
سازمان امور مالیاتی:  ثبت نام نکردن  در سامانه امالک به منزله خالی بودن ملک است
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه 
مــردم بــرای اینکــه دچــار مشــکل نشــوند، باید 
در ســامانه امــالک و اســکان مشــخصات ملــک 
خــود را وارد کننــد، خاطرنشــان کرد در غیراین 
صــورت ایــن امــالک بــه عنــوان خالی از ســکنه 

تعریف و به سازمان اعالم خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا، محمــود علیــزاده، بــا 
تأکید بر لزوم طراحی زیرساخت های الزم برای 
دریافــت مالیات از خانه های خالی گفت: برای 
اینکه مشخص شود یک فرد طی یک سال چند 
واحد مسکونی و زمین معامله کرده است باید 

زیرساخت هایی را فراهم کرد.
رادیویــی صحبــت  برنامــه  یــک  در  کــه  او 
می کــرد، قانــون پایانــه فروشــگاهی را یکــی از 
ســرمایه  عایــدی  بــر  مالیــات  هــای  زیرســاخت 
عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون می توان 
معامــات کلیــه افــراد در حــوزه حوزه مســکن و 

طا و سکه و ارز را تشخیص داد.
امــور  ســازمان  حقوقــی  و  فنــی  معــاون 
مالیاتــی کشــور اظهارکــرد: از هر ملــک و زمینی 
کــه بــا اجرایــی شــدن این قانــون، خریده شــده 
باشــد و بعــد بــه فــروش رفتــه باشــد، اقــدام به 

دریافــت مالیــات مــی کنیــم و خانه هایــی کــه 
قبل از طراحی این قانون خریده شــده باشــند، 

مشمول این موضوع نمی شود.
علیــزاده یادآور شــد: کســانی هم که چند 
واحــد مســکونی خریــداری کرده و آنهــا را اجاره 
داده باشند، مشمول قانون مالیات بر خانه های 
خالــی و مالیــات بــر عایــدی ســرمایه نخواهنــد 
شد. او با بیان اینکه هدف از این طرح ها صرفاً 
مالیات گیری از بخش ســوداگری اســت، گفت: 
اصابــت ایــن نــوع مالیــات به کســانی اســت که 
زیر یک سال اقدام به خرید و فروش می کنند 

که البته هنوز مکانیسم و زیرساخت های جزئی 
برای این کار طراحی نشده است.

امــور  ســازمان  حقوقــی  و  فنــی  معــاون 
دچــار  اینکــه  بــرای  مــردم  تأکیدکــرد:  مالیاتــی 
مشــکلی نشــوند باید وارد این ســامانه شوند و 
مشخصات ملک خود و کد پستی را وارد کنند؛ 
در غیرایــن صــورت ایــن امــاک به عنــوان خالی 
از ســکنه بــه ســازمان اعــام خواهد شــد؛ البته 
این افراد می توانند با ارائه مدارک و مستندات 
خــود بــه اداره مالیــات وضــع خــود را مشــخص 

کنند.

علی پاکزاد

عنــوان می شــود در کشــور انگیــزه ای برای 
تولیــد وجــود نــدارد و بــه همین دلیــل دولت ها 
بــه دنبــال پول پاشــی می رونــد؛ اماواقعیت چیز 
دیگــری اســت: تولیــد در ایران توجیــه اقتصادی 
نــدارد و توزیــع منابــع نمی توانــد در بلنــد مــدت 

توجیه اقتصادی برای تولید ایجاد کند.
در اقتصــاد مفهومــی وجــود دارد کــه فصــل 
ممیــز اقتصــاد و حســابداری محســوب می شــود 
بودجــه  تــراز  مجلــه  از  ترازنامــه ای،  هیــچ  در  و 
دولت ها، به آن اشــاره نمی شــود که این مفهوم 
ساده »هزینه فرصت« است. به صورت خاصه 
معنــی هزینــه فرصــت این اســت که وقتی شــما 
بین خرید دو کاال با توجه به منابع محدودی که 
در اختیــار داریــد یکی را انتخاب می کنید، عاوه 
بــر هزینــه ای کــه بابــت خریــد ایــن کاال متحمــل 
شــدید، در واقــع هزینــه نخریــدن کاالی دیگــر را 

هم پذیرفته اید.
البتــه ایــن مفهــوم در تمامــی انتخاب هــا، 
چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی مســتتر اســت؛ 
اما با اســتناد به این مفهوم می توان بســیاری از 
رویکردهــای کان اقتصادی قابل تفســیر خواهد 

بود.
حال به گذاره ابتدای مطلب برگردیم و آنرا 
به صورت سوالی مطرح کنیم: چرا تولید درایران 

توجیه اقتصادی ندارد؟
در پاسخ، مثال های فراوانی می توان زد اما 
ســاده ترین مثالی که می تواند موضوع را روشــن 
کند، بررســی عایدی ســرمایه گذاری با ریسک در 
حــد صفر اســت؛ مثل خرید کاالهای ســرمایه ای 
بــا قابلیــت نقــد شــوندگی بــاال کــه در میــان این 
نــوع کاالهــا خودروهــای دســت دوم بــه عنــوان 

ملموس ترین نمونه خواهند بود.
خودروهایــی کــه مــورد مصــرف پایین تریــن 
نقدشــوندگی  از  اســت،  بــوده  درآمــدی  اقشــار 
روی  بــر  گــذاری  و ســرمایه  برخوردارنــد  باالیــی 
آنهــا  دانــش یــا تخصص پیچیــده ای الزم نــدارد، 
بلکه فقط کافی است نقدینگی الزم را در اختیار 

داشته باشید.
ســایت  کــه  داده هایــی  اســتخراج  بــا 
همــراه مکانیــک بــه صــورت عمومــی در اختیــار 
مراجعه کننــدگان خود قــرار می دهد، روند تغییر 
قیمــت ســه مــدل خــودرو را از ابتــدای فروردیــن 
سال 1399 تا 15خردادماه سال 1400 را مقایسه 

می کنیم.
اولین خودرو، پراید صبا اســت که از ســال 
89 یعنی بیش از 11 سال است که از مدار تولید 
خارج شده است. قیمت مدل 1380 این خودرو 
معــادل17  ســال 99  مــاه  فروردیــن  ابتــدای  در 
میلیون تومان بوده است و براساس آمار مندرج 
در ســایت همــراه مکانیــک، همیــن مــدل خودرو 
بــا ســال 1380 در نیمــه خردادمــاه ســال1400با 
قیمــت 41 میلیون تومان در بازار خرید و فروش 
می شــود. یک نسبت ساده نشان می دهد خرید 
یــک ســاله یــک خــودروی با عمــر حــدود دو دهه 
می توانســتید در طــول یــک ســال بازدهــی 140 

درصدی کسب کنید.
مثــال بعــدی خــودروی پــژو پــارس معمولی 

مــدل 1380 اســت کــه در همین 
ملیــون   37 از  زمانــی  دوره 
تومــان  میلیــون   59 بــه  تومــان 
رســیده اســت. بازدهــی پایین تر 
59 درصــدی بــرای خریــدار ایــن 
خریــدار  از  ســاله   20 خــودروی 
خــودروی پرایــد کمتر اســت ولی 
سه برابر نرخ سود بانکی است.

ســومین مثــال هم خــودرو 
تنــدر90 ســری E0 مــدل 86 اســت کــه از ســال 
97 دیگــر تولید نمی شــود. قیمــت این خودرو در 
فروردین 99 معادل 68 میلیون تومان بوده، که 

در نیمــه خردادمــاه جــاری به 85 میلیــون تومان 
رســیده اســت؛ یعنــی بازدهی 25 درصــدی برای 
خریــد یــک خــودرو با عمر 15 ســال کــه بازهم از 

نرخ سود بانکی باالتر است.

مثالهــای مشــابه دیگــر مثــل نــرخ بازدهــی 
طــا، ســهام و بســیاری از کاالهــای دیگــری کــه 
در ســال های اخیــر بــر مــوج تــورم 
ســوار شــده اند نیــز مــی توانــد بــه 
ایــن فهرســت اضافــه شــود ولــی 
ایــن  بــه  را  بــاال  خــودروی  ســه 
در  کــه  کردیــم  انتخــاب  جهــت 
خــودرو  مدل هــای  دســترس ترین 
در بــازار محســوب می شــوند، بــه 
دلیــل فرســودگی بعــد از خریــد از 
ســکه نمی افتنــد و بــرای انتخــاب 
آنهــا نیــاز بــه تخصــص پیچیــده نیســت یعنی با 
مشــاوره یک مکانیک می توان خودرو مناســب را 
خریــداری کــرد و در نهایت بــه دلیل آنکه خودرو 

صفر نیست افزایش عدد کیلومتر شمار آن هم 
در قیمــت تاثیــر چندانــی ندارد. به عبارت ســاده 
اینهــا کــم ریســک ترین ســرمایه گذاری ممکــن به 

شمار می روند.

در چنیــن وضعی اگر بازدهی بازار ســرمایه 
را بــه عنــوان یکی از شــاخص های مربوط به نرخ 
بازدهــی صنعــت و تولیــد در نظــر بگیریــم، بــر 
اســاس شــاخص کل هم وزن، متوســط بازدهی 
شــرکت های حاضــر در بــورس کــه صنایــع بــزرگ 
کشــور محسوب می شــوند؛ در این فاصله زمانی 
بازدهی 104درصدی را به نمایش می گذارد یعنی 
با کمی هوشمندی با سرمایه گذاری بدون نیاز به 
تخصص در اقتصاد ایران می توانید بازدهی فراتر 
از یا نزدیک به صنایع برگزیده کشــور به دســت 
بیاورید؛ آن هم بدون داشتن دغدغه های فراوان 
رونــد تولیــد، بی نیــاز به داشــتن تبحر و تخصص 
الزم برای تولید و حتی بدون تحمل ریســک های 

ناشی از تصمیم ها و مقررات خلق الساعه.
در چنین وضعی به نظر شــما منطقی ترین 
راه کســب در آمد در اقتصاد ایران چیســت؟ به 
عبارت دیگر، پرسش این است که بدون در نظر 
گرفتــن وجــدان یــا اصــول اخاقــی یــا شــعارهای 
منافــع ملــی، فقــط از زاویه یک انســان اقتصادی 
کــه قصــد دارد منافع خود را به حداکثر برســاند، 
شــما کــدام روش را برای ســرمایه گذاری انتخاب 

می کنید؟
تولیــد و تحمــل همــه مصائــب آن یــا خرید 
یــک خــودرو دســت دوم کارکرده و لــذت بردن از 
سواری نه چندان دلچسبش تا زمانی که بر موج 
تــورم بــه میزان بازدهی مورد نظرتان برســید و با 
فروش چارچرخ نازنین ســرمایه چندبرابرشده را 
بــه راهی دیگر ببریــد. صادقانه بگویم اگر گزینه 
تولید را انتخاب کنید می توانیم به توان هوشــی 

شما شک کنیم.  
اقتصــاد  کان  ســطح  در  وضــع  ایــن  امــا 
کشــور چــه نتایجی بــه دنبــال دارد؟ برای پاســخ 
بــه این ســوال هــم نیازی به جســت وجو نداریم. 
نــرخ ســرمایه گذاری مولــد در  کــه  سال هاســت 
کشــور منفــی شــده و بخــش عمــده ای از ارزش 
افــزوده اقتصــاد ایران از محل صادرات مواد خام 
حاصل می شود. البته شاید این خام فروشی چیز 
تــازه ای نباشــد، ولــی باید یــاداوری کنم اســتمرار 
نرخ منفی سرمایه گذاری در یک دهه اتفاق تلخ 

و تازه ای است که باید به آن توجه کنیم.
ســاختارهای  کــه  می دهــد  نشــان  اینهــا 
کــه  کــرده  حرکــت  گونــه ای  بــه  ایــران  اقتصــاد 
بازدهــی تولیــد و تحمل ریســک های تولید مولد 
در مقایســه بــا فعالیت هــای غیــر مولد و ســفت  
بــازی توجیــه اقتصــادی خــود را از دســت داده 
اســت. بــه همیــن دلیــل هــم هرچــه دولت هــا 
پول پاشــی بیشــتری بکنند، این منابع به ســمت 
تولیــد نمــی رود بلکــه وارد بازارهــای ســفته بازی 
می شــود و بحــران تولیــد را تشــدید مــی کننــد. 
کاندیداهــای  شــعار  وقتــی  وضعــی،  چنیــن  در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری حــول محــور توزیع 
یارانــه اســت، یعنــی در ســال های آتــی مســیر 
غلطــی کــه مــا را بــه وضعیــت فاجعه بــار بخــش 
تولیــد رســانده، همچنــان ادامه خواهــد یافت و 
ایــن وجــه ترســناک رقابت های انتخاباتی اســت 

که باید امیدوار بود تغییر پیدا کند.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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چراتولیددرایرانصرفنمیکند
وقتی با سرمایه گذاری در خرید و فروش خودروهای دست دوم می توان بازدهی ای فراتر از سرمایه گذاری در 
سهام صنایع برگزیده کشور به دست آورد، سرانجام پول پاشی های دولت نیز جزء رونق داللی نخواهد بود
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هوالرزاق

 چه می شد اگر حزب داشتیم؟
محمدجواد آذری جهرمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات

کاندیداهــای  میــان  مناظــره  اولیــن  گذشــته  شــنبه 
ریاست جمهوری برگزار شد و در تمامی طول مناظره شاید 

جای یک پرسش خالی بود؛ اگر نظام حزبی 
در ایــران بــه بلوغ رســیده بــود و اگر احزاب 
پایگاه هــای مردمــی داشــتند؛ ایــن مناظــره 
چگونه شــکلی داشــت؟ و اگر احزاب بودند 
چــرا مــردم می توانســتند مناظــره بهتــری را 

مشاهده کنند.
بگذاریــد آن دنیــای تخیلــی را کمــی 
تصویرســازی کنیــم. فکــر کنیــم در دنیایــی 
مــوازی در همیــن ســال چگونــه انتخابــات 

بهتــری برگــزار می شــد. در نخســتین شــماره از ایــن ســری 
یادداشت ها با عنوان »چه می شد اگر حزب داشتیم؟« به 
موضوع مناظره ها پرداخته می شود و در روزهای آینده هر 

روز به جنبه ای از انتخابات با همین پیش فرض.
1- آن چــه کــه بــه عنوان مناظره دیدیــم؛ بیش ازآن که 
»مناظــره« باشــد شــبیه »مصاحبــه« اســتخدام بــود*؛ آن 
هــم از نــوع بــدوی و آن هــم برای یک جایگاه دســت چندم 
بــرای یــک ســازمان اداری. مجموعــه ای از پرســش ها که هر 
کــس جداگانــه پاســخ می داد و اساســا فرصت شــکل گیری 
هیــچ دوگانــه یــا چندگانــه ای را نمــی داد. در حقیقــت هــر 
چــه بــود مناظره نبــود! اما در یک نظام حزبــی در آن دنیای 
موازی، نیازی به پرسش پیرامون نقاط اشتراک نبود؛ بلکه 
پرسش پیرامون نقاط تفاوت و افتراق ها بود. به این ترتیب 
مناظره بر اســاس پرســش هایی واقعی و مناســب روز بود 
که احزاب بر ســر آن پرســش ها )یا شــیوه رســیدن به آن( 
توافق کرده بودند. در حقیقت یا نهادی مورد توافق احزاب 
)مانند دانشــگاه ها( از آنان برای مناظره دعوت کرده بود و 
پرسش ها را نیز خود آن نهاد طراحی کرده بود یا پرسش ها 

مورد توافق دو حزب قرار گرفته بود.
بــه ایــن ترتیب باید گفــت اگر حزب بود؛ مــا نیازی به 
دیدن یک مصاحبه شغلی دست چندم به جای یک مناظره 

نداشتیم!
2- مجــری مصاحبــه دیگــر یــک مجــری تحمیلــی )یــا 
تســخیری( نبود. اگر حزب بود این احزاب بودند که مجری 
و شــیوه ی برگــزاری مناظره را توافــق می کردند. در حقیقت 
انتخابات تنها برای کاندیداهای ریاست جمهوری نبود؛ بلکه 
زمان انتخاب بهترین مجری برای پربیننده ترین برنامه سال 

هم بود؛ و ...
در حقیقــت بــدون حزب، هیچ راهی برای رســیدن به 
توافــق نیســت، ولــو در حد برگــزاری یک مناظــره و به مرور 
یک نهاد غیرتخصصی مانند صداوســیما می شود بزرگترین 
بازیگــر عرصــه انتخابــات؛ یــک رانت نهــادی. )دیگــر الزم به 
تکــرار نیســت که در دنیای موازی این حزب هــا از دل مردم 
آمده اند و درواقع این مردم اند که همه ی این تصمیمات را 

می گیرند؛ تا خود مجری و دکوری که باید ببینند!(
3- تیم های پنهانی که تا فردای انتخابات هم ناآشــنا 
باقــی می ماننــد و مــا مشــغول رای دادن بــه آن پنهان هــا 
هســتیم. هنــوز نــه مــن و نــه هیچ کــس دیگــری، و حتــی 
احتماال نه خود کاندیداها، تیم خود را نمی شناســند؛ حتی 
معاون اول خود را نیز نمی شناسند! وقتی حزب نیست هر 
انتخابــی در حقیقــت دادن چــک ســفید امضا بــه برنده آن 
است. معاون اولی که اغلب پوشش دهنده و تکمیل کننده 
نقــاظ ضعــف کاندیــدا اســت؛ در ایــران امــروز هنــوز بــرای 
رای دهنــده مشــخص نیســت. هرچند برای ایــن رای دهنده 
حتی مشــخص نیســت این کاندیدا بر اســاس چه فرآیندی 
انتخاب شــده اســت؟ چرا او انتخاب شــده اســت و دیگری 
انتخــاب نشــده اســت؟ بــه همیــن ترتیــب این پرســش که 
فــردا روز ایــن کاندیــدا با کدام تیم؟ با کدام ســابقه؟ از دل 

کدام کشــکول؟ قرار اســت مشکات بزرگ را حل کند؛ هم 
مشخص نیست! )البته این که کاندیداها هم ممکن است 
تــا روز آخــر مشــخص نباشــند شــوخی تلخ 

دیگری ست...(
ایــن ســردرگمی ها و عدم قطعیت هــا 
زاییده فقدان نظام حزبی در کشــور اســت. 
فقــدان نظامــی کــه در آن مشــخص شــود 
کــدام کاندیــدا و بــا اتــکاء بــه کدام تیــم و با 
چــه رویکــردی می توانند به حل چالش های 

موجود بپردازند.
در حقیقت اگر حزب بود مناظره هایی 
میــان نماینــدگان بخش هــای مختلــف را شــاهد بودیــم؛ 
مناظــره ای کــه در آن نماینــدگان اقتصــادی یــا نماینــدگان 
اجتماعــی یــا حتــی نماینــدگان بخــش مســکن کاندیداهــا 
نیــز در مناظره هــای تخصصی با همدیگر شــرکت داشــتند. 
مناظره هایــی کــه توســط شــبکه های تلویزیونی مســتقل یا 

اندیشگاه های مستقل یا دانشگاه ها میزبانی می شد.
4- در مناظــره تمامــی کاندیداها یک پیش فرض جدی 
داشتند: »عدم تغییر در ساختارها«. در حقیقت آن ها به 
صــورت ضمنی پذیرفته اند که چالش هــای بزرگ را می توان 
بــدون هیچ گونــه اصاحــی در ســاختارهای تصمیم گیــری 
بــر  و مدیریــت حــل کــرد. تجربــه همیــن دو دوره ای کــه 
صندلی های تصمیم گیری نشسته ام به من نشان می دهد 
برای حل درســت خیلی از چالش ها نیاز به بهبود و اصاح 
ســاختارها و فرآیندها اســت. این که هیچ کاندیدایی چنین 
دغدغــه ای نــدارد؛ یــا اگر هــم دارد راه حل مناســبی برای آن 
عرضــه نمی کنــد؛ تاکیــد دوباره ای اســت بر فقــدان تحزب و 

نظام حزبی در ایران.
در حقیقت اصاح ســاختارها حاصل انباشــت تجربه 
و دانشــی اســت کــه برآیند دیدگاه هــای گروه های مختلفی 
اســت کــه در یــک فرآینــد حزبــی بررســی شــده اســت و در 
انتخابــات آن ایــده نیــز به مردم عرضه می شــود تــا در زمان 
این اصاح ها بتوانند مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی 

را نیز همراه داشته باشند.
مناظــره ای کــه هــر چــه باشــد، )از مصاحبه شــغلی تا 
مجادلــه یــا حتی بــرای برخــی از کاندیداها مغازلــه( مناظره 
نبود! تنها یک نشــانه اســت برای مقایســه میان انتخاباتی 
که می توانســت باشــد؛ تا انتخاباتی که هســت! مناظره ای 
که در آن هم از لحاظ فرم )موارد 1و 2 باال( الزم نبود تا به 
تکرار گذشته، اما با سطحی پایین تر بپردازیم و نه از لحاظ 
محتوا )موارد 3 و 4( به شــنیدن ســطحی ترین تحلیل ها و 

راه حل ها دلسرد شویم.
کــه  چــرا  بــود؛  بی حــزب  جامعــه  نمــاد  اول  مناظــره 
هیچ کــس نمایندگــی هیــچ چیزی را نمی کــرد؛ و هرکس در 
نهایــت نماینــده خــودش بــود؛ نماینده تنها خــودش. وقتی 
کســی نماینده کســانی نباشــد، نمی توان انتظار داشــت تا 
کسانی هم از دیدن و شنیدن نظراتش راضی باشند؛ چون 

نه صدای آنان است و نه حتی صدای مخالفان آنان.
حاال هنوز ابتدای مناظره کارگردان می گوید: »باز نور، 
صدا، تصویر«   و باز ما از خودمان می پرســیم »کاش نوری 
بــرای نشــان دادن تیم هــا وجــود داشــت«، »کاش صدایــی 
نمایندگــی می کــرد صدای مــا را« و »کاش تصویری از ایران 

آینده نمایش داده می شد«
* توضیح عصر اقتصاد: تیتر یک روزنامه عصر اقتصاد 
در تاریــخ 17 خــرداد 1400 کــه نخســتین شــماره روزنامــه 
پــس از مناظــره اول نامزدهــای انتخابــات دوره ســیزدهم 
ریاست جمهوری بود، به گزارشی انتقادی از روند برگزاری 
ایــن مناظره اختصاص پیدا کرد. تیتر آن گزارش »مناظره 

بود یا مصاحبه استخدام؟« انتخاب شده بود.

بــه گفتــه معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری، احــکام 
اتحادیه هــا و اتاق هایــی کــه مهلت شــان بــه پایــان رســیده  
اســت و بایــد تجدیــد انتخابــات می کردند تا پایان شــهریور 

تمدید شده است
معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری بــا تشــریح آخریــن 
تصمیمــات اتخاذشــده بــرای حمایت از بنگاه هــای اقتصادی 
جامــع  بســته  طراحــی  از  کرونــا  اوضــاع  در  آســیب دیده 
حمایت هــای اقتصــادی از آســیب دیدگان کرونــا بــرای ســال 

1400 در کارگروه اقتصادی کرونا خبر داد.
محمــد  دولــت،  رســانی  اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
نهاوندیــان دیروز پس از جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت در گفت وگــو بــا خبرنگاران  اظهــار کرد: علیرغم همه 
محدودیت هایــی کــه در ســال 99 داشــتیم بــرای کســب و 
کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و خانوارها، نسبت به 
حدود 77 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم و در قالب 
ارائه تسهیات اقدام شد.  معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
افزود:در جلسه قبلی ستاد ملی کرونا، مصوب شد مواردی 
که تمدید یا تجدید مصوبات قبل است، با تشخیص ستاد 
اقتصــادی اعــام شــود. نهاوندیــان اعــام کرد: مهلــت اوراق 
مالیاتــی، هــم در اعتــراض بــه اوراق و هم در اجــرای احکام، 
دو ماه تمدید شد، لذا کسب وکارها فرصت خواهند داشت 
از ایــن مهلــت دو ماهه اســتفاده کنند از طــرف دیگر بدهی 
مالیاتی مشــاغل و کســب وکارهای آسیب دیده از کرونا، نیز 
تا پایان شهریور بدون محاسبه جریمه دیرکرد، تمدید شد .

معــاون اقتصــادی رئیس جمهوری گفت: کلیه عملیات 
اجرایی تا پایان شهریور متوقف می شود تا فشار به بنگاه ها 
و کســب وکارها وارد نشــود و همچنیــن بــه ســازمان امــور 
مالیاتــی اجــازه داده شــد که ایــن جرایم را مورد بخشــودگی 
قرار دهد که فکر می کنیم این اقدامات برای 14 رسته کمکی 
را فراهــم کنــد.  وی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه حمایت های 
بانکــی یــک مشــکل این بود کــه بعضی از کســب وکارها که 
ســال گذشــته درآمــد زیــادی نداشــتند، تســهیاتی گرفتنــد 
و حــاال موعــد پرداخت اقســاط رســیده و این درحالی اســت 
که هنوز کســب و کارشــان رونق نگرفته اســت؛ لذا  تصمیم 
گرفتــه شــد کــه اقساط شــان چهار  مــاه عقب بیفتــد؛ یعنی 

چهــار مــاه اول ســال 1400 می تواننــد این اقســاط را بگذارند 
بــرای پایــان دوره تســهیات و امیدواریــم از مــرداد به بعد با 
گسترش واکسناسیون از این وضع خارج شویم. نهاوندیان 
با یادآوری تصمیم اتخاذشده درخصوص چک های برگشتی 
گفت: درباره چک های برگشــتی تصمیم گرفته شــد تا پایان 
تیرمــاه، یــک مــاه مهلــت بــرای پرداخــت چک های برگشــتی 

داشته باشند و در این مدت اجرائیه صادر نمی شود.
دربــاره  رئیس جمهــوری همچنیــن  اقتصــادی  معــاون 
تسهیات کرونایی نیز اظهار کرد: در سال 1399 مهلت هایی 
برای ثبت نام و پرداخت اختصاص داده شد. برای سال 1400 
هم تا پایان شــهریور 1400 مهلت ثبت نام تمدید می شــود؛ 
لــذا بــه همــه کســب وکارها در رســته های 14 گانــه توصیــه 
می کنم تا شهریور به بانک  خود مراجعه کنند و بانک ها هم 

تا پایان آبان ماه موظف هستند این تسهیات را بپردازند.
نهاوندیان افزود:  به خصوص چهار رسته گردشگری، 
فرهنــگ و هنــر، ورزش و جوانــان و همچنیــن حمــل و نقــل 
ریلی و هوایی آسیب بسیار شدیدی دیده اند که مهلت های 
ثبت نام تا شهریور تمدید شده است. برای اقساط تسهیات 
کرونایــی نیــز  در ایــن 4 گــروه تا پایان شــهریور مهلت داده 
شــد. معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری گفــت : چندیــن 
رســته نیــز پــس از بررســی به مــوارد مذکــور اضافه شــد که 
از جملــه می تــوان از در مهدکودک هــا، تاالرهــا، پارک هــای 
آبی و شــهربازی ها، نام برد که می توانند از همه امهال ها و 

تسهیل ها استفاده کنند.
نهاوندیــان در ادامــه به  حمایت هــای بیمه ای پرداخت 
و گفت: مشــاغل به شــدت آســیب دیده می توانند حق بیمه 
سهم کارفرمایی اردیبهشت و خرداد را  دو ماه دیرتر بدهند. 
همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا شرکت هایی که 
خدمــات عمومــی ارائــه می دهند، بــرق و گاز آنها نباید قطع 
شود تا فرصتی داشته باشند که وقتی کاسبی شان راه افتاد، 
قبض هایشــان را بپردازنــد. مجوزهایــی هــم کــه داشــتند تــا 
پایان خرداد بدون مراجعه تمدید می شود. همچنین احکام 
اتحادیه ها و اتاق هایی که مهلت شان به پایان رسیده  است 
و بایــد تجدیــد انتخابــات می کردنــد تا پایان شــهریور تمدید 

شده است که ان شاء هللا شرایط به وضع عادی برگردد.

نهاوندیان: ثبت نام تسهیالت کرونا تا پایان 
شهریور تمدید شد
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