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مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا 
پایان شهریور تمدید شود

توســعه ایرانی-  
رئیــس اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران، در نامه ای به رییس 
جمهوری درخواست کرد 
مدت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی را تا 
پایان شهریورماه تمدید کند. غالمحسین شافعی درباره 
تمدید مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی 
تا پایان شــهریورماه به رییس جمهوری نامه نوشت. 
در بخشی از نامه شافعی به حسن روحانی آمده است: 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی کشور که با مشکالت 
بزرگی همچون تحریم های ظالمانه بین المللی مواجه 
بوده اند، از سال ۱۳۹۹ با چالش شیوع بیماری همه گیر 
کرونا نیز روبرو شده اند. وی در این نامه افزود: واحدهای 
تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور به 
دفعات در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی 
مقاله با کرونا، حفظ ســالمتی نیروی انسانی خود و 
قطع زنجیره شیوع بیماری اقدام به تعطیلی بنگاه های 
اقتصادی یا کاهش نیروی انسانی حاضر در محل کار و 

تبع آن کاهش ظرفیت تولید کردند.
    

در پی قطع مکرر برق روی داد؛
افزایش ۷۰ درصدی گزارش  خرابی 

آسانسورها تنها در یک شرکت
ایلنا- رییس اتحادیه 
پله برقی و آسانسور اظهار 
کرد: از آنجا که بیشــتر 
آسانسورها در واحدهای 
خته  ســا هــی  گا ر کا
می شــوند، تولیدکنندگان نمی توانند ورق های 
فوالد مورد نیاز خود را از بورس تهیه کنند و مجبور به 
تهیه آن به قیمت تقریبا دوبرابر قیمت بورس است. 
عباس ابریشمی در مورد تاثیر قطعی های اخیر برق 
بر آسیب آسانسورها اظهار کرد: قطعی برق قاعدتا 
روی همه وسایل برقی از جمله آسانسور اثر سوء دارد. 
مسئله دیگری که در مورد آسانسور وجود دارد این 
است که افراد در زمان قطعی برق در آن گیر می کنند 
که باعث وارد شدن هزینه های زیاد به واحدهای ما و 
همچنین آتش نشانی می شود. وی ادامه داد: هزینه 
هر ماموریت خروج از آسانســور برای آتش نشانی 
حدود 20 میلیون تومان است. ولی باید توجه داشت 
که ماندن در آسانسور خطری برای افراد ندارد، از این 
نظر آسانسورها خطری ندارند اما باعث لطمه دیدن 
دستگاه ها می شود. حتی آسانسورها سیستمی دارند 
که در زمان قطعی برق در اولین طبقه می ایستند که 

با این قطعی های ناگهانی و مکرر از کار می افتند.
    

جزئیات تغییر ساعت فعالیت 
بانک ها از شنبه

توســعه ایرانی- 
شورای هماهنگی بانک ها 
در اطالعیه ای اعالم کرد 
که ســاعت کار بانک ها از 
شــنبه ۱۹ تیر ۱۴00 تا 
اطالع ثانوی ۷ تا ۱۳ خواهد بود. شورای هماهنگی 
بانک هــا در اطالعیه ای اعالم کرد که ســاعت کار 
بانک ها از شــنبه ۱۹ تیر ۱۴00 تا اطالع ثانوی ۷ تا 
۱۳ خواهد بود. در این اطالعیه آمده است: با توجه 
به هماهنگی های به عمل آمده با معاونت نوسازی 
سازمان اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی 
ساعت فعالیت بانک ها تا اطالع ثانوی برای کارکنان ۶ 
و نیم لغایت ۱۳ و ۳0 دقیقه و برای مراجعه کنندگان 
۷ تا ۱۳ خواهد بود. بر اساس مصوبه هیئت محترم 
وزیران مورخ ۱۶ تیر و با عنایت به تداوم شرایط خاص 
جوی و ضرورت صرفه جویی و مدیریت مصرف برق 
همه بانک ها اعم از شعب و ستاد روزهای پنج شنبه تا 

پایان مرداد ماه سال جاری تعطیل هستند.
    

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران:
وزارت کشاورزی رفع ممنوعیت 

واردات برنج را به رسمیت نمی شناسد
ایلنا- دبیــر انجمن 
واردکنندگان برنج ایران 
از پا برجا بودن ممنوعیت 
واردات برنــج در فصــل 
کشت خبر داد و گفت: به 
رغم تصویب ستاد تنظیم بازار برای رفع ممنوعیت 
واردت برنج در فصل کشت، وزارت جهاد کشاورزی 
اجازه اجرای آن را نداد. مسیح کشاورز درباره آخرین 
تصمیمات در حوزه واردات برنج، اظهار کرد: ســتاد 
تنظیم بازار در یکصد و چهل و یکمین جلسه خود 
مصوب کرد ممنوعیـــت فصلــی واردات برنج در 
سال جاری برداشته شــود. به گفته کشاورز؛ به رغم 
مکاتبات و پیگیری های انجمن و وزارت صمت، وزارت 
جهاد کشاورزی تصمیم گرفته است از رفع ممنوعیت 

واردات برنج در فصل برداشت تمکین نکند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

دامداران حاال در دوراهی تعطیلی یا 
ادامه فعالیت توأم با زیان دهی هستند. 
تورم فزاینده در ســه ســال  اخیر سبد 
مصرفی خانوار را نشانه رفته است. افزایش 
شدید قیمت گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات 
و ... میزان مصرف این اقالم را به شکلی 
محسوس کاهش داده است به طوری 
که یخچال های فروشگاه های زنجیره ای 
شاهد ورود اســکلت مرغ و برخی اقالم 
گوشتی که پیش تر در سبد خرید خانوار 

جایی نداشتند، بوده است.  
 در حالی که این روزها ماجرای کمبود 
نهاده های دامی و گرانی آنها خبرســاز 
شده است، رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی گاوداران اعالم کرده قیمت تمام 
شده هر کیلو شــیر خام برای دامداران 
۶۹2۵ تومان است؛ اما میانگین قیمت 

فروش شیر خام در کشور ۴۹00 تومان 
است.  این بدان معنی است که دامداران 
در هر کیلو شیر خام حدود دو هزار تومان 
ضرر می کنند. بر این اساس تداوم روند 
زیان دهی می تواند کاهش تولید شیر را 

در آینده در پی داشته باشد. 
وقتی همه زیان می کنیم

 ماجرای زیان دهی حاال تنها فعاالن 
حوزه دام را به خود مشغول نکرده است. 
بحران ارزی ایجاد شده در سال ۱۳۹۷ و 
تداوم این وضعیت، در کنار تالش دولت 
برای سرکوب قیمتی در بازارهای متعدد 
سبب شده است که بسیاری از صنایع 
ایران در جرگه صنایع زیان ده قرار گیرند. 
نه فقط تولیدکنندگان شیر و دامداران 
که حتی خودروسازان، تولیدکنندگان 
مرغ و جوجه یکروزه و لبنیات و ســایر 
اقالم در شرایط کنونی اعالم می کنند که 
فعالیت اقتصادی شان با زیان همراه است. 

زیان دهی تولیدکنندگان مرغ البته در 
سال های اخیر سبب شده است که قیمت 
این ماده پروتئینی با رشد فزاینده در بازار 
همراه باشد. حاال بسیاری از داده ها نشان 
می دهد که ممکن است بحران در صنایع 
لبنی و همچنین بازار اقالم پروتئینی و 

گوشت قرمز خودنمایی کند. 
شیرها روی زمین ریختند

تصاویری در فضای مجازی منتشر 

شــده اســت که اعتراض دامداران به 
پایین بودن نرخ مصوب شیرخام را نشان 

می دهد. 
ســتاد تنظیم بازار در آذرماه سال 
گذشــته بود که اعالم کرد بــا توجه به 
درخواســت تشــکل ها و انجمن های 
مربوطه و وزارت جهاد کشاورزی، قیمت 
فروش شــیر خام )با مشــخصات ۳.2 
درصد چربی و بــار میکروبی زیر ۱00 
هــزار( مبلغ ۴۵00 تومان بــه ازای هر 
کیلوگرم در دامداری خواهد بود. همان 
زمان بسیاری از دامداران این رقم را کمتر 
از درخواست اعالمی شان می دانستند. 
اردیبهشت ماه امسال بود که درخواست 
افزایش ۵0 درصدی قیمت از ســوی 
دامداران مطرح شد. درست زمانی که 
خبر رسیدن قیمت شیر به ۶۴00 تومان 
رسانه ای شــد، تولیدکنندگان لبنیات 
هشدار دادند که گرانی در کمین است. 
محمدرضا بنی طباء، سخنگوی انجمن 
صنایع فرآورده های لبنی در اولین روز 
تیرماه اعالم کرد: شــیرخام ۶۵ درصد 
هزینه تولید محصوالت لبنی را شامل 
می شــود و در صورتی نرخ شیرخام به 
صورت دســتوری ۶۴00 تومان شود 
قیمت لبنیات نیز با در نظر گرفتن سایر 
افزایش هزینه های دســتمرد، انرژی و 
بســته بندی حدود ۷0 درصد افزایش 

خواهد یافت.
حاال اما در شرایطی که هنوز قیمت 
جدیدی برای شــیر اعالم نشده است، 
برخی دامــداران در اعتراض به قیمت 
کنونی شیر و ســختی تامین علوفه به 
دلیل خشکسالی، شــیرهای تولیدی 

خود را دور ریخته اند. 
 وقتی گاوهای شیری 
به سالخ خانه می روند

نهاده هــای دامــی بــه واســطه 
خشکسالی های اخیر از یک سو با افزایش 

شــدید قیمت نهاده های وارداتی برای 
خوراک دام از ســوی دیگر سبب شده 
است زنگ های خطر پیش از این به صدا 
درآید. خرداد ماه امسال بود که ماجرای 
کمبود علوفــه و افزایــش هزینه های 
تولید سبب شد خبری مهم در رسانه ها 
منعکس شود؛ این که گاوهای شیری 
و مولد به واسطه کمبود خوراک راهی 
کشتارگاه ها می شوند. برخی آمارهای 
ارائه شــده نشــان می دهد که قیمت 
هر کیلــو یونجه در شــرایط کنونی به 
۵۴00 تومان رسیده اســت. بهای هر 
کیلو سفال ۳۵00 تومان و بهای هر کیلو 
کاه نیز ۵۵00 تومان است اما در بسیاری 
از اســتان هایی که قطب پــرورش دام 
محسوب می شوند، حتی با این قیمت ها 
خوراک دام یافت نمی شود. پیش از این 
نیز انتشــار خبری در خصوص قاچاق 
کاه و کلش از ایران جنجال های زیادی 

را آفرید.
در این وضعیت بیم آن می رود در سایه 
زیان دهی تولید شیر از یک سو و گرانی 
علوفه و نهاده های دامی از ســوی دیگر 
روند کشتار گاوهای مولد شدت بگیرد . 

شهرام کرمی دادســتان عمومی و 
انقالب استان کردستان با تایید خروج 
کاه و کلش از این استان اعالم کرده است 
که گزارش ها نشــان از آن دارد که کاه و 
کلش در اســتان کرمانشاه با قیمتهای 
نامتعارف خریداری شده و از استان خارج 
می شود که این امر موجب بروز مشکالت 
متعددی برای دامداران شده است. از این 
رو خروج کاه و کلش از استان کرمانشاه 
ممنوع اعالم شده اما همچنان قاچاق این 

اقالم از ایران گزارش می شود. 
خطر کاهش مصرف شیر

تولیدکنندگان شــیر در حالی بار 
ســنگینی را متحمل می شــوند که 
حجم مصرف شــیر در ایران یک سوم 

استانداردهای بینالمللی است. آمارهای 
مربوط به تولید شیر در دو دهه گذشته 
حاکی از آن است که مصرف ساالنه شیر 
و لبنیات به ازای هر ایرانی از ۹۵ کیلوگرم 
به ۸0 کیلوگرم رسیده و سرانه مصرف 
شیر در ایران حتی در حدود ۱۹ درصد 
کمتر از اواخر دهه ۶0 است. این در حالی 
است که سازمان بهداشت جهانی توصیه 
کرده میانگین مصرف شــیر توسط هر 
فرد در سال حدود ۱۵0 کیلوگرم باشد. 
به این ترتیب ایــران عقب ماندگی ۴۷ 
درصدی از مصرف اســتاندارد شیر در 
جهان را داراست. کاهش مصرف شیر در 
ایران البته می تواند مشکالت سالمتی 
در آینده میان مدت را بــه همراه آورد. 
در چنیــن شــرایطی زنگ های خطر 
برای کاهش تولید شیر به صدا درآمده 
اســت. از سوی دیگر کشــتار دام های 
شــیری و مولد به دلیل کمبــود مواد 
اولیه و نهاده هــای دامی، خطر افزایش 
قیمت گوشــت را نیز ایجاد کرده است.

همه اینها نشان می دهد سبد مصرفی 
پروتئینی خانوارهای ایرانی در شرایط 
کنونی نیازمند توجهی ویژه خواهد بود 
چرا که افت تولید شیر و گوشت، زمینه 
برای رشد دوباره قیمت اقالم پروتئینی 

مهیا خواهد شد. 

قیمت تمام شده هر کیلو شیر برای دامداران ۶۹۲۵ و میانگین فروش آن ۴۹۰۰ تومان است

زیان دهی تولید در ایران؛ از خودرو تا شیر 

رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی گاوداران اعالم کرده 

قیمت تمام شده شیر خام 
برای دامداران ۶۹۲۵ تومان 

است اما میانگین فروش 
شیر خام در کشور ۴۹۰۰ 

تومان است

آمارهای مربوط به تولید 
شیر در دو دهه گذشته 

حاکی از آن است که مصرف 
ساالنه شیر و لبنیات به ازای 
هر ایرانی از ۹۵ کیلوگرم به 

۸۰ کیلوگرم رسیده و سرانه 
مصرف شیر در ایران حتی 

حدود ۱۹ درصد کمتر از 
اواخر دهه ۶۰ است

مرکز آمار و اطالعات راهبــردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی پیش بینی کرد نرخ تورم تا پایان امسال به رقم 2۹.۸ 

درصد کاهش یابد.
به گزارش توســعه ایرانی، بررسی داده های آماری نشان 
می دهد که از دهه ۱۳۸0 تا کنون نرخ تورم تک رقمی فقط 

طی دو سال پیاپی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ثبت شده است.
افزایش تورم در موج اول ســال ۱۳۸۷ را می توان حاصل 
افزایش نقدینگی در اقتصاد کشــور دانســت. موج دوم در 
سال های ۱۳۹0 تا ۱۳۹2 را باید به دور اول تحریم ها مرتبط 
دانســت. طبق آخرین داده های آماری نرخ تورم روستایی 
طی ســال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹2 و نیز سال های ۱۳۹۵ تا ۹۹ 
از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که به نظر می رسد به دلیل 
وابسته بودن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در شرایط 
تورم خاص است و در نتیجه تاثیر تورم در سال های مذکور بر 

خانوارهای روستایی بیشتر بوده است.
در مناطق شــهری، گروه »مســکن، آب، بــرق، گاز و 
سوخت ها« دارای بیشترین وزن بوده، در حالی که در مناطق 
روستایی گروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« بیشترین وزن در 
سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. بنابراین هرگونه 
تغییر قیمت در این بخش ها اثرات متفاوتی بر خانواردهای 
روستایی و شهری دارد. افزایش هزینه های حمل و نقل )به 
واسطه افزایش قیمت سوخت، افزایش قیمت قطعات خودرو 
و غیره( به طور غیرمســتقیم بر افزایش قیمت ها در مناطق 
روستایی اثر بیشــتری دارد. افزایش تورم در سال های اخیر 
حاصل افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دالر، افزایش 
تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته و افزایش تقاضای 
یکباره برخی از اقالم مانند مرکبات، مواد شوینده و مواردی از 

این قبیل به علت شیوع بیماری کرونا است.

پیش بینی نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۰
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون به کمک 
آمار و اطالعاتی که در اختیار داشــت نرخ تورم ســالیانه 
در ماه های مختلف ســال ۱۴00 را پیشبینی کرده است. 

براساس این گزارش در اردیبهشت ماه پیشبینی کرده بود 
که رقم ۴۱.2 درصد که تقریبا با 0.2 درصد اختالف محقق 
شــد. همچنین در خردادماه نیز نرخ تورم سالیانه ۴۳.۴ 

درصد را پیش بینی کرد که رقم ۴۳ درصد محقق شد.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون اعالم کرد 
که پیشبینی می کند نرخ تورم در سه ماه تابستان نزدیک 
به ۴۵ درصد باشد. یعنی به ترتیب در تیر، مرداد و شهریور 

برابر ۴۴.۵، ۴۵ و ۴۴.۷ درصد باشد.
براســاس پیش بینــی این مرکز نــرخ تــورم از اول 
پاییــز روند نزولــی خواهد داشــت و در آذرمــاه ۳۸.2 
درصد برســد. همچنین ایــن افت نرخ تورم در ســه ماه 
پایانی ســال ۱۴00 براســاس پیش بینی مرکــز آمار و 
اطالعات راهبــردی وزارت تعاون نه تنهــا ادامه خواهد 
داشــت بلکه بــه کمترین رقــم از ابتدای ســال خواهد 
رســید. به این صــورت کــه در دی مــاه ۳۵.۶ درصد،  
 بهمــن مــاه ۳2.۷ درصــد و در آخریــن ماه ســال نیز

 برابر 2۹.۸ درصد برسد.

پیش بینی مهم درباره نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۰

خبر

بعد از مدت ها کش وقوس باالخره طرح اصالح بخشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده 
به دولت ابالغ شد که بر اساس آن ستاندن مالیات ارزش افزوده از اصل طال تا چندی 
دیگر متوقف خواهد شد. موضوعی که به گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 

طال و جواهر می تواند محرکی برای رونق بازار رکودی طال در کشور باشد.
به گزارش خبــرزاری خبرآنالین، موضوع اصالح بخشــی از قانون اخذ مالیت بر 
ارزش افزوده از سال ۹۸ در دستور کار مجلس بود اما تا نهایی شده و به دولت ابالغ شود 
بیش از یک سال و نیم به طول انجامید و باالخره ۱2 تیرماه بود که ابالغ شد، اگرچه که 
بر اساس گفته های مسئولین تا اجرای آن چیزی در حدود ۶ ماه زمان باقی است و در 

دی ماه باید منتظر اجرایی شدن آن باشیم.
نکته قابل توجه در این تحول جدید که بازار طال مدت ها در انتظار آن بوده است این 
است که در بخشی از اصالح صورت پذیرفته در قانون مذکور دیگر اصل طال از شمول 
این مالیات کنار گذاشته می شود. موضوعی که به گفته فعالین بازار طال اجرایی شدن 
آن می تواند به کاهش قیمت طال و همین طور رونق بخشــی به بازار نیمه جان فعلی 

کمک شایان توجهی کند.
در رابطه با تأثیرات اجرای این موضوع بر بازار طال، عبداهلل محمدولی رئیس انجمن 
صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر به خبرگزاری خبرآنالین گفت: اگر این اتفاق 
زودتر از این ها می افتاد به بــازار طال کمک زیادی می کرد و ایــن تأخیر موردانتقاد 
همیشــگی ما بود. به اعتقاد ما طال ابزاری برای ساخت یک مصنوع تلقی می شود اما 
متأسفانه به اصل آن نیز این مالیات لحاظ می شد و به همین سبب قیمت تمام شده طال 

در بازار گران بود. این اتفاق از ابتدای اجرایی شدن قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
تابه حال در رابطه با طال جریان داشته است.

او در رابطه با تأثیر حذف مالیات بر ارزش افــزوده از اصل طال در آینده این بازار نیز 
گفت: این موضوع می تواند تأثیر مثبتی هم در طرف تولید و هم در طرف فروش داشته 
باشد. در چنین شرایطی اعتماد مردم به طال به عنوان یک کاالی سرمایه ای افزایش 
می یابد و به عنوان یک پس انداز مطمئن با خیالی آسوده آن را خریداری خواهند کرد 
و دیگر این گونه نخواهد بود که هنگام فروشان طالی خود را با یک قیمت پایین تر به 
فروش برسانند. همچنین در بخش کارگری یا کارفرمایی این صنف نیز به سبب رونق 

تولید، رضایت مندی افزایش خواهد یافت.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر افزود: طال یک زنجیره دارد و 
زمانی که سفارش تولید افزایش یابد خودبه خود چرخه های حاضر در این زنجیره اعم 
از بنکدار و فروشنده و امثالهم نیز رونق می یابند. این رونق در بازار طال سبب تزریق امید 
تازه در صنف ما خواهد بود آن هم در شرایطی که موارد گوناگونی همچون کرونا بازار 
را در شرایط رکود قرار دادند و این موضوع می تواند بازار نیمه جان فعلی را تا حدودی 

زنده کند.
محمدولی با اشــاره به این موضوع که در طول یک دهه گذشته اصناف گوناگون 
حاضر در زنجیــره بازار طــال رفته رفته به ســبب عوامل اقتصــادی و دیگر عوامل 
کوچک و کوچک تر شده اســت، گفت: در طول این مدت ســرمایه های بسیاری از 
چرخه تولید در صنعت طال و جواهرســازی خارج شــده اند، رونق دوباره بازار کمک 

 می کند ســرمایه ها رفته رفته بــه تولید برگردنــد، اگرچه که زمان بــر خواهد بود. 
او در رابطه با پیش بینی ها از روند بازار در ماه های پیشرو گفت: با توجه به اینکه موضوع 
عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصل طال در دی ماه ســال جاری اجرایی می شود، 
تأثیر مثبت این موضوع به بازار شب عید خواهد رسید. اما تا آن زمان با توجه به ادامه 
همه گیری بیماری کرونا و در پیش بودن ماه های محرم و صفر، روند کاهش تقاضا ادامه 

میابد و به نظر نمی رسد از رکود فعلی خارج شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر با اشاره به اینکه چشم انداز 
بازار طال در سال ۱۴00 چندان روشن نیســت، افزود: در بحث قیمت ها نیز موضوع 
کاهش تقاضا مؤثر اســت اما درمجموع بازار طال در ماه های پیش رو در انتظار خبرها 
و وقایع سیاسی بیرون بازار است. موضوعی که در قیمت ها تأثیر قابل توجهی خواهد 
گذاشــت. البته که این موضوع در کنار موضوعات اقتصــادی و تالش های احتمالی 
برای ارزش تقویت ریال درمجموع برای کلیت بازارها ازجمله بازار طال خبر بســیار 

امیدوارکننده ای خواهد بود.

از دی ماه سال جاری؛ 

مالیات بر ارزش افزوده دیگر از اصل طال اخذ نمی شود


