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کاهش قیمت انواع سکه و طال در هفته دوم دی ماه

حباب قیمت سکه در حال کاهش

افزایش ۱۵ درصدی تراکنش های بانکی در شاپرک

مالیات از طالی سیاه سبقت گرفت

سهم 2۵ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه ۱402
کارشــناس بــازار طال بــا بیــان اینکه در 
هفته گذشــته روند قیمت انواع سکه و 
طال کاهشی بود، گفت: نرخ ارز به عنوان 
دیگر مؤلفه تأثیرگذار بر قیمت طال در 
بازار داخلی روند کاهشی داشته و نرخ 
دالر بــه کانال ۳۹ هزار تومان بازگشــته 
است که شاهد تغییرات و افت قیمت 
انواع ســکه بودیم. محمد کشتی آرای 
در گفت وگــو با ایرنــا در مورد وضعیت 
بازار طال و سکه در هفته ای که گذشت، 
اظهار داشــت: در این هفته و همزمان 
با شــروع ســال جدید میــالدی قیمت 
جهانــی طال ســیر صعودی داشــت به 

طوری که با شــروع سال ۲۰۲۳ تا بهای 
۱۸۵۰ دالر هــم  افزایش قیمت یافت. 
دیــروز )جمعــه( بهــای هــر انــس طال 
۱۸۴۶ دالر است که نسبت به روز شنبه 
گذشــته ۲۱ دالر افزایش قیمت داشــته 
اشــت. وی افــزود: ســکه طــرح قدیــم 
در طــول هفتــه ای کــه گذشــت بین ۱۹ 
میلیــون و ۱۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان 
در نوســان بــود. ســکه طــرح جدید نیز 
بیــن ۱۹ میلیــون و ۹۵۰ هــزار تومــان تا 
۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نوسان 
داشــت که این رقم نســبت بــه روزها و 
هفته های گذشته با کاهش همراه بوده 

اســت. وی ادامــه داد: بهای نیم ســکه 
در هفتــه  جــاری تغییری نداشــت و با 
قیمــت ۱۱ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومان 
 ۴۳۰ بــا  ربع ســکه  می شــد.  معاملــه 
هــزار تومان کاهش قیمــت در آخرین 
قیمــت  بــه  پنجشــنبه  روز  معامــالت 
تومــان  هــزار   ۴۷۰ و  میلیــون  هشــت 
رســید. کشتی آرای بیان کرد: سکه های 
یــک گرمــی نیــز بــا ۱۵۰ هــزار تومــان 
کاهش قیمــت با مبلغ چهار میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان خریدوفروش می شد. 
کارشــناس بازار طــال اضافه کــرد: طی 
هفتــه ای که گذشــت هر مثقــال طالی 

آب شــده بــه طور متوســط بــا ۷۰ هزار 
بــه  افزایــش هفتگــی قیمــت  تومــان 
هفت میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسید 
که نســبت به هفته گذشــته بــا کاهش 
همــراه بود و متوســط قیمــت هر گرم 
طــالی ۱۸ عیار نیز یک میلیــون و ۸۱۰ 
هــزار تومــان بود. بــه گفتــه وی، حباب 
ســکه در هفتــه گذشــته در محــدوده ۲ 
میلیــون و ۱۰۰ هزار تومــان تا ۲ میلیون 
و ۴۰۰ هــزار تومان در نوســان بــود و در 
روزهای گذشته بیشترین حباب مربوط 
به نیم ســکه و ربع سکه بود که آنها هم 

در حال کاهش هستند.

بانک مرکزی از افزایش ۱۵ درصدی 
شــاپرک  در  بانکــی  تراکنش هــای 
اعــالم  و  داد  خبــر  ســال جاری  در 
میلیــون   ۴۰۰ از  بیــش  روزانــه  کــرد: 
تراکنــش بانکی انجام می شــود و در 

۹ ماه سال جاری ۶۹ میلیارد تراکنش 
بانکی در شاپرک ثبت شده است.

به گزارش ایرنا، آمار تراکنش های 
بانکی در شاپرک در ۹ماهه اول سال 
گذشــته ۵۸ میلیــارد تراکنــش بود و 

طی ۹ماهه اول امسال به ۶۹ میلیارد 
تراکنش رســیده که حدود ۱۵ درصد 
مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  افزایــش 

پارسال را نشان می دهد. 
ســاالنه حــدود ۵۰ هــزار میلیــارد 

بیــن   ســامانه های  در  فقــط  تومــان 
اگــر  و  می شــود  جابه جــا  بانکــی 
نیــز  را  بانکــی  درون  ســامانه های 
اضافــه کنیــم این عــدد افزایش پیدا 

می کند.

کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه 
و حرکــت بــه ســمت درآمدهــای پایدار 
ماننــد مالیــات، بــا اینکه همــواره یکی از 
اهداف کشور محسوب می شده اما کمتر 
بــه آن توجــه شــده اســت؛ موضوعی که 
طی دو ســال اخیر در راســتای تحقق آن 
گام هایی برداشــته شــده و آمارهــا نیز از 
جایگزینی مالیات با نفت حکایت دارند.
به گــزارش ایســنا، تــا حدود ۱۰ ســال 
قبل، حــدود ۵۰ درصد از منابع عمومی 
بودجــه کشــور از محــل صــادرات نفــت 
تأمین می شــد اما این ســهم بــه تدریج 
بــه  را  کــرد و جــای خــود  پیــدا  کاهــش 
درآمدهــای مالیاتــی داد، بــه طــوری که 
بر اســاس الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱، کل 
سهم درآمد دولت از صادرات نفت ۳.۸ 
میلیون میلیارد ریال پیش بینی شده بود 
کــه درآمدهای نفتی از ایــن بخش، تنها 

معادل ۲۵ درصد سهم دارد.
ë  جایــگاه مالیــات در تأمیــن هزینه های

دولت هر روز پرنگ تر از دیروز
البتــه اظهارنظــر مســئوالن از ادامــه 
این روند حکایت دارد و به نظر می رســد 
نه تنها طبق گفته سیداحسان خاندوزی، 
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی قرار اســت 
اقتصــاد کشــور تا پایــان فعالیــت دولت 
ســیزدهم، وارد فصلــی جدیــد از دوران 
مالیات ســتانی و رهایی از بودجه مبتنی 
بر نفت شــود، بلکه رئیس ســازمان امور 
مالیاتی نیز ضمــن تأکید بر این نکته که 
وابســتگی بودجه دولت بــه نفت، نقطه 
آســیب پذیر اصلــی اقتصاد ملــی بوده، 
اعالم کرده  در شــرایطی که کشور از سایر 
منابع مالــی همچــون درآمدهای نفتی 
محروم اســت، مســئولیت این دســتگاه 
در تأمیــن مالــی دولــت بســیار ســنگین 
ســیزدهم  دولــت  اینکــه  اســت،ضمن 
بشــدت از تأمیــن مالــی از طریــق ســایر 
شــیوه ها از جمله چاپ پول و استقراض 
بانکــی ابــا دارد، چــرا کــه این شــیوه های 

نادرست در نهایت به تورم می انجامد و 
فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد 

می شود.
منظور همچنین به نقش مالیات در 
تأمین بودجه کشــور اشــاره کرده و دراین 
مورد گفته است که مهمترین مأموریت 
این دســتگاه، وصول درآمدهای مالیاتی 
و تأمیــن بودجــه کشــور اســت و با تالش 
مضاعــف و کار جهادی باید زمینه رشــد 
درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم 
ســازیم. برنامــه کالن نظــام مالیاتــی در 
چهــار ســال پیــش رو، افزایــش نســبت 
مالیــات بــه تولیــد ناخالــص داخلــی از 
حدود6 درصــد به ۹ درصــد )۵۰ درصد 
رشــد( و تأمین مالی حداکثــری از منابع 

سالم و پایدار مالیاتی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
بــا تأکید بر اینکــه هوشمندســازی نظام 
اولویــت  مالیاتــی و حاکمیــت داده هــا، 
اصلــی برنامه های نظام مالیاتی اســت، 
اظهــار کرده اســت کــه برای تحقــق این 
برنامــه کالن، ســه اقــدام کلیدی شــامل 
اجــرای قانــون پایانه های فروشــگاهی و 
ســامانه مؤدیــان، اجرای قانــون مالیات 
از  اســتفاده  و  جدیــد  افــزوده  ارزش  بــر 
قانــون  مکــرر   ۱۶۹ مــاده  ظرفیت هــای 
مالیات های مستقیم را باید به سرانجام 

برسانیم.
ë  جزئیات افزایــش درآمدهای مالیاتی از

قرنی به قرن دیگر!
در این میان یک نگاه اجمالی به آمار 
و ارقــام لوایح در ســال های گذشــته هم 
نشان می دهد که نقش مالیات در تأمین 
هزینه هــای دولت  هــر ســال پررنگ تر از 

سال قبل شده است.
مقایســه  مســتندات،  اســاس  بــر 
درآمدهــای مالیاتی دولت در ســال های 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشــان می دهــد  در الیحــه 
بودجــه امســال، درآمدهــای مالیاتــی از 
۳۲۵ هــزار میلیــارد تومان بــه ۵۲۶ هزار 

میلیــارد تومان رســیده کــه در این میان، 
سهم مالیات اشخاص حقوقی در الیحه 
بودجــه ســال ۱۴۰۱ معــادل ۱۳۳ هــزار و 
۶۲۷ میلیارد تومان اســت که در مقایسه 
رقــم بودجــه ســال ۱۴۰۰ )۵۹ هــزار  بــا 
و۲۱۰میلیــارد تومــان( بیــش از دو برابــر 

افزایش داشته است.
همچنین ســهم مالیات بــر درآمدها 
در الیحه بودجه ســال جاری نیز ۸۴ هزار 
و ۲۱۰ میلیــارد تومان بود که در مقایســه 
بــا رقم ۵۴ هــزار و ۲۴۶ میلیارد تومان در 
بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵ درصد زیاد 

شده  است.
عالوه بر این، میزان مالیات بر ثروت 
۲۷ هــزار و ۵۱۷ میلیــارد تومان در الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است 
کــه نســبت بــه ســهم ۳۴ هــزار و ۲۳۲ 
میلیــارد تومــان ایــن مالیــات در بودجه 
ســال ۱۴۰۰، تقریبــاً ۲۶ درصــد کاهــش 

داشت.
 رقم مالیات واردات در الیحه بودجه 
 ۷۵۰ و  هــزار   ۷۷ معــادل   ۱۴۰۱ ســال 
میلیــارد تومــان در نظر گرفته شــده بود 
کــه در مقایســه بــا مصوبه بودجه ســال 
۱۴۰۰ )۵۴ هــزار و ۶۰۰ میلیــارد تومــان( 
۴۲.۵ درصــد افزایــش داشــت. از ســوی 
دیگــر، مالیات کاالها و خدمات در الیحه 
بودجــه ســال ۱۴۰۱ معــادل ۲۰۳ هــزار و 
۶۶۱ میلیــارد تومان درنظر گرفته شــده، 
این در حالی است که این رقم در بودجه 
ســال گذشــته، ۱۲۲ هــزار و ۹۴۵ میلیــارد 
تومان بود که به میزان ۶۶.۳ درصد رشد 

داشته است.
ë  جزئیــات میــزان درآمدهــای مالیاتــی

دولت در سال  جاری
در  می تــوان  را  ارقــام  ایــن  تحقــق 
مالیاتــی  درآمدهــای  میــزان  جزئیــات 
دولت هم مشــاهده کرد. بر این اســاس 
میــزان »مالیــات اشــخاص حقوقــی« از 
ابتــدای ســال جاری تا پایان شــهریور ماه 

حدود ۹۹ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان بوده 
که این میزان تا پایان آذرماه ســال جاری 
به ۱۴۴ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان رســیده 
است. در حالی که میزان دریافتی دولت 
از محــل مالیــات اشــخاص حقوقــی در 
کل ســال ۱۴۰۰، معــادل ۱۱۷ هــزار و ۲۲۱ 

میلیون تومان بوده است.
میــزان درآمــد حاصــل از مالیــات بر 
درآمدها در کل ســال گذشــته ۵۷ هزار و 
۳۸۹ میلیــون تومــان بــوده که در شــش 
ماه ســال جاری ۴۰ هــزار و ۵۳۸ میلیارد 
تومــان و در ۹ مــاه ســال جاری نیــز به ۶۲ 

هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان رسیده است.
درآمــد مالیاتــی از محــل مالیــات بر 
ثــروت در شــش مــاه ســال جاری ۸۴۶۵ 
میلیــارد و در ۹ مــاه ســال جاری  ۱۳ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت. این در حالی 
اســت کــه دولــت از ایــن محــل در ســال 
۱۴۰۰، ۱۴ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان کسب 
کرده است. بر اساس این گزارش، درآمد 
دولت از محل مالیات های مستقیم در ۶ 
ماه ســال  جاری ۱۴۸ هــزار و ۴۹۱ میلیارد 
تومان و در ۹ ماه ســال  جاری  ۲۱۹ هزار و 
۹۶۴ میلیارد تومان بوده است. همچنین 
مالیات هــای  از  دولــت  درآمــد  میــزان 
مستقیم در سال گذشته ۱۸۸ هزار و ۶۹۹ 
میلیارد تومــان بوده اســت. درآمدی که 
دولت از محل مالیات بر کاالها و خدمات 
به دســت آورده در شش ماه سال  جاری 
۸۲ هــزار و ۲۸ میلیــارد و در ۹ مــاه ســال  
جاری ۱۲۸ هــزار و ۷۷۳ میلیــارد تومان 
بــوده در حالــی کــه این رقم در کل ســال 
گذشته ۱۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان بوده 
است. بررســی این ارقام نشــان می دهد 
مالیاتی که دولت در ۹ ماه یا حتی شــش 
ماه ســال  جــاری دریافت کرده اســت در 
بســیاری از بخش هــا حتــی از کل ســال 
گذشته بیشــتر بوده که نشان دهنده عزم 
جــدی دولــت در جایگزینــی درآمدهای 

مالی با درآمدهای نفتی است.

»ایران« از تأثیر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار گزارش می دهد

 رصد معامالت بازار مسکن نشان می دهد بیشتر معامالت به قصد کسب سود 
و سهم متقاضیان واقعی از خرید و فروش مسکن، کمتر است

سهم 70 درصدی سوداگران 
در بازار مسکن

 تسویه مطالبات صندوق های بیمه ای 
در ۱402

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

عبور صندوق ها از بنگاهداری به سهامداری به همراه نظارت عالیه در راستای 
13افزایش پرداخت مستمری صندوق ها رویکرد دولت سیزدهم است

 فروش اوراق گواهی 
 با سود 23 درصد 

از امروز
 نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده 

در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است

حمایت دولتی از کشاورزان با آغاز خرید توافقی برنج
»ایران« گزارش می دهد

خرید توافقی برنج در سالی که با افزایش تولید همراه بوده است می تواند بازار عرضه و تقاضای این محصول را بهبود بخشد

حمایت از کارخانه هایی که با ظرفیت زیر ۵0 درصد کار می کنند
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از اقدامات دولت سیزدهم برای تسهیل در فعالیت های صنعتی خبر داد

صادرات 20 میلیارد دالری محصوالت پتروشیمی تا پایان سال
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در گفت وگو با »ایران«: در دولت قبل شاهد سقوط سرمایه گذاری در صنعت نفت بودیم

-  در حالی که ظرفیت پتروشیمی در اواخر دولت قبل به 9۰ میلیون تن رسیده بود، قراراست تا 5 سال دیگر این میزان به ۱35 میلیون تن برسد
- میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت در دولت روحانی به یک صدم رسید، یعنی از 3/7 میلیارد دالر به 37 میلیون دالر!

- ۱4 مجوز سفارشی پتروشیمی دولت قبل در دولت سیزدهم ابطال شد
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