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دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 2/000(137.000

151.000

174.949

19.500

37.087

5.205.660

) 500/000( 51.150.000

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

92/010

76.211

16.000.000 26.500.000

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با خراسان تشریح کرد:

دالیلمخالفتسازمانامورمالیاتیبامالیاتبرسودسپردهها
رب گوجه روی مسیر نزولی
قیمت رب گوجه فرنگی که در مرداد امسال با
وجودافتشدیدقیمتگوجه تا 22هزارتومان
هم رشد کرده بود ،روی مسیر نزولی قرار گرفته
واکنونتامحدوده 17هزارتومانهمپایینآمده
است.حتیرشدشدیدقیمتگوجهدرآذرودی
همنتوانستبهافزایشحبابقیمتربنسبت
به گوجه فرنگی منجر شود .اکنون که با نزدیک
شدنبهفصلگرما،مجدد قیمتگوجههمروی
مسیرنزولیقرارگرفته،نبایدانتظارتوقفروند
نزولیقیمتربراداشت.

بازار خبر

کاهش 800میلیوندالریپوشاک
قاچاق
فارس-سخنگویستادمرکزیمبارزهباقاچاقکاال
وارزباتاکیدبراستمرارطرحمبارزهبابرندهایمحرز
پوشاک قاچاق گفت :براساس برآورد ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز میزان پوشاک قاچاق از
 2.6میلیاردبه 1.8میلیارددالرکاهشیافتهاست.

جهش ۱۰۰میلیونمترمکعبی
مصرفگازدرپیسرمایشدید
تسنیم  -با رشد  ۱۰۰میلیون مترمکعبی مصرف
گاز بخش خانگی و تجاری در روز گذشته نسبت به
روزهــای قبل ،بار دیگر مصرف گاز بخش خانگی
و تجاری به مــرز  ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز
رسید .محمد عسگری ،سخنگوی شرکت ملی گاز
ایران اظهار کــرد :مصرف گاز در بخش خانگی و
تجاری،روزگذشتهنسبتبهروزهایقبل،بارشدی
بیش از  20درصدی مواجه شد و با جهشی 100
میلیونمترمکعبیبه590میلیونمترمکعبرسید.

سبدسفارشاتبوئینگ
بعد از ۵۸سال ،در ژانویه «صفر» شد
ایبنا  -بوئینگ در ادامه بدبیاریهای خود پس از
وقوع دو سانحه هوایی مرگبار برای « ۷۳۷مکس»،
ماه گذشته هیچ سفارش جدیدی نداشت تا فروش
ماهیانه این شرکت بعد از  ۵۸سال صفر شود .به
گزارش رویترز ،پس از توقف تولید و زمین گیر شدن
هواپیماهای  ۷۳۷مکس این شرکت که روزگاری
ُپرفروشترینمحصولبوئینگمحسوبمیشد،این
نخستینبارازسال ۱۹۶۲استکه درژانویهکامال
دستخالیمیماند.

حسین بردبار -رئیسکلسازمانامورمالیاتی
معتقد است گرفتن مالیات از سود سپرده های
بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور منطقی
نیستوکاهشتورموحذففاصلهنرختورمونرخ
سودبانکیمیتواندمنطقیباشد،جزئیاتبیشتر
دراینخصوصوسرانجامالیحهمالیاتبرعایدی
سرمایهرادرگفتوگویخراسانبادکترامیدعلی
پارسادرادامهمیخوانید:
کشور به دلیل اجرانشدن مالیات بر
عایدی سرمایه هزینه می دهد ،شما فرموده
بودید که این الیحه تا پایان شهریور نهایی و به
مجلس فرستاده می شود .علت این که هنوز به
مجلسنرفتهچیست؟

ببینید ،ما به عنوان زیرمجموعه وزارتخانه ،دوماهپیشآنرابهآقایوزیر{اقتصاد}تقدیمکردیم
و دو ماه هم آقای وزیر درقالب وزارتخانه با اعضای
دانشگاهی و دستگاه هــای دیگری که دعوت
کردهبودند،آنرابررسیونهاییوبهعنوانالیحه

تقدیمدولتکردند،حاالبایدببینیمکهدرفرایند
دولت و مجلس چه می شود ،بنابراین ما کارمان
راانجامدادیم.

دیــدگــاه خــود شما دربـــاره ایــن که
مالیاتبرسودسپردههایبانکیدراینموضوع
بیاید،چیست؟

بــه لحاظ تئوری می شــود همه طــور صحبتکرد ولی شرایط اجــرا متفاوت اســت ،من فکر
می کنم درشرایطی که نــرخ ســود سپرده
بانکی بیش از تــورم باشد  ،حتما مالیات
بر سود سپرده بانکی جای بحث و طرح و
عملیاتیشدنداردولیهماکنون
که فاصله بین نرخ تورم ِ باالی
 35درصد و نرخ سود بانکی
زیر  20درصد زیاد است،
عمال به لحاظ شرایط ،
زمانمناسبیبرایطرح
اینموضوعنیست.

بازگشتقدرتمندبورس
بهروندصعودی
شاخص کل خیال استراحت ندارد؟!

شاخص کل بورس تهران که بعد از ریزش
روز دوشنبه ،نگرانی هایی در خصوص
تداوم روند صعودی ایجاد کرده بود ،دیروز با
قدرتبهمسیرصعودیبازگشتتاهمچنان
امیدواری برای ثبت رکوردهای جدید در
بازار سرمایه باقی بماند.
به گ ــزارش خــراســان ،در پایان معامالت
دی ــروز ،شاخص کل بــورس دیــروز با رشد
حدود  12هزار واحدی ،یک رکورد جدید
را ثبت کرد و بر قله  459هزار واحد ایستاد.
همزمان بــا رشــد  2.7درص ــدی شاخص
کــل ،شاخص کــل هــم وزن  2.5درصــد و
شاخص کل فرابورس هم  2.6درصد رشد
کرد .در بورس غول های معدنی یعنی گل
گهر و چادرملو ،شرکت مخابرات ایــران،
پتروشیمیپارس،ملیمس،سرمایهگذاری
غدیر و بانک ملت بیشترین تاثیر مثبت را بر
شاخص گذاشتند.
در بــازار دیــروز حدود  210سهم از حدود
 613سهم فعال بــازار صف خرید شدند.
یعنی حدود یک سوم سهم ها به صف خرید
رسیدند .البته در سوی دیگر برخی سهم ها
نیز روند نزولی و بعضا صف فروش را تجربه
میکنند.
بازگشت بازار به مسیر صعودی در حالی بود

که روز دوشنبه شاخص کل فرابورس حدود
هفت هــزار واحــد ریــزش داشــت و ناتوانی
نقدینگی در جمع کردن صف فروش برخی
سهمها،نگرانیهایی رادرخصوصاحتمال
ورود به روند نزولی ایجاد کرد .سهم های
خودرویی مخصوصا سایپا که طی روزهای
اخیر به نوعی به نماگر و پیشتاز بازار تبدیل
شده بود هم طی روز دوشنبه صف فروش
شد و دیــروز هم نتوانست به روند صعودی
بازگردد .عالوه بر آن ،موضوع دوطرفه شدن
بازارازاوایلاسفندهمقطعیشدهبود.البته
حرف و حدیث های زیادی درباره کم و کیف
راه انــدازی ابــزار فروش تعهدی و دوطرفه
شدن بازار وجود دارد .مخصوصا آن که گفته
می شود این ابزار جدید به صورت آزمایشی
روی تعداد محدودی از سهم ها راه اندازی
خواهد شد.
بنابراین نگرانی ها از این موضوع کاهش
یافت .ضمن آن که حجم نقدینگی موجود
در بازار ،باز هم راه را بر فشار فروش بست
و صف هــای خرید قابل توجه در بیش از
یک سوم بــازار ایجاد کرد .کارشناسان در
پیش بینی انتهای مسیر صعودی بورس،
ناکام مانده اند اما بسیاری از آن ها با توجه
به حجم ورود پول به بــازار و افزایش تعداد
کدهای بورسی جدید ،احتمال تداوم رشد
را پایین ارزیابی نمی کنند .وزیر اقتصاد هم
بهتازگیدرمصاحبهای،حبابیبودنبورس
را تایید نکرد.

ولی این موضوع بــرای سپرده های
کالن ممکن است مصداق داشته باشد ،چون
وقتی که رقم باال می رود ،بحث متفاوت می
شود{میزان دریافت سود و درآمد ایجاد شده
خیلیزیادتراست}.

ببینید  ،خرد و کالن ندارد.شما فرض کنید
که پولی در بانک گذاشته اید و 18درصد سود
می گیرید ولی تورم  35درصد پولت را
می خورد...

وقتی سپرده کالن می شود
عایدیسرمایهبیشترایجادمیکند...

نه  ،عایدی سرمایه چیز دیگریاســت ،وقتی کــه سرمایه
دراقتصاد می گویند،
مــنــظــور پـــول نیست،
یعنیاسکناسنیست،
عایدی سرمایه برای
ملک یا سهام و مواردی

است که از محل نگهداری و تغییر قیمت آن ها
چیزیگیرتمیآیدولیاسکناسکهبهآنچیزی
اضافه نمی شود ،بنابراین ماهیت عایدی سرمایه
ندارد ،پس بحث مالیات بر عایدی سرمایه حتما
بحثدرستیاستولیبحثشماموضوعدیگری
است.
حداقل دربـــاره مالیات بر مجموع
درآمــد باید این موضوع دیــده شــود ،زیــرا در
بسیاریازکشورهادرحالاجراییشدناست.

منطقمالیاتبرمجموعدرآمدکهمجموعهمهدرآمدها محاسبه می شود ،منطق روشنی است
ولیبازمتغیرسودسپردههایبانکی،متغیربسیار
مهمی است که در تصمیم گیری درباره آن باید
خیلی از چیزها را با هم درنظر گرفت و خوبی ها و
بدی هایش را کنار هم گذاشت .من فکر می کنم
هم اکنون حتما مضراتش بیشتر از خوبی هایش
است ،البته با وضعیت کنونی که نرخ تورم 35
درصدوسودبانکیزیر 20درصداست.

ارزهای دیجیتال دوباره در مسیر صعودی قرار گرفتند

 3دلیلرشداخیربیتکوین
ارزشبیتکوینبهدالیلینظیر
اظهاراتحمایتگرایانهرئیس
کل بانک مرکزی آمریکا درباره
ارزهـــای دیجیتال و نیز پناه
آوردن سرمایه گذاران جهانی
از تبعات شیوع کرونا به دارایی
های امن ،به بیش از  10هزار
دالر رسید که باالترین سقف در
پنجماهگذشتهاست.
به گزارش خراسان ،حدود دو
ماهیمیشودکهارزدیجیتالی
بیت کوین ،روند کلی صعودی
را در پیش گرفته است .با این
حال ،این ارز در روزهای اخیر،
نرخ  10هزار دالر را نیز رد کرد
تابهباالتریننرخخوددرپنجماه
اخیر رسیده باشد .به گزارش
«ارز دیجیتال» در این شرایط
تحلیلگرانمعتقدندروندمیان
مــدت بیت کوین از نزولی به
صعودیتغییرپیداکردهاست.
رشد اخیر بیت کوین بعد از آن
رقم خورد که جروم پاول رئیس
بانک مرکزی آمریکا ،دربــاره
ارزهای دیجیتال صحبت کرد.
وی در واکــنــش بــه انتقادات
مطرحشدهدرکنگرهاینکشور
مبنی بر پیشرفت سریع چین
در حـــوزه ارزهــــای دیجیتال
و لــزوم کار روی مطالعات این
ارزها در آمریکا گفت که فدرال

اخبار

همتیبااشارهبهدرگیریهمزمانبا
دشمنانخارجیوفرصتطلبانداخلی
اعالمکرد:

نیمی از توان بانک مرکزی درگیر
رانت خواران داخلی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که درگیر عده
ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر
ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند ،گفت:
 ۵۰درصــد تــوان ما صرف خنثی کــردن توطئه
رانت خواران داخلی می شود .به گزارش تسنیم،
عبدالناصرهمتیبهرادیواقتصادگفت:متاسفانه
در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم های همه
جانبه دشمنان خارجی ،ما درگیر عده ای فرصت
طلب و رانــت خــوار هستیم که سعی بر ایجاد
التهاب در جو روانی جامعه دارند .وی افزود :پر
واضــح که است سرچشمه این حرکات منفی،
خارج از ایران است که اجازه نمی دهند تعادل
در سیستم اقتصادی ایجاد شود 50 .درصد توان
ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی
می شود .همتی از تالش بانک مرکزی در مقابله
با پول شویی و اختالس های داخلی خبر داد و
افزود :با اقدامات مناسب و شفاف سازی سعی
می شود از رانــت و پول شویی و ثــروت انــدوزی
فرصت طلبان جلوگیری و آسایش و رفاه را برای
مردم فراهم کنیم.

قفل آزادراه تهران شمال
پس از  23سال باز شد

فازنخستبزرگترینپروژهعمرانی
کشورسرانجامبهبهرهبرداریرسید

رزرو بــه طــور جــدی در تالش
برای پشت سر گذاشتن چین
در توسعه ارزهــای دیجیتالی
اســت .این اظهارات تقریب ًا بر
خــاف اظــهــارات قبلی وی در
خصوص نبود نیاز بــه توسعه
ارزهای دیجیتالی است .البته
ازآنجاکهآمریکابهدنبالایجاد
«درهایپشتی/بهطورخالصه
بهمعنیسازوکارهایکنترلی»
روی نوآوری های تکنولوژیکی
اســت ،برخی معتقدند که این
اظهارات آن طور که برداشت
میشودکام ً
المثبتنیست.
در این حال ،یکی دیگر از دالیل
رشدبیتکویندرروزهایاخیر
را می توان در یک مسئله فنی
در حوزه این رمز ارز دانست .به
تازگی پاداش بالک های بیت
کوین در رویــدادی که هر چهار
ســال یک بــار رخ می دهــد و به
«هاوینگ» معروف است ،نصف

شده ،موضوعی که تولید بیت
کوین را  50درصد کاهش می
دهد.بنابراینکمبوداینرمزارز
مهم دیجیتال دنیا ،قیمت آن را
افزایشدادهاست.
عاملدیگررشداخیربیتکوین
کهالبتهتاحدودیمتفاوتازدو
عاملقبلیاست،بهبالتکلیفی
سرمایه گـــذاران درخصوص
سرمایه گــذاری در بــازارهــای
دیگر به دلیل شیوع کرونا و پناه
آوردن به دارایی های امن نظیر
ارزهایدیجیتالبرمیگردد.
به گفته تحلیل گران ،هم اینک
 10هــزار دالر یک مــرز روانــی
بــــرای بــیــت کــویــن محسوب
می شــود و در صورتی که این
رمـــزارز بتواند خــود را بــاالی
 10ه ــزار دالر نگه دارد ،آن
گاه صعود به قله های باالتر به
دلیلخریدهایبیشترمحتمل
خواهدبود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

سرانجام پس از  23سال انتظار ،منطقه یک
آزادراه تهران  -شمال به صورت آزمایشی افتتاح
شد .اگر چه نرخ عــوارض این آزادراه مشخص
نشده ،اما گفته می شود کمتر از  50هزار تومان
خواهد بود.
دو روز قبل بــود کــه رئیس جمهور در مراسم
سخنرانی  22بهمن خبر غیر منتظره ای داد و
گفت« :من همین جا به وزارت راه و شهرسازی
دستور میدهم که جاده عظیم تهران ـ شمال
را که تکمیل شده از فردا ( ۲۳بهمن) بهصورت
ی باز کند .اوایل اسفند نیز این جاده مهم
آزمایش 
که یکی از افتخارات مهندسی ایران است ،افتتاح
خواهد شــد» .دیــروز ایــن مهم پس از  23سال
به وقوع پیوست و این آزادراه شاهد بازگشایی
آزمایشی بــود .به گــزارش خبرگزاری فــارس،
منطقه یک آزادراه تهران  -شمال از بزرگراه همت
پس از تقاطع آزادگان منشعب میشود و در مسیر
 33کیلومتری تا سهراهی شهرستانک در جاده
قدیم کندوان ادامــه دارد .پس از آن خودروها
وارد جاده قدیم کندوان می شوند و طی مسیر
میکنند و سپس میتوانند در منطقه مرزنآباد
وارد منطقه  4آزادراه تهران  -شمال شوند .به
گــزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خادمی
معاون وزیر راه ،ساخت این قطعه  ۶۵کیلومتری
مسیر تهران تا چالوس معادل حدود یک ساعت و
نیم زمان سفر را کوتاه خواهد کرد.
پیشبینی شده است که در مدت بهر هبرداری
آزمایشی ،مسیر در طول روز برای ساعاتی باز
باشد که از قبل اطــا عرســانــی مـیشــود .نرخ
عوارضی این آزادراه طبق اعالم مسئوالن وزارت
راه و شهرسازی شناور و در طول ایام هفته متفاوت
است .البته به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از
مسئوالن وزارت راه ،فع ً
ال برای تردد آزمایشی از
خودروهای عبوری عوارض دریافت نمیشود.
همچنین خادمی معاون وزیر راه آن را کمتر از 50
هزار تومان بیان کرده است.
طبق وعده وزیر راه در پی دستور رئیس جمهور،
قطعه یک آزادراه تهران-شمال هفته اول اسفند
امسال با حضور دکتر روحانی افتتاح خواهد شد.

