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شماره 68
 28تیر۹۹

پروندهروز

حقوق
مصرف
کننده

کابوس موهای
تراشــــیده

ســمیه محمدنیا حنایی -بانو با آرزوی این که برای مدتی هم که
شده موهای فرفری اش را به گسیوان لخت و ابریشمی تبدیل کند روی
صندلی آرایشگاه نشست .آرایشگر با آب و لعاب از خواص گِلت کردن مو
می گفت و در ادامه اش اضافه می کرد که در ل َخت کردن مو کسی روی
دستش در مشهد وجود ندارد! عملیات ل َخت کردن مو چندین ساعت
طول کشید و در آخر مشتری از آن چه در آینه می دید ،ذوق زده شد .با

خوشحالی مبلغ درخواستی آرایشگر را پرداخت کرد و راهی منزل شد.
اما این تازه اول ماجرا بود ،روز بعد بالشت و رختخواب بانو از موهای ریخته
شده اش سیاه شده بود! گسیوانش مانند برگ های پاییزی دسته دسته از
سرش می ریختند .بانو با دیدن این صحنه وحشت زده به سراغ آرایشگر
رفت .آرایشگر خودش را در این باره مبرا دانست و گفت حتما مشکل از
نوع موهای شماست و ربطی به من و عملیات دیروز ندارد .بانو برای رفع
مشکلش به پزشک مراجعه کرد و نسخه تجویزی پزشک این بود که باید
موهایش را بتراشد تا موهای سالم دربیاید!
این داستان متاسفانه برای بسیاری از بانوان اتفاق افتاده است .استفاده از
مواد شیمیایی برای تغییر حالت و رنگ مو سالیان درازی است که متداول
شده است .اما گاهی اتفاق می افتد که آرایشگران از مواد نامرغوب استفاده

می کنند که باعث کچلی می شــود .چنان چه این اتفاق برای تان افتاد
الزم است در اولین اقدام با به همراه داشتن نسخه پزشک که نشان می
دهد علت ریزش یا کچلی شما استفاده از مواد شیمیایی است به اتحادیه
آرایشگران زنانه واقع در خیابان سید رضی ،نبش سید رضی  37پالک
 274مراجعه کنید .در آن جا کمیسیونی برای اعاده حق شما برگزار می
شود و آرایشگر متخلف را فرا می خوانند .چنان چه آرایشگر در این مورد
مجرم شناسایی شود شما می توانید از مراجع قضایی جویای گرفتن دیه
موهای تان شوید .گفتنی است اگر کچلی به صورت دایمی باشد میزان
دیه آن برابر دیه یک انسان کامل است و اگر امکان رویش مجدد مو باشد
دیه آن برابر مهر المثل فرد است که رابطه مستقیمی با طبقه اجتماعی و
شأن فرد کچل شده دارد.

 4نما از بی عدالتی مالیاتی
محمد حقگو

روزنامهنگار

آمارهایی که نشان می دهد کاستی های نظام مالیاتی ،درآمدهای دولت را پایین
و فشار بر بنگاه ها را باال نگه می دارد و فاصله طبقاتی را تشدید می کند
ضربه داللی ها و تقاضاهای کاذب بر بازارها و اقتصاد ایران به گونه ای اســت که ماه هاست عمده پیشنهادهای کارشناسی برای اصالح اقتصاد ایران ،بر راهکارهای مالیاتی متمرکز شده
است .به عنوان مثال برای مقابله با داللی در بازارهایی نظیر خودرو ،ارز ،امالک و طال ،مالیات بر عایدی سرمایه؛ برای مقابله با خودداری مالکان منازل خالی از عرضه ملک خود به بازار،
مالیات بر خانه های خالی و برای مقابله با شفافیت درآمدی در حوزه کسب و کارها ،استفاده از صندوق های مکانیزه فروش توصیه می شود .این رویکرد حتی انتقاد برخی از کارشناسان
را در پی داشته و آن ها معتقدند همزمان با تاکید راهکارهای مالیاتی ،به سیاست های مبتنی بر رشد عرضه در اقتصاد و بازارهای کشور نیز باید توجه شود .در هر حال ،نگاهی به آمارهای
مقایسه ای موجود نشان می دهد که ظرفیت زیادی در اقتصاد کشور برای رشد درآمدهای مالیاتی ،عادالنه تر کردن مالیات ها به نفع تولید و اقشار کم برخوردار و حتی رشد درآمدهای
دولت از این منظر وجود دارد.

ضربه داللی ها
و تقاضاهای
کاذب بر بازارها
و اقتصاد ایران
به گونه ای
است که ماه
هاست عمده
پیشنهادهای
کارشناسی
برای اصالح
اقتصاد ایران،
بر راهکارهای
مالیاتیمتمرکز
شده است.
به عنوان مثال
برای مقابله
با داللی در
بازارهایی
نظیر خودرو،
ارز ،امالک و
طال ،مالیات بر
عایدی سرمایه؛
برای مقابله
با خودداری
مالکان منازل
خالی از عرضه
ملک خود به
بازار ،مالیات بر
خانه های خالی
و برای مقابله
باشفافیت
درآمدی در
حوزه کسب و
کارها ،استفاده
از صندوق های
مکانیزه فروش
توصیه می شود

 1ابتدا بگذارید نگاهی به کمیت مالیات ها در کشور بیندازیم .اگر چه تصور عده ای از افراد از
برخی بی عدالتی ها در نظام مالیاتی ،این است که مالیات ها در کشور ما زیاد است ،اما مقایسه
نسبت مجموع مالیات ها به تولید ناخالص داخلی در کشورمان با دیگر کشورها نشان می دهد
که در ایران این نســبت حدود  ۷تا  ۸درصد و در دنیا حدود  ۱۴درصد است .به عبارت دیگر ما
نصف مردم دیگر کشورها مالیات می دهیم .این موضوع دالیل بسیاری دارد از جمله آن که برخی
بخش ها مانند کشاورزی معاف از مالیات هستند ،عدهای از فعاالن اقتصادی فرار مالیاتی دارند و
سیستمهای اطالعاتی کافی نیز برای مالیاتستانی وجود ندارد.

 2اما از منظر کیفیت مالیات ستانی می توان به تمرکز زیاد نظام مالیاتی به گرفتن مالیات از
شرکت ها و بخش تولید اشاره کرد .آمارها نشان می دهند که سهم مالیات بر سود شرکت ها در
اقتصاد ایران نسبت به اقتصادهای پیشرو بعضاً تا بیش از سه برابر هم می رسد.

 3از سوی دیگر در
شرایطی سهم مالیات بر سود
شرکت ها در اقتصاد ایران
باالست که سهم مالیات بر
درآمد اشخاص حقیقی به
کمتر از نصف دیگر کشورها
نیز می رسد .همین مسئله
باعث شده تا کارشناسان
رویکرد کاستن فشار مالیات از
بخش تولید و شرکت ها و در
عوض افزایش تمرکز بر درآمد
اشخاص و مالیات بر مجموع
درآمد را مطرح کنند.

 4آمارها همچنین نشان
می دهند که مالیات بر درآمد
اشخاص که می تواند سهم
قابل توجهی در کاستن از
فاصله طبقاتی داشته باشد ،در
کشور ما دارای سقفی بسیار
کوتاه تر از کشورهای پیشرو
است .به عنوان مثال ،مالحظه
می شود که نرخ موثر مالیات
دهک های مختلف در ایران
بین  2تا  10درصد و بدون
جهت گیری متمایزی برای
عدالت طبقاتی است .در حالی
که این ارقام در آمریکا ،به
حدود منفی  10تا مثبت 30
درصد می رسد.

