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10
شاخص
افزایش تورم ماهانه با اهرم
خدمات

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران از تاثیر
جهش قیمت خدمات و به خصوص اجاره بها
بر تورم ماهانه کل کاالها و خدمات حکایت
دارد .بر این اســاس و در شرایطی که تورم
ماهانه کــل ،از  1.7درصــد در آذر به 2.4
درصد در دی ماه رسیده ،نرخ تورم خدمات در
دی ماه  3.6درصد و کاالها  1.7درصد بوده
است .از سوی دیگر در تقسیم بندی شاخص
کل به خدمات اجاره و سایر کاالها ،نرخ تورم
اجاره بها  4.4درصد و نرخ تورم سایر کاالها
و خدمات  1.8درصد محاسبه شده است.

بازار خبر

خروج  1.9هزار میلیارد تومانی
پول از بورس در هفته گذشته
فارس  -بازار سرمایه در هفته پایانی دی ماه با
رشد صفهای فروش مواجه شد تا یکی دیگر از
هفتهها با بازدهی منفی را به ثبت برساند .بازار
سهام در تمام روزهــای هفته پایانی دی ماه با
خروج پول مواجه بود که این خروج نسبت به هفته
گذشته رشدی  49.4درصدی داشته است .در
مجموع این هفته مبلغ هزار و 974میلیارد تومان
پول از بورس خارج شده است.

مهلت ثبت کارتخوانها در سامانه
مالیاتی تمدید شد
مهلت ثبت نام دارندگان دستگاههای کارتخوان
برای تشکیل پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه
تمدید شد .در راستای اجرای قانون پایانههای
فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات صورت
گرفته ،کلیه اشخاص دارای ابزار پرداختهای
بانکی میتوانند با ورود به درگاه ملی خدمات
الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir
فهرست تمامی دستگاههای کارتخوان بانکی یا
درگاههای پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده
و برای الصاق آن ها به پروندههای مالیاتی قبلی یا
تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

روسیه استخراج و تجارت ارزهای
مجازی را ممنوع میکند
تسنیم  -بانک مرکزی روسیه ضمن هشدار
دربـــاره خطر ارزهـــای مجازی بــرای حاکمیت
سیاست پولی و همچنین خطرات محیط زیستی
اعالم کرد قصد دارد تولید و تجارت این ارزها را در
کشور ممنوع کند .همزمان قیمت بیت کوین نیز
در ادامه ریزش به زیر  39هزار دالر سقوط کرد.
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تورم ماهانه و نقطه ای پس از  3ماه صعودی شد

شوک دالر باالی  30هزار تومان موجب صعودی شدن مجدد نرخ تورم شــد ،با توجه به کاهش نرخ ارز ،چشم انداز تورم در ماه های بعد چیست؟
مرکز آمار ایــران ،از معکوس شدن نرخ تورم
ماهانه و نقطه ای بعد از سه ماه خبر داده است.
بر این اســاس قیمت ها در دی ماه نسبت به
آذرمــاه  2.4درصــد و نسبت به دی ماه ،99
 35.2درصد افزایش یافته اند .با این حال،
متوسط رشد قیمت ها در یک سال اخیر نسبت
به دوره مشابه قبل از آن 42.4 ،درصد ثبت
شده که ادامه روند نزولی از مهرماه را نشان
می دهد.
به گزارش خراسان ،تازه ترین گزارش مرکز
آمــار از شاخص قیمت مصرف کننده حاکی
از این است که در دی ماه امسال ،تغییرات
شاخص قیمت ها نسبت به آذرماه با افزایش
 0.7واحد درصدی روبه رو شده است .بر این
اســاس ،نرخ تــورم ماهانه که در آذرمــاه 1.7
درصد بوده ،به  2.4درصد در دی ماه افزایش
یافته است .به نظر می رسد افزایش نرخ دالر در
آذرماه تا حدود  31هزار تومان ،هر چند ادامه
دار نبود و تا کانال  27هزار تومان تا بیستم
دی ماه نیز عقبگرد کرد اما تاثیرات خود را بر
بازار کاالهای غیر خوراکی دی ماه گذاشته

و بخشی از افزایش نرخ تــورم این کاالها در
دی ماه را می توان به این عامل نسبت داد.
مرکز آمــار جزئیات تــورم ماهانه گــروه های
کاالیی در دی ماه را این گونه بیان می کند:
در گروه عمده «خوراکی ها ،آشامیدنی ها و
دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به
ماه قبل مربوط به گروه «دخانیات» ،گروه «نان
و غالت» (انواع برنج ایرانی) و گروه «ادویه و

چاشنی» (زعفران و رب گوجه فرنگی) بوده
است .در گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی
و خدمات» نیز ،اجاره بهای واحد مسکونی،
گروه «هتل و رستوران» (هزینه اقامت در هتل
و مسافرخانه) و گروه «پوشاک و کفش» (انواع
پوشاک) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به
ماه قبل داشته اند که با توجه به سهم باالی
مسکن و اجاره بها در شاخص کل ،به نظر می

رسد رشد اجــاره بها سهم مهمی در افزایش
تورم دی ماه داشته باشد .از این منظر با توجه
به کاهش نرخ تورم از اواسط دی ماه و تثبیت
آن در محدوده کمتر از  28هــزار تومان در
هفته های اخیر به شرط تــداوم این روند می
توان انتظار نزولی شدن مجدد نرخ تورم از ماه
های بعد را داشت.افزایش نرخ تورم ماهانه در
دی ماه در شرایطی رخ می دهد که این رقم در
سه ماه مهر تا آذر ،روندی کاهشی داشت و از
 3.9درصد در شهریور به  1.7درصد در آذرماه
رسیدهبود.همچنیننرختورمنقطهای(نسبت
شاخص قیمت ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه
سال قبل) در حالی در دی ماه  35.9درصد
محاسبه شده که این رقم نیز در روندی مشابه
از  43.7درصد در شهریور تا  35.2درصد در
آذرماه افت کرده بود .با این اوصاف مشاهده
می شود ،نرخ تورم  12ماه منتهی به دی ماه
همچنان ادامه روند نزولی را که از مهرماه آغاز
شده ،ادامه داده است .بر این اساس ،این رقم
از  45.8درصد در شهریورماه تا  42.4درصد
در دی ماه کاهش یافته است.

قبوض جدید برق پرمصرف ها از امروز نجومی میشود

فرصت یک ماهه مالیات به مالکان خودروهای لوکس

که برق بیشتری مصرف میکردند از یارانه
بیشتری برخوردار بودند ،اما از این پس ،با
هدف ترغیب پرمصرفها برای مصرف بهینه
و در چــارچــوب الگوی بــرق اجــرا میشود،
تعرفه مشترکانی که در چــارچــوب الگوی
برق انرژی مصرف میکنند با یارانه کامل و
بدون تغییر محاسبه خواهد شد .طبق این
آییننامه ،مشترکانی که زیر الگوی مصرف
تعیین شــده بــرای هــر منطقه بــرق مصرف
میکنند ،مشمول هیچ افزایش قیمتی نمی
شوند و همچنان برق را به قیمت یارانهای
استفاده میکنند؛ اما مشترکانی که بیشتر از
الگو برق مصرف میکنند به صورت پلکانی و
در سطوح یک و نیم ،دو و بیش از دو برابر الگو،
یارانه ایشان کاهش می یابد و حذف میشود.
گفتنی است ،هم اکنون بر اساس آخرین آمار
و اطالعات ،بیش از  75درصد مشترکان این
صنعت تا سقف الگو ،برق مصرف کرده و بقیه
مصرفکنندگان باالتر از سقف الگو از این
انرژی مهم استفاده میکنند.

داشته باشند هر کس مالیات خودروی خود
را باید جداگانه بپردازد ،اما در خانوار کسانی
که زیر سن قانونی و  18سال باشند ،مجموع
ارزش خــودروهــای تحت تملک سرپرست
خانوار و اعضای تحت تکفل زیر سن قانونی اگر
بیش از یک میلیارد تومان باشد ،مشمول این
مالیات میشود .طبق برآورد بیش از  18هزار
خودروی لوکس در کشور وجود دارد.در این
حال ،اطالعیه سازمان امور مالیاتی که در 29
دی ماه منتشر شده ،حاکی از آن است که کلیه
مالکان خودروها با ارزش مجموع بیش از 10
میلیارد ریال می توانند برای مشاهده وضعیت
شمول یا عدم شمول مالیات و پرداخت مالیات
(احتمالی) متعلقه به درگــاه ملی خدمات
الکترونیک سازمان امــور مالیاتی کشور به
نشانی  MY.TAX.GOV.IRمراجعه کنند.

بردبار-براساساعالموزارتنیرو،طبقمصوبه
دولتدرخصوصاجرایبند«ی»تبصره ۸قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰درباره آییننامه تعرفه برق،
یارانه برق مشترکان پرمصرفی که دو برابر الگو،
مصرف می کنند ،از اول بهمن ماه (دیروز) حذف
شد.بهگزارشخراسان،تاکنونافرادیکهبیش
از دو برابر الگوی مصرف نیز در قبوض شان
مصرف برق ثبت می شد مشمول مقدار کمتری
از یارانه می شدند اما با این مصوبه هیئت دولت
یارانهبرقمشترکانبامیزانمصرفباالی200
کیلووات حذف می شود و قیمت تمام شده برق
بــرای آنــان منظور خواهد شد.الگوی مصرف
در ماههای غیر گرم سال برای کل کشور ۲۰۰
کیلووات ساعت در مــاه اســت و در فصل گرم
برابر  300کیلووات ساعت در مناطق عادی
و برای مناطق گرمسیر با توجه به میزان دمای
هوا و پایداری گرما و میزان رطوبت تا چندین
برابر مناطق عــادی تعیین شــده است.طبق
اعالم وزارت نیرو یارانه برق تاکنون بر اساس
میزان مصرف پرداخت میشد و مشترکانی

مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور
مالیاتی با تشریح جزئیات دریافت مالیات
از خــودروهــای لوکس بــاالی یک میلیارد
تومان گفت :مهلت پرداخت این مالیات
تا پایان بهمن در نظر گرفته شده است.به
گزارش فارس ،علی رستم پور درباره مصوبه
مجلس که در قالب قانون بودجه  1400به
عنوان مالیات بر خودروهای لوکس آورده
شده و به تازگی برای اولین بار به عنوان
پایه مالیات بر ثروت اجرا میشود ،گفت:
دارندگان خودروهای لوکس تا پایان بهمن
امسال فرصت دارند ،مالیات بر خودروهایی
را که بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارد
بپردازند یا در صورت اعتراض تا این زمان
درخصوص مالیات خود اعتراض کنند .وی
اضافه کــرد :کسانی که بیش از  18سال

گزارش خبری

دست پر اقتصادی از سفر به روسیه
وزیــران اقتصاد و نفت که همراه رئیس جمهور به
روسیه رفته بودند ،اخبار جدیدی از توافق های
اقتصادی صورت گرفته در این سفر ارائــه کردند
که فعال ســازی خط اعتباری  5میلیارد دالری،
تکمیل دو محور مهم ترانزیت ریلی کشور ،توسعه
میادین نفت و گاز کشور و سواپ گاز از مهم ترین
محورهای توافق های صورت گرفته با روس ها بود.
به گزارش اقتصاد نیوز ،سید احسان خاندوزی در
ارتباط زنــده با برنامه ای تلویزیونی توافق بر سر
سرعت گرفتن استفاده از خط اعتباری  ۵میلیارد
دالری بعد از گذشت چند سال از تصویب این خط
را جزو توافقات اقتصادی این سفر دانست و گفت:
تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت
ریلی که بتواند جنوب ایــران و خلیجفارس را به
آسیای میانه و اروپا متصل کند یکی از محورهای
این توافق بود که بر اســاس آن تصمیمات بسیار
خوبیبرایخطآهنرشت-آستاراوخطآهناینچه
برون گرمسار اتخاذ شد.خاندوزی افزود :طول
راه آهن رشت  -آستارا خیلی زیاد نیست اما بخش
مفقود شده یکی از مهمترین کریدورهایی است که
اگر شکل بگیرد ،میتواند تغییر مناسبات تجاری
بین تمام کشورهای حوزه اوراسیا را با کشورهای
حاشیه خلیجفارس و همینطور پاکستان ،هند و
چین به دنبال داشته باشد .وی تأمین نهادههای
اساسی و غالت ،خرید لوکوموتیو و سرعت گرفتن
تأمین مالی نیروگاه سیریک ،مدرن سازی نیروگاه
رامین اهواز و افزایش ظرفیت نیروگاه سد گتوند را
از دیگر محورهای مرتبط با خط اعتباری  5میلیارد
دالریروسیهبرشمرد.وزیرنفتهمچنینازامضای
چندین سند مهم با روسهــا خبر داد.بــه گزارش
تسنیم ،جــواد اوجــی با اشــاره به این که در زمینه
مشارکت در توسعه میدانهای نفتی و گــازی،
احداث پتروپاالیشگاه ،انتقال فناوری و تجهیزات
فناورانه که به شدت مورد نیاز صنعت نفت است،
توافقهای بسیار خوبی انجام شد و اسناد مهمی به
امضا رسید ،تصریح کرد :در سفر جاری بحث سوآپ
گازی روسیه از خاک ایران مطرح شد .در ماههای
اخیر سوآپ گازی از ترکمنستان به آذربایجان از
خاک ایران محقق شد که همین پیشنهاد به طرف
روس برای سوآپ گاز این کشور از آذربایجان به
جنوب ایــران مطرح شد که میتوان این گاز را در
قالب الانجی به هر نقطهای در جهان صادر کرد.

