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شیری
در حالی که مرحله اول پرداخت تسهیالت
کرونایی از یک ماه قبل و ثبت نام برای
مرحله دوم هــم از هفته گذشته شــروع
شده اما هنوز این تسهیالت در استان به
کارگاه ها و بنگاه هایی که کارکنان آن ها
بیمه هستند ،نرسیده است و بسیاری از
کارآفرینان از این که با داشتن تمام شرایط
هنوز موفق به دریافت تسهیالت نشده اند
نگرانند که شاید این تسهیالت به آن ها
پرداخت نشود.
در همین خصوص یکی از کارآفرینان می
گوید :با این که تمام شرایط اعــام شده
برای دریافت تسهیالت کرونایی را دارم و
مدارک الزم را ارائه داده ام اما هنوز موفق
به دریافت تسهیالت نشده ام.
ای ــن کــارآفــریــن کــه بــه گفته خـــودش از
جمله اصــنــاف اولــویــت دار در پرداخت
تسهیالت کرونایی اســت ،می افزاید :با
شیوع ویــروس کرونا قنادی ها تعطیل و
بسیاری از کارگران هم بیکار شدند و طی
 3ماه اسفند ،فروردین و اردیبهشت هیچ
درآمدی نداشتیم و هم اکنون به دلیل نبود
مجالس جشن و همچنین نگرانی مردم،
این صنف نیمه تعطیل است.
وی اظــهــار مــی کند :بــا توجه بــه ایــن که
صنف قنادان از جمله صنف های اولویت
دار بــرای پرداخت تسهیالت هستند اما
هنوز هم تکلیف ما برای دریافت تسهیالت
مشخص نیست.
یکی از کــارآفــریــنــان در صنف کله پزی
نیز می گوید :تنها درآمــد ما از این محل
است و تعداد مشتریان ما از زمان شیوع
کرونا تاکنون از یک چهارم هم کمتر شده
است بنابراین وقتی برنامه حمایتی برای
صنوف در نظر گرفته می شود باید از صفر
تا صد مسئله در این بخش برطرف شود
اما متأسفانه برای دریافت این تسهیالت
با اما و اگرهایی مواجه هستیم و گاهی
حتی تکلیف ما مشخص نیست که باید به
بانک مراجعه کنیم یا این که منتظر اعالم

از سوی دست انــدرکــاران باشیم .رئیس
اتحادیه غذافروشان بجنورد نیز در این باره
می گوید :با این که دو راه برای پرداخت
تسهیالت کرونایی در نظر گرفته شده اما
ثبت نام ها برای دریافت تسهیالت طی یک
ماه اخیر نتیجه ای نداشته است.
«علی آبادی» می افزاید :اگرچه به عنوان
رئــیــس اتــحــادیــه غــذافــروشــان توانستم
تسهیالت کرونایی دریافت کنم اما دیگر
اعضای این اتحادیه طی تماس هایی که
داشتیم هنوز موفق به دریافت آن نشده
اند.وی با بیان این که درخصوص اصنافی
که برای کارگران شان ترک کار زده اند،
تسهیالت به کارگران اعطا می شود اما
اصنافی که برای کارگران شان ترک کار
نزده اند تسهیالت به خودشان تعلق می
گیرد که هنوز موفق به دریافت آن نشده
اند.
وی اظهار می کند :به کارگرانی که برای
شان ترک کار زدیم تسهیالت تعلق گرفت
اما اعضای اتحادیه هنوز موفق به دریافت
تسهیالت در این بخش نشده اند.
رئیس اتحادیه شیرینی پزان بجنورد هم
در این باره می گوید :در حالی که قنادان
در اولویت پرداخت تسهیالت قرار دارند و
بیشترین آسیب را از محل شیوع ویروس

کرونا متحمل شده اند اما پس از یک ماه
پیگیری هنوز تسهیالتی بــه ایــن صنف
پرداخت نشده است.
«رحمتی» می افزاید :طی پیگیری هایی
که داشتیم گفتند جلسه ای برای بررسی
می گذاریم و بعد اعالم کردند متقاضیان
به بانک معرفی شده اند و بــرای تکمیل
مراحل دریافت تسهیالت به بانک مراجعه
کنید امــا همچنان ســردرگــم هستیم و
نتوانسته ایم تسهیالت دریافت کنیم.
یکی دیگر از کارآفرینان آسیب دیــده از
کرونا نیز می گوید :مقرر شــده اســت به
کارگاه هایی که به واسطه مصوبه ستاد
کرونا تعطیل شده اند به ازای هر کارگر
 16میلیون تومان تسهیالت پرداخت شود
اما تاکنون تسهیالتی دریافت نکرده ایم.
وی اظهار می کند :با این که تعداد زیادی
از شاغالن استان در بنگاه های کوچک
کار می کنند و این کارگاه ها به دلیل تأثیر
مخرب ویــروس کرونا با مشکل نقدینگی
مواجه اند اما تسهیالت کرونایی هنوز هم
در اختیارشان قرار نگرفته است.
این تولیدکننده مرغ که به گفته خودش
تعامل خوبی با بانک دارد ،می افزاید :چند
هفته قبل برای دریافت تسهیالت کرونایی
ثبت نام کردیم اما وامی در اختیارمان قرار

نگرفته است و بنا به گفته متولیان بانک
باید منتظر نتیجه سیستم باشیم.
وی می افزاید :همکاران زیادی در صنوف
مختلف داریــم که هیچ کــدام تسهیالت
کرونایی به دست شان نرسیده است در
حالی که همه به دلیل بحران مالی شدید
به این تسهیالت نیاز داریم.
وی مدعی می شــود :دولــت پیش از این
اعــام کــرده بــود کــه تسهیالت کرونایی
از سوم اردیبهشت پرداخت می شود در
حالی که تیر هم در حال اتمام است و هنوز
تسهیالتی دریافت نکرده ایم.
معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان
شــمــالــی در گــفــت و گــوهــای قبلی اش
گفته بود 11 :هزار و  196نفر در استان
مــشــمــول دریــافــت تسهیالت کــرونــایــی
هستند که تاکنون هزار و  850پرونده به
ارزش  26میلیارد و  138میلیون تومان
به بانک معرفی شده اند.
«اربــابــی» عــاوه بــر ایــن گفته بــود :سهم
اســتــان از ایــن مــیــزان تسهیالت 210
میلیارد تومان است و در صورتی که جذب
خوبی داشته باشند می توانند تسهیالت
دیگر استان هایی را که در جذب ضعیف
بوده اند نیز جذب کنند.
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این روزها در هر جمعی حضور پیدا می کنید ،بورس بحث
داغ آن هاست ،یکی می گوید «شستا» بخریم و دیگری از
بسته شدن «دارا یکم» و ...سخن می گوید ،برخی ها هم البته
کارشناس بازار بورس شده اند و بازار را تحلیل می کنند و می
گویند که باید سهم های مرتبط با حوزه مسکن را بخریم ،یکی
«سبزاوا» را تبلیغ می کند و دیگری «کهرام» را .در گیرو دار
باال گرفتن تب بورس و بورسی شدن بسیاری از مردم برخی
سهام داران مشکالتی با کارگزاری ها دارند ،مشکالتی که
گویا قرار نیست به آن ها پاسخ داده شود.
عرضه های اولیه مانند ویترین بازار بورس هستند و این روزها
بسیاری از مردم با هدف مشارکت در خرید عرضه های اولیه
به گرفتن کدهای بورسی اقدام می کنند ،اما در آخرین عرضه
های اولیه برخی کارگزاری ها با این که سهام داران اجازه
خرید عرضه اولیه را به آن ها داده بودند ،این خرید را انجام
ندادند و بسیاری از خرید این سهم جا ماندند .میزان زیادی

از افراد به نماینده کارگزاری ها در استان مراجعه کرده اند
اما این نیز نتیجه ای نداشته و اعالم شده هسته معامالت
مشکل داشته است و کاری از دست آن ها ساخته نیست.
از سوی دیگر با این که برخی شهروندان برای دریافت کد
بورسی اقدام کرده اند و حتی از طریق سامانه سجام برای آن
ها کدبورسی صادر شده است اما هنوز برخی کارگزاری ها
اطالعات ورود به سامانه خود را به این افراد نداده اند و مدت
هاست که این افــراد اندر خم یک کوچه مانده اند و جواب
برخی کارگزاری ها نیز به آن ها شلوغ بودن سامانه است.
هر روز مشکلی جدید از تازه واردان و قدیمی های بازار بورس
شنیده می شود ،یک روز سایت کارگزاری باز نمی شود و
روز دیگر گزینه دریافت و واریز وجه بسته می شود و همه این
مشکالت بدون پاسخ و رسیدگی درست باقی می ماند و سهام
داران می مانند و کلی سوال که به آن ها پاسخ درستی نیز
داده نمی شود.
این روزها تقاضا برای خرید سهام شرکت ها و بورسی شدن
افــزایــش یافته اســت ،به اقتضای ایــن افــزایــش نمایندگان
کارگزاری ها نیز باید به فکر به روزرسانی خدمات خود باشند
تا آسیبی به مردم و سرمایه های آن ها وارد نشود.

گزارش خربی

چالش تولیدکنندگان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
شیری -بحث مالیات ارزش افزوده در سال های اخیر به یکی
از مهم ترین مشکالت اقتصادی در بخش تولید تبدیل شده
است.
این قانون در سال  87تصویب و مقرر شد به شکل آزمایشی
اجرا تا زیرساخت ها و بسترهای الزم برای اجرای دقیق فراهم
شود اما تاکنون این زیرساخت ها ایجاد نشده و این قانون
همچنان اجــرا می شــود.از همان زمــان اجــرای این قانون،
بسیاری از تولیدکنندگان به نحوه اجرای آن اعتراض داشتند و
هنوز هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور با این مشکل مواجه
هستند و اظهارمی کنند که در چنین شرایطی بار مشکالت
ناشی از اجرای این قانون برای تولیدکنندگان تشدید شده و
آثار نامطلوبی روی فعالیت های شان گذاشته است.
یکی از تولید کنندگان با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی
کشور گفت :متأسفانه این قانون به بدترین شکل ممکن در
حال اجرا و مشکالت زیــادی را برای تولیدکنندگان ایجاد
کرده است.وی افزود :براساس اخبار منتشر شده بیش از 65
درصد مالیات ها از بخش تولید دریافت می شود در حالی که
بسیاری از صنوف با میزان درآمدهای باال ،از پرداخت این
مالیات معاف هستند.
یکی دیگر از تولیدکنندگان نیز گفت :تولیدکنندگان در زمان
تولید ،مالیات مــواد اولیه را پرداخت میکنند اما در زمان
حسابرسی و اثبات میزان مصرف مــواد اولیه دچــار مشکل
میشوند.وی افزود :متأسفانه تولیدکنندگان برای محاسبه
و پرداخت مالیات ارزش افزوده باید به سازمان امور مالیاتی

ثابت کنند که چه میزان مــواد اولیه در کــاالهــای تولیدی
مشمول مالیات استفاده کرده اند.
وی پرداخت هر  3ماه یک بار و تسویه حساب مالیات ارزش
افزوده برای تولیدکنندگان را یکی دیگر از مشکالت در فرایند
اجــرای این قانون دانست و اظهار کــرد :به دلیل مشکالت
موجود در بازار ،بخش زیادی از فروش ها نسیه است بنابراین
پرداخت مالیات طی  3ماه برای تولید کننده مقدور نیست.
مدیرکل امــور مالیاتی خراسان شمالی نیز با بیان این که
تولیدکنندگان مالیات ارزش افزوده را پرداخت نمی کنند،
اظهارکرد :وقتی یک تولیدکننده مواد اولیه را خریداری و از
حامل های انرژی استفاده می کند ،طی  3ماه که بخواهد
اظهارنامه بدهد مشخص می کند که چه چیزهایی خریداری و
چه میزان مالیات ارزش افزوده پرداخت کرده است تا مث ً
ال یک
تن محصول تولید کند«.یعقوب نژاد» افزود :وقتی تولید کننده
می خواهد محصولش را به مصرف کننده بفروشد  9درصد
ارزش افزوده می گیرد و در نهایت مالیات خرید مواد اولیه و
آب ،برق و گاز را از آن کسر می کند و باقیمانده آن را به عنوان
مالیات که روال قانونی است به امور مالیاتی پرداخت می
کند.وی اظهار کرد :مشکالت در بخش مالیات ارزش افزوده
زمانی پیش می آید که تولید کننده کاال را از واسطه خریداری
کند چون واسطه برای فرار مالیاتی فاکتور صادر نمی کند و
تولیدکننده با مشکل مواجه می شود.
وی ادامــه داد :افــرادی که از راه های قانونی خرید کنند و
فروش قانونی داشته باشند مشکلی نخواهند داشت.

