
 اینفلوئنسرها، میلیاردرهایی که 
مالیات پرداخت نمی کنند

وحید خسروی-حسابدار رسمی و مشاور رسمی مالیاتی
از مشخصات حکومت های مردم ساالر، عالوه بر مشارکت سیاسی 
مردم از طریق شرکت در انتخابات، مشارکت منصفانه همه مردم در 
تامین هزینه های کشــور و توزیع عادالنه ثروت در میان آنان است. 
ضمانت اجرایی این مهم، وضع قوانین و مقررات مناســب است که 
به طور خاص می توان از قوانین حاکم بــر تجارت و وضع مالیاتها نام 
برد. آنچه مشخص است قوانین و مقررات مذکور در ایران متناسب با 
تغییر فضای اقتصادی و کسب و کار از جمله نفوذ و گسترش اینترنت 
و به تبع آن استفاده روزافزون از شبکه های اجتماعی رشد و توسعه 
نیافته است. قانون تجارت از سال 1311 و بخشی از آن از سال 134۷ 
بدون تغییر جدی مانده)به یادداشت منتشره در شماره 3۶۸۷ مورخ 
13۹4/11/۶ روزنامه دنیای اقتصاد از همین نگارنده مراجعه شود( و 
قانون مالیاتهای مستقیم نیز اگرچه در سال 13۹4 دچار اصالح شده، 
لیکن بررسی و تطبیق آن با نســخ پیشین، مبین عدم توجه به آنچه 
در باال گفته شد، می باشــد. در این یادداشت سعی بر آن شده یکی از 

مصادیق مالیاتی موضوع  فوق مورد بررسی قرار گیرد. 
بی شک امروزه شــبکه های اجتماعی یکی از رسانه ها و منابع 
مهم، موثر و بانفوذ جهت کسب اخبار و اطالعات بین اقشار مختلف 
مردم خصوصا در جوامع پیشــرفته و در حال توسعه به حساب می 
آیند. در این میان مردم ایــران نیز نه تنها از این قاعده مســتثنی 
نیستند، بلکه از پیشــگامان در استفاده از شــبکه های اجتماعی 
محسوب می گردند. یکی از پیامدهای نفوذ شبکه های اجتماعی در 
تار و پود زندگی مردم ظهور پدیدهی نوین به نام اینفلوئنسرهاست. 
اینفلوئنسر در یک تعریف کلی شامل اشخاصی است که در شبکه 
های اجتماعی به دلیل شــهرت خود از ســایر فعالیتهــا و یا نوع 
محتوایی که درآن شبکهها تولید و منتشر میکنند از حجم باالیی از 
مخاطب یا همان دنبال کننده برخوردار میباشند. علی رغم تنوع و 
طبقهبندیهای مختلف اینفلوئنسرها از جمله سلبریتی اینفلوئنسر، 
میکرو اینفلوئنســر و ماکرو اینفلوئنســر و تفاوت در محتواهای 
منتشره توسط این اشخاص، لیکن وجه مشترک اکثر آنان را میتوان 
در کسب درآمد از محل تبلیغات تجاری در صفحات خود خالصه 
کرد. هرچند به دلیل فیلترینگ برخی شــبکه هــای اجتماعی از 
جمله تلگرام، توئیتر و فیس بــوک و همچنین عدم وجود قوانین و 
مقررات اجرایی الزم، آمار دقیق و رسمی از میزان نفوذ شبکه های 
اجتماعی در ایران و تعداد اینفلوئنســرها و نرخ و مبلغ درآمدهای 
مکتسبه توسط اشخاص یادشــده از این محل در دسترس نیست، 
اما نمیتوان منکر میزان تاثیرگذاری این شــبکه ها و افراد بر مردم 
و ســبک زندگی آنان شــد، به نحوی که طبق گزارش منتشــره 
در پایگاه خبــری اتاق ایران)مــورخ 2۸ شــهریور 13۹۸(، مرکز 
بررسی های استراتژیک طی تحقیقی تحت عنوان »آینده پژوهی 
ایران در ســال ۹۷« از رشد روز افزون ســلبریتی های اینترنتی به 
عنوان یکی از 1۰۰ مســاله کالن کشــور نامبرده اســت. در این 
پیمایش »مرجعیت فرهنگی« سلبریتی های جدید و غیررسمی 
در شــبکه های اجتماعی و مهاجرت مردم به این فضاها، به عنوان 
»مسائل در حال ظهور ایران« در ســال های پیش  رو معرفی شده 
اســت. همچنین در این پژوهش گردش مالی هنگفت ایجاد شده 
به وسیله خرده سلبریتی ها از موضوعاتی است که به آنها پرداخته 

شده و در عین حال مورد انتقاد قرار گرفته است. 
سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که "آیا مکانیزمی جهت 
نظارت و وصول مالیات از تبلیغات در شبکه های اجتماعی خصوصا 
اینستاگرام وجود دارد؟" اعالم کرده اســت: "طراحی راهکارهای 
قانونی و عملیاتی در خصوص دریافت مالیات با عناوین مطروحه در 
حال پیگیری می باشد. بدیهی است پس از نهایی شدن این مکانیزم، 

نتایج حاصله اطالع رسانی عمومی خواهد گردید."
باید در نظر داشت که موارد پیشگفته صرفا محدود به یک شبکه 
اجتماعی و بخشی از صفحات آن)اینفلوئنسرها( بوده و وقتی به موارد 
باال سایر صفحات پرمخاطب در اینستاگرام با موضوعات مختلف)از 
جمله ورزشی، سرگرمی و .....( و سایر شبکه های اجتماعی با ضریب 
نفوذ باال از جمله کانال ها و گروه هــای تلگرامی و همچنین برخی 
اپلیکیشن های تلفنهای هوشمند و .... را اضافه نمود، حجم هنگفت 
گردش مالی که خارج از نظارت و ضوابط دولت است، بیشتر نمایان 
می شود. شاید گردانندگان این صفحات، کانال ها و گروه ها در زمره 
همان میلیاردرهایی باشــند که طبق مصاحبه اخیر رئیس سازمان 
امور مالیاتی هیچگونه مالیاتی بابت درآمدهای خود پرداخت نمی 

کنند و حتی فاقد پرونده مالیاتی میباشند.

رییس ســازمان بورس در نشســت هم 
اندیشــی با اقتصاددانان جــوان اعالم کرد: 
۹۰ درصد از شــرکت ها، اطالعات خود را به 
موقع به بورس ارایه می کنند، ۸ درصد تاخیر 
دارند و دو درصد هم اطالعــات خود را ارایه 

نمی کنند.

به گزارش ایلنا، شاپور محمدی افزود: این 
در حالی است زمانی که بنده این مسئولیت 
را برعهده گرفتم تنها 42 درصد از شرکت ها، 
اطالعات خــود را به موقع بــه بورس عرضه 
می کردند، 23 درصد از شرکت ها اطالعات 
خود را به بورس نمی دادند و بقیه هم با تاخیر 

اطالعات خود را عرضه می کردند.
وی اضافه کرد: در 4 ســال گذشته اوراق 
بدهی از 14 هــزار میلیارد تومــان به 12۰ 
هزار میلیــارد تومان افزایــش یافته و ارزش 
صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه، به 

بیش از 1۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دو درصد شرکت ها اطالعات مالی ارائه نمی کنند خبر 2

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران 
اظهار داشت: بهترین گزینه همان 
طرح ســهمیه ســرانه بنزین برای 
ایرانیان بود به ایــن معنی که دولت 
سهمیه بنزینی به صورت روزانه مثال 
یک لیتر یا ماهانه 2۰ لیتر با قیمت 
مثال 1۵۰۰ تومان در اختیار آنها قرار 
می گذاشت و آنها نیز می توانستند در 
بازار آزاد مبادله کنند.به گزارش ایلنا، 
در یک هفته اخیــر موضوع افزایش 
قیمت بنزین با توجه به  پیامدهای 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی که 
داشته است به یکی از مباحث مهم 
کشور تبدیل شــده است. بسیاری 
از  مخالفان این تصمیــم، ادعا دارند 
که با توجه نقش مهم این متغیر در 
اقتصاد کشور، بدون تردید تورم زایی 
را به دنبال خواهد داشــت. اما دولت 
و مسئولین اقتصادی سعی کرده اند 
مخالفــان را مجاب کننــد که تورم 
انتظاری آنها بیش از 4 درصد نخواهد 
بود، یکی از دالیل آنها ثابت بودن نرخ 
گازوئیل اســت که در بخش حمل و 
نقل بسیار بااهمیت ارزیابی می شود. 

همچنین این مسئولین در روزهای 
اخیر بویژه در وزارت صمت نظارت 
خود بــر قیمت کاالهای اساســی 
مردم را چندبرابــر کرده اند تا اجازه 
ندهند که قیمت گــذاری دلبخواه 
که همیشــه بعنوان یکی از دالیل 
تورم باال در ایران بــوده، عرض اندام 
کند.حسین درودیان، استاد اقتصاد 
دانشگاه تهران، در گفت وگو با ایلنا در 
مورد تورم زایی احتمالی این سیاست 
گفت: این طرح تزریق نقدینگی به 
معنای خلق نقدینگی جدید ندارد 
بلکه توزیع درآمدهایی است که برای 
دولت حاصل شده اســت، البته در 

برنامه اولیه دولت بنا بود که بخشی 
از این درآمد توزیع و بخشــی دیگر 
برای جبران کســری بودجه باشد. 
در مجمــوع پرداخت های جبرانی 
از محل درآمدها است و از این زاویه 
نمی توان انتظار تورم داشــت.وی 
ادامه داد: اما این سیاســت از دو راه 
می تواند تورم زا باشد؛ نخست آنکه 
فشار هزینه ها از طریق حمل و نقل 
متکی به بنزیــن را افزایش دهد که 
نهایتا در قیمت تمام شــده خود را 
نشــان خواهــد داد. دوم؛ بازتوزیع 
نقدینگی میان دهک ها است چون 
به هر حال قدرت خرید دهک های 

اول و دوم را به صورت خالص افزایش 
خواهد داد بنابراین در سبد مصرفی 
آنها احتماال فشار قیمتی بیشتری بر 
کاالهای اساسی وارد خواهد شد.این 
کارشــناس اقتصادی در پاســخ به 
این پرسش که به نظر شما سیاست 
جایگزین بــرای ایــن تصمیم چه 
می توانست باشد؟ گفت: به نظر بنده 
بهترین گزینه همان طرح سهمیه 
سرانه بنزین برای ایرانیان بود به این 
معنی که دولت ســهمیه بنزینی به 
صورت روزانه مثال یک لیتر یا ماهانه 
2۰ لیتر با قیمت مثال 1۵۰۰ تومان 
در اختیار آنها قرار می گذاشت و آنها 
نیز می توانستند در بازار آزاد مبادله 
کنند. این سیاست از حیث ویژگی ها 
و خصوصیات نسبت به طرح کنونی 
بهتر بود به جز وجــه درآمدزایی که 
عایدی برای دولت نداشــت. البته 
به نظر می رســد با وجود فشارهای 
کنونی سیاســت در حــال اجرا نیز  
هیچ درآمدی برای دولت نداشــته 
باشد، بنابراین هیچ مزیتی نسبت به 

طرح سهمیه سرانه بنزین ندارد.
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یادداشت

طرح سهمیه سرانه بنزین برای ایرانیان بهترین گزینه بود

بازتوزیع نقدینگی میان دهک ها تورم زا   است

بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت 
مربوط به نیمه نخست امســال حاکی از سرمایه 
گذاری کشورهای صنعتی در این بخش دارد که 
آلمان، چین، روسیه و هلند از جمله آنها محسوب 
می شود.بررســی آمارهای مزبور گویای آن است 
برپایه مجوزهای صادره در هیات سرمایه گذاری 
خارجی در ۶ ماهه نخست امسال حاکی از تصویب 
تعداد ۵2 طرح به ارزش ۷۶۷ میلیون دالر در ایران 
با مشارکت سرمایه گذار خارجی در بخش صنعت، 

معدن و تجارت است.
 برابــر این اطالعات، ســرمایه گــذاری 3۷2 
میلیون دالری هلندی ها در بخش صنعت، معدن 
و تجارت کشورمان در نیمه نخست و سهم 4۸.2 
درصدی آنها گویای آن است که در صدر سرمایه 

گذاران خارجی این بخش قرار گرفته اند.
برپایه این آمارها، هلندی ها با سرمایه گذاری 
3۷2 میلیون دالری در چهار طرح، امارات متحده 
عربی با 1۷۸ میلیون دالر سرمایه گذاری در پنج 
طرح، آلمان با ۷1 میلیون دالر سرمایه گذاری در 
سه طرح،  ترکیه با ۶۶ میلیون دالر سرمایه گذاری 
در 1۰ طرح و چینی ها با 2۸ میلیون دالر سرمایه 
گذاری در چهار طرح به ترتیب بیشــترین حجم 
سرمایه گذاری خارجی مصوب در این بازه زمانی 

در بخش صنعت، معدن و تجارت را داشته اند.
آمارهــا نشــان دهنده ســهم بــاالی تعداد 
سرمایه گذاری ها توسط ترکیه است و افغانستان 
و امارات متحــده عربی در رتبه هــای بعدی قرار 
دارند. هلند، چین و هنــد در رتبه چهارم و آلمان و 
روسیه هم بطور مشــترک رتبه پنجم را در تعداد 

سرمایه گذاری های مصوب در ایران دارند.
بررســی آمارهای مزبور نشان می دهد از میان 

۵2 طرح  مورد بررسی، 1۹ شــرکت دارای سهم  
1۰۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی، 32 شرکت 
با مشــارکت ســرمایه گذاران داخلی و یک مورد 
تحت عنوان ترتیبات قراردادی ســرمایه گذاری 

کرده اند.
خراسان رضوی، بیشترین مقصد سرمایه 

گذاری های خارجی
آمارها نشان دهنده ســهم باالی سرمایه گذار 
خارجی در اســتان  خراســان رضوی )تعداد 12 
طرح( است. اســتان تهران با ۶ طرح در رتبه دوم و 
استان های قزوین، آذربایجان شرقی و خوزستان 
هر اســتان با تعداد چهار طرح به طور مشترک در 

رتبه سوم در نیمه نخست امسال جای گرفتند.
اســتان های زنجــان، خراســان رضــوی، 
فــارس، قزویــن و بوشــهر بیشــترین حجــم 
سرمایه گذاری های خارجی را در این مدت به خود 

اختصاص داده اند.
چهار اســتان یــاد شــده حــدود ۷۵ درصد 
ســرمایه گذاری خارجی مصوب در کشــور را در 
این دوره به خود اختصاص داده اند و بقیه استان ها 
روی هم سهم 2۵ درصدی جذب سرمایه گذاری 

داشته اند.
طرح هــای صنعت، بیشــترین جذب 

سرمایه گذاری ها
نگاهی به آمارها نشان می دهد که سهم صنعت 
۹۷.۸ درصد، ســهم معــدن یک دهــم درصد و 
ســهم تجارت 2.1 درصد است.  گروه های معدنی 
جذاب برای سرمایه گذاران هندی و هنگ کنگی، 
اســتخراج و فرآوری منیزیت و تولید کنسانتره 
نفلین ســینیت بوده است.ســرمایه گذاری در 
حوزه تجارت شامل ساخت رســتوران، سفارش 

کاال در فضای مجازی از طریــق تارنما و نرم افزار، 
ساخت و تولید محصوالت صنایع دستی و چرمی 
)مجوز صنفی، تولیدی( اســت. بیشترین حجم 
ســرمایه گذاری خارجی در این بــازه زمانی در 
گروه های صنعتی شــامل »محصوالت از توتون 
و تنباکو«، »محصوالت غذایی و آشــامیدنی ها«، 
»ســاخت مواد و محصوالت شیمیایی«، »کک و 
فرآورده های حاصل از نفت« و »سایر محصوالت 
کانی غیرفلزی« بوده است.مهمترین عناوین هر 
یک از گروه های صنعتی به شرح زیر است:در گروه 
صنعتی »محصوالت از توتون و تنباکو«، می توان از 
تولید سیگارت فیلتردار و فرآوری توتون سیگارت 
نام برد.همچنین از سرمایه گذاری در گروه صنعتی 
»محصوالت غذایی و آشــامیدنی ها« می توان به 
تولید خمیرمایه، تولید انواع پودر نوشیدنی فوری، 
تولید خوراک آمــاده دام، طیور و آبزیان اشــاره 
کرد.تولید گازهای صنعتــی و طبی، تولید خمیر 
الکترود گرافیتی و تولید انواع مواد استریل کننده 
بر پایه پروکسی اسیدها در گروه صنعتی »ساخت 
مواد و محصوالت شیمیایی« هســتند.در گروه 
صنعتــی »کک و فرآورده های حاصــل از نفت« 
می توان به ساخت پاالیشگاه میعانات گازی، تولید 
هیدروکربن های سبک و سنگین، تولید و فرآوری 
مواد شیمیایی اشاره کرد.تولید انواع کاشی و نانو 
سرامیک های پیشــرفته، تولید لوازم بهداشتی 
چینی و تولید دانه های شیشه ای در گروه صنعتی 
»ســایر محصوالت کانی غیرفلزی« قــرار دارند.

به گزارش ایرنا، در نیمه نخســت پارسال 32 فقره 
طرح صنعتــی، معدنی و تجاری بــه ارزش ۵۷۸ 
میلیون دالر در هیات سرمایه گذاری خارجی به 

تصویب رسیده بود.

براساس آمار نیمه نخست امسال؛
استقبال کشورهای صنعتی از سرمایه گذاری در ایران


