اقتصاد
اخبار
افزايش توليد و عرضه کاال با
رعايتنرخهايمصوب

قائم مقام وزير صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) با صدور بخشنامهاي به اتاقهاي بازرگاني
و اصناف و نيز روساي سازمان صمت 31استان
کشور ،خواستار افزايش توليد و عرضه کاالها و
ارزاقعموميبارعايتنرخهايمصوبشد.حسين
مدرس خياباني با ابالغ اين بخشنامه خواست که
تمامي واحدهاي تحت پوشش صنوف و اتاقهاي
بازرگاني در سراسر کشور؛ ضمن افزايش توليد و
رعايت حال هموطنان در ارائه نرخهاي مصوب
و عرضه کاالها و ارزاق عمومي ،مواد شوينده
و ضدعفوني کننده؛ در سراسر روزها حتي ايام
تعطيالت ( به جز اول فروردين) ،بدون وقفه و
در تالشي سازنده و ماندگار ،براي تامين مايحتاج
مردم بکوشند.وي در اين بخشنامه اعالم کرده
است :اين روند تا پايان فروردين  99ادامه داشته و
تماميشبکههايحملونقلمنطقهايوکشوري
مکلف هستند نهايت همکاري را در نقل و انتقال
کاالهاي مورد نياز مردم به کار ببندند؛ ضمن اينکه
واحدهاي نظارتي استاني نيز ،بايد وظيفه خطير
و دقيق نظارت را به خوبي انجام دهند.مدرس
خياباني بار ديگر تاکيد کرد که شبکههاي عرضه
کاال بدون وقفه نسبت به توزيع مايحتاج ضروري
مورد نياز مردم فعال هستند.
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دبير کانون انبوه سازان با بيان اينکه در نيمه
دوم امسال با رشد قيمت آهن آالت و مصالح
ساختماني مواجه بوديم گفت :رشد هزينههاي
توليد تاثير خود را بر قيمت مسکن در سال آينده
نشان ميدهد و حداقل افزايش قيمت معادل نرخ
تورم خواهد بود.
فرشيد پورحاجت اظهار کرد :سال 1398
اتفاقات عجيب و غريبي در بخش مسکن افتاد .در
يک برهه رکود بود و برهه اي ديگر رکود همراه
با افزايش قيمت و در مقطعي هم رونق همراه با
افزايش قيمت را شاهد بوديم .به هر صورت تورم
در هر مقطعي وجود داشت؛ چرا که هزينه توليد
مسکن افزايش پيدا کرد.
وي افزود :با وجود آنکه طرح اقدام ملي را
جوابگوي نياز نهفته بازار مسکن نمي دانم ،صرف
نظر از اين که دولت توان انجام اين کار را دارد يا
ندارد ،حداقل اين حسن را براي دولت داشت که
با ثبت نام بيش از يک ميليون نفر متوجه تقاضاي
پنهان بازار مسکن شدند.
اين کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد:
طبق برآورد مرکز پژوهش هاي مجلس ،کشور
با حدود چهار ميليون کسري مسکن در بخش
تقاضاي واقعي مواجه است که طرح هاي دولتي
جوابگوي اين نياز نخواهد بود و صرفاً بايد شرايط

وزارت صنعت تاثير کرونا بر
22کسب و کار را بررسي کرد

دفتر امور اقتصادي و سياست هاي تجاري
وزارت صنعت معدن و تجارت آثار ويروس کرونا
بر کسب و کار  22رسته صنفي را بررسي کرد که
در آن کاهش تقاضا از  100درصد تا  35درصد
مشاهده مي شود.در اين گزارش ميزان کاهش
تقاضا از زمان شيوع کرونا در کشور براي رسته
هاي خدمات گردشگري و باشگاه هاي ورزشي
 100درصد ،تاالرهاي پذيرايي ،فست فود و
لبنيات فروشي سنتي 90درصد و آرايشگران زنانه
 85درصد عنوان شده است.برپايه اين گزارش،
رسته هاي آجيل و خشکبار و رستوران داران با
کاهش تقاضاي  80درصدي ،چلوکبابيها کاهش
تقاضاي  75درصدي ،پوشاک ،شيريني ،شکالت
و لوازم خانگي کاهش  70درصدي و گل و گياه
فروشي ،مبلمان و دکوراسيون منزل کاهش 60
درصدي مواجه شدند.همچنين کاهش تقاضا
براي رستههاي کابينت ،خدمات فني (تعميرات
و تاسيسات) ،کيف و کفش ،آرايشگران مردانه
و خياطان هر يک از  50درصد ،خشکشويي ها
 45درصد و تاکسي سرويس ها  35درصد عنوان
شده است.

آمارتوليدمحصوالتکشاورزي
در سال  97اعالم شد

رئيس مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات
وزارت جهاد کشاورزي ،آمار توليد محصوالت
کشاورزي را در سال  97اعالم کرد.به گزارش
وزارت جهاد کشاورزي ،کريم احمدي صومعه با
بيان اينکه ميزان توليد انواع محصوالت کشاورزي
شامل محصوالت زراعي ،باغباني ،دام و طيور و
شيالت در سال  1397به  117.7ميليون تن
رسيده است که اين مقدار نسبت به توليد 118.7
ميليون تني سال  ،1396کاهش رشدي معادل
 0.8درصد داشته است ،افزود :در اين ميان ،ميزان
توليد انواع محصوالت در سال زراعي 1396-97
بالغ بر  81.2ميليون تن بوده که از سطحي به
ميزان  11.1ميليون هکتار برداشت شده است.
وي افزود :اين ميزان توليد نسبت به سال زراعي
گذشته  1.2درصد کاهش داشته است.رئيس
مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد
کشاورزي اظهار داشت :ميزان توليد گندم در اين
سال بالغ بر  13.3ميليون تن بوده که سطحي به
ميزان  5.4ميليون هکتار را به خود اختصاص داده
است.وي افزود :توليد گندم  16.4درصد از کل
توليدات زراعي و سطح اين محصول  48.7درصد
از سطح برداشت را تشکيل ميدهد.
احمدي يادآور شد :همچنين ميزان توليد
غالت در اين سال بالغ بر  20.45ميليون تن بوده
که از سطحي به ميزان 7.6ميليون هکتار برداشت
شده است.
وي بيان کرد :توليد غالت  25.18درصد از
کلتوليداتزراعيوسطحبرداشتاينمحصوالت
 68.6درصد از سطح برداشت کل محصوالت
زراعي را تشکيل ميدهد.رئيس مرکز فناوري
اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزي ،ميزان
توليد محصوالت باغباني در سال  1397را بالغ بر
 20.53ميليون تن اعالم کرد و افزود :اين ميزان
محصول از سطح باروري در حدود  2.46ميليون
هکتار حاصل شده و ميزان توليد اين محصوالت
در مقايسه با سال 21.3( 1396ميليون تن) تغيير
محسوسي نداشته است.احمدي خاطرنشان کرد:
پرتقال ،انگور و سيب به ترتيب با ميزان توليد
 14.8 ،15.1و  14.3ميليون تن ،بيشترين سهم
را در توليد محصوالت باغباني داشتهاند.وي اظهار
کرد :توليد فرآوردههاي پروتئيني کشور از 14.23
ميليون تن در سال  1396به  14.77ميليون تن،
در سال  1397رسيده و رشدي معادل  3.8درصد
را نشان ميدهد.
احمدي اضافه کرد :از ميزان توليد اين
فرآوردهها در سال  1397معادل  829.5هزارتن
گوشت قرمز ( 5.62درصد) 10 ،ميليون و 588.6
هزار تن شير ( 71.71درصد) 2 ،ميليون و 355
هزار تن گوشت مرغ ( 15.95درصد) 901.5 ،هزار
تن تخممرغ ( 6.11درصد) و  90.5هزار تن عسل
( 0.61درصد) بوده است.
رئيس مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات
وزارت جهاد کشاورزي بيان کرد :صيد و پرورش
انواع آبزيان نيز از يک ميليون و  202.1هزار تن در
سال  1396به يک ميليون و  238.6هزار تن در
سال  1397رسيده که رشد  3درصدي در توليد
آبزيان را نشان ميدهد.
احمدي يادآوري کرد :نسخه الکترونيکي
آمارنامههاي محصوالت کشاورزي از طريق پايگاه
اطالع رساني اين مرکز به آدرس .amar//:http
 ir.majدر دسترس است.

و امکانات براي بخش خصوصي فراهم باشد اما
هيچ اراده اي از سوي دولت و مجلس براي ايجاد
مشوقها ،تسهيالت و انگيزه سرمايه گذاري براي
بخش خصوصي ديده نمي شود.
پورحاجت با بيان اينکه سال  1389برآورد
هزينه مسکن مهر به حدود  300هزار تومان در
هر متر مربع مي رسيد تاکيد کرد :در حال حاضر
هزينهاي که فقط دستگاههاي خدماترسان مثل
شهرداري ،نظام مهندسي و نهادهاي مالياتي از

سازندگان دريافت مي کنند هزينه توليد مسکن
را متري  700هزار تومان افزايش مي دهد .به اين
مبالغ هزينه زمين ،مصالح ساختماني و دستمزد را
اضافه کنيد .بنابراين دولت نميتواند مسکن ملي
را با قيمت مناسبي به دست متقاضيان برساند.
پورحاجت تصريح کرد :در نيمه دوم سال
 1398قيمت آهن آالت و مصالح ساختماني رشد
قابل توجهي داشت .تنها در يک ماه گذشته فوالد
با رشد قيمت مواجه بود و به حدود  6500تومان

در هر کيلوگرم رسيد .اين هزينه ها در قيمت
تمام شده واحدهاي مسکوني در سال آينده خود
را نشان مي دهد.
وي سياست هاي بانکي را در بخش مسکن
ناکارآمد دانست و گفت :در تمام دنيا براي بخش
هاي توليدي ،تسهيالت و مشوق هاي ويژه قائل
مي شوند اما سيستم بانکي در ايران کمترين توجه
را به حوزه مسکن دارد و هزينه پول در اين بخش
را به شدت باال برده است.
پيش بيني قيمت مسکن در سال 1399
دبير کانون انبوه سازان درباره پيش بيني
از قيمت مسکن در سال  1399گفت :اگر هيچ
نوع تالطمي در بازارهاي موازي از جمله ارز و
طال نداشته باشيم حداقل افزايش قيمت مسکن
معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم
بيش از  200درصد در دو سال گذشته شاهد دور
شدن متقاضيان واقعي از بازار مسکن خواهيم بود
و عم ً
ال با توجه به نرخ باالي سود بانکي ،هيچ يک
از تسهيالت فعلي جوابگوي نياز اين گروه نيست.
به گفته پور حاجت ،کاهش نرخ سود و
افزايش مدت بازپرداخت وام هاي بانکي براي هر
دو بخش عرضه و تقاضا يکي از اقدامات فوري
براي برون رفت از رکود بخش مسکن است که
دولت بايد در سال  1399به آن توجه کند.

طبق تفاهمنامه اي که ايميدرو با بخش خصوصي امضا کرد؛

ايران صاحب نخستين کارخانه توليد سيليکون متال ميشود

ايران صاحب نخستين کارخانه توليد سيليکون متال مي شود.
بر اساس تفاهمنامه اي که بين دکتر غريب پور رييس هيات عامل
ايميدرو و کنسرسيومي از بخش خصوصي به امضا رسيد ،تنها
کارخانه توليد اين ماده در ايران راه اندازي خواهد شد.
ايران با توليد فلز سيليسيم  ،مي تواند عالوه بر استفاده آن در
صنعت آلومينيوم وارد زنجيره توليد ويفرهاي مغناطيسي و صفحات
خورشيدي شده و ضمن اشتغال زائي فراوان  ،از خروج ارز جلوگيري
نموده و بسترهاي جديد براي سرمايه گذاري بخش خصوصي ايجاد
نمايد.ميزان تقريبي سرمايه گذاري اين طرح به  8600ميليارد ريال
برآورد شده و پيش بيني مي شود در مدت  2سال ،اجراي آن به
اتمام برسد.
مطالعات ارزيابي اقتصادي اين محصول با هدف تامين نياز
داخل ،در سال  1396توسط مديريت صنايع معدني ايميدرو صورت
پذيرفت .پس از آن طي فراخواني در سال  1398مشارکت «قير
هرمز پارس و قير هرمز پرديس پارس» به عنوان برنده سرمايه
گذاري مشخص شدند .در نهايت در روز  26اسفند ماه  98تفاهم
نامه اجراي اين طرح بين دکتر غريب پور رييس هيات عامل ايميدرو
و کنسرسيوم مذکور به امضاء رسيد.
مصارف؛ از صنايع آلومينيوم تا توليد انرژي خورشيدي
مصرف فعلي سيليکون متال در صنعت آلومينيوم کشور حدود
 5هزار تن در بخش آلومينيوم کشور است که در صورت افزايش
توليد آلومينيوم تا  800هزار تن در افق توسعه صنعتي کشور ،کل
رئيس هيات عامل ايميدرو خبر داد؛

کمک
36ميليارد توماني
شرکتهاي معدني
براي مقابله با
کرونا

 10هزار تن سيليکون متال توليدي به مصرف اين صنعت خواهد
رسيد.
سيليکون متال ( 98.5تا  99.5درصد سيليس) در صنعت ريخته
گري آلومينيوم (با نسبت  10درصد در ريخته گري و  4درصد در
نورد) و صنايع شيميايي مانند پوليش  ،چسب و رنگ و لوازم آرايشي
و پروتز ها کاربرد دارد و 11درصد سيليکون متال در ساخت نيمه
رساناها به کار مي رود .به ازاي توليد هر تن سيليکون متال 350
تا 500کيلو ميکروسيليکا ( 88تا  94درصد اکسيد سيليسيم) توليد
مي شود که مصارف آن در بتن و سيمان،پليمرها و ديرگدازها است.
در حال حاضر توليد کنندگان سيليکون متال به ترتيب چين
( 50درصد توليد جهاني)  ،آمريکا ،نروژ ،فرانسه و برزيل هستند.
منطقه خاور ميانه در شرايط فعلي  100هزار تن مصرف سيليکون
متال دارد که نخستين کارخانه با ظرفيت  33هزار تن به نام سيما
نزديک بندر خليفه امارات قرار دارد فاز دوم اين کارخانه ظرفيت را
به  66هزار تن افزايش خواهد داد.
زنجيره توليد پنل خورشيدي
يکي از مصارف سيليکون متال توليد پنل خورشيدي است که
اکنون در کشور ،هفت واحد صنعتي در زنجيره هاي نهايي توليد پنل
خورشيدي (از ويفر و سلول خورشيدي) فعاليت دارند و سهم فعلي
برق خورشيدي از سبد انرژي کشور حدود  6هزارم درصد است .ايران
با قرار گرفتن در کمربند خورشيدي ،دارا بودن مناطق کويري و نيز
برخورداري از  300روز آفتابي در سال جزو بهترين کشورهاي جهان

رييس هيات عامل سازمان ايميدرو خبر داد:
ارزش کمک هاي نقدي بالعوض شرکت هاي بزرگ
معدن و صنايع معدني براي مقابله با ويروس کرونا،
به  36.8ميليارد تومان رسيده است.خداداد غريب پور
با ارايه جديدترين گزارش کمک هاي اين حوزه در
راستاي دستور وزير صنعت معدن و تجارت ،تصريح
کرد 14 :شرکت بزرگ شامل فوالد مبارکه ،ملي
صنايع مس ،گل گهر ،چادرملو ،گهر زمين ،توسعه
معادن و فلزات ،فوالد خوزستان ،فوالد هرمزگان،
ايرالکو ،اُپال پارسيان ،ملي فوالد ،تهيه و توليد مواد

در زمينه قابليت هاي انرژي خورشيدي به شمار مي آيد.
در اليحه برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور ساخت  26هزار
مگاوات نيروگاه جديد برنامه ريزي شده است که 16هزار مگاوات
آن با تبديل نيروگاه هاي گازي موجود به سيکل ترکيبي ،سه هزار
مگاوات آن با ساخت نيروگاه هاي توليد پراکنده ( )DGو توليد
همزمان برق و حرارت ( )CHPو پنج هزار مگاوات ديگر آن با
ساخت نيروگاه هاي تجديدپذيربادي و فوتوولتائيک (خورشيدي)
تامين خواهد شد .با بهره برداري از اين واحد راه براي توسعه نيروگاه
هاي خورشيدي در کشور هموار خواهد شد.
از اين رو انتظار مي رود توسعه اين بخش طي سال هاي آتي
چشم انداز مثبتي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي به همراه
داشته باشد.

معدني ايران ،منطقه ويژه خليج فارس و آلوميناي
جاجرم در راستاي ايفاي نقش مسووليت اجتماعي،
اقدام به پرداخت مبلغ فوق کرده اند.
وي ادامه داد :به زودي رقمي معادل 100
ميليارد تومان ديگر از سوي اين بخش و با مديريت
سازمان ايميدرو براي کمک به هموطنان گرامي و
مقابله با اين ويروس پرداخت خواهد شد.
رييس هيات عامل سازمان ايميدرو همچنين
در بخش ديگري از سخنان خبر داد که اين سازمان
در تامين ارز براي خريد تجهيزات پزشکي با وزارت

بهداشت همکاري مي کند.
غريب پور با اشاره به اقدامات اخير اين شرکت
ها در حوزه مسووليت اجتماعي ،يادآور شد :طي هفته
هاي اخير نيز کمک هايي شامل توليد و يا خريد انواع
ماسک و  ...از سوي اين شرکت ها در اختيار دانشگاه
هاي علوم پزشکي استان ها قرار گرفت.
به گفته غريب پور ،طبق هماهنگي هاي انجام
شده اين شرکت ها عالوه بر استان محل فعاليت ،به
ساير استان هايي که با کمبود تجهيزات بهداشتي در
اين زمينه مواجه هستند کمک رساني کرده اند.

کمبودي در عرضه دام و گوشت قرمز نداريم

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با اشاره به اينکه کمبودي در
عرضه دام زنده و گوشت قرمز وجود ندارد ،گفت :مراکز عرضه گوشت
قرمز در ايام عيد ،با ساعات کار کمتر به مردم خدمت رساني خواهند کرد.
علي اصغر ملکي با بيان اينکه بازار گوشت قرمز در شرايط آرامي
قرار دارد ،گفت :تمام اقداماتي که براي ساماندهي بازار در روزهاي
آخر سال بايد انجام ميشد ،صورت گرفته و خدمات رساني کامل
انجام شده است.
وي با اشاره به افزايش تقاضا براي گوشت گوسفندي در هفتههاي
اخير افزود :دليل اين مساله شيوع بيماري کرونا بود و ميتوان عنوان کرد
که تقاضا براي گوشت قرمز در اين برهه زماني تقريباً در تاريخ کشور بي
سابقه بوده و نسبت به سالهاي گذشته بيش از  50درصد با افزايش
تقاضا مواجه بوديم.
ملکي با بيان اينکه ما قب ً
ال درباره قاچاق دام و صدور مجوز براي
صادرات هشدار داده بوديم ،گفت :خوشبختانه مسئوالن مربوطه اين

هشدارها را جدي گرفتند و عالوه بر اينکه مجوز صادرات داده نشد
قاچاق نيز تا حدود زيادي مهار شد که اين مسائل به کنترل بازار طي
هفتههاي اخير کمک شايان توجهي کرد و در صورتي که اين اتفاق رخ
نميداد با بحران جدي در بازار داخل مواجه ميشديم.
وي تصريح کرد :هيچگونه کمبودي در بازار دام و گوشت قرمز
وجود ندارد و عرضه تقاضاي داخل را جوابگو بوده است دامداران نيز به
سود کافي رسيدند.
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي درباره داليل افزايش قيمت
گوشت گوسفندي طي هفتههاي اخير نيز توضيح داد :اولين نکته کاهش
قيمت آاليشهاي دام بوده که قيمت جگر و کله و پاچه از حدود 120
هزارتومان به حدود  40هزارتومان کاهش يافته چراکه رستورانها و ساير
مراکز عرضه اين محصوالت تعطيل شده اند بنابراين آاليشهاي دام روي
دست فروشنده مانده ضمن اينکه قيمت پوست نيز افت کرده است که
اين مسائل روي افزايش قيمت گوشت تأثيرگذار بوده است.

ملکي اضافه کرد :همچنين در طول هفته اخير دامداراني که
دامهاي خود را به تهران و مراکز عرضه منتقل ميکردند به دليل اينکه
ماشين حمل هنگام برگشت ،باري نداشت مجبور بودند کرايه دو طرفه
پرداخت کنند و بعنوان مثال براي يک ماشين بار حدود  4ميليون تومان
کرايه ميدادند که اين مساله نيز در افزايش قيمت گوشت مؤثر بوده
است.وي قيمت هرکيلوگرم شقه بدون دنبه را براي مغازه داران بين 105
تا  110هزارتومان اعالم کرد که مغازه داران با احتساب  10درصد سود
آن را به مصرف کننده نهايي عرضه ميکنند.
ملکي با اشاره به اينکه تمام تدابير الزم از سوي صنف ما و دولت
براي کنترل بازار در ايام عيد انديشيده شده است ،گفت :در استان تهران
 4کشتارگاه به صورت اضطراري در اين ايام فعال خواهند بود ضمن
اينکه مراکز عرضه گوشت نيز با ساعت کار کمتر به مردم خدمت رساني
خواهند کرد تا باتوجه به اينکه مردم سفر نميکنند و رستورانها تعطيل
است بتوانند نياز خود را تأمين کنند.

کدام نقل و انتقاالت مسکن بايد مشمول ماليات بر عايدي امالک شوند؟

از آنجا که راههايي براي انتقال دارايي به منظور دور زدن قانون
و عدم اطالق لفظ «معامله» وجود دارد ،ضروري است اين موارد نيز
در قانون ماليات بر عايدي امالک در حکم معامله قرار گيرد.
در فصل دوم کتاب «ماليات بر عايدي امالک؛ راهکار حذف
سوداگري از بازار مسکن» که اخيرا توسط شبکه تحليلگران اقتصاد
مقاومتي منتشر شده ،طراحي قانون ماليات بر عايدي امالک مبتني
بر شرايط کشور و تجربيات و قوانين جهاني انجام شده است .در
ادامه نگاهي به معامالت و انتقاالت مشمول ماليات بر عايدي امالک
مي اندازيم:
انواع نقل و انتقاالت مشمول ماليات بر عايدي امالک
ماليات بر عايدي امالک هنگامي به يک دارايي تعلق ميگيرد
که مالکيت دارايي ،از شخصي به شخص ديگر منتقل شود .انتقال
مالکيت و يا انتقال دارايي تحت انجام معامالت متداول در عامه انجام
ميپذيرد؛ اما از آنجا که راههايي براي انتقال دارايي به منظور دور
زدن قانون و عدم اطالق لفظ «معامله» وجود دارد ،ضروري است
اين موارد نيز در قانون ماليات بر عايدي امالک در حکم معامله قرار
گيرد .اين دست از انتقاالت مسائلي مانند هبه ،ارث و وکالت است
که البته معافيت هايي در اين زمينهها نيز وجود دارد.
در ابتدا الزم است انواع معامالتي که به نوعي فروش دارايي
(بيع) محسوب ميشود ،مشمول پرداخت ماليات شود .معامالتي که
جنبه فروش دارايي دارند عبارت است از :بيع ،صلح ،حق واگذاري
محل (سرقفلي) ،انتقال سهم بين مالکين مشاع.
عالوه بر معامالت پيشگفته که به نوعي فروش دارايي محسوب
ميشود ،مصاديق ديگري براي انتقال دارايي وجود دارد که از جمله
آنها هبه و ارث است.
هديهدادن بايد مشمول ماليات بر عايدي امالک شود
بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم ،ملک
هبه شده ،مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي است .درآمد مشمول
ماليات موضوع اين فصل عبارت است از  100درصد درآمد حاصله
و در صورتي که غير نقدي باشد ،به بهاي روز تحقق درآمد طبق

مقررات اين قانون تقويم ميشود؛ مگر در مورد امالکي که در اجراي
مفاد ماده  64اين قانون ،براي آنها ارزش معامالتي تعيين شده
است ،که در اين صورت ارزش معامالتي مأخذ محاسبه ماليات قرار
خواهد گرفت.
نکته قابل توجه در اين مورد ،تفاوت فاحش مأخذ ماليات بر
درآمد اتفاقي -که ارزش معامالتي ملک است -با مأخذ مدنظر براي
ماليات بر عايدي سرمايه است .طبق ماده  64قانون مالياتهاي
مستقيم ،تعيين ارزش معامالتي امالک بر عهده کميسيون تقويم
امالک است.
مأخذ ماليات بر درآمد اتفاقي درصورتيکه به تثبيت برسد20 ،
درصد قيمت ميانگين امالک منطقه است؛ اما مأخذ ماليات بر عايدي
سرمايه ،تفاضل قيمت خريد و فروش ملک است .اين دو مأخذ عالوه
بر تفاوت ماهوي ،تفاوت ارزش نيز دارند.
اکنون که ارزش معامالتي امالک در حدود  6درصد قيمت ميانگين
منطقه است (براساس مصوبه هيئت دولت در تاريخ  18فروردين ماه
 ،)98تفاوت ارزش بسيار زيادي با تفاضل قيمت خريد و فروش ملک که
مأخذ ماليات بر عايدي سرمايه است ،دارد .لذا اعمال ماليات بر درآمد
اتفاقي بهجاي ماليات بر عايدي سرمايه ميتواند محلي براي فرار مالياتي
باشد و اثر ماليات بر عايدي سرمايه را خنثي کند.
از طرفي اخذ همزمان ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر
درآمد اتفاقي ،دريافت ماليات مضاعف است و عادالنه نيست .بنابراين
ضروري است جهت جلوگيري از فرار مالياتي و دريافت ماليات
مضاعف ،در انتقاالتي که همزمان مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي
و ماليات بر عايدي سرمايه است ،مالياتي که بيشتر بود اخذ شود.
امالک به ارث رسيده ،معاف از ماليات بر عايدي امالک
در مورد انتقاالتي که به موجب ارث اتفاق ميافتد ،مشمول
ماليات بر ارث بوده و از دايره شمول ماليات بر عايدي سرمايه خارج
است .لذا از آنجا که ماليات بر ارث وجود دارد ،الزم است هنگام
انتقال دارايي به صورت قهري از فرد فوت شده به وارث ،پرداخت
ماليات بر عايدي سرمايه معاف شود؛ همچنين فروش ملک توسط

وارث در مرحله اول نيز از آنجا که ماليات آن قبال در قالب ماليات بر
ارث پرداخت شده ،مشمول اين معافيت خواهد بود.
تجربيات جهاني در مورد انتقاالت مشمول ماليات بر عايدي
امالک
در بريتانيا هر گونه انتقال دارايي (مثل هديه دادن) ،مبادله
آن با يک دارايي ديگر و دريافت جبران آن (مثل پرداخت بيمه؛
درصورتي که دارايي از دست رفته يا نابود شده باشد) مشمول قانون
ماليات بر عايدي سرمايه ميشود .همچنين هديه و انتقال دارايي به
همسر معاف از ماليات بر عايدي سرمايه است؛ اما اگر همسر بعدا ً
دارايي را بفروشد ،در اين حالت قيمت پايه دارايي براي محاسبه
ماليات بر عايدي سرمايه ،عبارت است از قيمت دارايي در زماني
که اولين بار دارايي وارد خانواده شده است .در اين کشور فردي که
ارث را دريافت ميکند ،بايد ماليات بر ارث پرداخت کند و در صورت
فروش اين دارايي ،مشمول ماليات بر عايدي سرمايه ميشود.
در فرانسه داراييهايي که به عنوان هديه يا ارث منتقل ميشود،
مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نميشوند و ماليات جداگانه ارث و
هديه بر آنها اعمال ميشود .اما هديه گيرنده يا ارث برنده موظف
است قيمت بازاري روز دارايي را ثبت رسمي کند تا در زمان فروش،
ماليات بر عايدي سرمايه اعمال شود .در آفريقاي جنوبي نيز ارث يا
هديه براي انتقال به سازمانهاي خيريه عمومي و رسمي از پرداخت
ماليات بر عايدي سرمايه معاف است.
در هند نيز انتقال دارايي بين افراد يک خانواده و انتقال دارايي
تحت عنوان هديه ،از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه معاف است.
در مالزي ،انتقال دارايي به عنوان ارث مشمول ماليات نميشود؛
اما انتقال يک دارايي که کمتر از  5سال نگهداري شده است بهعنوان
هديه ،مشمول ماليات ميشود .همچنين انتقال دارايي بين اعضاي
درجه يک خانواده از ماليات معاف است .اعضاي درجه يک خانواده
عبارتند از زن و شوهر ،والدين و فرزندان ،نوهها و پدر و بزرگ و مادر
بزرگ؛ در اين کشور انتقال دارايي بين ساير اقوام مانند خواهر و برادر
از ماليات معاف نيست.
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بازار داغ شايعات
و گراني مرغ

مديرکل دامپزشکي استان کردستان
با رد شايعات در خصوص ممنوعيت
جوجهريزي اعالم کرد که کمبودي در
زمينه تامين نياز بازار براي گوشت مرغ
نداريم.با نزديک شدن عيد نوروز که امسال
به دليل حضور ويروس کرونا متفاوت تر
از هر سال ديگري بوده بازار خريد اقالم
ضروري به دليل شايعات موجود براي هر
خانوادهاي گرمتر از هميشه شده است.
اخيرا به دليل پخش شدن شايعاتي
در فضاي مجازي مبني بر صادر شدن
دستور توقف فعاليت مرغداريها عدهي
زيادي از مردم به سوپر پروتئينيها سرازير
شدهاند و مقدار زيادي مرغ با اين فکر که
مرغداريها در چند روز آينده تعطيل
ميشوند ،خريداري کردند که اين امر
سبب افزايش چند هزار توماني قيمت مرغ
در کردستان شده است.
مجتبي ورمقاني ،با رد شايعه
ممنوعيت جوجهريزي در مرغداريهاي
کردستان اظهار کرد :خوشبختانه با توجه
به شرايط کنوني و افزايش تقاضا ،کمبود
مرغ در سطح استان نداريم.
وي افزود که تعيين قيمت مرغ به
عهده جهادکشاورزي و سازمان صمت
است و ادارهکل دامپزشکي استان
کردستان تنها در بحث بهداشتي ورود
پيدا ميکند.
مديرکل دامپزشکي استان کردستان
با تاکيد بر ضرورت شستشو و پخت کامل
گوشت مرغ تصريح کرد :هم استانيهاي
گرامي حتما مرغ را به صورت سالم خريداري
کنند و بعد در خانه تکه تکه کنند.
وي درپايان يادآور شد که بيش
از  750مرغداري فعال در استان نياز
کردستان را تامين ميکنند.
مهدي فتحي ،رئيس اداره روابط
عمومي جهاد کشاورزي استان کردستان با
اشاره به اينکه اتحاديه مرغداران و سازمان
صمت قيمت مرغ را تعيين ميکنند اظهار
کرد :بر اثر شايعات پخش شده در فضاي
مجازي و هجوم مردم براي خريد مرغ،
قيمت اين فرآورده پروتئيني افزايش پيدا
کرده است.
وي افزود :با توجه به افزايش تقاضا
و در نتيجه افزايش شيفتکاري کارکنان
مرغداريها و کشتارگاهها طبيعي است که
قيمت مرغ افزايش داشته باشد.
رئيس اداره روابط عمومي جهاد
کشاورزي استان کردستان با بيان اينکه
در ايام عادي سال روزانه  100تن مرغ
کشتار ميشد ،عنوان کرد :دوروز گذشته
 260تن و ديروز نيز  330تن مرغ براي
پاسخگويي به تقاضاي مردم کشتار شده
است.
وي در پايان يادآور شد :حدود 60
درصد مرغ توليد شده در کردستان از
استان خارج ميشد که اکنون با افزايش
تقاضا ،بازار داخلي استان کشش مصرف
اين ميزان مرغ را دارد.
با توجه به گفته هاي مديرکل
دامپزشکي کمبودي در تامين نياز
پروتيني سفره خانوارها مشاهده نميشود
و افزايش چند هزار توماني تنها بر مبناي
افزايش تقاضاي بازار بوده ،لذا باتوجه به
گفتههاي مسئوالن مربوطه قيمتها در
روزهاي آينده و با کاهش تقاضا روند
نزولي خواهد داشت.

کرونا ،درآمد  70درصد
خانوارهاي تهراني را کاهش داد

معاون امور اجتماعي و فرهنگي
شهردار تهران اعالم کرد :براساس نتايج
موج دوم نظرسنجي دفتر مطالعات
اجتماعي و ايسپا درباره کرونا ،درآمد 70
درصد از خانوارهاي تهراني به سبب اين
بيماري کاهش يافته است.
محمدرضا جوادييگانه در حساب
توييتر خود نوشت :نتايج موج دوم
نظرسنجي دفتر مطالعات اجتماعي
شهرداري و ايسپا درباره کرونا 21 ،تا 24
اسفند ،نشان ميدهد درآمد  70درصد از
خانوارهاي تهراني به سبب کرونا کاهش
يافته است.
وي افزوده :در کنار توصيه به ماندن
در خانه ،حمايت معيشتي خصوصا براي
تهيدستان شهري ضروري است.
همچنين معاون امور اجتماعي و
فرهنگي شهردار تهران در پيامي ديگر
اظهارداشت :بر اساس دو نظرسنجي از
مردم تهران در فاصله  12تا  24اسفند،
ميزان دسترسي مردم به اقالم بهداشتي و
پيشگيري  9درصد افزايش و بياعتمادي
به آمارهاي رسمي در مورد فوت و ابتال به
کرونا  14درصد کاهش داشته است.
جوادييگانه بيان کرد :نارضايتي
از عملکرد نهادهاي دولتي و عمومي در
مديريت کرونا  9درصد کاهش داشته است.
به گزارش ايرنا ،موج اول نظرسنجي دفتر
مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري
تهران با همکاري ايسپا (مرکز افکارسنجي
دانشجويان ايران) طي روزهاي 12تا 14
اسفندماه به صورت تلفني انجام شد.
رئيس مرکز روابط عمومي و اطالع
رساني وزارت بهداشت اعالم کرد :تاکنون
 14هزار و  991نفر در کشور به طور
قطعي به ويروس کرونا مبتال شده853 ،
نفر بر اثر ابتال به اين ويروس فوت کرده و
 4هزار و  996نفر نيز بهبود يافتهاند ،در
استان تهران تاکنون 3هزار و  774نفر به
بيماري کرونا مبتال شدند.

