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اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره ۴6۸
بایت جد    ول شماره ۴67

-حیــدر قــدم ثابــت الهــه - میرزایــی ضیاالدیــن
بیکــی خــان مریــم جعفریــان- زیبــا ضــروری-
محمدحســینصفری-بردیازحمتکش-فاطمهخلیلخانیمریم
خانبیکیعلیرضــاالریمی-مهدیصانعــی-امیرعباسصانعی
سمیراخلیلیمطلق-ســیدهصدیقهخرم-حمیدرضازحمتکش
حنیفهشــجاعالدین-زینبباباییشــرف-یاسرشــجاعالدین
مهدیخلیلخانی-صادقخلیلخانی-محمدکوهانی-مهدیقنبرزاده
زینــبتفکــری-حســینعســگری-مجیدصادقــیمقدم
یاســرســعادتنژاد-محمدجوادقنبــرزاده-وهــابکوالیی
ماهمنیرابراهیمپــور-آرینصانعیفرهادفاطمیپور-احمدکالمی
مهرانبینائی-هادیبروشــکی-ســیناخلیلــی-آیدیننوری
سوسنمیرزاییعلیحسینزاده-بیژنکچرانلویي-علیکچرانلویي
هادییارمحمــدی-اکبرخلیلخانی-ریحانهســاداتماهبدزاده
محمدپــور ســعید بخــش- گنــج غالمحســن

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.

- از سیستم عامل های تلفن همراه 2- از شهرهای کشور فرانسه- از انواع 
نوشیدنی های گرم- من و تو می شویم 3- عدد دایره- مهمانخانه بزرگ و 
عالی شهر- معادل 3 کیلوگرم است ۴- کامپیوتر- پسوند شباهت 5- مقام 
و جالل- هر نیمسال تحصیلی- شیطان  6-گسترده ترین و محبوب ترین 
ســرور HTTP در دســترس بر روی اینترنت می باشد- از نرم افزارهای 
تلفــن همراه مخصوص مکالمه رایگان 7- از نوت های موســیقی- کوه 
کوچک- رطوبت 8- از صفات خداوند به معنای یگانه- از انواع غالت 9- از 
سایت های اینترنتی- بدون اتالف وقت و سریع 10- بعد از غذا خورده می 

شود- خالص و بکر 11- از شرکت های بزرگ رایانه ای 

عمـودی:

1- نام ماژول جدید گوگل برای سرعت صفحات وب و کاهش پهنای باند 
2- از رنگ ها- از شرکت های بزرگ رایانه ای- نام و هویت 3- درخت زبان 
گنجشک- آزاد- نام بزرگ بانوی اسالم ۴- بله در لهجه مشهدی- گفتگوی 
اینترنتی 5- نام یکی از پروتکل های انتقال وب- از بین بردن سایت های 
اینترنتی 6- بزرگ و سرور- دزد رایانه ای 7- کلمه پرسش از مکان چیزی یا 
کسی- رشد و بزرگ شدن- تازه و جدید 8- بخار غلیظ آب در نزدیکی سطح 
زمین- از بازی های نسبتا قدیمی رایانه ای 9- پایتخت این کشور شهر صنعا 
است- کشاورزی با آب باران- از انواع بیماری های عفونی 10- از اعضای 
بدن- عالمت تجاری شــرکت اپل- از انواع تنوین در عربی 11- نرم افزار 

ساده و کارامد برای ساخت برنامه های چند رسانه ای کوچک 

جـــدول

طراح جد ول: شادی طباطبایی 

استارتاپ ها هم باید مالیات بدهند
زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی ماراتنی سنگین و نفسگیر بین سازمان امور مالیاتی و مودیان 
است که در این میان، مودیان درصددند با محاسبه کمترین هزینه های فعالیت شان سازمان 
امور مالیاتی را متقاعد کنند و سازمان نیز در تالش است برای تحقق درآمدهای مالیاتی دولت 
نگذارد شرکتی از ادای این مسئولیت اجتماعی شانه خالی کند. همه این کش و قوس های 
میان مودیان و ماموران مالیاتی در حالی بود که رئیس کل سازمان امور مالیاتی امسال بازیکنان 
جدیدی برای این مارتن فراخواند و از ابالغ دریافت مالیات از شرکت های فعال در فضای 
مجازی از دو هفته آینده خبر داد. به هر حال از نظر مدیران مالیاتی اکنون که بسیاری از این 
شرکت ها توانستند به لطف قابلیت های صنعت ICT کسب وکاری راه اندازی کنند، باید در تامین 
مالی امور کشور مشارکت کرده و مالیات بپردازند. به گفته کامل تقوی نژاد، به تازگی 11 هزار 
شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیت شان مشمول مالیات 
خواهند شد. بررسی موضوع دریافت مالیات از این شرکت ها آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو 
هفته آینده ابالغ می شود. خط و نشان مالیاتی برای کسب وکارهای مجازی که عموما از جنس 
استارت آپ هستند موجب اعتراض فعاالن این حوزه شد که بسیاری از این کسب وکارها نوپا 
هستند و همچنان تا دوران بلوغ و قرار گرفتن در لیست مشموالن مالیات فاصله زیادی دارند. 
از نظر کسب وکاران اینترنتی، ناآگاهی مدیران مالیاتی از مدل های این نوع کسب وکارها منجر 
به آن شده که صورت های مالی شرکت های فضای مجازی همانند شرکت های سنتی مورد 
ارزیابی قرار بگیرد و در این میان، جهش ناگهانی تعداد کسب وکارهای فضای مجازی و خوش 
اقبالی آنها در جذب مشتری مزید بر علت شد که حجم باالیی از پول در بازار این شرکت ها 
در حال گردش است که باید در تامین مالی فعالیت های دولت مشارکت کند؛ استدالل رئیس 
کل سازمان امور مالیاتی برای قرار دادن کسب وکارهای فضای مجازی در لیست مودیان که 
هم اکنون 11هزار کسب وکار اینترنتی ثبت شده اند. این استدالل در حالی بود که رضا الفت 
نسب، دبیر انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی در این باره گفته است: منظور رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی از 11 هزار کسب وکار شناسایی شده ظاهرا وب سایت هایی است که نماد اعتماد 
الکترونیکی دریافت کرده اند؛ درحالی که اخذ این نماد به تنهایی اثبات کننده راه اندازی یک کسب 
وکار اینترنتی نیست. استارت آپ ها این نماد را صرفا برای دریافت درگاه بانکی و پستی و پس از 
گذر از مراحل تست فنی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت می کنند. در واقع، نرم افزار 
و مدل های فروش اقدام به دریافت پروانه کسب فروشگاه های مجازی می کنند که این نقطه 
را می توان آغاز رسمی یک کسب و کار اینترنتی دانست. هم اکنون قریب به 250 کسب و کار 
اینترنتی از اتاق های اصناف کشور پروانه فعالیت خود را دریافت کرده و بیش از 1000 وب سایت 
نیز در انتظار دریافت آن هستند. وی در ادامه با اشاره به ناآشنایی با مدل های کسب و کارهای 
اینترنتی خاطرنشان کرد: بارها پیش آمده که عدم سوددهی یا حتی ضررهای میلیونی بسیاری 
از این کسب و کارها موجب تعجب ماموران مالیاتی شده؛ درصورتی که این شرکت ها غالبا در 
یک بازه زمانی بین 3 الی 5 سال و شاید 7 سال بتوانند به نقطه سر به سر برسند و بعضا این 
شائبه به وجود  آید که این شرکت ها درصدد فرار مالیاتی هستند. در حالی که این شرکت ها 
خواستار تدوین قوانین و مقررات براساس واقعیات و مدل های این نوع کسب و کارها هستند. 
به هر حال، برای بسیاری از ماموران مالیاتی که معموال با شرکت های سنتی سر و کار دارند، 
اداره یک استارت آپ را با ضررهای میلیونی غیرمنطقی و غیرواقعی می دانند. در صورتی که 
بسیاری از مالکان این دست کسب و کارها با امید به توسعه و درآمدزایی کسب و کارشان در 
چند سال آینده حاضرند آن را با تقبل ضررهای میلیونی در حال حاضر سر پا نگه دارند؛ زیرا 
از نظر آنها این هزینه ماهیت سرمایه گذاری دارد و در نهایت منجر به ارزش گذاری برند آنها 
خواهد شد. به طور قطع، تشکیل مشترک با صاحبان و کسب و کارهای اینترنتی و نظرخواهی 
از آنها در تدوین آیین نامه و دستورالعمل مالیاتی برای این شرکت ها می توانست کارگشا باشد 
و آثار منفی آیین نامه های این چنینی را بر محیط کسب وکار به حداقل برساند. در حال حاضر با 
توجه به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد، شاهد بروز و صدور 
کسب وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطالعاتی هستیم که قطعا 
در آینده نزدیک ماهیت کسب وکارهای موجود را دچار تغییر و تحویل چشم گیری خواهد کرد. 

رمز جد    ول ؟؟؟  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
عمودی( و 9  افقی   11(  - عمودی(  و 3  افقی   10(  - عمودی(  و 11  افقی   3(  - عمودی(  و 1  افقی   6(
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