2

اقتصاد

چهارشنبه  25اردیبهشت 1398
شماره 2465

اخبار

نوبت دوم ارائه سبد معیشتی
آغاز شده است

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وضعیت ارائه سبد
معیشتی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و
بهزیستی را تشریح کرد.
سید محمد کاظم شریعتمداری در مورد وضعیت ارائه
بسته های حمایتی به اقشار آسیب پذیر ،گفت :در نشست
رئیس جمهور با خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و
بهزیستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داده شد
که برای یک نوبت دیگر جهت ارائه سبد معیشتی به تمامی
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی
اقدام فوری به عمل آید .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
افزود :در حال حاضر ارائه سبد معیشتی آغاز شده و بخشی
از این مبلغ به حساب کمیته امداد واریز و بهزیستی واریز و
به تدریج روزهای آینده تکمیل خواهد شد.
شریعمتداری در رابطه با میزان مبلغ این بسته ها،
ادامه داد :به طور متوسط  200هزار تومان اعتبار بسته
حمایتی است و برای خانواده های با جمعیت باالتر نیز
مبلغ افزایش می یابد.
معاون وزیر صمت:

شکر  ۳۴۰۰تومانی بدون محدودیت
در حال عرضه است

قبادی گفت :شکر در همه میادین میوه و تره بار
شهرداری و فروشگاههای منتخب بدون محدودیت و با
قیمت  ۳هزار و  ۴۰۰تومان در حال عرضه است.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛ عباس
قبادی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه
جلسه اطالع رسانی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور اظهار
کرد :حجم زیادی از تقاضا برای شکر وجود داشت که از
طریق همکارانمان در بازرگانی دولتی تامین شد.
وی با بیان اینکه به اندازه کافی واردات شکر خام
انجام شده است ،افزود :تولید داخل شروع شده است و تا
چند روز آینده چغندرهای پاییزی به کارخانجات تحویل
داده میشود .معاون وزیر صمت در پایان تصریح کرد :در
حال حاضر شکر در همه میادین میوه و تره بار شهرداری و
فروشگاههای منتخب بدون محدودیت و با قیمت  ۳هزار و
 ۴۰۰تومان در حال عرضه است.

فروش ساالنه تا ۹۹۰میلیون تومان معاف
از اظهارنامه

براساس ظرفیت ماده  ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم،
سازمان امور مالیاتی میتواند ،فروش کاال و خدمات به
میزان  ۹۹۰میلیون تومان در سال را از ارائه اظهارنامه
معاف و مالیات مقطوع تعیین کند.
یکی از ظرفیتهای قانون مالیاتهای مستقیم مربوط
به ماده  ۱۰۰این قانون میشود که امکان تفاهم و توافق با
برخی از گروههای مشاغل را فراهم میکند.
طبق این ماده سازمان امور مالیاتی میتواند برخی
از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کاال و
خدمات ساالنه آنها حداکثر  ۱۰برابر معافیت ماده  ۸۴این
قانون است ،از انجام یکسری تکالیف مانند نگهداری اسناد
و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف و در عین حال
مالیات این مودیان را مقطوع تعیین و وصول کند.
نکته اینکه در قانون بودجه سال  ۹۸میزان فروش
کاال و خدمات ساالنه حداکثر  ۱۰برابر به  ۳۰برابر افزایش
یافته و از این جهت دست سازمان مالیاتی برای وسیعتر
کردن دایره معافیت باز است .البته با توجه به افزایش نرخ
تورم معموالً همان گروهها یا مشاغلی که مشمول هستند،
در این فهرست قرار میگیرند و نه بیشتر.
بر اساس گزارشهای رسمی سازمان امور مالیاتی
طبق سالهای گذشته نزدیک به یک میلیون و  ۲۰۰هزار
مودی در اجرای این تبصره مشارکت داشتهاند.
* معافیت حقوق و مالیات فروش چقدر است
طبق ماده  ۸۴قانون مالیاتهای مستقیم که مربوط
به معافیت حقوق میشود ،برای سال  ۹۸رقمی بالغ بر ۳۳
میلیون تومان است .مودیانی که حداکثر تا  ۹۹۰میلیون
ساالنه فروش کاال و خدمات دارند ،مشمول این قاعده
میشوند .مودیان گروه سوم آیین نامه اجرایی ماده ۹۵
میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
* مزیت تفاهم برای سازمان مالیاتی
سازمان مالیاتی از این اختیار قانونی به خوبی بهره
بگیرد:
-۱مالیات مقطوع تعیین و در کوتاه ترین زمان وصول
می شود.
-۲کاهش هزینههای اداری و عملیاتی وصول مالیات
را به همراه دارد.
-۳زمان مراحل مختلف دادرسی مالیاتی را کاهش
میدهد و از طرح پروندههای کوچک در هیاتهای حل
اختالف جلوگیری میکند.
 -۴بخشی از ظرفیت نیروی انسانی و امکانات در
خدمت بخشهای مهمتر قرار میگیرد که منجر به افزایش
کارایی و بهرهوری خواهد شد.
* مزیت برای مودیان
 -۱صرفه جویی در وقت و هزینه
 -۲پرداخت مالیات در کوتاه ترین زمان ممکن
 -۳کاهش کاغذبازی و بروکراسی اداری مالیاتی
 -۴رضایت مندی نسبی و قطعی شدن مالیات بدون
ارائه اظهارنامه
در همین راستا یک مقام مسئول مالیاتی گفت :فردا
چهارشنبه جلسهای در رابطه بررسی چگونگی عملیاتی
کردن تبصره  ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم با حضور
سرپرست سازمان مالیاتی با نمایندگان اصناف و گروهها
برگزار خواهد شد.
اشخاص حقیقی باید طبق قانون مالیاتهای مستقیم،
اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال  ۹۷خود را از خرداد ماه به
سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.

با تصویب هیات وزیران انجام شد ؛

اختصاص اعتبار برای جبران خسارت سیل در بخش کشاورزی

هیات وزیران در جلسه  ۱۸اردیبهشت
 ۱۳۹۸به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید
سازمان برنامه و بودجه کشور ،در اجرای
بند ( )۱تصویب نامه  ۳۱فروردین  ،۹۸مبلغ
 ۲۶هزار و  ۹۱۰میلیارد و  ۵۰میلیون ریال
به صورت هزینهای برای جبران خسارت
بخشهای کشاورزی خسارتدیده ناشی
از سیل سال  ۱۳۹۸در استانهای کشور
اختصاص داد.
هیات وزیران در جلسه  ۱۸اردیبهشت
 ۱۳۹۸به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید
سازمان برنامه و بودجه کشور ،در اجرای
بند ( )۱تصویب نامه  ۳۱فروردین  ،۹۸مبلغ
 ۲۶هزار و  ۹۱۰میلیارد و  ۵۰میلیون ریال
به صورت هزینهای برای جبران خسارت
بخشهای کشاورزی خسارتدیده ناشی
از سیل سال  ۱۳۹۸در استانهای کشور
اختصاص داد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور
و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ،با
اختصاص مبلغ  ۲۶هزار و  ۹۱۰میلیارد و ۵۰
میلیون ریال به صورت هزینهای برای جبران
خسارت بخشهای کشاورزی خسارتدیده
ناشی از سیل سال  ۱۳۹۸در استانهای
کشور موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه این مبلغ دراختیار

سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها قرار
میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط
هزینه شود.
همچنین ،سازمان مدیریت و
برنامهریزی استانها مکلفند ضمن نظارت بر
روند پیشرفت فیزیکی ،گزارش عملکرد خود
را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه
و بودجه کشور ارایه نمایند تا آن سازمان
متناسب با عملکرد ،تخصیص اعتبارات
مذکور را به استان ذیربط ابالغ نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است
ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام
بازسازی ،گزارش عملکرد خود را در مقاطع

رایزن بازرگانی ایران در عراق خبر داد؛

زمانی سه ماهه به وزارت کشور (سازمان
مدیریت بحران کشور) و سازمان برنامه و
بودجه کشور ارسال نماید.
براساس این مصوبه ،بند ( )۲تصویبنامه
 ۳۱فروردین به شرح زیر اصالح میشود:
مبلغ  ۲۵میلیارد ریال تسهیالت قرض
الحسنه بانکی (با کارمزد چهاردرصد) در
مرحله اول با اولویت نسبت به سایر تکالیف
قرض الحسنه سیستم بانکی با راهبری بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق
بانک های عامل به شرح جدول زیر با معرفی
سازمان جهادکشاورزی استان و با ضمانت
زنجیرهای برای جبران خسارات ناشی از سیل

فروردین ماه سال  ۱۳۹۸در کلیه استانهای
آسیبدیده در بخش کشاورزی پرداخت
میشود .بدهی و معوقات و چک برگشتی
احتمالی آسیبدیدگان به بانکها مانع از
دریافت این تسهیالت نخواهد بود.
توزیع سهم استانی تسهیالت بانکی
این تصویبنامه از طریق قرارگاه بازسازی
و نوسازی مناطق سیلزده وزارت کشور و
توزیع بانکی تسهیالت مذکور نیز از سوی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت
میگیرد تا با معرفی سازمان جهادکشاورزی
استان به منظور جبران خسارت ناشی از
سیل در استانهای سیلزده اقدام شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مانده
مطالبات معوق شامل اصل و کارمزد
تسهیالت اعطایی به خسارتدیدگان را
تضمین و تعهد مینماید که هزینههای
یادشده پس از اعالم بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران در لوایح بودجه سالهای بعد
پیشبینی و منظور نموده و به شبکه بانکی
پرداخت نماید .این تضمین نافی مسئولیت
بانکهای عامل در وصول مطالباتشان
نیست.
گفتنی است ،تصویبنامه شماره
/۱۲۰۵ت  ۵۶۴۳۸هـ مورخ  ۱۱فروردین
 ۱۳۹۸لغو میشود.

با هدف رفع مشکالت بخش خصوصی؛

رشد  ۲برابری صادرات کاال به عراق در اردیبهشت

تعرفههای انبارداری بنادر و گمرکات افزایش یافت

بهزاد گفت :پیشبینی میشود صادرات کاال به عراق در اردیبهشت رشد  ۲برابری را
نسبت به فروردین تجربه کند.
ناصر بهزاد ،رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت :در حال حاضر هیچ محدودیت
جدیدی در روابط تجاری دو کشور ایران و عراق وجود ندارد و از ابتدای امسال با کاهش
مختصر در روند صادرات ایران به عراق طی فروردین به دلیل تعطیالت نوروزی و مسائل
مترتب بر سیلهای داخل کشور ،روبهرو بودیم.
رایزن بازرگانی ایران در عراق افزود :پیشبینی میشود صادرات کاال به عراق طی
اردیبهشت رشد  ۲برابری را نسبت به فروردین تجربه کند.
بهزاد با تأکید بر اینکه محدودیت جدیدی در روابط تجاری ایران و عراق وجود ندارد،
گفت :اصالحات مالی و اجرای برنامههای توسعهای توسط دولت عراق در جهت استفاده از
ظرفیتهای این کشور برای آبادانی و رفاه بیشتر و شفاف سازی در تعامل موثر با کشورهای
همسایه است.
وی افزود :در حال حاضر عراق رکورددار تجارت با ایران در بین کشورهای همسایه
است به گونهای که درسال  ۱۳ ،۹۷صادرات ایران به عراق با  ۴۹درصد افزایش وزنی و ۳۷
درصد افزایش ارزشی مواجه بوده است که در بین مقاصد هدف صادراتی ایران این موازنه
با رشد مثبت صرفا در خصوص ایران و عراق به وقوع پیوسته است.
بررسی آمارها حاکی از آن است که در میان  ۲۰مقصد بزرگ صادرات کاالی ایرانی
که تقریبا  ۹۰درصد ارزش واردات و صادرات غیر نفتی ایرانی را شامل میشود کشور عراق
بیشترین نرخ رشد را در بین مقاصد صادرات ایران داشته است.

با تصمیم ستاد تنظیم بازار ،هزینه انبارداری در بنادر و گمرکات کشور بازنگری شد.
با هدف رفع مشکالت بخش خصوصی ،تغییر قیمت انبارداری در بنادر و گمرکات به
نحوی که تغییرات قیمتی محسوسی در قیمت کاالهای اساسی ایجاد نشود ،مورد موافقت
قرار گرفت.
در ادامه این نشست که به ریاست عباس قبادی «دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون
بازرگانی داخلی» برگزار شد ،همچنین موضوع تجدیدنظر در نرخ سردخانهها با هدف
ایجاد شرایط تداوم فعالیت در این بخش و ایجاد شرایطی به منظور نوسازی و بازسازی و
سرمایهگذاری مجدد ،در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به اینکه تعرفه سردخانهها از سال  ۱۳۹۶تاکنون تغییری نکرده است ،بر
این اساس مقرر شد این اقدام با اتخاذ تدابیری جهت عدم انتقال هزینههای نامتعارف به
صاحبان کاالها انجام گیرد.
همچنین بازنگری در نرخها بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میگیرد و مقرر است این سازمان نرخهای جدید
را ابالغ کند.
ستاد تنظیم بازار مقرر کرد ،افزایش در تعرفههای مذکور در هر دو بخش بر اساس
مصوبه کنونی انجام گیرد و دستگاههای نظارتی با افزایش خارج از ضابطه این تعرفهها
برخورد کنند .از سوی دیگر مقرر شده است قراردادهای جاری با قیمتهای پیشین و
منعقد شده قبلی تا پایان دوره قابلیت اجرایی داشته باشند و نرخهای تازه در قراردادهای
جدید قابلیت اجرا پیدا کنند.

ظاهرا ً کنترل صادرات و عرضه به موقع
و ورود تعزیرات به بازار ،سه عامل کنترل
قیمتها است ،اما معلوم نیست که چه
کسی به بازار «جو دروغین کمبود و گرانی»
تزریق میکند؟! ماراتن افزایش قیمت مواد
غذایی که از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز
شدهبود و به سرعت پیش میرفت ،در چند
روز گذشته متوقف شد؛ به طوری که قیمت
تن ماهی ،ماکارونی ،خرما و شکر با کاهش
قابلتوجهی مواجه شد.
فعاالن بازار معتقدند که اگر دولت
تصمیم قاطعی برای مقابله با تخلفات و
گرانیها داشته باشد ،قطعاً میتواند بازار را در
اختیار خود بگیرد .البته به شرطی که ارادهای
وجود داشته باشد.
به گفته کارشناسان اقتصادی ،دالالن و
واسطهها که به دنبال کسب سود بیشتر از
بازار هستند ،همیشه چند قدم جلوتر از دولت
قرار دارند .آنها ماهها پیش از فرا رسیدن
ایام نوروز ،رمضان ،محرم و دیگر مناسبتها
با رصد قیمتها و بازار کاالی مورد نیاز این
ایام را خریداری و انبار میکنند و در زمان
مناسب با کاهش عرضه بازار را به دست
گرفته و قیمتهای خود را بر مصرفکننده
تحمیل میکنند.
در حالی که دولت (وزارت صمت و
کشاورزی) با آن تشکیالت عریض و طویلش
که صدها کارمند و بازرس در اختیار دارند و
مدیرانشان از صبح تا شب در جلسات مختلف
حضور مییابند ،نمیتوانند برنامهریزی
درستی برای این ایام پر تقاضا داشته باشند و
همیشه غافلگیر میشوند .این وضعیت مربوط
به دولت فعلی یا سابق نیست ،بلکه دولتهای
گذشته نیز از چنین بیماری مزمنی رنج
میبردند .حتی زمانی که وزارت بازرگانی با
صنعت ادغام نشده بود نیز این روند با شدت
بیشتری وجود داشت.
متولیان واردات ،تولید و توزیع کاال
به همراه سازمانهای ناظر مانند تعزیرات
و سازمان حمایت سالهاست که بازار را به
حال خود رها کردهاند و با افزایش قیمت
هر کاالیی و جار و جنجال رسانهها و گاهی
واکنش رئیسجمهور وزرا دست به کار شده
و قیمت را کاهش میدهند ،شاید این اتفاق
در کوتاهمدت بازار را متعادل کند ،اما دالالن

بازار غذا شیب ارزانی گرفت

و واسطهها که با چشمانی باز ،قیمتها را
رصد میکنند ،همیشه بیدارند و بعد از مدت
کوتاهی ،مجددا ً فعال شده و سراغ کاالی
دیگری میروند.
این ماجراها در هفتههای اخیر در آستانه
ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد .شکری که
توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد شدهبود
به یکباره به  ۱۴هزار تومان افزایش یافت.
خرمای کیلو  ۱۰هزار تومانی به  ۳۵هزار
تومان و برنج درجه یک ایرانی که پیش از
این  ۱۳هزار تومان بود به  ۲۵هزار تومان
رسید .تن ماهی به  ۱۷هزار تومان و انواع
غذاهای کنسروی نیز با افزایش  ۱۰هزار
تومانی مواجه شدند.
همزمان با آشفتگی قیمتها و
اطالعرسانی رسانهها ،رئیسجمهور دستور
بررسی داد و دو وزیر صمت و کشاورزی نیز
با بازخواست از مجموعه تحت مدیریتشان
توانستند در کمتر از یک هفته قیمت کاالها
را کاهش دادند.
چگونه قیمتها کاهش یافت؟
خبرهای رسیده از بازار مواد غذایی
حاکی از آن است که روز گذشته بازرگانی
دولتی با توزیع شکر دولتی در میان اصناف
و افزایش توزیع شکر در فروشگاههای
زنجیرهای توانست قیمت را به  ۳۴۰۰هزار
تومان کاهش دهد .همچنین با توقف صادرات
خرما در هفته گذشته ،در انبارها باز و بازار
مملو از خرما شده است و قیمت درجه یک
این کاالی پر مصرف به  ۲۴تا  ۲۶هزار
تومان تقلیل یافتهاست .تعزیرات با جریمه
شرکتهای لبنی معروف قیمت شیر و لبنیات
را به قیمت قبل بازگردانده و تن ماهی که به
صورت غیر قانونی گران شدهبود با کاهش
قیمت در بازار مواجه شدهاست .البته قیمت
برنج ایرانی هنوز کاهش نیافته و انبار دالالن
برنج هنوز کشف و ضبط نشدهاست.
فعاالن بازار در خصوص دالیل افزایش
قیمت کاالهای پرمصرف در روزهای اخیر
میگویند :اینکه فالن مدیر دولتی آمار تولید
و توزیع کاال را ارائه دهد و افزایش قیمت
کاالها را توجیه کرده و با دفاع از کارخانجات
تولیدی گرانیها را به افزایش دستمزد و
حذف ارز دولتی مربوط بداند ،معلوم است که
قیمتها گران میشود و دالالن به نفع خود

سود میبرند .متأسفانه آماری از میزان تولید
و توزیع و حتی واردات و موجودی انبارها
وجود ندارد و تولیدکنندگان خودسرانه
قیمتها را تغییر میدهند.
اخیرا ً معاون بازرگانی داخلی در
گفتوگو با رسانه ملی دلیل افزایش قیمت
تن ماهی را افزایش قیمت جهانی ماهی تن
و حذف ارز دولتی اعالم کرد ،در حالی که
روز گذشته مدیر کل نظارت بر محصوالت
کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت با
تأکید براینکه مجوزی برای افزایش قیمت
تن ماهی صادر نکردهایم ،میگوید :هرچند
کنسرو تن ماهی از جمله اقالم اولویت اول
و مشمول قیمتگذاری تکلیفی و تثبیتی
این سازمان و کارگروه تنظیم بازار نیست،
اما واحدهای تولیدی مکلف به رعایت ضوابط
قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت
قیمتها و درصدهای سود و ضرایب عمده و
خردهفروشی خواهند بود و در صورت افزایش
غیرمتعارف قیمت یا وصول شکواییه سازمان
حمایت آن را بررسی میکند.
رستمی با اشاره به مصوبه جلسه
دی ماه سال گذشته کارگروه تنظیم بازار
میافزاید :کنسرو تن ماهی و محصوالت
مشابه مشمول قیمتگذاری تثبیتی نیستند
و قیمت آن با توجه به کیفیت ،برند و نوع
بستهبندی براساس ضوابط قیمتگذاری
مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و با
رعایت رسود و ضرایب عمده و خردهفروشی
مصوب کمیسیون هیئت عالی نظارت رأساً
توسط واحدهای تولیدی تعیین میشود.
وی با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی باید
پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشند،
میگوید :این موضوع پیش از این نیز به
انجمن مربوطه اعالم شدهاست ،با توجه به
اعتراضات واصله ،مکاتبات الزم با واحدهای
تولیدی ذیربط و انجمن مربوطه برای ارائه
اسناد و مدارک مثبته صورت گرفته است تا
نسبت به بررسی عملکرد ایشان اقدام شود.
در سالهای گذشته دولت تدبیر که از
سیاستهای بازار آزاد دفاع میکرد ،اصناف را
دعوت به کار کرد تا بازرسی بازار و قیمتها را
به دست بگیرند ،اما این همکاری در نیمه راه
به فراموشی سپرده شد و با سیاست رهاسازی
بازار و عدمسختگیری به تولیدکنندگان،

اصناف به حاشیه رانده شدند.
البته پس از افزایش قیمت کاالها در
هفتههای اخیر دولت تصمیم گرفتهاست ،بار
دیگر اصناف را به میدان دعوت کرده و بابت
گرانیهای اخیر مورد بازخواست قرار دهد.
قابل قبول نیست که قیمتها در چند
مغازه تفاوت داشته باشد
روز گذشته معاون بازرگانی داخلی
در نشست هماندیشی رؤسای اتاق اصناف
مراکز استانها و مدیران بازرسی میگوید:
شما مسئول تنظیم بازار هستید و باید این
جلسات را با قوت پیگیری کنید .برچسب
قیمت کاالها را جدی بگیرید .اگر شما
ورود نکنید ،بیتردید تعزیرات ورود پیدا
میکند و اعتبار ما زیر سؤال میرود.
عباس قبادی میافزاید :قابلقبول نیست
که قیمتها در چند مغازه تفاوت داشته
باشد .کنترلها کم شدهاست .اگر یک نفر
از ما عملکرد بدی داشته باشد ،همه زیر
سؤال میروند .قبادی با تأکید بر اینکه باید
حضور در جلسات تنظیم بازار قویتر باشد،
میگوید :اگر اصناف خودشان به موقع ورود
پیدا کنند ،نیازی نیست سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ورود پیدا
کند .تخلف یک صنف در یک شهرستان
میتواند اعتبار تمام اصناف استان را زیر
سؤال ببرد.
معاون وزیر صمت میافزاید :به اندازه
کافی در همه حوزههای صنوف عرضه و
تقاضا وجود دارد .اگر برخی هم تخلفی داشته
باشند ،باید جدی برخورد شود و اصناف باید
پناهگاه مردم باشند.
قبادی تصریح میکند :در کشور به
اندازه کافی توان تولید مرغ و تا  ۹۰درصد
توان تولید گوشت قرمز را داریم و در این
شرایط در صورتی که کنترلها به موقع و
درست انجام شود ،نباید مشکل داشته باشیم.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی :قیمت هر کیلو شقه گوسفندی به  ۱۰۴هزار تومان رسید

ملکی گفت :هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون
دنبه با نرخ  ۹۲تا  ۹۵هزار به مغازه دار و  ۱۰۴هزار تومان به
مشتری عرضه میشود .علی اصغر ملکی ،رئیس اتحادیه گوشت
گوسفندی از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت :هم
اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  ۹۲تا  ۹۵هزار
به مغازه دار و  ۱۰۴هزار تومان به مشتری عرضه میشود .وی
کاهش قدرت خرید خانوار را عامل اصلی رکود و کسادی بازار
گوشت دانست و افزود :علیرغم فراوانی عرضه دام در میادین،
خریداری در بازار وجود ندارد.

ملکی قیمت هر کیلو دام زنده در میادین را  ۴۳تا ۴۴
هزار تومان اعالم کرد و گفت :در هفتههای اخیر هر کیلو دام
زنده با نرخهای باالتری خرید و فروش میشد .رئیس اتحادیه
گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام به بازار
وجود ندارد ،بیان کرد :با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و
رکود مطلق حاکم بر بازار ،نمیتوان پیش بینی خاصی را راجع
به وضعیت قیمت در روزهای آتی داشت .وی ادامه داد :شرایط
مساعد بارندگی و رویش علف در مراتع و جنگلها موجب شده
تا دامداران تعجیلی در عرضه دام به بازار نداشته باشند .ملکی با

بیان اینکه قاچاق دام به صورت محدود از مرزهای کشور انجام
میشود ،اظهار کرد :با اعمال نظارتهای بیشتر باید از خروج غیر
قانونی دام جلوگیری شود چرا که قاچاق محدود بر نوسان قیمت
دامن میزند .رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت گوشت را
تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت :با توجه به افت تقاضا برای
خرید و تضعیف بودجه خانوار بدیهی است که نوسان خاصی در
بازار رخ ندهد .وی نرخ هر کیلو الشه وارداتی را  ۸۱هزار تومان
اعالم کرد و افزود :با توجه به حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و اختصاص
ارز نیما به واردات ،قیمت گوشت داخلی با وارداتی تفاوت چندانی

ندارد .ملکی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه گوشت به بازار
نداریم ،اظهار کرد ::افزایش عرضه دام و ورود برههای نو به بازار بر
انباشت دام و رکود حاکم بر بازار دامن میزند.
این مقام مسئول با بیان اینکه امکان تامین  ۹۰درصد نیاز
کشور از تولید داخل وجود دارد ،تصریح کرد :با توجه به سیاست
مسئوالن در جلوگیری از خروج دام از مرزهای کشور از اسفند
تاکنون پیش بینی میشود که با استمرار این روند تنها ۱۰
درصد نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود که این امر در
جلوگیری از خروج ارز از کشور تاثیر بسزایی دارد.

اخبار کوتاه

پیش بینی کاهش عرضه مس
در بازارهای جهانی

بنابراعالم گروه بین المللی مطالعات مس ،بازارهای
جهانی مس در سال  ۲۰۱۹با کاهش عرضه روبرو خواهند
شد.
به گزارش پایگاه خبری اینوستینگ نیوز(Investing
 ،)Newsبه رغم راه اندازی معدن کوبر ( )Cobreدر
پاناما و توکوئپاال ( )Toquepalaدر پرو ،بازارهای جهانی
در نتیجه توقف فعالیت معدن گراسبرگ اندونزی شاهد
کسری عرضه خواهد بود.
میزان مصرف مس در بازارهای جهانی در سال 2019
با رشد دو درصدی روبرو خواهد شد.
بنابرپیش بینی این گروه مطالعاتی ،میزان مصرف مس
نیز در سال  2020با رشد یک و نیم درصدی روبرو خواهد
شد.
براساس این گزارش ،پیش بینی می شود میزان تولید
معادن مس جهان در سال جاری بدون تغییر بماند و در
سال  2020با  1.9دهم درصد کاهش روبرو شود.
این گزارش حاکی است ،میزان تولید معادن مس
جهان در سال  2018با رشد  2.5درصدی روبرو شده بود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت خبر داد:

افت 13/5درصدی تجارت خارجی ایران

سرپرست سازمان توسعه تجارت با تشریح آمارهای
تجارت خارجی کشور در فروردین امسال از افت ۱۳.۵
درصدی تجارت خارجی کشور خبر داد .به گفته او در
نخستین ماه سال ،علیرغم افزایش وزنی صادرات در
بخشهای مختلف ،آمار ارزش صادراتی کاهش داشته است.
محمدرضا مودودی در جلسه شورای راهبردی توسعه
صادرات که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی
برگزار شد ،با اشاره به میزان صادرات کاال در فروردین ماه
سال جاری اظهار کرد :بر اساس آمار گمرک کشور ،صادرات
غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی در فروردین ماه
رقمی بالغ بر  2.54میلیارد دالر بود که این رقم به نسبت
مدت مشابه سال قبل ،نشان دهنده افتی  18.3درصدی
است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت :صادرات
غیرنفتی فروردین ماه بدون احتساب میعانات گازی نیز در
حدود  2.2میلیارد دالر بوده که این رقم نیز به نسبت مدت
مشابه سال قبل  17.5درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه واردات در فروردین ماه  2.3میلیارد
دالر بوده و کاهشی  7.7درصدی به نسبت فروردین 97
داشته است ،ادامه داد :با توجه به این آمارها ،تجارت
خارجی کشور در فروردین ماه امسال  13.5درصد کاهش
داشته و در عین حال تراز تجاری کشور  +213میلیون
دالر بوده است.
مودودی بیشترین افت صادرات را مربوط به صادرات
میعانات گازی دانست و گفت :صادرات میعانات گازی
به میزان  21.7درصد ،صادرات پتروشیمی  15درصد،
صادرات بخش صنعت  28درصد ،صادرات فرش و صنایع
دستی  28درصد و صادرات کشاورزی  31درصد از نظر
ارزشی کاهش داشته است و در مقابل تنها صادرات در
بخش معدنی افزایش داشته و معادل  43درصد افزایش
یافته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد :البته
صادرات در اغلب این بخشها از لحاظ وزنی افزایش داشته
ولی از نظر ارزشی دارای کاهش بوده که این مساله به دلیل
تغییر نرخ قیمت پایه محصوالت در گمرک است و اصالح
قیمت پایه گمرکی ،خودش را در آمارها به این شکل نشان
داده است.
وی گفت :چین با  711میلیون دالر ،عراق 389
میلیون دالر ،جمهوری کره با  250میلیون دالر ،امارات
متحده عربی با  231میلیون دالر و کشور افغانستان با
 141میلیون دالر به ترتیب بیشترین سهم را در صادرات
فروردین ماه کشورمان داشتهاند.
مودودی خاطرنشان کرد :در این میان طی فروردین
ماه امسال میزان صادرات ما از نظر وزنی به کشور چین70 ،
درصد رشد داشته و در عین حال از نظر ارزشی ،کاهشی 2
درصدی را نشان میدهد.

کدام حقوقها از مالیات معافند؟

بر اساس قوانین مالیاتی ،حقوق بازنشستگی و مستمری
پایان خدمت ،بازخرید خدمت ،مستمری پرداختی به وراث،
حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده معاف از
مالیات هستند.
بر اساس قوانین مالیاتی ،درآمدی که شخص حقیقی
در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال
تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت
یا کار انجام شده به طور نقد یا غیر نقد کسب میکنند،
مشمول مالیات بر درآمد حقوق است .با این حال برخی از
انواع حقوقها از شمول مالیات خارج هستند.
حقوق بازنشستگی ،وظیفه و مستمری پایان خدمت،
خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه ،مستمری
پرداختی به وراث ،حق سنوات و حقوق ایام مرخصی
استفاده نشده ،هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به
شغل ،مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت
استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج
از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار
میگیرد ،معاف از مالیات است.
همچنین وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت
بدنی و معالجه و امثال آن ،عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال
جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی ،خانههای
سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آئین نامههای
خاص در اختیار مأموران کشوری قرار داده میشوند از
مالیات معاف هستند.
وجوهی نیز که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان
خود با افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله
حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و
مدارک مثبت پرداخت کند مزایای غیرنقدی پرداختی
به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت قانونی
درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران اعم از نظامی و انتظامی نیز از پرداخت مالیات
معاف هستند.
بر اساس قوانین مالیاتی مشموالن قانون استخدامی
وزارت اطالعات ،جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی
و آزادگان معاف از مالیات هستند و پنجاه درصد مالیات
حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته نیز
طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشوده
میشود.

