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معاون حقوقی و فنی ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت :موعدهای مقرر در
قانــون مالیاتهــای مســتقیم و قانون مالیات بــر ارزشافزوده برای تســلیم
اظهارنامههای مالیاتی و رســیدگیهای مالیاتی به مــدت دو ماه و حداکثر تا
پایان شهریورماه  ۱۳۹۹تمدید شد.
«محمــود علیزاده» با اشــاره به مصوبات هفدهمین جلســه ســتاد ملی
مدیریــت کرونا کــه به تأیید رئیس جمهوری رســیده و برای اجرا ابالغ شــده
است ،اظهار داشت :طبق این مصوبه ،موعدهای مقرر در قانون مالیاتهای
مســتقیم و مالیات برارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامههای مالیاتی
و رســیدگیهای مالیاتی که مهلت انقضای آن از اول اردیبهشت تا  ۳۱تیر۹۹
بوده اســت ،به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شــهریورماه سال  ۱۳۹۹تمدید
میشود و کلیه احکام قانون مرتبط ،بر این تمدید ،جاری است.
معــاون حقوقی و فنی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور افزود :به این
ترتیب برای تسلیم اظهارنامه عملکرد موضوع ماده  ۱۰۰قانون مالیاتهای
مستقیم ،اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل تا  ۳۱مرداد ماه سال جاری و
اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
موضوع ماده  ۱۱۰قانون مالیاتهای مســتقیم تا  ۳۱شــهریور سال  ۹۹مهلت
خواهند داشت.
وی با بیان این که طبق مصوبه ســتاد ملی مدیریت کرونا ،مهلت تسلیم
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز تمدید شــد ،اظهار داشــت :باتوجه به
اینکــه موعد ارائــه اظهارنامه مالیات بــرارزش افزوده دوره بهــار  ۱۳۹۹تا ۱۵
تیرماه اســت ،این دســته از مؤدیان نیز تا  ۱۵شــهریورماه  ۱۳۹۹مهلت دارند
اظهارنامــه مالیات بــر ارزش افزوده ایــن دوره خود را تســلیم کنند .علیزاده
تصریح کرد :رسیدگی اظهارنامههای مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷
و  ۱۳۹۸نیز به مدت دو ماه تمدید خواهد شد /.سازمان امور مالیاتی

جهانگیری با بیــان اینکه مطالبات
غیرجاری بانکهــا به  ۹درصد کاهش
یافته اســت ،گفت :بانکهــا باید افراد
خوش حســاب را از افراد ســودجو جدا
کننــد و به آنهــا فرصت بدهنــد ،اما در
مقابل افراد ســودجو که گــردن کلفتی
میکنند ،محکم بایستند.
وی از بانکها خواســت بــرای ارائه
تســهیالت  ۵۰هــزار میلیــارد تومانــی
به همــه بنگاههایی که از کرونا آســیب
دیدهاند سختگیری نکنند.
ëëبرداشــت از بانک مرکــزی خط قرمز
است
جهانگیری با اشــاره به نحوه تأمین
منابع بودجه امســال گفت :برداشــت
از ذخایــر بانــک مرکــزی خــط قرمــز
دولت اســت .وی افزود :مهمترین راه
تأمین نیازهای بودجهای دولت انتشار
اوراق مالی اســت که برنامهریزی شده
امسال بیش از  ۸۰هزار میلیارد تومان
این اوراق منتشر شود.
جهانگیری با بیــان اینکه مجموعه
داراییهــای دولــت بــه  ۷۰۰۰هــزار
میلیــارد تومان میرســد ،گفــت :امروز
در بازار ســرمایه فرصت خوبی فراهم
شــده اســت و دولــت اصــرار دارد
شــرکتهایی کــه قابلیــت دارنــد در
بورس عرضه شــوند و بانکهــا نیز در
این زمینه باید همکاری کنند.
وی بــا اشــاره بــه رکــود اقتصــاد
جهانــی به خاطر بیمــاری کرونا گفت:
در ســال گذشــته ما با دنیا  ۱۰۰میلیارد
دالر مبــادالت داشــتهایم کــه بایــد در
محاســبات گنجانده شود ضمن اینکه
کاهــش بیســابقه قیمت نفــت باعث
شــده قیمــت نفــت اوپــک بــه زیــر ۲۰
دالر کاهــش یابــد  .وی افــزود :در ایــن
شــرایط بایــد بــا برنامهریزی مناســب
از آســیبپذیری قشــرهای مختلــف
جلوگیــری شــود و ضمــن افزایــش
تابآوری اقتصــاد بتوانیم برنامههای
جهش تولید را محقق کنیم.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه مدیریت

خــوب بانــک مرکــزی گفــت :در ســال
گذشته شاهد روند کاهنده تورم و رشد
مثبت اقتصــاد غیرنفتی بودیم ضمن
اینکــه در ســالهای اخیــر ســاالنه ۴۰۰
تــا  ۶۰۰هــزار نفر اشــتغال ایجاد شــده
است.
وی همچنین به ایجاد ســامانههای
کنترلــی در نظــام بانکــی اشــاره کرد و
افــزود :این ســامانهها تا حــدود زیادی
دغدغههای فساد در سیستم بانکی را
از بیــن میبــرد .وی گفت :بــا این حال
همچنــان زمیــن و پــول دو موضــوع
اصلی ایجاد فساد در کشور است.
ëëهمتــی :دســتورالعمل وام کرونایــی
بنگاهها صادر شد
رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز
درایــن نشســت با اشــاره به ایــن که در
سیاســتهای اعتبــاری بانــک مرکزی
بــه موضوع تولیــد توجه ویژهای شــده
اســت ،گفــت :بانــک مرکــزی گامهای
مؤثــری از جمله اعطای تســهیالت به
شرکتهای پیشران ،بنگاههای کوچک

و متوسط و شرکتهای دانش بنیان در
جهت حمایت از این بخش برداشــته
اســت و در همین راســتا نیز بــه تأمین
ســرمایه بنگاهها و زنجیره تولید نگاه و
حمایت ویژهای شده است.
عبدالناصرهمتــی در ادامــه بــه
دســتاوردهای حــوزه سیاســتهای
پولی بانــک مرکزی پرداخــت و گفت:
مهمتریــن سیاســت پولــی مهــار تورم
و کنتــرل رونــد آن بــوده اســت و ایــن
دســتاورد علی رغــم شــرایط تحریم و
وضعیت خاص فروش و قیمت نفت
به دست آمده است.
وی درخصــوص تصمیمهــا و
سیاســتهای اتخــاذ شــده بــه منظــور
تأمیــن صحیــح کســری بودجــه بدون
تأثیــر در نــرخ تــورم افــزود :بــرای
تأمیــن کســری بودجــه ،تصمیمهــا و
برنامههای خوب و مناســبی اندیشیده
و در حــال اجراســت کــه نمونــه آن
تصمیــم به فــروش اوراق بدهی برای
تأمیــن کســری بودجــه و اســتفاده از

مکانیــزم بازار باز توســط بانک مرکزی
اســت که در  60ســال گذشته بیسابقه
است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا تأکید
بــر اینکــه بانــک مرکــزی در زمینــه
سیاســتهای پولــی ابــزار قــوی و
مناســبی در اختیار دارد گفت :بازار باز
مکانیزمی است که بانک مرکزی برای
مدیریــت بازار پــول از آن بخوبی بهره
گرفتــه اســت و خوشــبختانه بانکهــا
و مؤسســات اعتبــاری نیــز بدون فشــار
و ابــزار دســتوری ،همراهی مناســب و
مطلوبی با سیاستهای بانک مرکزی
در این زمینه داشــتهاند که جای تقدیر
و تشکر دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه
بــا تأکیــد بــر اینکه بانــک محــور بودن
اقتصــاد بایــد اصــاح شــود ،تصریــح
کــرد :درحــال حاضر مانده تســهیالت
بانکــی دو هــزار میلیــارد تومان اســت
کــه نزدیــک ۹۰درصــد تأمیــن مالــی
کشور به حســاب میآید و خوشبختانه

برای تمدید  2ماهه اجاره نامه کدام اقدامات را نباید انجام داد؟
سهیال یادگاری
خبرنگار

بیشــتر مســتأجران ،تمدیــد یکســاله یا
جابجایــی را بــه تمدید موقــت ترجیح
میدهند .آنها میگویند اگر قرار اســت
پــس از تمدیــد 2ماهــه جابجــا شــوند،
بهتر اســت که االن که هنــوز اجاربها به
اوج قیمت تابســتانی نرســیده ،به فکر
اسباب کشی باشند.
کمتــر از یــک مــاه پیــش بــود کــه
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و
شهرســازی در گفتوگــو بــا «ایــران» از
اتخــاذ دســتورالعملهایی بــرای بــازار
مســکن بخاطــر شــیوع کرونا خبــر داد.
پــس از آن بود که وزیر راه و شهرســازی
دســتورالعمل تمدیــد قراردادهــای
اجاره به مــدت  2ماه تا خرداد را اعالم
کرد.
بنابــر ایــن دســتورالعمل که ســتاد
ملــی مبــارزه بــا کرونــا بــا درخواســت
وزارت راه و شهرســازی مصــوب کــرد
بــرای کاهــش رفت و آمدها بــه بنگاه و
ســطح شــهر ،مالــکان موظف هســتند
قراردادهای اجاره ای را که مهلت آنها
بــه پایان رســیده تــا خردادمــاه تمدید
کنند .ایــن دســتورالعمل بــرای کنترل
شــیوع کرونــا و رعایــت پروتکلهــای
بهداشتی در بازار مسکن ،ابالغ شد.
ëëابهامات
از زمــان شــیوع کرونــا ،ســتاد ملــی
مبــارزه بــا ایــن بیمــاری ،پروتــکل و
دســتورالعملهای متعــددی بــرای
کنتــرل شــیوع ویــروس در بازارهــا،
اصناف ،مشاغل ،بنگاههای تولیدی و...
به اجرا گذاشت .اما آنچه تردید نسبت
بــه اجــرای ایــن نــوع دســتورالعملها
در بــازار مســکن را ایجاد کــرده ،ویژگی
خاص این بازار است.
مصطفــی قلــی خســروی ،رئیــس
اتحادیــه مشــاوران امــاک در گفتوگو
با «ایران» ،با اشــاره بــه قانون مالکیت
گفت :مالکیت در قانون محترم شمرده
شــده و در اســام محترمتــر اســت .بــه
همین دلیل اجرای پروتکلهای ســتاد
ملــی مبــارزه بــا کرونــا در بازار مســکن
ممکن اســت با چالش بیشتری نسبت

به کســب و کارهای دیگر همراه باشــد.
اما به گفته خســروی از زمــان ابالغ این
دســتورالعمل ،اعتــراض یــا شــکایتی
از طــرف مالکان بــه اتحادیه مشــاوران
امالک نرسیده اســت .خسروی به الزم
االجرا بودن دســتورات ســتاد مبــارزه با
کرونا اشاره کرد و گفت :برای مثال برای
بســتن اماکن متبرکه برخیها بشــدت
معترض بودند اما قدرت اجرایی ستاد
باعــث شــد ایــن اعتراضــات بــه جایی
نرســد .پس در بازار مســکن هم حق با
ستاد مبارزه با کرونا است.
ëëبه بنگاه نیایید
بعد از ابــاغ دســتورالعمل تمدید
2ماهه اجاره ،مشــاهدات ما از بنگاهها
نشــان میدهــد مالــکان و مســتأجران
نســبت بــه چگونگــی تمدیــد قــرارداد
2ماهه سؤاالت زیادی دارند.
مهمترین سؤال درخصوص تمدید
2ماهــه قرارداد این اســت که برای این
اقــدام بایــد قــرارداد جدیــدی نوشــته
شود؟ طرفین باید برای تمدید 2ماهه
به بنگاه مراجعه کنند؟
مســتأجری ایــن دغدغــه را مطــرح
کرد کــه اگر برای تمدیــد 2ماهه نیاز به
قرارداد جدید است باید حتماً به بنگاه
مراجعــه کنند و دوباره حق کمیســیون
بپردازند؟
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک
در پاســخ به این ســؤاالت گفــت :برای
تمدید  2ماهه نیاز به هیچ گونه اقدامی
از طــرف مالــک یــا مســتأجر نیســت.
او توضیــح داد :چــون دســتورالعمل
تمدیــد 2ماهه قــرارداد اجــاره مصوبه
ســتاد ملی مبارزه با کرونا است خود به
خود قابل اجرا اســت و تنظیم قرارداد
جدیــد یا مراجعــه به بنگاه اصــاً الزم
نیست.
ëëاصرار به قرارداد جدید
بــا اینکــه بــه گفتــه رئیــس اتحادیه
مشــاوران امالک برای اجــرای پروتکل
ســتاد مبارزه با کرونا بــه منظور تمدید
قــرارداد بــه مــدت  2مــاه قــرارداد
جدیــد الزم نیســت اما برخــی مالکان
نگرانیهایــی را مطــرح میکننــد.
موجــری کــه بــه یکــی از بنگاههــا
مراجعــه کرده ،با چهــره ای مضطرب

مهـــر

طــی یــکســال گذشــته بــورس انــرژی بــا تمرکز بــر بــازار صــادرات جهانی
فرآوردههای نفتی ،موفق شد میزبان صادرات  6میلیون و  700هزار تن انواع
فرآورده نفتی شامل بنزین ،گازوئیل ،گاز مایع و سایر فرآوردهها و حاملهای
ویژه و اصلی انرژی به مقاصد خشکی و دریایی جهان باشد.
بالــغ بــر  87درصــد فــروش فرآوردههــای هیدروکربــوری بــورس انرژی
صادراتی محســوب میشــود و این در حالی است که به ازای هر یک میلیارد
ریال فروش در بازار داخلی ،نزدیک به  7میلیارد ریال در بازار صادراتی انواع
فرآورده نفتی معامله شــده اســت .این نســبت درحجم صــادرات به حجم
فروش داخلی نیز صادق است.
فاصله گرفتن از خام فروشــی و حرکت به ســوی تولید فرآوردههای نفتی
به خلق مسیرهای جذاب و هموار برای فروش آنها منتهی میشود .هر چند
این موضوع در ادبیات اقتصادی ،جدید محسوب نمیشود اما تأکید و تمرکز
تصمیمســازان و سیاستگذاران کشور ،نشــاندهنده شکلگیری عزم جدی و
اجتنابناپذیر برای عملی شدن این امر مهم ب ه شمار میرود.
درحــال حاضــر بــه دالیل تحریمهــای بیشــمار و قیمت پاییــن ،فروش
نفــت خام با مشــکالت عدیــدهای مواجه اســت .درحالی کــه تجربه بورس
انــرژی نشــان میدهــد فــروش فرآوردههــای نفتــی بــه مراتب ســهلتر و با
محدودیتهــای کمتــری همــراه اســت .فرآوردههــای نفتی ایــران به لحاظ
کیفیت و قیمت مزیتهای بیشماری داشته و همچنین به دلیل ویژگیهای
ن اساس ذخیرهسازی و فروش
ذاتی ،امکان عرضه متنوعتری نیز دارند .برای 
راحتتری برای آنها متصور است .در این راستا و با توجه به اهمیت جهش
تولید در ســال جاری  ،بورس انرژی برای فروش فرآوردهها از ابتدای امسال
اقــدام به تعریف ســبدهای فروش شــامل چندین محمولــه از فرآوردههای
نفتی بطور یکجا کرده و آنها را به فروش رسانده است.
این ســبدها بر پایه درخواســت عرضهکنندگان بر اســاس نیازها و سالیق
متقاضیــان آنهــا تعریف میشــود تا بــه این ترتیب خریــداران در کنار ســایر
اقالمی که در برخی ماههای سال از طریق بازارعادی به آنها دسترسی دارند
بتوانند به آسانی نیاز مصرفی خود را برطرف کنند.
گفتنــی اســت ،در ســال گذشــته بــورس انــرژی پــس از شناســایی
مصرفکننــدگان بــزرگ و نیروگاههای متقاضــی اقدام به راهانــدازی بازاری
تحت عنــوان بازار گواهی ظرفیت کرد .راهانــدازی بازار معامالت این گواهی
که نشــاندهنده ظرفیــت تولید برق نیروگاهی اســت باعث شــده تا معادل
ظرفیــت تولیدی برق کشــور که بیش از  80هزار مگاوات اســت ،بتوان اوراق
بهــاداری را تعریــف کــرد و از این طریــق امکان خرید و فــروش آن در بورس
میســر شود .انتظار بر این اســت که نیروگاهها بتوانند ظرفیت تولیدی خود را
از طریق گواهی ظرفیت عرضه و از این طریق بتوانند سرمایه مورد نیاز برای
ســاخت نیروگاههــای جدید هر چند کــه امکان فروش گواهــی ظرفیت برای
نیروگاههای در حال ساخت نیز فراهم است را تأمین کنند.
مطابــق ابالغیــه وزارت نیرو به شــرکتهای برق منطقــهای ،متقاضیان
متوســط و بزرگ برق موظف هســتند برای خرید برق مورد نیاز خود ،گواهی
ظرفیت ارائه کنند .در طراحی انجام شده برای این گواهی برابر با  5مگاوات،
ظرفیــت حد آســتانه آن اســت .بــرق بــاالی  5مــگاوات را شــرکتهای برق
منطقــهای بــه مشــتریان ارائه میدهنــد و خریــدار گواهی ظرفیــت را بهطور
مســتقیم از بــورس انــرژی خریــداری میکنــد .امــا پایینتــر از  5مــگاوات را
شرکتهای توزیع برق تأمین و گواهی ظرفیت را نیز خودشان ارائه میکنند.
انتظــار میرود شــرکتهای توزیع برق ،به یکی از خریــداران گواهی ظرفیت
تبدیل شوند و از این طریق بین مشتریان کوچک توزیع برق را انجام دهند.

سه دستورالعمل تازه برای رونق تولید

اقبــال خوبــی بــه بــازار ســرمایه شــده
اســت و جادارد که نقش بازار ســرمایه
در تأمیــن مالــی افزایــش یابــد .وی
افزود :البته در بازار ســرمایه مســئوالن
بایــد اقدامات احتیاطی الزم را در نظر
بگیرنــد تا با مدیریت مناســب شــاهد
رشد مطمئن و منطقی آن باشیم.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در
حــوزه ارزی تصریــح کــرد :علیرغــم
کاهــش درآمدهــای نفتــی تحــت
تأثیــر تحریمهــای ظالمانــه و کاهــش
شــدید قیمت نفــت  ،وضعیت ذخایر
اســکناس ارزی مناســب و در تاریــخ
کشــور بیســابقه اســت ،ضمــن آنکــه
برای تأمین کاالهای اساسی تمهیدات
الزم پیشبینی شــده و مشــکلی وجود
ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان به
دســتاوردهای حوزه فناوریهای نوین
پرداخــت و گفت :در حــوزه نظامهای
پرداخت اقدامات مناسبی انجام شده
اســت کــه مهمتریــن آن کنتــرل جدی
بــر گردش پول ملــی وجلوگیری جدی
از پولشــویی و اقدامــات ســفته بازانــه
در بازارهــای مختلــف بویــژه بــازار ارز
اســت و در مقابل ،ایــن گردش پول در
خدمت فعالیتهــای مولد اقتصادی
قرار گرفته است.
همتــی درخصــوص حمایتهــای
بانــک مرکــزی از فضــای کســب و کار
در پی شــیوع ویــروس کرونا تأکید کرد:
در مبارزه با آثار اقتصادی و معیشــتی
شــیوع ویروس کرونا سیستم بانکی در
خط مقدم قرار دارد و علیرغم شرایط
ســخت اقتصادی بــا برنامهریزیهای
الزم تسهیالت حمایتی از محل اعتبار
 ۷۵هــزار میلیــارد تومانــی در اختیــار
اقشــار آســیبدیده قرار گرفته اســت و
بــا برنامهریزیهــای انجــام شــده این
تســهیالت بــه فعــاالن حــوزه کســب و
کار و تولیــد پرداخت میشــود و همین
امروز (یکشنبه) دســتورالعمل مربوط
به وام بنگاهها صادر شد.

اما و اگرهای تمدید 2ماهه اجاره

ادامه از صفحه اول

اشتیاق نفتی در بورس

معاون اول رئیس جمهوری برای نظام بانکی کشور تدوین کرد

گروه اقتصــادی  /اســحاق جهانگیری،
معاون اول رئیس جمهور در نشســت
«نظــام بانکــی و جهــش تولیــد» که با
مســئوالن نظــام بانکی و هیــأت عامل
بانــک مرکــزی برگــزار شــده بود ،ســه
دستورالعمل تازه را برای نظام بانکی
تدویــن کــرد .ایــن ســه دســتورالعمل
شــامل :توجه ویــژه به بخش مســکن؛
جداســازی افــراد خــوش حســاب از
ســودجو و عدم ســختگیری در اعطای
تسهیالت کرونایی بودند.
در ایــن نشســت ،معــاون اول
رئیــس جمهــور گفــت :ســهام عدالت
بــا نرخهای امروز بین  ۷تــا  ۱۶میلیون
تومــان ارزش دارد کــه افــراد از محــل
فــروش آن میتواننــد تــا حــدودی
مشــکالت خــود را برطــرف کننــد بــه
طوری که در برخی از خانوارها  ۵عضو
خانواده از این سهام برخوردار هستند.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و
ســیما ،اســحاق جهانگیــری دیــروز در
نشســت «نظام بانکی و جهش تولید»
بــا حضــور مســئوالن نظــام بانکــی و
هیأت عامل بانک مرکزی با اشــاره به
تصمیم برای آزادسازی سهام عدالت
گفت :امــروز  ۵۰میلیون نفر جمعیت
کشــور از ایــن ســهام برخوردارنــد کــه
ارزش شرکتهای بورسی آن به حدود
 ۴۰۰هزار میلیارد تومان میرسد.
جهانگیــری بــا بیــان اینکه امســال
حداقــل بــه  ۳۵میلیــارد دالر ارز برای
واردات کاالهــای اساســی و مــواد اولیه
نیاز داریم ،گفت :باید حمایت ویژهای
از صادرکننــدگان داشــته باشــیم تــا
بتواننــد در تأمیــن ایــن میــزان ارز بــه
دولت کمک کنند .
وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته
سیســتم بانکــی  ۹۷۵هــزار میلیــارد
تومان تسهیالت پرداخت کرده است،
افــزود :انتظــار داریم امســال بویژه در
بخش مســکن تمرکــز بیشــتری ایجاد
شــود تــا بتوانیــم یــک میلیــون واحــد
مسکونی به بهرهبرداری برسانیم.

تمدید موعدهای مقرر در قوانین مالیاتی
تا پایان شهریور ۹۹
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پایگاه اطالع رسانی معاون رئیس جمهور

وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب و کار و به منظور
تســهیل در فرآینــد ثبتنــام مؤدیــان در نظــام مالیاتــی و تخصیــص کد
اقتصادی ،طی بخشــنامهای با اصالح رویه دریافت کد اقتصادی دســتور
حــذف مرحله بازدید حضوری مکان اســتقرار و دریافت مدارک فیزیکی
از مؤدیان را به سازمان امور مالیاتی ابالغ کرد.
در بخشــنامه وزیــر اقتصــاد آمده اســت :تمامــی اطالعات مــورد نیاز
ســازمان امور مالیاتی برای تخصیص کد اقتصادی به اشــخاص حقوقی
بــه صــورت الکترونیکــی از ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور و مراجع
ذیصــاح صدور مجــوز دریافت و بــدون نیاز به حضور مؤدی در شــعب
ســازمان امــور مالیاتی ،کد اقتصــادی تخصیص داده شــود .همچنین بر
اســاس ایــن بخشــنامه برای اشــخاص حقیقــی بــا دریافت اطالعــات از
مراجع صدور مجوز و یا پس از ثبت نام در سامانه امور مالیاتی بالفاصله
ثبت نام انجامپذیرد.
براســاس مفــاد ایــن بخشــنامه بــرای اشــخاص حقوقی شناســه ملی
بــه عنوان شــماره اقتصــادی و برای اشــخاص موضوع مــاده ( )۲قانون و
صاحبان مشاغل پس از ثبت نام ،شماره اقتصادی با بهرهگیری از شناسه
یا شــماره ملی آنها صادر خواهد شــد .تا زمانی که برای اشخاص موضوع
ماده ( )۲قانون و صاحبان مشاغل ،کد اقتصادی جدید صادر نشده باشد،
حسب مورد از شناسه ملی ،شماره ملی ،شناسه مشارکت مدنی و شماره
اختصاصی اشــخاص خارجی استفاده خواهد شد .این دو اقدام میتواند
زمان صرف شــده برای شــروع یک کســب و کار در کشور را که از جمله زیر
شاخصهای نماگر سهولت انجام کسب و کار ()Doing Businessاست،
با ارتقای قابل توجهی روبهرو سازد / .وزارت امور اقتصادی و دارایی

اخبـــــار

دستور وزیر اقتصاد برای
تسهیل فرآیند ثبتنام در نظام مالیاتی

http://irannewspaper.ir

گفــت :شــاید مســتأجر بعــد از تمدید
2ماهــه ،بخواهــد با همــان شــرایط به
اجاره نشــینی ادامــه دهــد یــا حاضر به
ترک واحد اجارهای نشود...
بــه همیــن دلیــل او اصــرار دارد
قــرارداد جدیــدی بیــن او و مســتأجر
نوشــته شــود یا حداقــل قــرارداد قبلی
پشتنویسی شود.
ëëبعد از 2ماه چه میشود؟
مشــاوران امــاک نگرانــی مالــکان
یــا مســتأجران در مورد تمدیــد موقت
اجــاره نامــه را به دلیــل ناآگاهــی آنان
از قوانیــن و بخصــوص قوانین مالک و
مستأجر میدانند.
بــه گفته آنــان بعــد از دو مــاه همه
چیــز به روال عادی خــود برمی گردد و
مالک و مســتأجر برای تمدید یا فســخ
قرارداد به توافق میرسند.
ëëنگرانی مالکان
برخــی مالــکان در مــورد تمدیــد
2ماهــه قــرارداد اجــاره ایــن نگرانــی را
مطــرح میکننــد کــه مثــاً بعــد از این
مهلــت ،مســتأجر حاضر بــه پرداخت
افزایــش اجــاره بها بــرای ماههای بعد
نباشــد و تمدیــد 2ماهــه را بــه معنــی
تمدید یکساله قلمداد کند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک در
پاســخ به این سؤال که اگر بعد از پایان
مهلت تمدیــد 2ماهه مهلــت قرارداد
اجاره ،برای قرارداد جدید میان مالک

و مســتأجر اختالف بود؟ ایــن اختالف
چگونه حل میشــود ،گفت :نخســتین
اقــدام مراجعــه بــه شــوراهای حــل
اختالف است.
بــا ایــن حــال قلــی خســروی تأکید
میکنــد :ایــن نگرانیهــا شــاید چون تا
بحال چنین مصوباتی در بازار مســکن
اجرا نشــده ،طبیعی باشــد .امــا بعد از
پایــان زمان تعیین شــده بــرای اجرای
مصوبــات ســتاد ملی مبــارزه بــا کرونا،
روال عــادی جریــان مییابــد و نیــازی
بــه اقدامی از ســوی مالک یا مســتأجر
نیســت .مالــکان و مســتأجران بعــد
از خردادمــاه ایــن اختیــار را دارنــد کــه
قرارداد را با شــرایط جدید تمدید کنند
یا تصمیم دیگری بگیرند.
ëëمستأجران نگران نباشند
بــا توجه به قوانیــن مالکیت و اینکه
براســاس قوانیــن مدنــی در کشــور
نمیتــوان مالــک را نســبت بــه ملــک
خود بی اختیار کرد ،برای اینکه مصوبه
ســتاد ملــی مبــارزه بدون مشــکل اجرا
شــود ،ســتاد در نامهای به قوه قضائیه
از ایــن قوه خواســتار به تعویــق افتادن
بررسی شــکایات مالکان از مستأجران
در مــورد اجبار به ترک واحد مســکونی
شده است.
البتــه ایــن پیشــنهاد پیــش از ایــن
در روزنامــه ایــران بــرای حمایــت از
مســتأجران در زمــان شــیوع کرونــا،

مطرح شده بود.
بنابراین با توجه اینکه مصوبه ستاد
ملــی مبــارزه بــا کرونــا ،بــرای حمایت
از مســتأجران اســت ،پس مســتأجران
بابــت تمدید اجــاره نامه تــا خردادماه
نگرانی نداشته باشند.
ëëاولویت ما جابجایی است
بیشــتر مســتأجران ،تمدید یکساله
یا جابجایی را به تمدید موقت ترجیح
میدهند .آنها میگویند اگر قرار اســت
پــس از تمدیــد 2ماهــه جابجــا شــوند
بهتر اســت که االن که هنوز اجاره بها به
اوج قیمت تابســتانی نرســیده ،به فکر
اسباب کشی باشند.
مشــاوران امــاک در گفتوگــو با ما
ایــن موضــوع را تأییــد کردند .بــه گفته
مشــاوران امــاک ،تجربــه هــر ســاله
نشــان میدهــد که تابســتان اوج فصل
جابجاییها در بازار مســکن اســت و به
همین دلیل در این فصل قیمت اجاره
افزایش دارد.
از مســتأجری کــه در بنــگاه در حال
امضــای قــرارداد جدیــد اجاره اســت،
پرســیدم چــرا از مهلت تمدیــد 2ماهه
اســتفاده نکرده تا مخاطره کمتری هم
در شــرایط کرونایی او را تهدید کند؟ او
میگوید 5« :ســال در یک جا مســتأجر
بــودم و االن نیــاز بــه مســکن بزرگتری
دارم .بــه همیــن دلیــل جابجــا شــدم.
اجــاره جدیــد هــم  70میلیــون رهــن و

ماهــی  3میلیــون تومان اجاره اســت،
اگــر بعد از خرداد قــرار بود این واحد را
اجاره کنم قطعاً باید مبلغ بیشتر برای
اجاره میپرداختم»...
این دلیــل بســیاری از مســتأجرانی
اســت که مهلــت اجــاره آنها بــه پایان
رســیده و نمیخواهند از مهلت تمدید
2ماهه استفاده کنند .مستأجران از بیم
افزایــش بیشــتر اجارههــا در تابســتان
ترجیــح میدهنــد جابجایــی خــود را
زودتر انجام دهند.
آمارهای رســمی و مشــاهدات بازار
مســکن نیز نشــان میدهد کــه نگرانی
مســتأجران بی مورد نیســت .بــا اینکه
معموالً در آغاز ســال تغییر محسوسی
در نرخهــای اجــاره رخ نمیدهد اما بر
اســاس آمار بانک مرکزی در فروردین
امســال ،متوســط نــرخ اجاره در کشــور
بیش از  30درصد رشد دارد .آمار مرکز
آمار نیز نشــان میدهد رشــد اجاره بها
از زمستان گذشته شروع شده است .بر
اساس این آمار در زمستان  98متوسط
نــرخ اجــاره در قراردادهــای تمدیــدی
بیش از  34درصد رشد دارد.
کارشناســان بــازار مســکن اظهــار
میکننــد در شــرایطی کــه نــرخ اجــاره
بهــا در حــال افزایــش اســت و از طرف
دیگــر بــه خاطــر شــیوع کرونا بســیاری
مســتأجران در ماههــای گذشــته
کاهــش درآمــد داشــتهاند و کاهــش
درآمدهــا احتمــاالً ادامــه دار اســت،
بنابرایــن ضروری اســت از مســتأجران
حمایتهای بیشتری به عمل آید.
از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه
درآمــد اجاره برای برخی موجران تنها
درآمد اســت و زندگی آنــان فقط از راه
اجارهای که میگیرند تأمین میشــود،
نمیتوان از مالکان انتظار داشت اجاره
بها را بیش از عرف بازار کاهش دهند.
در ایــن شــرایط برنامههایــی مانند
را هانــدازی شــرکتهای اجــارهداری،
اخــذ مالیــات از خانههــای خالــی و
عرضــه بیشــتر مســکن بــه بــازار اجاره
راه حلهایــی اســت کــه بــه اعتقــاد
کارشناســان اقتصــادی تــوان مالــی
مســتأجران در بــازار اجــاره را حفــظ
یکند.
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