با همت خیرین صورت گرفت؛

افتتاح نخستین مرکز

سیکلوترون جنوب و غرب
کشور در بیمارستان کوثر

روزنامه

روزنامه
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بها  8000تومان منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان)

آدرس سایتwww.tolounews.com :

منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران اعالم کرد؛

توافق موقت
در دستور کار
ایران نیست

شهرستان

همراه با تحلیل خبر

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز:

کاهش رعایت شیوهنامههای
بهداشتی ،موج جدید کروناویروس
را به همراه دارد
2
با تصویب کمیسیون تلفیق

سن بازنشستگی

افزایش پیدا نمیکند
2
رئیس سازمان سنجش:

کنکور را حذف شده
در نظر بگیرید

صفحه2

2

محور شمالی جنوبی بلوار عدالت
تا شب عید بازگشایی میشود

در دیدار استاندار فارس با وزیر نیرو:

نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان:

برداشت بیرویه شن تهدیدی
برای روستاهای میناب است

2

صفحه 3

حوادث

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

پیشبینی یک کارشناس:

منتظر کاهش نرخ اجاره نباشید،

بازداشت سازنده دوربین
مخفی جنجالی

نرخها باالتر هم میرود

صفحه 7

صفحه4

رئیس سازمان سنجش:

نظام سنجش دو مرحلهای را آزمونهای یکپارچه کشوری در آموزش
و پرورش و آزمونهای کشوری در سنجش تشکیل خواهد داد ،مالک
پذیرش و ورود به دانشگاه نیز این دو سنجش خواهد بود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت :ما دیگر کنکور نخواهیم
داشت بلکه یک نظام سنجش ورود به دانشگاه دو مرحلهای را اجرایی
خواهیم کرد.
به گزارش میزان ،عبدالرسول پورعباس در مورد کنکور و مصوباتی
درخصوص کاهش سهم آن در نظام سنجش آموزش کشور گفت :طی
سالهای آینده ما دیگر کنکور به شیوه سابق نخواهیم داشت بلکه یک
نظام سنجش ورود به دانشگاه که شامل دو بخش است را اجرایی خواهیم
کرد.
وی ادامه داد :نظام سنجش دو مرحلهای را آزمونهای یکپارچه کشوری
در آموزش و پرورش و آزمونهای کشوری در سنجش تشکیل خواهد
داد ،مالک پذیرش و ورود به دانشگاه نیز این دو سنجش خواهد بود.
از این رو کنکور را حذف شده در نظر بگیرید ،سوابق تحصیلی و
آزمون سنجش به شکل هوشمند و در تعدد قابل قبول از سوی آموزش
و پرورش و سازمان سنجش در راستای تقویت این دو سازمان طراحی
خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا با افزایش سهم سوابق تحصیلی
به عدالت آموزشی نزدیک خواهیم شد ،گفت :برای رسیدن به عدالت
آموزشی باید بتوانیم امتحانات هوشمند را در این کشور برگزار کنیم.
آنچه آن روزها تحت عنوان امتحانات متعدد میگفتیم امروز عملیاتی
خواهد شد ،چرا که امروزه نیز فناوری آن در کشور موجود است و در
آینده در مورد جزییات آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.
پورعباس ضمن ابراز امیدواری درخصوص اجرای طرح امتحانات
هوشمند ظرف دو و نهایت سه سال آینده گفت :با تکرار ،تعدد و تنوع
آزمونها هم کیفیت آموزش باال خواهد رفت و این موضوع اثر مثبت
بر روی آموزش داشته و هم مافیای کنکور حذف خواهد شد.
رئیس سازمان سنجش در مورد تعارضات پیش آمده در سال جاری
در مورد تفاوت اهداف آموزشی آموزش و پرورش و سازمان سنجش
گفت :درجلسهای که با وزیر آموزش و پرورش داشتهایم بر این نکته
تأکید شد که در راستای هم سو کردن هر دو سازمان در جهت ارائه
خدمات بهتر و برجستهتر به دانش آموزان گام برداریم.
وی در مورد جزییات این همراهی و هم سویی گفت :مهمترین امر
بیشتر در مسیر محتوا سازی و اجر است اگر محتواسازی را به شکلی
پیش بریم که سؤاالت ما درچارچوب کتابهای آموزش و پرورش
باشد این تعارضات پایان خواهد یافت.
رئیس سازمان سنجش گفت :ما برای سال  ۱۴۰۱این کار را شروع
کردهایم و به امید خدا با طرح سؤاالت مفهومی ،محتوایی و در واقع
متکی به محتوای کتابهای درسی و نه خارج از آن باید هم زمان در
آموزش و پرورش و سنجش تالش کنیم.
وی در پایان با اشاره به این موضوع که باید فاصله خود را با سؤاالت
کلیشهای زیاد کنیم بر این نکته تأکید کرد که باید به نقطهای برسیم
که صد در صد سؤاالت ما محتوایی و متکی به کتب درسی باشد که این
موضوع به طور طبیعی تعارضات موجود را از میان خواهد برد.

براساس قانون بودجه سال جاری ،دارندگان خودروهای باالی یک
میلیارد تومان باید مالیات بپردازند که طبق اعالم مسئوالن سازمان امور
مالیاتی این افراد تا پایان بهمن ماه امسال فرصت دارند و تاکنون برای
 ۱۰۶هزار نفر از دارندگان خودروی لوکس پیامک مالیات ارسال شده
است.
به گزارش ایسنا ،بودجه سال جاری صاحبان خودروهایی که ارزش روز
آنها باالتر از یک میلیارد تومان باشد را مکلف به پرداخت «مالیات
خودروهای لوکس» دانسته است و اگر یک خانوار یا یک شخص
حقیقی و حقوقی بیش از یک خودرو داشته باشد (فقط خودروهایی که
به نام افراد تحت تکفل خانوار هستند) و مجموع ارزش روز آنها باالتر
از یک میلیارد تومان باشد ،این افراد نیز مشمول مالیات بر خودروهای
لوکس خواهند بود.
در این راستا ،نرخ مالیات ساالنه خودروهای لوکس به شرح ذیل تعیین
شده است:
 -۱تا مبلغ  ۱.۵میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل
یک درصد

 -۲تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد  ۱.۵میلیارد تومان معادل
دو درصد
 -۳تا مبلغ  ۴.۵میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد
 -۴نسبت به مازاد  ۴.۵میلیارد معادل چهار درصد
تازهترین اعالم رئیس سازمان امور مالیاتی در این زمینه بیانگر شناسایی
 ۵۵۰هزار خودرو لوکس است که این خودروها باید  ۵۶۰۰میلیارد
تومان مالیات بدهند.
مجموع ارزش خودروهای تحت تملک سرپرست خانوار و اعضای

1
تحت تکفل زیر سن قانونی اگر بیش از یک میلیارد تومان باشد ،مشمول
این مالیات میشود .بر این اساس کسانی که باالی  ۱۸سال سن داشته
باشند باید مالیات خودروی خود را جداگانه بپردازند ،اما مالیات کسانی
که زیر سن قانونی و کمتر از  ۱۸سال داشته باشند به نام سرپرست خانوار
منظور میشود.
عالوه بر این ،مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی نیز در یک
برنامه تلویزیونی اعالم کرد که دارندگان خودروهای لوکس تا پایان
بهمن ماه سال جاری فرصت دارند ،مالیات بر خودروهای خود که بیش
از یک میلیارد تومان ارزش دارند را بپردازند یا در صورت اعتراض تا
این زمان نسبت به مالیات خود اعتراض کنند.
همچنین ،طبق گفته رستمپور از خودروهای لوکس شناسایی شده ،برای
 ۱۰۶هزار نفر از دارندگان آنها پیامک مالیات ارسال شده است.
از سوی دیگر ،براساس اعالم مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور
مالیاتی مالک ارزشگذاری خودرو بر اساس جدولی است که برای
محاسبه نقل و انتقال خودرو ،مالیات و عوارض شمارهگذاری و عوارض
شهرداری است که هر سال از صاحبان خودرو گرفته و در دی ماه ابالغ

میشود.
وی افزود :برای محاسبه مالیات خودروهای ساخت داخل ،مالک قیمت
کارخانه و برای خودروهای وارداتی نیز مالک ارزش گمرکی خودرو
است که این ارزش هم طبق نرخ ارز مرجع مبنای حقوق گمرکی یعنی
همان هر دالر  ۴۲۰۰تومان محاسبه میشود.
رستمپور درباره اینکه مردم چگونه از ارزش قیمت و ارزش
خودروی خود باخبر شوند ،گفت :اطالعات ارزش خودروها از
طریق درگاه ارتباطی سازمان امور مالیاتی قابل دسترس است که هر
کس با شماره ملی و شماره موبایل به نام خود میتواند وارد سامانه
(به نشانی  ،)https://www.intamedia.irاحراز هویت شود،
اطالعات او و خودروهای به نام او و ارزش خودرو در آن سامانه اعالم
میشود و میزان مالیات تعلق گرفته به او هم در آنجا ذکر میشود.
وی همچنین اعالم کرد :دارندگان خودرو میتوانند از طریق سامانه
سازمان امور مالیاتی ،مالیات تعلق گرفته به خودروی خود را نقدی
پرداخت کند و فرض بر این است که کسانی که دارنده این خودروها
هستند ،امکان پرداخت نقدی مالیات هم برای آنها وجود دارد.

پیشبینی یک کارشناس:

در حالی بانک مرکزی از کاهش تورم اجاره بهای مسکن در آذرماه
خبر داده که همین بانک در گزارش ماهانه بازار مسکن ،رشد اجاره بها
را  ۵۴درصد اعالم کرده بود.
به گزارش مهر ،بانک مرکزی گزارشی از وضعیت اقتصاد کالن کشور
در پایان آذرماه امسال ارائه داد که در آن نرخ تورم را کاهشی و علت
آن را کاهش قابل توجه اجاره بهای مسکن اعالم کرد.
این بانک نوشت :در آذرماه  ۱۴۰۰در ادامه روند چند ماه اخیر ،نرخ تورم
متوسط  ۱۲ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند .در این ماه نرخ
تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه
تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماههای اخیر به عنوان پیشران
تورم مطرح بود ،با کاهش مواجه شد.
گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن آذرماه :رشد اجاره بها در آذر
امسال  ۵۴درصد بود
این در حالی است که بانک مرکزی در گزارش وضعیت ماهانه بازار
مسکن اعالم کرد :بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و
کل مناطق شهری در آذرماه سال  ۱۴۰۰نشان دهنده رشد به ترتیب معادل
 ۲۵۱.۲و  ۵۴.۲درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بانک مرکزی ( ۶دی ماه) :عامل تورم آبان ماه ،اجاره بهای مسکن بود
همچنین بانک مرکزی در گزارش وضعیت اقتصاد کالن کشور در پایان
آبان ماه امسال ،اعالم کرده بود که اگرچه روند تورم دومین ماه پاییز
امسال کاهشی بوده ،اما تورم ماهانه آبان امسال به دلیل باال بودن ارزش
اجاری مسکن ،همچنان در رقم باالیی قرار داشته است.این بانک نوشت:
علیرغم اینکه در آبانماه  ۱۴۰۰روند تورم متوسط دوازدهماهه و نقطه به
نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده ،لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح
نسبتًا باالیی قرار داشته است .عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم
گروهها در شاخص قیمت مصرفکننده) ،همچون روند چند ماه اخیر به
افزایش نسبتًا باالی قلم «ارزش اجاری مسکن» ارتباط مییابد.
مرکز آمار ( ۱بهمن) :اجاره بهای مسکن؛ عامل اصلی تورم بخش
خدمات در دی ماه ۱۴۰۰
مرکز آمار ایران تورم دی ماه را جمعه  ۱بهمن ماه منتشر کرد که بر

اساس آن نرخ تورم نقطهای در دی ماه  ۱۴۰۰به عدد  ۳۵.۹درصد
رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  ۳۵.۹درصد بیشتر
از دی  ۱۳۹۹برای خرید یک مجموعه کاالها و خدمات یکسان هزینه
کردهاند.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،نقش اجاره بهای مسکن در
تورم دی ماه بسیار مبرز است.
مرکز آمار نوشت :در گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات،
اجاره بهای واحد مسکونی ،در گروه هتل و رستوران ،هزینه اقامت در
هتل و مسافرخانه و در گروه پوشاک و کفش ،انواع پوشاک بیشترین
افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
ادعای بانک مرکزی مبنی بر کاهش اجاره بها صحت دارد؟
مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت نابه سامانی
فعلی بازار مسکن اظهار کرد :وضعیت موجود بازار اجاره مسکن،
وضعیت غیرمنتظرهای نیست.
وی افزود :اجاره بها تا حد زیادی از قیمت مسکن تأثیر میپذیرد چرا
که اجاره بها« ،نرخ بازدهی سرمایهگذاری در بخش مسکن» محسوب
میشود کسی که ملک خود را اجازه میدهد ،در عمل یک سرمایهگذاری
در کاالیی به اسم مسکن کرده و بازدهی این سرمایهگذاری ،همان اجاره
مسکنی است که دریافت میکند.سلطان محمدی ادامه داد :بنابراین وقتی
میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن افزایش مییابد به این معنا که
خریدار باید پول بیشتری برای خرید مسکن بدهد ،طبیعتًا متناسب با آن
انتظار دارد که اجاره بیشتری هم دریافت کند.کارشناس اقتصاد مسکن
یادآور شد :از آنجایی که قیمت مسکن در طول  ۳سال اخیر  ۷تا ۸
برابر شده است؛ اما اجاره بها نمیتوانست به این سرعت افزایش یابد؛
چون اجاره بها میبایست با درآمد خانوارهای طبقات متوسط یا پایینتر
منطبق میشد.وی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه رشد درآمد خانوارها
نمیتوانست به این سرعت اتفاق بیفتد ،بنابراین اجاره بها طول میکشید
تا خود را منطبق کند؛ همواره این اتفاق رشد با تأخیر اجاره بها به قیمت
مسکن رخ میدهد مث ً
ال وقتی در دورههای سریع رشد قیمت مسکن قرار
داریم اجاره بها همگام با رشد قیمت مسکن ،افزایش نمییابد و از سرعت
آن عقب میماند.

