۹0 روز اخیر کاربر را با فعالیت های او در 
سال گذشته، باتوجه  به ۹ معیار مختلف شامل ورزش، 
استادن، پیاده روی و... مقایسه می کند. روی iOS نیز 
Highlights  ابزاری مشابه Activity Trends است 
و داده ها و مقایسه های خودکار صورت گرفته را نمایش 
می دهد. همچنین در نرم افزار Health روی iOS، یک 
بخش مرور کلی مجددا طراحی شده و اپل می گوید، شما 
خودتان به اشتراک گذاری هر نوع داده ای را، در صورت 

نیاز، کنترل می کنید.

هواوی پیشتاز بازار گجت های 
پوشیدنی 

گجت های پوشیدنی روز به روز محبوب تر 
از گذشته می شوند در این میان هواوی نیز 
در زمینه تولید گج����ت پیش رو تر از بقیه 

رقبا بوده است.
 IDC مهر- طبق گزارش����ی که شرکت
)شرکتی که خدمات اطالعاتی ارائه می دهد( 
به تازگی منتشر کرده، فروش این دستگاه ها 
توس����ط پنج ش����رکت برتر این حوزه در 
سه ماهه اول س����ال 201۹، حدود 4۹.6 
میلیون دس����تگاه بوده که نسبت به همین 
 بازه در سال گذش����ته ۵۵.2 درصد رشد 

داشته است.
در این گ����زارش تحقیقاتی آمده هوآوی 
فروش خود را در س����ه ماهه اول س����ال 
201۹ س����ه برابر کرده است که در مقایسه 
با س����ال گذش����ته این رقم 282 درصد 
افزایش داش����ته اس����ت و موفق شده ۵ 
 میلیون دس����تگاه در این سه ماه به فروش 

برساند.
البته تمام پنج تولیدکننده رکورد رش����د 
یک ساله خود را شکسته اند اما در این میان 
هوآوی در زمینه رش����د پیش روتر از بقیه 
است. سامسونگ با رش����د 1۵1 درصدی 
پیش����رفت رتبه دوم و ش����یائومی هم با 
68 درصد رشد نس����بت به سال گذشته 
 توانس����ته مقام س����وم این رقابت را از آن

 خود کند.
 IDC )IDC مدی����ر تحقیقات ش����رکت
Mobile Device Trackers( می گوید 
که حذف جک هدف����ون و محبوبیت رو به 
رشد دستیاران هوشمند از عوامل موثری 
هستند که باعث شده گجت های پوشیدنی 
همچنان ترند ب����ازار بمانند و حرکت رو به 

جلوی آن ها ادامه پیدا کند.

New Tab
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پیوستن واتس اپ و اینستاگرام به تحریم کنندگان هواوی
فیس بوک اعالم کرد که اپلیکیش���ن های فیس 
بوک، اینستاگرام و واتس اپ را به صورت پیش فرض 

روی گوشی های هواوی ارایه نخواهد کرد.
آی تی من - بعد از آنکه دولت ترامپ فهرست 
جدیدی از ش���رکت های ممنوعه برای تجارت با 
ایاالت متحده را اعالم و منتش���ر کرد که در آن 
نام ش���رکت چینی هوآوی به عنوان بزرگ ترین 
توسعه دهنده تجهیزات مخابراتی و عرضه کننده 
گوش���ی های هوش���مند در جهان نیز به چشم 
می خورد، شرکت های آمریکایی یکی پس از دیگری 
اعالم کردن���د که دیگر به هم���کاری با این غول 
تکنولوژی چینی ادامه نخواهن���د داد و به قطع 
پشتیبانی از س���رویس های توسعه داده شده خود 

خواهند پرداخت.
از جمله مهم ترین ش���رکت هایی که به دنبال 
تحریم های واش���نگتن، هواوی را بایکوت کردند، 
می توان از گوگل، کوال���کام، اینتل، برودکام و به 
تازگی فیس بوک نام برد ک���ه از تبعات منفی این 
قطع همکاری و پشتیبانی، لغو الیسنس سیستم 
عامل آندرویید و عدم فروش تراشه های پردازنده به 

این شرکت چینی است.
بر اساس گزارش سایت  فون آرنا، حاال شرکت 
فیس بوک نیز که به تازگی اعالم کرده است دیگر 
نمی خواهد با هواوی همکاری کند، به نظر می رسد 
روی اپلیکیشن های تحت نظر آن یعنی واتس اپ، 
فیس بوک و اینستاگرام تأثیر منفی بگذارد و دیگر 
کاربران و خریداران گوشی های این برند چینی به 
صورت پیش فرض نتوانند این برنامه ها را مشاهده 

کرده و روی گوشی خود داشته باشند.
البته به نظر می رسد به صورت کلی دسترسی 
کاربران گوشی های هواوی به اپلیکیشن های مختلف 

علی الخصوص برنامه های مذکور بسیار دشوارتر از 
قبل باشد، چراکه در حالت عادی حتی اگر برنامه ها 
به صورت پیش فرض نیز روی موبایل نصب نشده 
باش���د، کاربران می توانند با مراجعه به فروشگاه 
آنالین و اینترنتی گوگل پلی استور، آنها را دریافت 

و دانلود کنند.
این در حالی است که دسترس���ی به فروشگاه 
آنالین گوگل نیز بعد از تحریم گوگل، بسیار سخت 
و غیرممکن خواهد شد؛ بنابراین به نظر می رسد که 
کاربران گوشی های مذکور از راه های دیگری باید به 
دنبال دریافت، دانلود و نصب باشند که بدون شک 

برایشان کاری طاقت فرسا به شمار خواهد آمد.
بدون ش���ک محدودیت های جدیدی که آمریکا 

برای هواوی وضع و اعمال کرده اس���ت، تأثیرات 
منفی و تبعات گسترده ای را در پی خواهد داشت 
و این بدان معناس���ت که دیگر قادر نخواهد بود 
هرگونه سرویس اختصاصی ارایه شده توسط گوگل 
را استفاده کند و استفاده از سیستم عامل آندرویید 
توسط هواوی تنها محدود به الیسنس های متن باز 

و AOSP خواهد بود.
لغو الیسنس آندرویید برای برند هواوی، به معنای 
عدم انتشار نس���خه های جدید آپدیت آندرویید 
نظیر به روزرس���انی های نرم افزاری و امنیتی که 
هر از گاهی منتشر ش���ده و به منظور جلوگیری 
از آس���یب پذیری های امنیتی و برطرف ش���دن 
مش���کالت کوچک و بزرگی که کارب���ران با آنها 

مواجه می شوند، همچنین عدم دسترسی کاربران 
به تمام سرویس های ارایه ش���ده از سوی گوگل 
نظیر فروشگاه اینترنتی گوگل پلی استور و دانلود 

اپلیکیشن های موردنظر از آن خواهد بود.
مشکالت و کشمکش های دولت آمریکا با هواوی 
از جنجال برانگیزترین و خبرسازترین اتفاقات سال 
2018 میالدی بود که به نظر می رس���د به این 

زودی تمام نخواهد شد.
هواوی که بزرگترین تولیدکننده و توسعه دهنده 
تجهیزات مخابراتی و دومین سازنده و عرضه کننده 
موبایل در جهان محسوب می شود، پیش از این نیز 
در طول یک سال اخیر از سوی دولت ترامپ تحت 
فشارهای سیاسی و تجاری زیادی قرار گرفته بود 
و نگرانی های امنیتی خود را به سایر کشورهای هم 
پیمان آمریکا نظیر استرالیا، نیوزلند، کانادا، ژاپن 
و بریتانیا منتقل کرده بود تا آنها نیز به همکاری 
با این شرکت چینی خاتمه بخشند تا بدین ترتیب 
بتواند در ادامه جنگ تجاری با چین، ضربه مهلکی 
بر اقتصاد این کشور پهناور وارد کند و به عقیده 
بس���یاری از تحلیلگران، جلوی رشد سرسام آور و 
شکوفایی سریع اقتصادی غول های تکنولوژی چینی 
را بگیرد. با اینکه دولت چین و شرکت هواوی همه 
این اتهامات و نگرانی های امنیت���ی را بارها رد و 
تکذیب کردند، به نظر می رسد که نگرانی در مورد 
جاسوسی از اطالعات کاربران در کشورهای مختلف 
علیه این اپراتورهای مخابراتی همچنان وجود دارد.

از طرفی دیگر، جنگ تج���اری چین و آمریکا 
نیز به نگرانی های امنیتی علیه هواوی در توسعه 
زیرس���اخت های مربوط به ش���بکه ۵G مزید بر 
علت شده و در حال حاضر آتش اختالفات آنها را 

شعله ورتر از قبل کرده است.

تیم کوک: چین ضد اپل عمل نکرده و نمی کند
دیدگاه

تیم کوک مدیر عامل ش����رکت اپل می گوید چین در حال 
حاضر این ش����رکت را هدف قرار نداده و به نظر نمی رسد که 

قصد داشته باشد در آینده نیز چنین اقدامی را انجام دهد.
مهر- همزمان با افزایش درگی����ری تجاری چین و آمریکا 
و اعمال برخی تحریم ها بر علیه ش����رکت هواوی توسط کاخ 
سفید و برخی ش����رکت های فناوری آمریکایی پیش بینی ها از 
انتقام گیری چین بر علیه شرکت های فناوری آمریکایی و به 
خصوص اپل خبر می داد، اما مدیر عامل اپل معتقد است که 
چین بر علیه شرکت یادشده وارد عمل نشده و در آینده نیز 

چنین کاری نخواهد کرد.
چین یک����ی از مهم ترین بازارهای ش����رکت آمریکایی اپل 

محسوب می ش����ود و آیفون و رایانه های مک تولیدی اپل از 
جمله محصوالت محبوب در این کشور محسوب می شوند. اما 
با افزایش اقدامات خصمانه آمریکا بر علیه چین، برخی از مردم 
این کشور جنبشی را برای تحریم محصوالت فناورانه آمریکایی 
به راه انداخته و خواس����تار عدم خرید و استفاده از تولیدات 

شرکت هایی مانند اپل شده اند.
تیم کوک مدیر عامل اپل در اولین واکنش رسمی و صریح 
در مورد این منازعه در حال گس����ترش به تلویزیون سی بی 
اس گفته است: در حال حاضر چینی ها اصاًل اپل را هدف قرار 
نداده اند و پیش بینی من این است که چنین چیزی در آینده 

هم رخ نخواهد داد.

چین به تازگ����ی تعرفه واردات بی����ش از ۵000 محصول 
آمریکایی را تا 2۵ درصد افزایش داده است که باعث می شود 
قیمت محصوالتی مانند آیفون تا چند صد دالر افزایش یابد و 
افراد کمتری در چین به خرید این گوشی عالقه نشان دهند.

تیم کوک در این زمینه گفته است: اگر چه این رویداد به 
طور قطع به فروش آیفون در چین آس����یب می زند، اما این 
مساله خطری جدی نخواهد بود. باید توجه داشت که آیفون 
در چین و بسیاری از نقاط دیگر جهان مونتاژ و تولید می شود 
و حتی برخی اف����راد فکر می کنند آیفون در چین س����اخته 
می شود. بنابراین افزایش تعرفه ها به همه این کشورها آسیب 
می زند، اما کشوری که بیش از همه آسیب می بیند آمریکاست.

در اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

دوره آموزشی مالیات بر مشاغل و رفع ابهامات مالیاتی برگزار شد

تسهیالت

دوره آموزشی مالیات بر مشاغل با هدف آشنایی فعاالن صنف رایانه 
با مباحث مالیاتی به خصوص مالیات بر عملکرد، تبصره ماده 100، 
معافیت مالیاتی ماده 101، صندوق مکانیزه فروش و مالیات بر ارزش 

افزوده، در محل اتحادیه برگزار شد.
فناوران - در ابتدای این دوره آموزشی 4 ساعته مرتضی غفاری 
مش���اور امور مالیاتی اتحادیه صنف فناوران رایانه، توضیحاتی در 
مورد تبصره ماده 100 ارایه کرد و گفت: امسال تغییراتی در ماده 
100 ایجاد شده است که الزم است فعاالن صنف نسبت به آن آگاه 
باشند. به طور مثال در بند اول تبصره چنین آمده است که اگر سال 
قبل 2 میلیون و نیم مالیات پرداخت کرده اید امسال نیز همان رقم 
را پرداخت خواهید کرد. اما بن���د دوم می گوید؛ اگر در برگ قطعی 
مالیات 2میلیون و نیم حتی یک ریال بیش���تر مالیات داده اید تا ۵ 

میلیون ، پنج درصد به آن اضافه خواهد شد.
وی افزود: از ۵ میلیون تا 10 میلیون ۹درصد اضافه خواهد شد و 
از 10 میلیون به باال 1۵ درصد اضافه می شود. فعاالن صنف تا پایان 

خردادماه فرصت دارند از تبصره ماده 100 استفاده کنند.
غفاری همچنین تاکید کرد: ضروری است که تمامی فعاالن صنف 
نسبت به قوانین مالیاتی آشنا باشند و باید به این نکته توجه داشته 
باشند که اخبار و اطالعیه های منتشر شده در کانال های تلگرامی و 

شبکه های اجتماعی قابل اعتماد نیستند. بنابراین باید اطالعیه ها و 
بخشنامه های مالیاتی  را از سایت سازمان امور مالیاتی مطالعه کنند.

وی اضافه کرد: بسیاری از فعاالن صنف نسبت به قوانین مالیاتی 
آگاهی الزم را ندارند و به شنیده های خود بسنده می کنند. به همین 
دلیل دچار جریمه های س���نگین مالیاتی می شوند، به خصوص در 

زمینه مالیات ارزش افزوده.

غفاری با بیان اینکه در اظهارنامه مشاغل به غیر از معافیت مالیاتی 
101 یک معافیت مالیاتی دیگر هم داریم، گفت:  به طور مثال اگر ۳0 
درصد افزایش فروش داشته باشید، ضریب مالیاتی بجای 2۵درصد 

22درصد محاسبه خواهد شد.
وی افزود: ضریب مالیاتی مشاغل از 1۵دصد شروع می شود تا 2۵ 
درصد. یعنی  ضریب مالیاتی درآمد تا ۵0 میلیون تومان 1۵درصد 
است. بین ۵0 تا 100 میلیون تومان 20 درصد و باالی آن 2۵درصد 

می شود.
این کارش���ناس تصریح کرد: صاحبان مش���اغل نباید ترس از 
پرداخت مالیات داش���ته باش���ند. بلکه باید بس���یار هوشمندانه 
و با رعای���ت اس���تانداردهای حس���ابداری مالی���ات را پرداخت 
 کنن���د. اینگونه ممی���زان مالیات���ی نمی توانند هی���چ ایرادی به 

کارشان بگیرند.
وی در ادامه پس از پاسخ به سواالت حاضرین در جلسه در مورد 
ماده 100 توضیحات کاملی در مورد صندوق فروشگاهی و ضرورت 
اس���تفاده از آن و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و مشکالتی که 
اغلب فعاالن صنف در این رابطه با آن دست به گریبان هستند، ارایه 
کرد. در پایان جلسه نیز حاضرین سواالت خود را مطرح کردند که 

به آنها پاسخ داده شد.
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