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ارائه طرح دو فوریتی ادغام
سازمان توسعه تجارت و گمرک
ایران در مجلس

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح
بــه زودی و احتمــاال تــا هفتــه آینــده تقدیــم
هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی
میشــود ،افــزود :ایــن طــرح در راســتای
جلوگیــری از مــوازی کاری و کوچــکســازی
دولــت و بــا توجــه بــه مصوبــه کمیســیون
تلفیــق بودجــه ســال  97توســط تعــدادی از
نماینــدگان تهیــه شــده اســت.
هتلها تا مهر  ۹۷گران نمیشوند

آخرین اصالحات قانون مالیات های مستقیم

برابــر آخریــن اصالحــات قانــون مالیــات هــای مســتقیم و باســتناد آنچــه کــه در مــاده  ۲۷۲ایــن
قانــون آمــده ؛ همــه ی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه بــر اســاس آخریــن اظهارنامــه تســلیمی
خــود  ،فــروش یــا خدمــات آن هــا بیــش از ۵میلیــارد تومــان و یــا جمــع دارایــی هــای آن هــا بیــش
از  ۸میلیــارد تومــان باشــد  ،مکلــف بــه ارائــه ی صــورت هــای مالــی حسابرســی شــده بــرای عملکــرد
ســال  ۱۳۹۶خواهنــد بــود  .زمــان ارائــه ی صــورت هــای مالــی یــاد شــده همــراه اظهارنامــه ی
عملکــرد  ( ۹۶تــا پایــان خــرداد  ۹۷بــرای اشــخاص حقیقــی و تــا پایــان تیــر  ۹۷بــرای اشــخاص
حقوقــی کــه ســال مالــی آن هــا منتهــی بــه اســفند  ۹۶اســت) و یــا ســه مــاه پــس از مهلــت انقضــای
ارائــه ی اظهارنامــه هــای بــه شــرح فــوق مــی باشــد  .ضمنـ ًا در صــورت عــدم انجــام تکلیــف مقــرر
در مــاده فــوق  ،مشــمول جریمــه ای معــادل  %۲۰مالیــات متعلــق خواهنــد بــود .
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تورم سال  ۹۶تک رقمی
است /باید شفافیت بانکها در
ترازنامهها را بیشتر کنیم

رییــس جمهــور در پنجــاه و هفتمیــن مجمــع
ســالیانه بانــک مرکــزی بیــان داشــت :دو
ســال پشــت ســر هــم ،دارای تــورم تــک
رقمــی بودیــم و خواســت مــن از بانــک
مرکــزی ایــن اســت کــه ایــن راه را بــرای
ســال آینــده ادامــه دهــد .تعــداد کشــورهایی
کــه دارای تــورم دو رقمــی هســتند ،بــه تعــداد
انگشــتان دســت نیســت .ثبــات اقتصــادی
بایــد بــر مبنــای ثبــات کاری باشــد.
در تجارت زعفران هفدهم هستیم

چرخش تجاری به یورو
رییــس جامعــه هتلــداران ایــران اعــام کــرد:
برنام ـهای بــرای گرانتــر شــدن نــرخ اقامــت
وجــود نــدارد و قیمــت هتلهــای کشــور تــا
مهــر مــاه ســال  ۹۷افزایــش نمییابــد.

شــاید جالــب باشــد بدانیــد برغــم آنکــه ایــران
 %80زعفــران جهــان را تولیــد مــی کنــد تنهــا
 %3.7از گــردش  8میلیــارد دالری زعفــران در
دنیــا را در اختیــار دارد.

معافیت مالیات حقوق بگیران در
سال آینده  ۱۵درصد رشد کرد

اعزام هیات تجاری اتاق ایران به
کشور پاکستان

موضــوع معافیــت مالیاتــی حقــوق کارکنــان
کــه پیشتــر در الیحــه از ســوی دولــت
 ۲میلیــون تومــان پیشــنهاد شــده بــود در
مجلــس تــا  ۲میلیــون و  ۳۰۰هــزار تومــان
از مالیــات معــاف شــد کــه رشــد  ۱۵درصــدی
نســبت بــه الیحــه بودجــه  ۹۷دارد.

بــا درخواســت رئیــسکل بانــک مرکــزی و دســتور وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ثبتســفارش
واردات کاال بــا دالر ممنــوع اعــام شــد .بــا توجــه بــه اینکــه ایــران بــه واســطه تحریمهــای آمریــکا از
مکانیســم تســویه دالر نمیتوانــد اســتفاده کنــد ،سیاسـتگذاران تصمیــم بــه حــذف دالر و جایگزینــی
ســایر ارزهــا گرفتهانــد.
از اثــرات اجرایــی شــدن ایــن تصمیــم ،از یکســو انتقــال تامیــن مالــی واردات از صرافــی بــه شــبکه
بانکــی و از ســوی دیگــر کاهــش نقــش دالر در تجــارت اســت.
بــا توجــه بــه آنکــه عمــده جریــان تجــاری ایــران بــر مبنــای ارزهــای دیگــر بهخصــوص یــورو اســت،
تصمیــم اخیــر را میتــوان چرخشــی از دالر بــه ســوی یــورو در عملیــات تجــاری ایــران توصیــف
کــرد .ایــن تصمیــم حلقــه اولی ـهای اســت کــه در ادامــه بــا جایگزینهــای دیگــری تکمیــل میشــود

1

اتــاق بازرگانــی ایــران در نظــر دارد یــک
هیئــت تجــاری در معیــت وزیــر محتــرم امــور
خارجــه از  ۲۰لغایــت  ۲۳اســفند ماه ســالجاری
بــه کشــور پاکســتان بــه منظــور برگــزاری
همایــش تجــاری و نشســت هــای دو جانبــه
اعــزام نمایــد .جهــت هماهنگــی 021-۸۵۷۳۲۳۷۲

پژوهش مبنای اصلی
تحقق اهداف

بیســت و ششــمین جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی در روزهای
پایانــی ســال بــه منظــور بررســی و ارزیابــی عملکــرد و دســتاوردهای
اتــاق در ســال  ۹۶و تدویــن نقشــه راه بــر مبنــای اهــداف اتــاق در ســال
 ۹۷در محــل اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی اســتان زنجان
برگــزار گردیــد مهنــدس غالمحســین جمیلــی ریاســت اتــاق زنجــان در
ایــن نشســت ضمــن ابــراز خوشــحالی و رضایــت از وفــاق و همــکاری
اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق  ،یــادآور شــد نتایــج بدســت آمــده ی
امــروز در هــر حــوزه ای نتیجــه ی تــاش  ،همراهــی و همفکــری همــه
ی اعضــا بــوده اســت و اگــر ایــن مهــم حفــظ شــود فردایــی پــر بارتــر
و موفــق تــر را تجربــه خواهیــم کــرد  .رئیــس اتــاق بازرگانــی زنجــان
احســاس مســئولیت و انجــام وظایــف را در هــر جایگاهــی بســیار پــر
اهمیــت عنــوان کــرد و افــزود انجــام وظایــف تبییــن شــده در هــر
حــوزه ای توســط مســئولین آن حــوزه حرکــت ســازمانی را بــا رضایــت
نســبی همــراه کــرده و رســالت هــا و وظایــف ذاتــی آن ســازمان را بــه
مطلــوب تریــن شــکل ممکــن در مســیر رونــق و ترقــی هدایــت مــی
کنــد  .مهنــدس جمیلــی ضمــن ارئــه ی گــزارش کامــل و جامعــی
از عملکــرد اتــاق زنجــان در ســال  ۹۶اذعــان داشــت اتــاق بازرگانــی
زنجــان بــا حضــور در  ۲۰۱جلســه مهــم در ســطح اســتانی و ملــی
توانســته ضمــن ابــراز و انتقــال مطالبــات و نقطــه نظــرات بخــش
خصوصــی در تصمیمــات حــوزه هــای مختلــف نیــز ســهیم باشــد  .وی
همچنیــن بــه برخــی فعالیــت هــای مهــم و اساســی اتــاق از جملــه
برگــزاری دوره هــای ضــروری بــرای دانــش اموختــگان  ،شــکل گیــری
تشــکل هــا و انجمــن هــای کاربــردی و برگــزاری جلســات و نشســت
هــای مهــم بــا حضــور مســئولین اســتانی و ملــی اشــاره کــرد و افــزود
بــر اســاس گــزارش واحــد صــدور کارت  ،امســال شــاهد رشــد صــدور
کارت بازرگانــی و کارت عضویــت در اتــاق بــوده ایــم کــه نشــان از
فراگیــر شــدن مقولــه ی تجــارت و بازرگانــی مــی باشــد .وی همچنیــن
ازصــدور ۱۱۴۰گواهــی مبــدا توســط اتــاق زنجــان در ســال  ۹۶خبــر داد
و ابــراز داشــت ایــن حجــم از صــدور گواهــی مبــدا معــادل ۲۰۳میلیــون
دالر ارزش صادراتــی اســتان مــی باشــد .ایشــان ادامــه داد اتــاق زنجــان
در ســال  ۹۶موفــق بــه کســب رتبــه نخســت در حــوزه ی آمــوزش در
بیــن اتــاق هــای سراســر کشــور شــد کــه در مقایســه بــا ســایر کالن
شــهرها و اســتان هــا  ،ایــن موفقیــت از ارزش باالیــی برخــوردار بــوده و
حاکــی از تــاش و عملکــرد کاربــردی واحــد آمــوزش اتــاق مــی باشــد .
مهنــدس جمیلــی واحــد امــور بیــن الملــل را بــه عنــوان ویتریــن اتــاق
عنــوان کــرد و ابــراز داشــت خوشــبختانه بــا حضــور در نمایشــگاه هــای
متعــدد از جملــه آرتیجیانــای میــان ایتالیــا  ،دموتکــس آلمــان و عمــان
و کنیــا اقدامــات قابــل توجهــی در معرفــی محصــوالت و حضــور در
مجامــع بیــن المللــی برداشــته ایــم وی همچنیــن عــدم تحقــق برخــی

از رســالت هــا و وظایــف را ناشــی از تحــت تاثیــر بــودن تغییــرات و
تعامــات بــا ســایر دســتگاه هــای اجرایــی عنــوان کــرد  .رئیــس اتــاق
بازرگانــی زنجــان در پایــان ضمــن ارائــه ی برنامــه هــای اتــی اتــاق در
ســال جدیــد بــه نقــش پژوهــش در تحقــق اهــداف اشــاره کــرد و افــزود
تاســیس برخــی انجمــن هــا از جملــه انجمــن جوانــان  ،انجمــن دانــش
بنیــان و انجمــن صادرکننــدگان فــرش و بســیاری از تشــکل هــای
دیگــر و همچنیــن برپایــی نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســامی در
کربــا و آرتــی جیانــای ایتالیــا در ســال آتــی در دســتور کار قــرار دارد .
مقــدم فردنائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی زنجــان نیــز در ادامــه بــه
اهمیــت حضــور پــر رنــگ نماینــدگان اتــاق در محافــل مختلــف از
جملــه هیــات هــای حــل اختــاف اشــاره کــرد و تاکیــد نمــود از جملــه
مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در اســتان عــدم اگاهــی از قوانیــن مــی
باشــد وی ادامــه داد آگاهــی و بهــره منــدی از بنــد  ۳مــاده  ۲۴۴مرجــع
رســیدگی بــه کلیــه اختــاف هــای مالیاتــی حــق مســلم صاحبــان
صنایــع مــی باشــد کــه نقــش و وظیفــه اتــاق بازرگانــی ایجــاب مــی
کنــد ضمــن اطــاع رســانی مفــاد ایــن مــاده طــی برنامــه ریــزی
هــای پربــازده  ،نماینــدگان خــود را نیــز جهــت حضــور در جلســات
بــه فعــاالن اقتصــادی در ســال جدیــد معرفــی نمایــد .کالنتــری نائــب
رئیــس دوم اتــاق نیــز ضمــن اشــاره بــه تجربــه حضــور در نمایشــگاه
آرتــی جیانــا در ســال جــاری اذعــان داشــت حضــور در چنیــن نمایشــگاه
هــای گســترده ای ضمــن همــه ی پیامدهــا دیــد وســیعی نســبت بــه
بازارهــای جهانــی بــه مــا مــی دهــد چــرا کــه بــا لمــس محصــوالت
تولیــد شــده در کشــورهای مختلــف بــه ســهولت مــی توانیــم بــه ذائقــه
مــردم دنیــا و حتــی کیفیــت محصــوالت پــی ببریــم  .حــاج علــی اکبری
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق زنجــان نیــز خواســتار برگــزاری جلســات
و نشســت هــای مختلــف در راســتای بهبــود و رســیدگی بــه مســائل روز
گردیــد و عنــوان داشــت ارائــه ی گزارشــات از عملکــرد هــا و اطــاع
رســانی مصوبــات هیــات رئیســه بــه اعضــای دیگــر هیــات نماینــدگان
بایــد ســر لوحــه امــور قــرار گیــرد  .ضرغامــی عضــو دیگــری از هیــات
نماینــدگان اتــاق غفلــت از مشــکالت را غیرقابــل قبــول عنــوان داشــت
و افــزود مرتفــع ســاختن موانــع پیــش رو جــز بــا همــکاری هــای
دلســوزانه محقــق نمــی شــود و از جملــه مســئله ای کــه امــروز بایــد
بــه ان ارج نهیــم داشــته هــا و دســتاوردهای خودمــان بویــژه نیــروی
انســانی توانمنــد اســت.
گفتنــی اســت ســایر اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق نیــز ضمــن ابــراز
خرســندی از همــکاری هــا و پیگیــری هــای مجدانــه برنامــه هــا ی
اتــاق بازرگانــی و طــرح نقطــه نظــرات و پیشــنهادات خــود پیرامــون
مســائل  ،خواســتار هماهنگــی و تعامــات بیــش از پیــش کلیــه اعضــای
هیــات نماینــدگان اتــاق در اتخــاذ تصمیمــات آتــی شــدند .

معلوم نیست گالیه او به
چه کسی است!

معــاون اول مــی گویــد امــروز بیــش از
1400دســتورالعمل دســتوپاگیر و مزاحــم بهبــود
شــرایط کسـبوکار در کشــور داریم.طبیعــی اســت
کــه وضعیــت کسـبوکار کشــور بهبــود پیــدا نکنــد

کار آفرینان کسر از
خدمت می گیرند

تندگویــان ،معــاون ســاماندهی جوانــان وزارت
ورزش و جوانــان عنــوان داشــت :افــرادی کــه در
حــوزه اشــتغال آفرینــی فعــال باشــند حداقــل تــا 6
مــاه کســر از خدمــت مــی گیرنــد.

واردات انواع میوه به
جز  ۶مورد ممنوع شد

مرکــز واردات و امــور مناطــق آزاد و ویــژه گمــرک
بــا ابــاغ بخشــنامه ای بــه گمــرکات سراســر
کشــور ورود انــواع میــوه هــا بــه غیــر از  ۶میــوه
نارگیــل ،آنانــاس ،انبــه ،مــوز ،منگوتیــن و پاپایــا را
ممنــوع اعــام کــرد.
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مشارکت در پروژه های خدمات
فنی و مهندسی اندونزی

وظیفه سازمان فنی و حرفهای
ایجاد شغل نیست

مدیــرکل فنــی و حرفــهای اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه فنــی و حرفــهای اســتان زنجــان
متناســب بــا نیــاز جامعــه ،آموزشهــای مهارتــی دارد ،گفــت :وظیفــه ســازمان فنــی و حرف ـهای
ایجــاد شــغل نیســت .محمدرضــا انصــاری بــا بیــان اینکــه فنــی و حرف ـهای اســتان زنجــان
توجــه ویــژه ای بــه نقــاط ضعــف و قــوت جامعــه دارد  ،گفــت :در ایــن راســتا آموزشهــای
مهارتــی منطبــق بــا نیازهــای روز جامعــه ب ـهکار آمــوزان و عالقهمنــدان ارائــه میشــود .وی
اظهــار کــرد :ســازمان فنــی و حرفـهای اســتان زنجــان نســبت بــه آمــوزش صنعــت جوشــکاری
در آب برنامهریــزی الزم را دارد کــه ایــن صنعــت در ســطح کشــور و خــارج از کشــور جایــگاه
شــغلی خوبــی را دارد .وی همچنیــن افــزود آمــوزش جوشــکاری در آب در ســد گالبــر بــرای
عالقهمنــدان و کار آمــوزان ارائــه میشــود .انصــاری تأکیــد کــرد :زیرســاخت خوبــی در اســتان
بــرای آموزشهــای مهارتــی وجــود دارد و در ســال جــاری هــم ایــن مهــم اجــرا شــده اســت
و مهارتآمــوزی و بــاال بــردن کیفیتهــای آموزشــی متناســب بــا نیازهــای اســتان از اهــداف
اصلــی اداره فنــی و حرفـهای اســت .وی افــزود :وظیفــه ســازمان فنــی و حرفـهای ایجــاد شــغل
نیســت و رســالت واقعــی آن ارائــه آموزشهــای مهارتــی متناســب بــا نیــاز بــازار کار اســت.
انصــاری ابــراز کــرد :توجــه بــه آموزشهــای مهارتــی مؤلفــه مهــم در ایجــاد اشــتغال اســت
و ســازمان فنــی و حرف ـهای اســتان بــر تحقــق ایــن امــر مهــم تأکیــد جــدی دارد .وی گفــت:
ایجــاد شــغل در جامعــه نیازمنــد طــی شــدن فرایندهایــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود و در
ایــن میــان آموزشهــای مهارتــی موردنیــاز در فرصتهــای شــغلی جدیــد بــرای عالقهمنــدان
اســتان زنجــان متناســب بــا بــازار کار ارائــه آمــوزش داده شــود.

دولــت اندونــزی برنامــه ریــزی نمــوده تــا در طــول برنامــه هــای توســعه ای تــا ســال  2025بالــغ
بــر  500میلیــارد دالر در زیــر ســاخت هــای خــود هزینــه نمایــد کــه فرصــت مناســبی بــرای شــرکت
هــای خدمــات فنــی و مهندســی اســت  .در ایــن راســتا مــی تــوان در فعالیــت هــای نظیــر مطالعــه
و طــرح هــای توجیهــی  ،اجــرای پــروژه هــا  ،مشــاور فنــی  ،طراحــی و معمــاری  ،مدیریــت پــروژه
 ،مرمــت و نگهــداری زیرســاخت هــا و ســایر مــوارد مشــارکت نمــود .
راه ورود شرکت های خدمات فنی و مهندسی به بازار اندونزی
بــرای مشــارکت در پــروژه هــای اندونــزی در حــوزه هــای مختلــف الزم اســت بــه اشــکال ذیــل
اقــدام نماییــد
 ثبــت شــرکت در اندونــزی بصــورت صــد در صــد خارجــی یــا بــا مشــارکت شــریک اندونزیایــی .بــرای مشــارکت در مناقصــات  ،شــرط الزم ثبــت شــرکت خارجــی در اندونــزی مــی باشــد .
 مراجــع بــه ســایت هــای وزارتخانــه هــا و شــرکت هــای متولــی پــروژه و تکمیــل فرآینــد ثبــتنــام بــرای قــرار گرفتــن در ونــدور لیســت (آدرس ســایت هــای مرتبــط در ســایت رایــزن بازرگانــی
بــه آدرس  Indonesia.tpo.irموجــود اســت  .در ایــن صــورت اطالعــات پــروژه هــای مختلــف
بــرای شــرکت هــای واجــد شــرایط بصــورت مرتــب ارســال مــی گــردد .
 ایجــاد دفتــر در اندونــزی بــرای رصــد پــروژه و برقــراری ارتبــاط بــا شــرکت هــای پیمانــکاری ووزارتخانــه هــای مرتبــط و افــراد کلیــدی بــرای اخــذ پــروژه هــا بعنــوان پیمانــکار دوم .
 مشــارکت در نمایشــگاه هــا ی مرتبــط (مشــخصات نمایشــگاه هــا ی اندونــزی در ســایت رایــزنبازرگانــی بــه آدرس فــوق قابــل دســترس مــی باشــد )

توزیع اسکناس نو برای شب عید

مالیات تولیدی ها به نفع دولت و بنگاهها

 6ماه کسری خدمت جوانان درسمن ها

تسهیالت برای رونق اشتغالزایی

توزیــع اســکناس نــو در اســتان تهــران از روز
دوشــنبه  ۲۱اســفند مــاه ســال جــاری آغــاز و در
ســایر اســتانها تحــت نظــارت ناظــران پولــی
بانــک مرکــزی مســتقر در مراکــز اســتانها و
از طریــق شــعب منتخــب تعییــن شــده انجــام
میشــود

افزایــش ســهم مالیــات از درآمدهــای دولــت،
یکــی از نقــاط قــوت ســازمان امــور مالیاتــی در
چنــد ســال اخیــر بــوده اســت .بــا ایــن حــال،
برخــی از تولیدکننــدگان و بنگاههــای اقتصــادی
همــواره گالیههایــی را مبنــی بــر فشــار مالیاتــی
بــر ایــن قشــر مطــرح کردهانــد.

بــا توافــق وزارت ورزش و جوانــان و ســتاد کل
نیروهــای مســلح ،جوانــان فعــال در ســازمانهای
مردمنهــاد ،میتواننــد تــا  ۶مــاه کســری
خدمــت دریافــت کننــد کــه ایــن میــزان کســری
در شــرایط خــاص بــرای آندســته افــراد قابــل
افزایــش نیــز خواهــد بــود.

معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
گفــت :امســال حــدود  12هــزار میلیــارد تومــان
تســهیالت بــرای رونــق اشــتغالزایی بــه
شــهرهای کمتــر از  10هــزار نفــر اختصــاص
یافتــه اســت کــه بــا کارمــزد کمتــر از  6درصــد
بــه متقاضیــان داده میشــود.
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ورشکستگی آب داریم نه بحران خبرانهم

بــرای مشــکالت متعــدد ،ازجملــه مشــکالت حــوزه آب ،محیطزیســت و خــاک از واژه
«بحــران» اســتفاده میکننــد .بحــران موقعیــت حــاد یــا حالــت حــدی را نشــان میدهــد
کــه همــه نیروهــا در آن موقعیــت کنــار هــم آمــده و حــل مشــکل میکننــد تــا سیســتم
را بــه حالــت اولیــه برگرداننــد و یــا شکســت میخوردنــد .نمونــه آن ســاختمان پالســکو
اســت .در ایــن بحــران ســاختمانی ،همــه بــرای حفــظ ســاختمان تــاش کردنــد ،بعــد
از فروپاشــی ،بحــران جدیــد یــا همــان نجــات آتشنشــانها پیــش آمــد کــه آنهــم
شکســت خــورد .ورشکســتگی بــه معنــای کمبــود منابــع اســت و در ایــن حالــت بدهــی
سیســتم از موجــودی سیســتم بیشــتر اســت .در اینجــا دلیــل و بهانهتراشــی مهــم نیســت.
وضعیــت کنونــی مملکــت میگویــد مــا بـه انــدازه آنچــه تخصیــص دادهایــم منابــع آبــی
نداریــم.

کارگروه بنگاههای کوچک و متوسط
در اتاق اکو ایجاد میشود

نماینــدگان ایرانــی کمیتــه صنعــت ،ســرمایهگذاری
و بنگاههــای کوچــک و متوســط اکــو در اتــاق
ایــران ،پیشــنهاد دادنــد کارگروهــی بــرای پیگیــری
مســائل بنگاههــای کوچــک و متوســط در اتــاق اکــو
تشــکیل شــود کــه ایــن پیشــنهاد بــه تاییــد همــه
اعضــای ایــن کمیتــه رســید.

توزیع سبد کاال از هفته آینده

اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی
استان زنجان

https://t.me/zccima_ir

024-33463770-4

www.zccima.ir

024-33463777

irdirector@zccima.ir

edu.zccima.ir

سیگنال جدید «وام» برای متقاضیان
مسکن

در شــرایط ورشکســتگی ،منابــع قابــل جبــران و بازگشــت نیســت امــا در بحــران ممکــن
اســت سیســتم بــه حالــت قبــل برگــردد .در ورشکســتگی احیاپذیــری کامــل ممکــن
نیســت و در اینجــا بخشــی از تــوان بــه احیاپذیــری و بخشــی بــه ســازگاری برمیگــردد.
مــا بایــد شــرایط را بپذیریــم .در کنــار احیــا و ســازگاری ،تغییــر نــوع نگــرش الزم اســت.
اینکــه آب نیســت را بایــد بپذیریــم و ایــن تغییــر نگــرش اســت و بایــد حــوزه هایــی از
جملــه کشــاورزی را بیــش از پیــش مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم .
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بــازار وام اوراق مســکن در روزهــای پایانــی ســال 1396
بــه ســه دلیــل مختلــف دچــار تغییــرات جدیــد و بدیعــی
شــده اســت کــه نتیجــه و ماحصــل آن بــه وجــود آمــدن
دو امتیــاز بــرای آن دســته از خریــداران مصرفــی مســکن
اســت کــه بنــا دارنــد در ســال آینــده وارد بــازار شــده و از
مســیر خریــد وام  ۱۴۰میلیــون تومانــی اوراق ،صاحبخانــه
شو ند .

سود سهام عدالت تا پایان سال

از نگاه اکونومیست
وزیــر کار :هفتــه آینــده و در آســتانه ســال نــو ســبد
حمایــت غذایــی بــرای  ۱۱میلیــون نفــر توزیــع میشــود
ارزش ســبد در ایــن نوبــت باالتــر اســت و ۵۰ - ۴۰
میلیــارد تومــان بیشــتر از دفعــات گذشــته ،اعتبــار بــرای
آن در نظــر گرفت ـه شــده اســت.
رشــد اقتصــادی  5.7درصــد  ،تــورم  13.5درصــد ،تــراز بودجــه بــا کســری معــادل 2
ثبتسفارشهای دالری گذشته
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی  ،اکونومیســت نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران در ســال ۲۰۱۸
معتبراست
را  ۷/۵درصــد اعــام کــرده اســت و بــا ایــن حســاب تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه را
 5879دالر بــه ازای هــر نفــر بــرآورد کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه برابــری قــدرت
خریــد  22هــزار و  60دالر میشــود .اکونومیســت همچنیــن از رســیدن تــورم ایــران
بــه  13.5درصــد در ســال  2018خبــر داده و جمعیــت را  82میلیــون نفــر تخمیــن زده
اســت .ضمــن ایــن کــه تــراز بودجــه را بــا کســری معــادل  2درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی بــرآورد کــرده اســت .در ویژهنامــه اکونومیســت آمــده اســت« :الفــاظ خصمانــه
ثبــت ســفارش هــای قبــل از تاریــخ ممنوعیــت دالر بیــن ایــران و دولــت ترامــپ در مــورد برجــام شــعله خواهــد کشــید و خــود توافــق در
مشــکلی نــدارد وســازمان توســعه تجــارت از روز گذشــته معــرض خطــر قــرار خواهــد گرفــت .آزادســازی اقتصــادی و اجتماعــی محتاطانــه نیــز
درخواســت ثبــت ســفارش دالری را انجــام نمــی دهــد ادامــه خواهــد یافــت .ثمــرات اصالحــات (اقتصــادی) قیمتهــای پاییــن نفــت را جبــران
خواهنــد کــرد».
البتــه ایــن امــر تاثیــری در واردات کشــور نــدارد.
4

کارمنــدان شــاغل در دســتگاههای اجرایی و بازنشســتگان
کشــوری و همچنیــن روســتاییان و عشــایری کــه
مددجــوی کمیتــه امــداد و ســازمان بهزیســتی نیســتند تــا
قبــل از اتمــام ســال جــاری ســود ســهام عدالــت مربــوط
بــه ســال مالــی  ۱۳۹۵را دریافــت خواهنــد کــرد.

میزان تسهیالت برای نوسازی  ۱۰۰هزار
واحد مسکونی فرسوده

مدیرعامــل شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران از
تخصیــص  ۵هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــا ســود ۹
درصــد ،بــرای ســاخت  ۱۰۰هــزار واحــد مســکونی بــا وام
 ۵۰میلیــون تومانــی در بافــت فرســوده خبــر داد.

