
سخنگوی صنعت برق از پرداخت پاداش توسط 
شرکت های برق و گاز به مشترکانی که نسبت به 

کاهش مصرف خود اقدام کنند، خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی با بیان این که این اقدام 
توســط وزارتخانه های نفت و نیرو برای ترویج 
مصرف بهینه گاز و برق مشــترکان صورت می 
گیرد، خاطرنشــان کرد: طــرح پرداخت پاداش 
خوش مصرفی به مشترکان به دلیل سرمای هوا و 

افزایش مصرف انرژی در کشور اجرایی می شود.
رجبی مشــهدی تاکید کرد که مشــترکانی که 
نسبت به دوره مشابه سال قبل مصرف برق و گاز 
خود را کاهش دهند، مشــمول پرداخت پاداش 

خوش مصرفی می شوند.
وی گفت: این طرح بر اساس تجربه موفق همکاری 
مشترکان برق در تابستان سال جاری دنبال می 
شــود و ابراز امیدواری کرد با توجــه به برودت 

و ســرمای هوا و نیاز به صرفه جویی در مصرف 
سوخت، مشترکان برق و گاز مشارکت فعاالنه ای 
در این طرح داشته باشند. سخنگوی صنعت برق 
افزود: می توان با راهکارهای ساده استفاده بیشتر 
از نور طبیعی و خاموش کردن المپ های اضافی 
و تنظیم وسایل گرمایشــی در دمای آسایش و 
جلوگیری از هدررفت انرژی نســبت به کاهش 

مصرف انرژی در زمستان اقدام کرد.

سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن کمک حمایت 
معیشــتی در مورد عدم اجازه دولت برای بررسی 
سیستمی حســاب های بانکی که از سوی برخی 
نمایندگان مجلس و حقوقدانان مطرح شد، گفت: 
بررسی سیستمی اطالعات بانکی با اجازه خود مردم 
است و قاعدتا افرادی که اجازه بررسی حساب های 
بانکی خود را نداده اند، اطالعات مالی و بانکی آنها نیز 

بررسی نشده است .
حســین میرزایی اعالم کرد: در ایــن فرآیند خود 
افراد اجازه بررسی حساب های بانکی را می دهند؛  
حتی گاهی امکان دارد که اجازه بازدید میدانی را 
هم بدهند، مانند کاری که کمیتــه امداد، یا بعضا 

مددکاران سازمان بهزیستی انجام می دهند.
وی بیان کرد: پس از اجــازه فرد، مجموع واریزها و 
برداشت های حساب های بانکی اعضای خانوار به 
صورت سیستمی بررســی و تحلیل می شود.، اما 
دسترسی به اینکه افراد چه شماره حساب هایی را 
در کدام بانک ها دارند، وجود ندارد،  بنابراین موضوع 

سرکشی به حسابها کامال منتفی است.
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن کمک حمایت 
 معیشــتی ادامه داد: دولت امین و صاحب اسرار و 
داده های مردم اســت؛ دولت می تواند به اطالعات 

هویتی، اطالعات امالک و اموال و ســایر اطالعات 
پزشکی و درمانی دسترسی داشته باشد اما بخش 

خصوصی و فرد اجازه دسترسی ندارد.
میرزایی خاطرنشــان کرد: در قوانیــن مبارزه با 
پولشویی وقتی می خواهید حســاب بانکی ایجاد 
کنید یا حتی از بانک کارت هدیه دریافت کنید در 
بسیاری از این فرایندها، ملزم بودن خود به قوانین 
مبارزه با پولشویی را با ارائه اجازه دسترسی به حساب 

های بانکی اعالم می کنید. 
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن کمک حمایت 
معیشتی، تاکید کرد: اساسا اطالعات بانکی ، یکی 
از بهترین شاخصهای وســع و توان مالی یک فرد، 
خانوار و بنگاه اقتصادی اســت که به عنوان مثال، 
برای دریافت وام انجام می شود، بنابراین سالهاست 
در کشور از اطالعات بانکی برای اعتبارسنجی افراد 

استفاده  می شود .
وی ادامه داد: قانون مبارزه با پولشویی، اجازه بررسی 
حســاب های مالی افراد را با جزیی ترین موارد به 
سیستم بانکی می دهد؛ همچنین در برخی مواقع 
فرد در زمان، پرداخت مالیات یا گرفتن وام، گردش 
مالی 3 یــا 6 ماهه را ممهور به مهــر بانک تحویل 
می دهد و با این اجازه دسترســی، اعالم می کند 

 که توان مالی دارد و می تواند تســهیالت بانک را 
پرداخت کند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا استحقاق مالی 
افراد را بر مبنای وضعیت شاخص های بانکی نظیر 
گردش حساب و تراکنش های برداشت می سنجند، 
تصریح کرد: اوال سنجش وسع مالی افراد بر اساس 
مجموعه ای از داده ها نظیر اطالعات حقوق، درآمد، 
اصناف، خودرو، امالک، ســفرهای خارجی و غیره 
انجام می شود و بررسی تکمیلی وسع افراد با استفاده 

از اطالعات بانکی آنها انجام می پذیرد .
به گفته وی، یکــی از کارهایی که بانــک ها برای 
سنجش و ارزیابی توان مالی و استحقاق افراد برای 
دریافت تسهیالت بانکی انجام می دهند، ارائه ریز 
تراکنش های بانکی  گردش مالی 3 یا 6 ماهه ممهور 
به مهر بانک به بانک است. بنابراین یکی از بهترین 
ابزارها برای بررسی وضعیت مالی افراد، استفاده  از 

وضعیت شاخص های بانکی است.
میرزایی تاکید کرد: پس موضوع بررسی اطالعات 
و شــاخص های بانکی افراد موضوع تازه ای نبوده 
و سالهاســت در کشــور از اطالعــات بانکی برای 
اعتبارسنجی و سنجش استحقاق مالی افراد استفاده  

می شود.

گلدمن ســاچرز پیش بینــی کرد که بــا کاهش 
پروازهای هواپیمایی و افــت تقاضا قیمت نفت در 

روزهای آینده کاهش 3 دالری خواهد داشت.
گسترش ویروس کرونا در چین که در حال حاضر 
تهدید بزرگ بین المللی به حساب می آید توانست 
تقاضای جهانــی نفت را 260 هزار بشــکه در روز 
کاهش دهد و مفهوم آن این اســت که قیمت نفت 
در بازارهای جهانی امکان کاهــش حدود 3 دالر 

وجود دارد.
بر اساس گزارشی که بلومبرگ منتشر کرده، اکثر 
کاهش تقاضایی که اتفاق می افتد مربوط به سوخت 
جت است چرا که شیوع ویروس کرونا باعث کاهش 

مسافرت ها و نیز پروازها شده است. ویروس کرونا 
مشترک بین حیوان است اما برخی از آنها می تواند با 
انجام جهش از داخل گونه  فراتر بروند. همان اتفاقی 
که در ویروس ســارس اتفاق افتاد که این صورت 
ویروس می تواند در بین انســان هم شیوع یابد. از 
زمان توســعه این ویروس صدها نفر بیمار شده اند 
که سالمتی آنها در مرز هشدار و محدوده خطر قرار 

گرفته است. 
بلومبرگ بر اســاس آمارهای اتحادیه حمل ونقل 
بین المللی هوایی اعالم کرده کــه در ثبت پروازها 
به سمت منطقه آســیایی 8 درصد کاهش وجود 
داشــت اما مســافرت ها به دیگر نقاط تأثیر بسیار 

کمتری داشته اســت.  از آنجایی که تأثیر اصلی بر 
روی تقاضای ســوخت های هواپیما است بنابراین 
چشــم انداز تقاضا که بتواند قیمت را بیش از این 

پایین بکشد هنوز مبهم است.
پس از گــزارش بلومبــرگ قیمــت جهانی نفت 
تقریباً میل کاهش داده و بــا پیش بینی های اداره 
اطالعات انرژی آمریکا مبنی بــر اینکه تولید نفت 
شــیل آمریکا در مــاه آینده افزایــش جدیدی را 
ثبت خواهد کرد تحت فشــار قرار گرفــت. اداره 
اطالعات انــرژی آمریکا گفته اســت کــه تولید 
 نفت شــیل آمریکا به 9.2 میلیون بشــکه در روز

 خواهد رسید.

پرداخت پاداش به مشترکان خوش مصرف برق و گاز

پیش بینی کاهش 3 دالری قیمت نفت با شیوع ویروس کرونا در چین
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مسئوالن مالیاتی پاسخ دهند:  »آیا پارک های 
علم و فناوری پایگاه فراریان مالیاتی است؟«

دست سازمان مالیات 
در جیب آنالین ها

قصه تکراری برخوردهای
 سلیقه ای ممیزان مالیاتی

آمریکا لغو روادید تجاری 
برای ایرانی ها را اعالم کرد
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اقبال مردم
 به بورس

رواج  ماشین خوابی 
در  پایتخت

اعطای مجوز براساس رانت و امتیاز صورت می گیرد

انحصارگری  در مشاغل خاص
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فشار  تقاضا   برای خانه های   زیر  80  متر
درآذر ماه   بیش   از 50  درصد   معامالت مسکن،   واحدهای 40  تا   80  متری   بودند

شرایط بازارهای مختلف از جمله ارز، طال و مسکن 
باعث شده سرمایه گذاران از بازار سرمایه استقبال 
بیشتری کنند و نقدینگی ها به سمت این بازار برود و 
درنتیجه شاخص کل آن صعودی شود. در این بین 
برخی از تحلیل گران بازار بر این باورند که دامنه این 
صعود تا آخر پاییز سال آینده ادامه دارد و برخی دیگر 
نیز می گویند باید تحلیل های بازارهای مالی عمق 
بیشــتری پیدا کند؛ چراکه ممکن است تحوالتی 
رخ دهد که روند صعودی بازار را معکوس کند.طی 
ماه های گذشته شاخص بورس بارها رکورد شکست 
و در جدیدترین رکورد خود در روز شنبه، شاخص 
کل مرز ۴00 هزار واحد را هم رد کرد. در این میان 
برخی کارشناســان به قیمت دالر و فلزات در سال 

آینده اشاره کرده و می گویند...

مردان و جوانانی که جای خواب برای شب های خود 
ندارند و کاری که بشود روی درآمدش حساب کرد 
هم پیدا نمی کنند. حاال پراید از دم قسط هم وسیله 
نان شان شده است و هم سقف باالی سرشان. طی 
ماه های اخیر شاهد حضور جوانانی در تهران هستیم 
که که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محالتی را به 
عنوان پاتوق  در نظر گرفته و ماشین خوابی می کنند. 
این ها جوانان شهر های دیگری هستند که به دلیل 
نبود شغل به تهران می آیند و می بینیم که محالت 
تهران بین آن ها تقسیم شده و بچه های یک استان 
در یک محله و اســتان های دیگر در محالت دیگر 
جمع می شــوند و در خودروهای شان می خوابند. 
 تعدادی زیادی از اهالی غرب و شــمال غرب کشور 

در سال های اخیر به دالیلی...

حساب های بانکی با اجازه خود افراد بررسی می شود 

 استعالم سیستمی انجام می شود نه سرکشی به حساب

سرمقاله

يادداشت

انحصار و رانت 
آفت  اشتغال

گسترده تر شدن حلقه
آسیب های اجتماعی

انحصــاری  کــه در برخی 
مشــاغل به وجود آمده در 
نتیجــه واگــذاری برخی 
امتیازات  به افرادی خاص 
است. اشــتغال زایی زمانی معنای واقعی به خود 

می گیرد...

علی سعدوندی، اقتصاددان

  علی اصغر سعیدی، جامعه شناس
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اقتصاد2
ایران وجهان

واعظی: 
حمایت از برجام یکی از علل رد 

صالحیت نامزدهاست 
محمود واعظی، رییس دفتر رئیس جمهور  در پاســخ به 
سوالی درباره انتخابات مجلس و موضوع ردصالحیت ها 
و اینکه دولت تنــوع افکار را امر مهمــی می داند، اظهار 
داشت: اگر ردصالحیت ها براســاس قانون باشد و کسی 
تخلف اخالقی، اقتصادی و هر موضوع دیگری که قانون 
مشخص کرده، انجام داده باشد، دولت به هیچ وجه راجع 
به آن ردصالحیت ها مطلبی را ندارد.به گزارش خبرگزاری 
ها، رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: گزارش هایی که 
ما درباره ردصالحیت ها چه دربــاره افرادی که اکنون در 
مجلس حضور دارند و چه کسانی که حضور ندارند، دریافت 
می کنیم، این است که به آنها گفته شده که به طور مثال 
شما از برجام حمایت کردید، یا از دولت طرفداری کرده اید 
و مسائلی را در پرونده آنها قرار داده اند که مسائل تفکر و 
اندیشه است. واعظی خاطرنشان کرد: مسائلی که اکنون 
وجود دارد، اندیشه ای است که ۲۴ میلیون نفر از مردم به 
آن رای داده اند و اکنون نیز در دولت مطرح است. وی اضافه 
کرد: برجام موضوعی نیست که اگر کسی از آن طرفداری 
کرده، اکنون به عنوان نقطه  ضعفی برای ردصالحیت وی 
استفاده شــود. رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به 
سوالی مبنی بر مســتند بودن اینگونه گزارش ها درباره 
ردصالحیت ها تصریح کرد: شــما همین االن می توانید 
از یکی از این افراد به عنوان مثال با نماینده مردم رشــت 
مصاحبه کنید. البته من با این نماینده صحبت نکردم و 
فقط شنیده ام.واعظی افزود: اینطور نمی شود که همه ناحق 
باشند و فقط سخنگوی شورای نگهبان حق باشد. به طور 
مثال وقتی علی الریجانی درباره مســاله ردصالحیت ها 
صحبت کرد، سخنگوی شورای نگهبان پاسخ وی را داد و 
هر کسی در هر جایی صحبتی درباره مساله ردصالحیت ها 

انجام داده آقای کدخدایی به وی پاسخ داده است. 

خبر

خانه های ۴۰ تا ۶۰ متر مربع 
که به جز مناطــق ۱ تا ۳ از 
پراکندگی نسبتا مناسبی در 
دیگر نقاط تهــران برخوردار 
است، از نظر تعداد معامالت 
و رشــد قیمت در رده دوم قرار دارند.به گزارش ایسنا، آذر 
۱۳۹۸ بالغ بر ۹۷۰۰ فقره معامله مســکن در شهر  تهران 
به  امضا رســید که واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع با ســهم 
۲۷.۸ درصد از کل قراردادها رتبــه اول تعداد معامالت را 
از آن خود کردند.پس از آن خانه های ۴۰ تا ۶۰ متر مربع با 
سهم ۲۶.۸ درصد در رده دوم تعداد معامالت قرار گرفتند؛ 
هرچند باالترین میزان رشد قیمت در بین تمام دامنه های 
متراژی به واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع اختصاص داشت.

آپارتمان های ۴۰ تا ۶۰ متر مربــع معموال به دلیل قیمت 
مناســب برای متقاضیان مصرفی، ســهم باالیی از تعداد 
معامالت را به خود اختصاص می دهد. قیمت این خانه ها در 
مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است.بررسی ها نشان 
می دهد به دلیل فشار تقاضا برای واحدهای کمتر از ۸۰ متر 
مربع، این واحدها از نظر قیمت هر متر مربع از نرخ باالتری 
نسبت به دیگر گروه های متراژی برخوردارند. به طور مثال 
یک واحد ۵۰ متری نوســاز در محله جنت آباد متری ۲۲ 
میلیون تومان آگهی شده، در حالی که در آگهی دیگری یک 
واحد ۱۱۰ متری نوساز در همین منطقه متری ۱۷ میلیون 
تومان به فروش می رسد.آذرماه ۱۳۹۸ واحدهای مسکونی 
با متراژ کمتر از ۴۰ متر مربع بیشــترین رشد قیمت را به 
میزان ۴۷ درصد و واحدهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ متر مربع کمترین 
میزاین رشد قیمت به میزان ۱۸ درصد نسبت به ماه مشابه 
سال قبل تجربه کرده اند.توزیع تعداد معامالت مسکن بر 

حسب سطح زیربنای واحد مسکونی در آذرماه ۱۳۹۸ نشان 
می دهد بیشترین تعداد معامالت در واحدهای مسکونی با 
زیربنای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع با سهم  ۲۷.۸ درصد ثبت شده 
و واحدهای با زیربنای ۴۰ تا ۶۰، ۸۰ تا ۱۰۰ و ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
متر مربع به ترتیب با سهم های ۲۶.۸، ۱۷.۹ و ۱۰.۶ درصد 
در رده های بعدی قرار دارند.کمترین  تعداد معامالت مربوط 
به واحدهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ متر مربع با سهم ۱.۱ درصد بوده 
است. واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع نیز با سهم سه درصد 
از معامالت در رتبه  هفتم معامــالت در دامنه متراژی قرار 
گرفتند.هم چنین بررسی سن بنای معامالت مسکن شهر 
تهران در آذرماه ۱۳۹۸ نشان می دهد که واحدهای با سن 
کمتر از پنج ســال به میزان ۳۷.۳ درصد باالترین سهم از 
معامالت و واحدهای با عمر بیش از ۲۰ سال با سهم  ۱۱.۸ 
درصد کمترین سهم  از معامالت را به خود اختصاص داده اند.
بیش از ۵۸ درصد از معامالت در واحدهای با عمر کمتر از 

۱۰ سال صورت گرفته اســت. با این حال نرخ رشد تعداد 
معامالت برحسب سن  بنا در آذرماه  ۱۳۹۸ نسبت به ماه 
مشابه سال قبل در تمامی بازه های سنی افزایشی بوده  است.

بیشترین رشد تعداد معامالت نسبت به آذرماه سال قبل 
مربوط به واحدهای با سن شش تا ۱۰ سال به میزان ۵۴.۵ 
درصد و کمترین رشد تعداد معامالت مربوط به واحدهای 
با سن بیش از ۲۰ سال به میزان ۲۴.۳ درصد بوده است.از 
سوی دیگر توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر 
حسب قیمت یک متر مربع در آذرماه ۱۳۹۸ نشان می دهد 
که بیشترین ســهم مربوط به واحدهایی با قیمت بیش از 
۱۲ میلیون تومان به میــزان ۵۰.۹ درصد بوده و پس از آن 
واحدهای در بازه قیمت بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان با سهم 
۸.۳ درصد بیشترین سهم  از معامالت را برحسب قیمت یک 
متر مربع در این ماه به خود اختصاص داده اند.در بین مناطق 
۲۲ گانه  شهر تهران باالترین میزان نرخ رشد ساالنه قیمت 
مسکن در آذرماه ۱۳۹۸ مربوط به منطقه ۱۹ با ۷۵ درصد 
بوده است. بعد از آن مناطق ۱۶ و ۲۱ به ترتیب با ۶۹ و ۵۷ 
درصد قرار داشته اند. کمترین میزان رشد قیمت نیز به میزان 
۳۰ درصد در منطقه ۳ اتفاق افتاده است. بعد از آن کمترین 
 میزان رشــد قیمت به میزان ۳۱ و ۳۵ درصد به ترتیب به

 مناطق ۶ و ۳ تعلق داشته است.

درآذر ماه بیش از 50درصد معامالت مسکن،  واحدهای 40تا 80متری بودند

فشار  تقاضا  برای خانه های  زیر  80 متر
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شرایط بازارهای مختلف از جمله ارز، طال و مسکن باعث 
شده سرمایه گذاران از بازار سرمایه استقبال بیشتری 
کنند و نقدینگی ها به ســمت این بازار برود و درنتیجه 
شــاخص کل آن صعودی شــود. در این بین برخی از 
تحلیل گران بازار بر این باورند که دامنه این صعود تا آخر 
پاییز سال آینده ادامه دارد و برخی دیگر نیز می گویند 
باید تحلیل های بازارهای مالی عمق بیشتری پیدا کند؛ 
چراکه ممکن است تحوالتی رخ دهد که روند صعودی 
بازار را معکوس کند.طی ماه های گذشته شاخص بورس 
بارها رکورد شکست و در جدیدترین رکورد خود در روز 
شنبه، شاخص کل مرز ۴۰۰ هزار واحد را هم رد کرد. در 
این میان برخی کارشناسان به قیمت دالر و فلزات در 
سال آینده اشاره کرده و می گویند با توجه به نرخ دالر 
و رشد ۱۰ درصدی قیمت فلزات جهانی، شاخص کل 
تا پایان بهار سال آینده می تواند به ۴۷۰ هزار واحد هم 
برسد که ۳۰ هزار واحد این عدد از محل سود تخمینی 
شرکت ها برای سال ۱۳۹۸ است؛ بنابراین شاخص ۴۲۰ 

هزار واحدی برای امسال حباب نیست.  این درحالی است 
که برخی دیگر نیز بر این باورند که این روند ممکن است 
متاثر از تحوالت مختلف معکوس شود؛ بنابراین نمی توان 
با اطمینان گفت روند بازار سرمایه همواره طی ماه های 

آتی افزایشی خواهد بود.

دلیل ترغیب مردم به بازار سرمایه
در این زمینه علی اکبر امین تفرشــی، تحلیل گر ارشد 
بازار ســرمایه و عضو هیات مدیره شــرکت بورس در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند رو به رشد شاخص کل 
بازار سرمایه اظهار کرد: رشدی که بازار سرمایه تجریه 
می کند، بیش از همه نمایانگر این اســت که نقدینگی 
که در سطح اقتصاد کالن کشور ســرگردان است، در 
بازار سرمایه مطلوبیت پیدا کرده و عمده آن جذب این 
بازار می شود.وی ادامه داد: این رویه در سال های گذشته 
 اتفاق نمی افتاد اما اخیرا گرایش به بازار سرمایه افزایش

 پیدا کرده است. 

رئیس قوه قضائیه گفت: امروز کشور جمهوری اسالمی ایران در 
امن ترین زمان خود به سر می برد و بیش از همیشه می توانیم 
امنیت را برای همه مردم و گردشگران تامین کنیم.به گزارش 
مهر، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: ۱۵ 
کشور در اطراف ما مشتریان کاالهای تولیدی کشور ما هستند 
که این بازارها باید برای تولیدکنندگان آماده شود و در همین 
راستا استاندار یزد و دست اندرکاران بخش خصوصی و دولتی 
در یزد، آسیب های حوزه صادرات را پیگیری کنند.وی ادامه 
داد: وقتی تولیدکننده آماده تولید است، باید پیگیری شود که 
کجای کار مشکل دارد که تولیدکننده در صادرات دچار مشکل 
می شود و اگر الزم باشد در شورای عالی قضائی این موضوع را 
دنبال خواهیم کرد.رئیسی عنوان کرد: ما نمی توانیم فقط در 
سخن بگوییم که باید از تولید حمایت شود بلکه باید در عمل 
نیز اقدام کنیم و جامع ترین ســخنان در این زمینه را رهبری 
فرمودند که همین سخنان را همگی باید اجرا کنیم و میدان 
اجرا را برای این سخنان ارزشمند فراهم و شرایط را برای کار و 

تالش  تسهیل کنیم.

نقدینگی سرگردان جذب بازار سرمایه شده است

اقبال مردم به بورس

رئیس قوه قضائیه:

آیین نامه ها تولید را مختل نکند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ارز تغییر جهت داد
امروز قیمت ارز مسافرتی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها اندکی افزایش یافت.قیمت دالر از ابتدای هفته روند کاهشی داشت و دو روز گذشته با ثبات همراه بود، اما اپنجشنبه نرخ خرید و 
فروش ارز در صرافی ها و قیمت ارز مسافرتی افزایش جزئی را تجربه کرد.امروز قیمت ارز مسافرتی با ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به دیروز ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می شود.همچنین در صرافی های 

مجاز بانک مرکزی نرخ خرید هر دالر ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۳ هزار تومان است که هر دو نسبت به نرخ روز گذشته ۵۰ تومان افزایش داشته است.نرخ خرید و فروش یورو نیز در این 
صرافی ها به ترتیب ۱۴ هزار و ۴۰۰ و ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم شده که مانند دالر ۵۰ تومان نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.



3 اقتصاد
ایران
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آمریکا لغو روادید تجاری برای ایرانی ها را اعالم کرد
اداره خدمات مهاجرتی و شهروندی ایاالت متحده لغو روادید تجاری برای ایرانی ها را اعالم کرد. دولت آمریکا )پنجشنبه( رسما اعالم کرد ایرانی ها دیگر نمی توانند برای ورود به این کشور از روادید تجاری و 
سرمایه گذاری استفاده کنند. به نوشته خبرگزاری »رویترز«، از امروز اداره خدمات مهاجرتی و شهروندی ایاالت متحده با اعمال تغییراتی در قوانین خود ذیل لغو معاهده موت در اکتبر ۲۰۱۸ توسط دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ایرانی ها را از اخذ یا تمدید روادید تجاری منع کرد. بر این اساس، روادید نوع E-۱ و E-۲ به شهروندان کشورهای مختلف اجازه می دهد برای انجام امور تجاری بین المللی یا 
سرمایه گذاری های عظیم در ایاالت متحده، وارد این کشور شوند. به نوشته رویترز، هنوز آمار دقیقی از تعداد کسانی که از این قانون جدید متأثر می شوند، مشخص نیست.

خیابان های تهــران امروزه با 
تغییر کاربری به یکی از اماکنی 
تبدیل شده است که بسیاری از 
مهاجرانی که در نتیجه بیکاری 
از شهرهای خود به تهران آمده 
اند آنجا ســکنی گزیده اند. پل مدیریت، پل پارک وی، 
چهارراه کالج، پارک الله و بســیاری دیگر از خیابان های 
تهران در شرایطی پذیرای افراد ماشین خواب شده است 
که هر روز بــر تعداد آنها نیز افزوده می شــود.این افراد با 
انتخاب شغل راننده تاکسی که شاید تنها انتخاب آنها برای 
درآمدزایی باشد، تهران را برای اشتغال انتخاب کرده اند و 
به دلیل هزینه های کالنی که زندگی در تهران دارد مجبور 
به خوابیدن در ماشین های خود می شوند. این افراد به دلیل 
ترک خانه و کاشانه خود سرگردان در خیابان های پابتخت 
برای گذران زندگی شده اند و با مسافرکشی سعی در تاکین 

هزنیه های خانواده های خود در شهرستان ها دارند. 
حاال پراید از دم قســط هم وسیله نانشــان شده است 
و هم ســقف باالی سرشــان. طی ماههای اخیر شاهد 
حضور جوانانــی در تهران هســتیم که کــه با کمک 

یکدیگر ماشــین خریده و محالتی را به عنوان پاتوق و 
گعده در نظر گرفته و ماشــین خوابــی می کنند. این ها 
جوانان شهر های دیگری هستند که به دلیل نبود شغل 
به تهران می آینــد و می بینیم که محــالت تهران بین 
آن ها تقسیم شــده و بچه های یک استان در یک محله 
و اســتان های دیگر در محالت دیگر جمع می شــوند و 
در خودروهایشــان می خوابند. تعدادی زیادی از اهالی 
غرب و شــمال غرب کشور در ســالهای اخیر به دالیلی 
 نظیر دیوار کشــی بین مرز ایران و ترکیه، بســته شدن 
بازارچه های مرزی و نیز خشکسالی های چند سال گذشته 
برای کسب درآمد راهی تهران شده اند. این در حالی است 
که در چند سال اخیر تاکســی های اینترنتی در تهران 
شروع به کار کرده اند و قیمت مناسب و دسترسی آسان به 
این نوع حمل و نقل شهری با استقبال مردم تهران روبرو 

شده است.  این اتفاق باعث هجوم افراد بیکار از شهرهای 
خود به سمت تهران و تاکســی های اینترنتی پایتخت 
شده است. بیشتر این رانندگان بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن 
داشته و دارای تحصیالتی از سیکل تا لیسانس هستند. این 
افراد با مشکالت زیادی از قیبل اجاره خانه باال در تهران، 
مسئله جای پارک در  خیابان ها، سرقت خودرو و لوازم آن 
روبرو هستند و این دالیل موجب شده تا این رانندگان به 
ماشــین خوابی روی آوردنده اند. بیشتر آنها می گویند: 
اگر در شهرهای خود حداقل روزی ۷۰ هزار تومان درآمد 
داشته باشیم تا هزینه روزانه امرار معاش خانواده و مسائلی 
از جمله بیماری و هزینه های باالی درمانی را پوشــش 
دهیم، امکان ندارد در چنین شرایطی زندگی کنیم.  هیچ 
کس از رفاه بدش نمی آید. همه آرزو دارند که یک شغل 
مناسب داشته باشند و بعد از کار لحظات شادی را کنار 

خانواده طی کنند. 
موضوع آن قدر جدی شده که مقام های شهرداری تهران 
هم زبان گشوده و از آن صحبت می کنند. به گفته معاون 
سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، جوانان بیکار 
برای مسافرکشی به تهران می آیند و محالتی را در تهران 
به عنوان پاتوق انتخاب می کنند. محسن پور سید آقایی 
گفته این افراد روزها مسافرکشــی می کنند و شب ها در 

ماشین می خوابند.

در شــرایطی که براساس 
آمار ارائه شده از سوی مرکز 
آمار ایران، نرخ بیکاری در 
کشــور در زمســتان سال 
گذشته ۱۲.۱ درصد برآورد 
شده و جمعیت بیکار کشور در مقایسه با مدت مشابه 
سال ۹٦ با ٦٨ هزار نفر افزایش به سه میلیون و ۲۲۱ 
هزار نفر رســیده اســت، انحصار در برخی مشاغل 
موجب شده ساالنه فرصت های شــغلی فراوانی در 

کشور از دست برود.
پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و سردفتری از جمله 
مهمترین مشاغل کشــور هســتند که در انحصار 
طبقه ای خاص قرار گرفته اند. محاســبات نشــان 
می دهد شاخص ســرانه تعداد پزشــکان در ایران 
٦.۱ نفر بــه ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت اســت. در 
کشــورهای عضو گروه بیست، ســرانه پزشکان به 

طور متوســط ۳ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت 
بوده و کشــور برای رســیدن به وضعیــت مطلوب 
به پزشــک نیــاز دارد. ایجــاد بازار انحصــاری در 
خدمات پزشــکی از طریق محدود کردن ظرفیت 
 آموزش پزشــکی اصلی ترین عامل ایجاد وضعیت 

کنونی است.
دندانپزشکی نیز وضعیتی مشابه پزشکی دارد. سرانه 
ایران ٦.۳۵ دندانپزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر و 
متوسط ســرانه دندانپزشــکان در کشورهای گروه 
بیست ۷۰ نفر است. مشابه پزشکی علت سرانه کم 
دندان پزشک نیز پایین بودن ظرفیت آموزش است. 

حدود ۷۰ هزار نفر وکیل در کشور فعال هستند که 
محاسبه شاخص سرانه آن نشــان می دهد به ازای 
هر ۱۰۰ هزار نفر فقط ۷٦ وکیل وجود دارد. به طور 
متوسط این شاخص در دنیا برابر ۲۴۰ وکیل به ازای 
هر ۱۰۰ هزار نفر است. این اختالف حاکی از کمبود 

وکیل در کشور است.
علت کمبود وکیل تعیین ناکافــی ظرفیت آزمون 
وکالت توسط کانون وکال اســت. در کشورهایی که 
وضعیت مناســبی دارند صالحیت علمــی، معیار 
قبولی در آزمون بــوده و ظرفیت بــه عنوان عامل 
محدودکننده تعیین نمی شــود. در ایران ۷ هزار و 
٦۱۷ دفتر اسناد رسمی فعالیت می کنند که تعداد 
آن ها در ده سال گذشــته ثابت مانده است. مقایسه 
ســرانه ۵۲.۹ دفتر به ازای ۱۰۰ هزار نفــر ایران با 
کشورهای دارای نظام حقوقی مشابه مانند فرانسه 
با سرانه ٨۲.۱۳، حاکی از کمبود دفاتر اسناد رسمی 
در کشور است. همانند بازار خدمات حقوقی ظرفیت 
پذیرش پایین آزمون سردفتری موجب ایجاد شرایط 

انحصاری در این بازار شده است.

تهران بهشت بی قانونی برای هجوم افراد بیکار شده است

رواج ماشین خوابی در پایتخت
دولت ، وزارت ورزش و جوانان، یا دستگاه های متولی و بودجه بگیر مسئول پدیده ماشین خوابی هستند؟

اعطای مجوز براساس رانت و امتیاز صورت می گیرد

انحصارگری  در مشاغل خاص
با حذف انحصار مشاغل حرفه ای یک میلیون و 200 هزار شغل مستقیم ایجاد می شود

گسترده تر شدن حلقه آسیب های اجتماعی
علی اصغر سعیدی، جامعه شناس 

پس از پدیده کانکس نشینی شاهد گسترش پدیده ماشین خوابی هستیم. ماشین خوابی به دنبال افزایش بیکاری در جامعه به وجود آمده است. متأسفانه با افزایش نرخ بیکاری 
 و نبود شغل در شهرستان ها افراد بسیاری برای اشتغال به تهران مراجعه کرده اند که به دلیل هزینه های زیاد اقامت در پایتخت مجبور به گذراندن زندگی در ماشین و در کنار 
خیابان ها شده اند. این در حالی است که با فعالیت تاکسی های اینترنتی بدون نظارت، پدیده ماشین خوابی در پایتخت به وجود آمده و خودروهای پالک شهرستان جهت فعالیت در 
این تاکسی ها به تهران  آمده اند که از این پس به دلیل اینکه قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور اعالم کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پالک خود فعالیت تحت عنوان 
تاکسی اینترنتی را داشته باشد.  البته ماشین خوابی ها تنها مختص به رانندگان تاکسی های اینترنتی نیست و این پدیده برای بسیاری از مشاغلی که افراد مهاجر در آن جا مشغول 
به کارند نیز دیده می شود. مهم ترین مسئله ای که در این بین وجود دارد تقسیم محالت است. محالت تهران بین آنها تقسیم شده و بچه های یک استان در یک محله و استان های 
دیگر در محالت دیگر جمع می شوند و در خودروهایشان می خوابند. وعده و وعیدهای مکرر دولت در ایجاد اشتغال و فراهم آوردن مسکن و سایر مقدمات زندگی سالم، بی عمل رها 
شده است. این بی توجهی روز به روز حلقه آسیب های اجتماعی را گسترده تر می کند. در این بین سرمایه های اجتماعی لحظه به لحظه در حال هدر رفت است و کسی هم پاسخگوی 

این نابسامانی های دامنه دار نیست. واقعا چه کسی مسئول است؟ وزارت ورزش و جوانان ، دولت؟ یا ده ها دستگاه متولی و بودجه بگیر دیگر  که تنها نظاره گر این ماجرا هستند؟ 

انحصار و رانت  آفت  اشتغال
علی سعدوندی، اقتصاددان

انحصاری  که در برخی مشاغل به وجود آمده است در نتیجه واگذاری برخی امتیازات به افرادی خاص است. اشتغالزایی زمانی معنای واقعی به خود می گیرد که اعطای مجوزها در 
 مسیر قانونی و درست خود پیش برود. متاسفانه به علت اعطای مجوز براساس رانت و امتیاز، اقتصاد کشور گرایش بیشتری به انحصاری شدن پیدا کرده و این چالش در آینده ای نزدیک 
می تواند آثار و پیامدهای بدی داشته باشد. هرگاه انحصاری شکل بگیرد، اعضای آن صنف که از موهبات انحصار بهره مندند، سعی می کنند برای شرایطی که ایجاد کرده اند، توجیه 
بیاورند. در شرایط حاضر به جای اینکه به دنبال بهبود فضای کسب و کار باشیم شاهد اتحصار در مشاغل حرفه ای هستیم که افرادی خاص را در بر می گیرد و برای افراد خاص و 
مشاغل خاص مجوز فعالیت صادر می شود. نهادهای نظارتی در این رابطه می توانند نقش بسیار مهم و غیرقابل انکاری را داشته باشند. برای رونق اقتصادی نیاز به رونق تولید داریم 

و باید اشتغالزایی در سطح وسیعی وجود داشته باشد. درغیر این صورت نمی توان به رشد اقتصادی دست پیدا کرد. 
انحصار و رانت آفت اشتغالزایی هستند و هم اکنون در کنار مشکالت بسیاری که بر سر راه اشتغالزایی وجود دارد انحصارردایی از مشاغل حرفه ای نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. 
امیدواریم روزی برسد که توجه به انحصارگری از طریق مجوزهایی که به ظاهر قانونی است اما ماهیتی غیرقانونی دارند و مخل کسب و کار در کشور هستند صورت بگیرد. واقعا در 
رابطه با انحصار مشاغل باید راهکار ارائه شود. محدود کردن برخی امتیازات به خویش و نفی آن از دیگران معضل کنونی اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر، اعمال محدودیت برای 
ورود افراد به برخی مشاغل با هدف دستیابی صاحبان آن شغل به امتیازات بیشتر، نوعی انحصارطلبی است که موجب می شود عالوه  بر افزایش تعداد بیکاران، باعث کاهش سرانه 
این مشاغل نسبت به رشد جمعیت شود. پزشکان و وکال در انحصار پیشرو هستند. البته صنف پزشکان و دندان پزشکان در انحصارگری حتی فراتر از کانون وکال عمل کرده اند و از 

ابتدا امکان ورود دانشجو به دانشگاه های علوم پزشکی را محدود کرده اند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com
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کافی است پای درد دل فعاالن حوزه 
کسب وکارهای آنالین بنشینید تا 
ببینید در کنار تمام مشکالتی که 
به خصوص در ماه های اخیر با آن 
مواجه هســتند، در دم دمای سال 
جدید اندک امیدی که آنها نسبت به جذب مشتری داشتند 
با اقدامات سازمان های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی 
با چه مشکالتی روبه رو شده اند. این در حالی است که همه 
کارشناسان اذعان دارند دولت با کسری بودجه ناشی از عدم 
فروش نفت مواجه است و مجبور است این کسری را از سمت 
کسب وکارها جبران کند؛ ولی مشــخصاً جیب این سازمان 

سوراخ است که با مالیات های سنگینی که داد همه کسب و 
کارها را درآورده همچنان پر نمی شود. 

یکی از فعاالن حوزه کسب و کارهای آنالین در گفتگو با »کسب 
وکار« گفت: »با وجود همه مشکالتی که ما با آنها مواجه بودیم، 
کماکان کسب و کارهای نوپا با بیمه و مالیات دست و پنجه نرم 
می کنند. به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی برای کسب درآمد 
به صورت غیرمنطقی دست در جیب کسب و کارهای مجازی 
کرده و نه تنها مالیــات دریافت می کند، بلکه پرونده  قدیمی 
مالیات را نیز دوباره زنده می کند. ما مجبور هستیم به جای 
اینکه وقت خود را صرف توسعه کسب و کار و بهبود شرایط 
اقتصادی کشور کنیم، وقت خود را صرف کارهای بیهوده ای 
کنیم که ســرانجامی هم ندارد و در نهایت باز این کســب و 
کارهای مجازی است که تنها باید جریمه ای پرداخت کند تا 

پرونده خاتمه یابد.« گرچه بالیای غیرقابل  پیش بینی مختلف 
همچون قطعی اینترنت، تحریم ها و فیلترهای سلیقه ای و ده 
ها معضل دیگر گریبانگیر کسب وکارهای آنالین در ماه های 
اخیر شده؛ اما با توجه به اینکه در ماه های پایانی سال به سر 
می بریم رفت و آمد ممیزان مالیاتی در فضای حقیقی و مجازی 
بیشتر شده است و به تبع برخوردهای سلیقه ای و غیرمنطقی 
آنها اعتراض کسب  وکارها به ویژه کسب و کارهای آنالین را 

در پی داشته است.  
فشار سازمان امور مالیاتی بر کسب وکارهای آنالین در حالی است 
که این سازمان، خود را از قوانین مالیاتی استثنا کرد. باید پرسید: 
چه کسی بر ســازمان مالیاتی نظارت می کند؟ از آغاز بررسی 
جزئیات الیحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در مجلس، ماده ۲۶ 
الیحه مالیات بر ارزش افزوده توجه و تعجب همه را برانگیخته 

اســت. ماده ای که تاکید دارد ســازمان امور مالیاتی و تمامی 
کارکنان و وابستگان آن را از شمول قوانین مالیاتی که خود مجری 
آن است، معاف کرده و عمال این ســازمان را از دایره نظارت بر 

درآمدهای مالیاتی و پرداخت های آن، خارج کند.»کسب وکار« 
در گفتگو با یکی از فعاالن این حوزه، عملکرد ممیزان مالیاتی در 

برخورد با این شرکت ها را بررسی می کند. 

مسئوالن مالياتی پاسخ دهند:  »آيا پارک های علم و فناوری پايگاه فراريان مالياتی است؟«

دست سازمان مالیات در جیب آنالین ها
قصه تكراری برخوردهای سليقه ای مميزان مالياتی 

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

جنگ برای دفاع از معافیت مالیاتی 
کیوان جعفری، بنیان گذار و مدیرعامل »ترا برنت«

ارتباط و تعامل با اکثر ارگان های دولتی ازجمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی چالش همه کسب وکارهاست زیرا نوع نگاه این سازمان ها با کسب وکارهای آنالین متفاوت با بخش خصوصی است. این مشکل در ارتباط با شرکت های نوپا و آنالین بسیار بیشتر است زیرا این کسب وکارها به دلیل اینکه کسب و کارهای نوین 
هستند، مسائل و نکات آنها نیز جدید است و اکثرا سازمان-های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی نسبت به هزینه ها و شرایط آنها توجیه نیستند؛ از دو منظر بحث درآمدها و بحث دوم هزینه ها. به طور مثال ممکن است این سازمان ها بخشی از هزینه های شرکت ها را قبول نکنند و ادعا کنند درآمد آنها بیشتر از این حرف هاست 
و آنها را متهم به پنهان کاری می کنند. مورد بعدی این است که هزینه تبلیغات این شرکت ها مورد تایید سازمان امور مالیاتی نیست. مسئوالن و ممیزان مالیاتی این هزینه ها را برگشت می زنند و سود بیشتر نشان می دهند و در نهایت به آن سود مالیات می بندند. این در حالی است که هزینه تبلیغات در کسب وکارهای نوپا عدد 
بزرگی است و بییشتر پولی که هزینه می شود برای تبلیغات است تا هزینه های دیگر و بعد از این هزینه، هزینه نیروی انسانی است. مساله بعدی این است که بیزینس مدل بسیاری از این کسب وکارهای نوپا مدل زیان دهی است مثال بیزینسی مثل تاکسی های آنالین و حمل و نقل هوشمند بیزینس هایی هستند که در چندین سال 
نخست، به شدت هزینه های سرسام آوری دارند و به همین دلیل زیان ده هستند و بعد از چند سال ارزش برند این شرکت هاست که انتفاع سرمایه گذار را به همراه می آورد. این در حالی است که مسئوالن مالیاتی اصال درک نمی کنند که یک بیزینس ممکن است زیان ده باشد. آنها متوجه این منطق نمی شوند که این یک مدل تجاری 
جدید است و این کج فهمی باعث چالش های زیادی می شود زیرا آنها هزینه های زیادی از این کسب وکارها را برگشت می زنند و آنقدر این کار را ادامه می دهند که شرکت را سودده می کنند و روی آن سودی که نشان می دهند، مالیات وضع می کنند. در دو شرکت ما که هر دو دانش بنیان و فناور عضو پارک علم و فناوری و معاف 
از مالیات هستند و شرکت سوم هم که معاف از مالیات است؛ ولی با وجود سه معافیت مالیاتی و با وجودی که شرکت ها را سه قبضه کرده بودیم در سال های گذشته بارها برای ما مالیات وضع کرده اند و به همین دلیل ما مجبور شدیم برای اینکه اثبات کنیم معاف از مالیاتیم، بجنگیم. مسئوالن مالیاتی توجیه می کردند که شما معاف 
از مالیات نیستید، بلکه مالیات شما با ضریب صفر محاسبه می شود و پس از 15 سال باید مالیات بدهید. حتی در دوره هایی مالیات های سنگین نیز برای ما بریده اند که ما مجبور شده ایم به شورای حل اختالف و هیات های تجدید نظر در شعب برویم و آنجا پس از مذاکره و مستندات به آنها اثبات کرده ایم که ما از مالیات معافیم. این 
در حالی است که ما برای این کارها درگیر حاشیه می شویم و جز اینکه وقت و انرژی ما را می گیرد حاصلی در بر ندارد. حتی در مورد یکی از شرکت های ما که 7 سال است ساز و کار آن شکل گرفته و مدیر مالی دارد و همه چیز آن روی نظم و انضباط است، این چالش را داشتیم که برای ما مالیات بریده اند. آنها برای اخذ مالیات حتی 
دلیل خاصی نداشتند و بهانه ای معموال می آوردند که از کجا معلوم این درآمدی که به دست آوردید در راستای مجوز شماست؟ بیشتر اینها بهانه است چون در یکی از شرکت هایمان در سه سال اخیر که در پارک فناوری نیز مستقر بودیم کال قرارداد جدید نداشتیم و همان قراردادهای قبلی بوده و همان را توسعه دادیم و در آن معاف 
از مالیات در سال های گذشته بودیم ولی امسال یک ممیز مالیاتی آمده و می گوید »چه کسی شما را معاف از مالیات کرده است؟ کارشناسان قبلی امور مالیاتی هم اشتباه کرده اند که از شما مالیات نگرفته اند و باید شما مالیات می دادید.« ما برای مقابله با این حرف از خودمان دفاع کرده ایم و آنها بهانه آورده اند که پارک فناوری فضای 
فراریان مالیاتی است. این چه حرفی است؟ این در حالی است که من سه سال است شرکت برتر پارک هستم و آیین نامه و بخشنامه های زیادی در این مورد وجود دارد. با کلی بحث و جدل و دعوا و جنگ دست آخر در هیات تجدید نظر و حل اختالف باالخره این معافیت ها را گرفتیم. البته همه این توضیحات در مورد شرکت باسابقه 
ما بود. در مورد شرکت های نوپا که هنوز ساختارهایش شکل نگرفته و سیستم و سازو کارهای مالی قوی ندارد و ما در حال استخدام مدیر مالی آن بودیم، برای ما مالیات وضع کرده اند. به دلیل اینکه ما لیست مالیاتی حقوق نیروها را نفرستادیم اداره مالیات برای ما مالیات بریده اند با اینکه نیروهای ما در پارک مستقر بوده اند و طبق 
قانون معاف اند. اما این سازمان می گوید شما در صورتی معاف هستی که شما تکالیف قانونی خود را انجام داده باشید. تکالیف قانونی این است که لیست نیروهایمان را باید رد می کردیم و چون ما در آن زمان مدیر مالی نداشتیم سر موعد مقرر این کار را انجام ندادیم و به تبع مالیات زیادی برای این شرکت وضع کردند. باید توجه داشت 
بیزینس مدل این شرکت ها در سال های اول زیان ده است. با اینکه ما زیان ده بودیم مالیات های مختلفی برای ما بریده اند. مثال مالیات بر حقوق و دیگری مالیات اجاره غرفه. کارشناس امور مالیاتی گفته غرفه هایی که شما اجاره می کنید شامل مالیات می شود و بعد فهمیدیم این کار سلیقه ای است و قانون در رابطه با این موضوع 
دقیق صحبت نکرده و برداشت ممیز در چنین زمان هایی می تواند تعیین تکلیف کند و ممیز هر طور دلش می خواهد می تواند برخورد کند. ما غرفه ای را در نمایشگاه حمل و نقل مصال اجاره کرده بودیم. این کار ما در راستای بازاریابی بود. مگر ما ملک خریده بودیم که مالیات بدهیم؟ در یک جا یک بند قانونی هست که می-گوید: 
»احراز این مالیات را در اختیار ممیز مالیاتی قرار می دهیم و ممیز مالیاتی می تواند به صالحدید خود این کار را بکند.« خیلی از ادارات مالیاتی این مالیات را نمی گیرند؛ اما اداره مالیات رودهن که ما با آن درگیریم برای خود این کار را کرد و دست آخر آن را از ما گرفتند. خطاهای آنها در حین محاسبات بماند که ما را درگیر پروسه هایی 

می کنند که باید اعتراض بزنیم که این محاسبه اشتباه هست. 

نقدینگی پایین مهم ترین دلیل شکست استارت آپ ها 
در نشست بایسته های حقوقی قراردادهای کسب و کار دانش بنیان که به همت کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، نقدینگی پایین مهم ترین دلیل شکست استارتاپ ها درایران عنوان و بر 
لزوم وضع ادبیات حقوقی در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان در کشور تاکید شد. رضا برادران، رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به استارتاپ های فعال در سطح دنیا، 

 گفت: امروزه استارتاپ های فعال در زمینه سبک زندگی، مشاغل خانگی، استارتاپ های کوچک وابسته به شرکت های بزرگ، استارتاپ های رشد شبکه های اجتماعی مشغول فعالیت هستند. وی ایجاد 
زیرساخت های مبتنی بر IT را از دالیل مهم رشد استارتاپ ها در کشور دانست و بزرگ بودن طبقه متوسط جامعه که خواهان زندگی مدرن هستند و این نوع زندگی از طریق کسب و کارهای دانش بنیان برای این طبقه 

تامین شده است،همچنین بازار بکر ارایه خدمات را از دیگر دالیل رشد کسب و کارهای دانش بنیان در ایران عنوان کرد. 
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