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سهم صنعت از تولید 13
از مالیات  60درصد
گزارش مرکز پژوهشی مرتبط با سازمان برنامه و
بودجه نشان می دهد که بیش از  60درصــد کل
درآمدهای مالیاتی را صنایع و کارخانههای تولیدی
پرداخت میکنند .در واقــع ،سهم مالیاتی بخش
صنعت و معدن ،تقریب ًا بیش از چهار برابر سهم این
بخش در اقتصاد است.به گزارش خراسان ،گزارش
اخیر یک مرکز پژوهشی مرتبط با سازمان برنامه
و بودجه آمار و ارقــام جدیدی ارائــه کرده است .به
گزارشفارس،اینمرکزدرگزارشیتحلیلیتبیینی
آورده اســت :بیش از  60درصــد کل درآمدهای
مالیاتی را صنایع کارخانهای تولیدی پرداخت
میکنند .در واقــع ،سهم مالیاتی بخش صنعت و
معدن ،تقریب ًا بیش از چهار برابر سهم تولیدی این
بخش در اقتصاد است.طبق این گــزارش ،بخش
صنعت که سهم اندکی در مقایسه با خدمات ،از
کل تولید ناخالص داخلی دارد ( ۱۳درصد بدون
احتساب بخش ساختمان ،معدن و نفت) ،بخش
عمدهایازمالیاتراپرداختمیکند( ۶۰درصد)و
بخش خدمات که ۵۷درصد اقتصاد ایران را در سال
های اخیر تشکیل داده است ،سهم مالیاتی کمتر از
 ۲۰درصد را پوشش می دهد.

کره جنوبی آزاد سازی دارایی های
ایران را مشروط کرد
وزارت خارجه کره جنوبی در واکنش به اظهارات
رئیس کل بانک مرکزی ایــران مبنی بر توافق با
سئول برای آزاد کردن دارایی های ایران تاکید کرد
این اقدام پس از مشورت ها با آمریکا انجام خواهد
شد .به گزارش تسنیم ،یک روز پس از دیدار همتی
با سفیر کره جنوبی در تهران و اعالم خبر توافق بر
سر انتقال دارایی های بلوکه شده ایران ،دولت این
کشور آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران را به
اجازه آمریکا منوط کرده است .یونهاپ نیوز به نقل
از بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی نوشت :سئول
درباره راه های استفاده ایران از دارایی های بلوکه
شده خود با این کشور مذاکره کرده و ایران رضایت
خود را درخصوص پیشنهادهای ما در این زمینه
ابراز داشته است .وزارت خارجه کره جنوبی افزود:
آزادسازیداراییهایایرانازطریقمشورتهایما
باکشورهایمربوطازجملهآمریکاانجامخواهدشد.
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نمایندگان  ،سلبریتی ها،اینفلو ئنسرها ،انتشارات کمک درسی ،خودروهای میلیاردی و خانه های لوکس را مشمول مالیات کردند

محمد اکبری -تعیین نرخ مالیات
واحــدهــای مسکونی گــران قیمت
و خـــودروهـــای لــوکــس و مالیات
سلبریتی هــا و انــتــشــارات کمک
آموزشی و وارد کنندگان خودروهای
لوکس مهم ترین مصوبات بودجهای
مجلس بــود.بــه گـــزارش خبرنگار
پارلمانی خراسان ،در سومین روز
از رسیدگی به الیحه بودجه ۱۴۰۰
در بهارستان تعیین مالیات برای
خ ــودروه ــای لــوکــس و خــانــه های
الکچری از مصوبات مهم بود .میزان
دریافت مالیات از انواع خودروهای
لوکس که مجموع ارزش آن ها بیش
از  10میلیارد ریال باشد به شرح:
تا  15میلیارد ریال یک درصد

تا  30میلیارد ریال نسبت به مازاد
 15میلیارد ریال  2درصد
تا  45میلیارد ریال نسبت به مازاد
 30میلیارد ریال  3درصد
و نسبت به مازاد  45میلیارد ریال 4
درصد تعیین خواهد شد.
همچنین واحدهای مسکونی (با
احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز
معادل 100میلیارد ریال و بیشتر به
خهای زیر:
نر 
نسبت به مازاد  100میلیارد ریال
تا  150میلیارد ریال یک در هزار
نسبت به مازاد  150میلیارد ریال تا
 250میلیارد ریال دو در هزار
نسبت به مازاد  250میلیارد ریال تا
 400میلیارد ریال سه در هزار

نسبت به مازاد  400میلیارد ریال
تا  600میلیارد ریال چهار در هزار
نسبت به مازاد  600میلیارد ریال به
باال پنج در هزار
مجلس همچنین مصوبات مهم
دیگری برای کاهش معافیت های

ایالن ماسک نوسانش را از بیت کوین گرفت؟ !
در معامالت دیروز بازار ارزهای مجازی هر توکن بیت کوین با قیمت حدود  47هزار
و  700دالر معامله شد که نسبت به دیروز بیش از  15درصد کاهش داشت .یکی از
مظنونان اصلی این کاهش که بزرگ ترین افت روزانه این ارز مجازی به شمار می رود،
ایالنماسکصاحبخودروسازیتسالست.بهگزارشخراسان،منابعخبریدیروزاز
افت بی سابقه ارزش بیت کوین تا کانال 47هزار دالر خبر دادند .رقمی که افت حداقل
 15درصدی در یک روز را نشان می دهد .اگر چه پیشتر تحلیل گران درباره تداوم روند
صعودی بیت کوین ابراز تردید کرده بودند ،اما انگشت اتهام این افت ارزش هم اینک به
سویصاحبخودروسازیتسالیعنیایالنماسکنشانهرفتهاست.خبرگزاریفارس
به نقل از کوین مارکت نوشت :تعریف و تمجید حدود یک ماه پیش ایالن ماسک از بیت
کوین و اقدام تسال در خرید  1.5میلیارد دالر بیت کوین خود منشأ اصلی رشد قیمت
اخیر بود اما از روز شنبه نظر وی راجع به ارزهای مجازی تغییر کرد! و در دو موضعگیری
اصلی خود یک بار گفت که سرمایهگذاری در بازار جهانی ارز تنها کمی بهتر از نگه
داشتن پول نقد است و در یک اظهارنظر دیگر تاکید کرد که به نظر میرسد قیمت
بیت کوین بیش از حد باال رفته است .این موضع گیری های متناقض نشان می دهد
که احتماالً ماسک از بیتکوین نوسان گرفته است .در این باره راشاتودی در گزارشی
نوشت :آمارها نشان میدهد که تسال از محل خرید  1.5میلیارد دالر بیت کوین بیش
از یک میلیارد دالر سود کرده است .این در حالی است که در سال  2020این شرکت
از محل فروش خودروهای برقی خود تنها 821میلیون دالر درآمد به دست آورده بود.

مالیاتی و جلوگیری از فرارهای
مالیاتی داشــت.بــراســاس مصوبه
مجلس ،مناطق آزاد تــجــاری –
صنعتی مشمول پرداخت مالیات
بر ارزش افــزوده شدند .به موجب
این مصوبه در سال  1400مناطق

آزاد تجاری ،صنعتی مشابه سرزمین
اصلی مشمول پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده خواهد بود.براساس
مصوبه مجلس ،معافیت مالیاتی
فعالیت های مربوط به انتشارات
کمک درسی و فعالیت های هنری
از قــبــیــل بــازیــگــری حـــذف شــد و
سلبریتیها با درآمد بیش از ٢٠٠
میلیون تومان در سال و انتشارات
کــمــک درســـی مــلــزم بــه پــرداخــت
مالیات شدند.همچنین بر اساس
مصوبه امروز نمایندگان ،درآمدهای
اینفلوئنسرها دارای بیش از ۵۰۰
هزار دنبال کننده رسانه های کاربر
مــحــور از محل تبلیغات مشمول
مالیات بر درآمد خواهد بود.

بهبود محسوس معامالت بورس با وجود سرخ پوشی شاخص ها
بازار سرمایه کشور بعد از هفت روز افت متوالی قیمت
و شاخص ها و تضعیف حجم معامالت و نقدشوندگی
سهام ،دیروز وضعیت بسیار بهتری را تجربه کرد .به
نحوی که با وجود سرخ پوشی شاخص ها متاثر از قیمت
پایانی منفی ،قیمت لحظه ای بسیاری از نمادها بهبود
یافت و حتی مثبت شد و حجم معامالت هم حدودا
دو برابر شد .به گــزارش خراسان ،صف های فروش
در برخی گروه ها برچیده و در بسیاری از گروه ها نیز
از حجم آن کاسته شد .برخی نمادها و گــروه هایی
که روزهــای قبل صف فــروش بودند امــروز توانستند
به مــحــدوده مثبت برسند و بعضا صف خرید را هم
تجربه کنند .سه گروه مهم بازار یعنی فلزی-معدنی،
پتروشیمیوپاالیشیبیشتر سهمهایخودراسبزپوش
دیدند .بیشترین اثر مثبت بر شاخص مربوط به سهام
ملی مس بود که با رشد قیمت های جهانی مس این
روزها مورد توجه معامله گران است و دیروز هم با 334
میلیارد تومان معامله ،پر تراکنش ترین سهم بازار بود و
صفخریدهمشدو 2.5هزارواحدشاخصکلرابهبود

بخشید.البتهبهبودحجموارزشمعامالتوتغییرروند،
محدودبهبخشیازبازاربودوبسیاریازنمادهایبازار،
بهخصوصدرگروههایکوچکتر،منفیوصففروش
ماندند .به این ترتیب شاخص ها و نماگرهای بورس و
فرابورسهردومنفیماندند.شاخصکلبورسباافت
 2800واحدی در سطح یک میلیون و 211هزار واحد
به کار خود پایان داد .این در حالی است که در ابتدای
معامالت شاخص کل تا یک میلیون و  208هزار واحد
افت کرده بود اما به مرور توانست بخش بزرگی از افت
خود را جبران کند .بهبود نسبی اوضاع بازار در حالی
رخ داد که تا انتهای معامالت روز دوشنبه ،وضعیت
بورس بغرنج توصیف می شد .کاهش مدام قیمت ها
در کنار افت حجم معامالت و نقدشوندگی انتقادهای
بسیاری را نسبت به مدیران بازار ایجاد کرده بود .مثال
خبری زاده کارشناس بازار در گفت وگو با مهر ضمن
اشاره به این که  95درصد سهم های بزرگ بازار قفل
و غیرقابل معامله و فروش هستند این شرایط را نتیجه
اعمال دامنه نوسان متقارن دانست.

رکوردداران تورم نقطه ای
خوراکی ها در بهمن
در شرایطی که تورم نقطه ای خوراکی ها در
بهمن (قیمت خوراکی ها در بهمن  99نسبت
به بهمن  )98به  66.8درصد رسید ،برخی
استان ها نظیر کرمانشاه ،لرستان و خراسان
رضوی ،تورم بیش از  75درصد را در این گروه
ازمحصوالتداشتهاند.کمتریننرختورمنقطه
ای خوراکی ها نیز در استان های سیستان و
بلوچستان ،قم و گیالن بین  54.3تا 58.4
درصد ثبت شد( .آمار :منبع آمار ایران)

بازار خبر

آپارتمان آماده ارزان تر از واحد
در دست ساخت

ایسنا  -برزگر،رئیسکانونانبوهسازانبابیاناین
که از سال  96تاکنون قیمت مصالح ساختمانی
حدود  ۱۰برابر افزایش یافته است،اظهار کرد :با
توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن و به هم خوردن
زنجیره عرضه و تقاضا ،هم اکنون واحدهای آماده
با قیمت به مراتب کمتر از هزینه واحدهای در حال
ساخت به فروش می رسد.

هزینه سبد معیشت  6.9میلیون
تومان تعیین شد
مهر  -عضو شــورای عالی کار گفت :عدد سبد
معیشت برای سال ۱۴۰۰به میزان شش میلیون
و  ۸۹۵هزار تومان تعیین شد .فرامرز توفیقی
درباره جلسه کمیت مزد شورای عالی کار ،اظهار
کرد:سبدمعیشتدرجلسهکمیتهبهمیزانشش
میلیون و  ۸۹۵هزار تومان تعیین شد.

