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ایران و ترکیه دالر را حذف میکنند
رؤســای جمهــوری اســامی ایــران و ترکیــه در
تماســی تلفنــی تاکیــد کردنــد کــه جزئیــات
بکارگیــری و اســتفاده از پــول ملــی دو کشــور در
معامــات مشــترک نهایــی شــده و آمــاده اجــرای آن
هســتند؛ حرکتــی کــه مــی توانــد جهشــی در همــکاری
هــای اقتصــادی تهــران  -آنــکارا ایجــاد کنــد .روحانــی در ایــن
گفــت وگــوی حــدود یــک ســاعته دربــاره راه هــای توســعه بیــش از پیــش همــکاری هــای تهــران و آنــکارا در
حــوزه هــای دوجانبــه ،منطقــه ای و بیــن المللــی رایزنــی و گفــت وگــو کــرد .رئیــس جمهــور ترکیــه نیــز در ایــن
تمــاس تلفنــی بــا بیــان اینکــه موضــوع بکارگیــری پــول ملــی دو کشــور در معامــات مشــترک نهایــی و آمــاده اجــرا
اســت ،گفــت :ایــن موضــوع مــی توانــد روابــط اقتصــادی دو کشــور را وارد مرحلــه نوینــی کنــد.

تراز تجاری کشور منفی ماند

طــی  ۱۱ماهــه ســال جــاری  ۴۱میلیــارد و  ۶۹۰میلیــون دالر
کاال صــادر شــده و  ۴۷میلیــارد و  ۶۵۷میلیــون دالر کاال بــه
کشــور وارد شــده کــه نشــان میدهــد تــراز تجــاری هنــوز
منفــی اســت .هرچنــد بــه دلیــل افزایــش دالر در بهمــن
مــاه تــراز تجــاری مثبــت شــده کــه طبیعت ـ ًا تکافــوی تــراز منفــی
 ۱۰مــاه اول ســال را نمــی کنــد.

شماره حساب بانکی ایرانیان ( شبا )
کــد شــبا ،یــا "شــماره حســاب بانکــی ایرانيــان" ،بــه منظــور
تســهیل و استانداردســازی مبــادالت بیــن بانکــی و بینالمللــی
بانکهــای کشــور ،توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی
ایــران مطابــق بــا اســتاندارد  ISO-13616طراحــی شــده
اســت .از ایــن شــماره هــم اینــک در برخــی از مبــادالت
بیــن بانکــی اســتفاده مــی شــود .بــا ایــن حــال ،طبــق اعــام
بانــک مرکــزی بــه زودی در همــه ســامانههای پرداخــت
بیــن بانکــی منحصــراً از ایــن شــماره حســاب اســتفاده خواهــد
شد".شــبا" یــک شناســه منحصــر بــه فــرد بــرای هــر حســاب بانکــی در جهــان اســت کــه بــا رعایــت
قواعــد "شــماره حســاب بانکــی بینالمللــی ( ")IBANشــامل  ۲۶کاراکتــر تولیــد میشــود.
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اقتصاد بازار آزاد محیط زیست را نابود می کند؟

خیــر! محیــط زیســت کاالی لوکــس اســت؛
تنهــا پــس از رســیدن بــه حداقلــی از ثــروت
اســت کــه مــردم بــه فکــر توجــه بــه آن مــی
افتنــد (منحنــی کوزنتــس).

در  11مــاه امســال؛ صــدور
ضمانــت نامــه صنــدوق
ســرمایه گــذاری صنایــع
کوچــک  71درصــد رشــد
داشــت.

آذری جهرمــی وزیــر ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات :تــا
پایــان ســال آینــده۲ ،
میلیــون ایرانــی اینترنــت ۲۰
مگابیتــی مــی گیرنــد.

کلیــه اشــخاص حقوقــی ،
صاحبــان مشــاغل گــروه اول
و صاحبــان مشــاغل مشــمول
اجــرای قانــون مالیــات بــر
ارزش افــزوده

ساعت کاری گمرکات افزایش یافت
تمهیــدات گمــرک ایــران در روزهــای پایانــی
ســال ،همچنیــن عــاوه بــر افزایــش ســاعت
کاری در گمــرکات ،در روزهــای تعطیــل نیــز
شــیفت هــای کاری برقــرار اســت .

نمایشــگاه  ITBبرلیــن
بــه عنــوان یکــی از ســه
نمایشــگاه معتبــر گردشــگری
در جهــان ،بــا حضــور ۱۸۰
کشــور آغــاز بــه کار کــرد.

بــرای ایــام نــوروز ،ســقف
برداشــت اســکناس از
دســتگاههــای خودپــرداز بــه
 ۵۰۰هــزار تومــان افزایــش
یافتــه اســت.

فراخــوان وزارت ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات بــرای
شناســایی اشــخاص حقوقــی
دارای صالحیــت ومتقاضــی
تســهیالت اشــتغال روســتایی

پژو  ۲۰۰۸باالخره به تولید رسید
وزارت صنعــت آمــار تولیــد پــژو  ۲۰۰۸را ۱۹۷۱
دســتگاه اعــام کــرد ،بــه ایــن ترتیــب تنهــا
بــه انــدازه  ۱۲.۵درصــد تعهــدات فــروش ایــن
خــودرو ،تولیــد صــورت گرفتــه اســت.

چشــم انــداز توســعه آب آســیا:
رتبــه ی پنجــم کشــور ایــران
در اســتخراج آب هــای
زیرزمینــی پس از کشــورهای
هنــد ،چیــن ،آمریکا و پاکســتان

سخنگوی کمیسیون کشاورزی
مجلــس  :شــیوع بیمــاری
آنفلوانــزای پرنــدگان یکــی
از اصلیتریــن دالیــل
اســتیضاح حجتــی اســت

دومیــن نمایشــگاه اختصاصی
جمهــوری اســامی ایــران از
 1تــا  4تیرمــاه  97در شــهر
گنجــه جمهــوری آذربایجــان
برگــزار مــی شــود.

آگا

هانه رفتار کنیم

تحــول در نظــام مالیاتــی کشــور در ســال ۹۷
بــر اســاس  ۳پایــه جدیــد مالیاتــی کــه در
ســال جدیــد اضافــه خواهــد شــد .معاونــت
اقتصــادی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
در یــک گــزارش پیشــنهاد کــرده اســت کــه
«مالیــات بــر مجمــوع درآمــد»« ،مالیــات بــر
عایــدی ســرمایه بــا اولویــت مالیــات بــر عایــدی
امــاک» و «مالیــات بــر ســود ســپرده بانکــی»
بــه پایههــای مالیاتــی افــزوده شــوند.

نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت و تولیــد قطــر
در حــوزه هــای صنایــع غذایــی ،کشــاورزی،
نــان و آرد ،مهندســی ،لــوازم خانگــی و چــرم
و منســوجات  19الــی  22فروردیــن در دوحــه
قطــر برگــزار مــی گــردد.

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا ارســال
نامــه ای بــه ســازمان هــای  31اســتان کشــور
و جنــوب کرمــان اعــام کــرد بــر اســاس نامــه
دفتــر مقــررات و اســتانداردهای بازرگانــی
وزارت جهــاد کشــاورزی ،واردات محصــوالت
کشــاورزی منــوط بــه اخــذ مجــوز از ســازمان
تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی وزارت
جهــاد کشــاورزی در کنــار رعایــت مقــررات و
ضوابــط جــاری (قبلــی) شــده اســت.

عالقــه منــدان مــی تواننــد جهــت
کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره
 09196768933و 09120981985
تمــاس حاصــل نماینــد.

سرمایه مردم از بانک ها به صنعت وارد شود
ســعید یوســفی اصــل در نشســت مشــترک شــهردار و رئیــس شــورای شــهر زنجــان بــا اعضــای هیــأت مدیــره کانــون کارآفرینــان اســتان زنجــان
و مســئوالن پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه ،بــا اشــاره بــه ضــرورت فرهنــگ ســازی در بیــن مــردم بــرای ورود
ســرمایه هــای خــود بــه عرصــه تولیــد و صنعــت اظهــار داشــت :صــدا و ســیما در بحــث فرهنگســازی تاثیرگــذاری باالیــی دارد و بایــد عملکــرد
صــدا و ســیما در ایــن زمینــه مــورد بررســی قــرار داده شــود .وی بــا ابــراز اینکــه آمارهــا نشــان از ســرمایه گــذاری  ۵هــزار میلیــارد تومانــی در
بخــش صنعتــی اســتان در طــی دو ســال اخیــر مــی دهــد ،تصریــح کــرد :ســرمایه گــذاری مــردم زنجــان در بانــک هــا بالــغ بــر همیــن مبلــغ
اســت کــه اگــر ایــن حجــم از ســرمایه گــذاری مــردم در بانــک هــا و ســایر بخــش هــا بــه ســمت صنعــت و تولیــد ســوق پیــدا کنــد بســیاری از
مشــکالت اقتصــادی مــردم حــل خواهــد شــد .رئیــس کانــون کارآفرینــان اســتان زنجــان بــا اشــاره بــه ضــرورت فرهنــگ ســازی در بیــن مــردم
در ایــن زمینــه عنــوان کــرد :راهــکار حــل مشــکالت اقتصــادی مــی توانــد بــا تغییــر نگــرش مــردم اتفــاق بیفتــد .ایــن مقــام مســئول فعالیــت
کارآفرینــان را در بســتر فضــای کنونــی جامعــه دانســت و گفت:کارآفرینــان افــرادی هســتند کــه درایــن فضــای کســب و کار موجــود و بــه صــورت
عملیاتــی اقــدام بــه کارآفرینــی کردهانــد کــه انتقــال تجربیــات ایــن افــراد مــی توانــد فرهنــگ ســازی بــرای مــردم باشــد .یوســفی اصــل افــزود:
کانــون کارآفرینــان ایــن آمادگــی را دارد تــا بــا برگــزاری همایشــی کارآفرینــان برتــر کشــوری را بــرای عالقهمنــدان بــه راهانــدازی کســب و کار
معرفــی کنــد و آنهــا را در ایــن راســتا تشــویق کنــد .ایشــان یــادآور شــد  :کانــون کارآفرینــان اســتان زنجــان در راســتای فرهنــگ ســازی در بیــن
عالقــه منــدان بــرای ورود بــه عرصــه کارآفرینــی از کارآفرینــان برتــر کشــوری دعــوت کــرده و آنهــا را بــه زنجــان آورده و از تجربیــات آنهــا بــرای
عالقهمنــدان اســتفاده میکنــد.

مــاده  244مرجــع رســیدگی بــه کلیــه اختــاف
هــای مالیاتــی جــز در مــواردی کــه ضمــن
مقــررات ایــن قانــون مرجــع دیگــری پیــش
بینــی شــده  ،هیــات حــل اختــاف مالیاتــی
اســت .هــر هیــات حــل اختــاف مالیاتــی از
ســه نفــر تشــکیل خواهــد شــد -1 .یــک نفــر
نماینــده ســازمان امــور مالیاتــی  -2یــک نفــر
قاضــی  -3یــک نفــر نماینــده بــه انتخــاب
مــؤدی

شرایط جدید
فروش دالر به
مسافران

قنادان زنجانی برای تامین برخی مواد اولیه
نیازمند حمایت مسئوالن هستند
رســول محمــدی رئیــس اتحادیــه قنــادان شهرســتان زنجــان افــزود :قیمــت برخــی از مــواد اولیــه الزم بــرای تهیــه شــیرینی  40تــا  50درصــد
افزایــش یافتــه اســت امــا قیمــت انــواع شــیرینی بــرای نــوروز امســال افزایــش نمــی یابــد .وی تاکیــد کــرد :قیمــت تخــم مــرغ و روغــن کــه از
مــواد اولیــه و ضــروری بــرای تهیــه انــواع شــیرینی اســت افزایــش یافتــه و هیــح حمایتــی از ســوی جهــاد کشــاورزی بــرای ارائــه تخــم مــرغ
بــه نــرخ دولتــی بــه واحدهــای قنــادی انجــام نمــی شــود .رئیــس اتحادیــه قنــادان شهرســتان زنجــان اظهــار کــرد :امســال آزاد ســازی قیمــت
در ایــن صنــف بــه منظــور رقابــت بــرای افزایــش کیفیــت انجــام شــد ،امــا افزایــش قیمــت در زمــان حاضــر نمــی توانــد کیفیــت را ارتقــا دهــد.
محمــدی یــادآوری کــرد :واحدهــای قنــادی بــا آغــاز نــوروز بــا افزایــش میــزان تقاضــا در صــدد افزایــش تولیــد انــواع شــیرینی هســتند کــه از
ســوی دیگــر بــا افزایــش قیمــت انتظــار مــی رود دســتگاه هــا ذی ربــط در ارائــه تخــم مــرغ بــه قیمــت دولتــی بــرای ایــن صنــف اقــدام کنــد.
افزایــش ناگهانــی قیمــت تخــم مــرغ از اواخــر آذر امســال مصــرف کننــدگان ایــن فــرآورده را غافگیــر کــرده اســت و فعــاالن ایــن عرصــه ،مــوارد
بهداشــتی در برخــی از اســتان هــا و افزایــش نــرخ نهــاده هــای طیــور را از عوامــل افزایــش قیمــت آن بیــان کردنــد .جهــاد کشــاورزی و شــرکت
تعاونــی مرغــداران تخــم گــذار اقــدام بــه واردات ایــن فــرآورده بــه منظــور کاهــش قیمــت و رفــاه حــال مصــرف کننــدگان کردنــد کــه ایــن رونــد
بــه منظــور ثبــات قیمــت تخــم مــرغ در بــازار زنجــان ادامــه دارد .تخــم مــرغ هــای تنظیــم بــازار در اســتان وارداتــی از کشــور ترکیــه اســت.
 ،شهرستان زنجان دارای  120واحد قنادی فعال است.
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بانــک مرکــزی شــرایط جدیــد فــروش ارز در
بــازار را اعــام کــرد
خریــداران بــرای خریــد دالر بایــد مــدارک ذیــل
را همــراه داشــته باشــند:
-١اصــل پاســپورت و کارت ملــی -٢اصــل
عــوارض خــروج  -٣اصــل بلیــط  -٤ویــزا
بــه هــر نفــر  1000دالر ارز فروختــه مــی شــود.
بــرای کشــورهایی کــه نیــازی بــه ویــزا نــدارد
بــه هــر نفــر  500دالر داده مــی شــود.

میزان فرارهای مالیاتی در استان زنجان

 ۲۰درصد است

قابل توجه صاحبان صنایع  ،فعاالن اقتصادی
و اعضای محترم اتاق بازرگانی زنجان
لطفا در صورت عالقه مندی ،پاسخ سؤاالت ذیل را با ذکر مشخصات
از طریق تلگرام به شماره  +989908135949ارسال فرمایید

میرحیــدر رضــوی اظهــار داشــت 49 :پرونــده دارای
فــرار مالیاتــی در اســتان زنجــان شناســایی شــده
کــه مالیــات آنهــا بــه  100میلیــون تومــان هــم
نمیرســید امــا بــا بررســیها  12میلیــارد و 600
میلیــون تومــان بــرای آنهــا بــرگ تشــخیص صادر
شــده اســت .وی ابــراز کــرد :بــرای دریافــت مالیات
قصــد فشــار بــر روی مودیــان قبلــی را نداریــم و بــه
دنبــال شناســایی مودیــان جدیــد هســتیم کــه در
ایــن راســتا در ســال  95و  10ماهــه امســال 5
هــزار و  245واحــد جدیــد شناســایی شــدند و بــرای
آنهــا پرونــده تشــکیل شــده اســت .مدیــرکل امــور
مالیاتــی اســتان زنجــان میــزان فرارهــای مالیاتــی
را  20درصــد عنــوان کــرد و افــزود :بیشــتر ایــن
فرارهــای مالیاتــی بــه کارتهــای بازرگانــی مربــوط
میشــود .وی بــا اشــاره بــه برنامــه جلوگیــری
از ســوء اســتفاده کارتهــای بازرگانــی تصریــح
کــرد :بــا بررس ـیهایی کــه در ایــن حــوزه انجــام
میشــود  70نفــر از متقاضیــان کارت بازرگانــی
انصــراف دادنــد و دنبــال ذینفعــان هســتیم تــا
مالیــات را از آنهــا اخــذ کنیــم .رضــوی بــا اشــاره
بــه اینکــه مالیــات  25شــرکت مهــم زنجــان در
خــارج از اســتان پرداخــت میشــد بیــان کــرد:
واریــز مالیــات هفــت پرونــده بــه اســتان زنجــان
بازگشــته و باقــی پروندههــا در حــال بررســی
اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از دیگــر
مالیاتهــای جدیــدی کــه قــرار اســت احصــاء
شــود بــه خانههــای خالــی مربــوط میشــود
ابــراز کــرد :بــه همیــن منظــور بــرای شناســایی
واحدهــای خالــی در حــال مذاکــره بــا مســکن و
شهرســازی هســتیم.
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ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تاکیــد کــرده
رعایــت اســتانداردهای  85گانــه خودرویــی کــه
اجــرای آنهــا از دی مــاه امســال برای خودروســازان
الزامــی شــده اســت ،تاییــد ســازمان ملــل را همراه
دارد و بازگشــت بــه اســتانداردهای پیشــین میســر
نیســت.

1

ـدم
ـی و عـ
ـم افزایـ
ـدم هـ
ـی عـ
ـان اصلـ
ـت درمـ
ـازی دولـ
ـک سـ
ـا کوچـ
آیـ

2

ـان
ـی نشـ
ـن المللـ
ـارت بیـ
ـوزه تجـ
ـران در حـ
ـگاه ایـ
ـای جایـ
ـدم ارتقـ
ـا  عـ
آیـ

3

ـود ؟
ـد بـ
ـا نخواهـ
ـا و نهادهـ
ـازمان هـ
ـی سـ
ـی در برخـ
کارایـ

ـت ؟
ـران نیسـ
ـرک ایـ
ـارت و گمـ
ـعه تجـ
ـازمان توسـ
ـی دوسـ
ـم افزایـ
ـدم هـ
از عـ

آیا بهتر نیست گمرک ایران زیر نظر وزارت صنعت ،معدن و تجارت اداره شود ؟

4

آیــا  ســازمان توســعه تجــارت ایــران و گمــرک ایــران هــر دو بــه

5

آیــا  وقــت آن نرســیده کــه از مــوازی کاری هــا در دولــت و تنــزل

دنبــال یــک هــدف مشــترک و واحــد نیســتند ؟
حــوزه صــادرات و واردات جلوگیــری کــرد ؟

خبری خوب برای بدهکاران بانکی
شرایط بخشودگی دیرکرد بدهی بانکی مشخص شد

  

کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال  96پیشــنهادی بــرای تســویه حســاب بدهــکاران بانکــی ارائــه کــرد کــه خوشــبختانه ایــن پیشــنهاد مــورد
تاییــد شــورای نگهبــان قــرار گرفتــه اســت .براســاس الیحــه بودجــه ســال آینــده ،تمامــی بدهــکاران بانکــی و موسســات مالــی اعــم از دولتــی و
خصوصــی کــه تــا پایــان شــهریور ســال  97براســاس قــرارداد اولیــه تســویه حســاب کننــد ،جرایــم ،دیرکــرد و ســود آن بخشــیده مــی شــود.الزم
بــه تاکیــد اســت کــه ایــن مصوبــه هیــچ محدودیــت ریالــی نــدارد و بدهــکاران بانکــی مــی تواننــد از ایــن قانــون اســتفاده کننــد و از همــه مهمتــر
بحــث ایــن مصوبــه اســتناد بــه قــرارداد اولیــه اســت کــه از دریافــت چندیــن برابــری جریمــه ،دیــر کــرد و ســود مرکــب جلوگیــری مــی کنــد.

مقاصد برتر تجارت ایران
صــد مقصــد عمــده صــدور کاالهــای ایرانــی معرفــی شــدند .ایــن صــد مقصــد  ۹۹ /۹درصــد از ارزش و وزن صــادرات ایــران در یــازده
مــاه منتهــی بــه بهمــن را بــه خــود اختصــاص دادهانــد و ارزش صــادرات بــه ایــن کشــورها در مــدت زمــان مذکــور معــادل  ۴۱میلیــارد
و  ۶۲۶میلیــون دالر اســت کــه نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته بــا رشــد بیــش از  ۵درصــدی روبــهرو بــوده اســت.چین،
اماراتمتحدهعربــی ،عــراق ،ترکیــه بفروشــند کــه متوســط قیمــت هــر تــن کاالی صادراتــی ،کرهجنوبــی ،هنــد ،افغانســتان ،پاکســتان ،تایلنــد
و اندونــزی  ۱۰مقصــد اول تجــارت ایــران هســتند از میــان  ۱۰۰مقصــد صادراتــی در یــازده مــاه منتهــی بــه بهمــن امســال ۱۰ ،کشــور آخــر
جــدول عبارتنــد از :مجارســتان ،شــیلی ،اتیوپــی ،کنگــو ،گینــه ،نــروژ ،اوگانــدا ،بــاروس ،لیبریــا و قبــرس.
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نائــب رییــس اتــاق ایــران و چیــن بــا بیــان
ایــن کــه میــزان مبــادالت دو کشــور در ،۲۰۱۷
 ۳۷.۲میلیــارد دالر بــوده اســت گفــت :واردات از
چیــن فقــط بایــد از طریــق تجــار و آن هــم بــا
داشــتن کارت بازرگانــى انجــام شــود بنابرایــن
واردات بــا روش هــاى دیگــر قاچــاق اســت.
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قائــم مقــام ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا
بیــان ایــن کــه اخــذ مالیــات بــر مــازاد دارایــی
بانــک هــا بــر اســاس قانــون اســت گفــت:
ایــن کــه کمیتــه ای تشــکیل شــود و خواســتار
عــدم دریافــت ایــن مالیــات یــا کــم شــدن
میــزان آن شــود غیــر قانونــی اســت.
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بــر اســاس اعــام معاونــت بیــن الملــل اتــاق
ایــران ،ســفارت ایــران در کویــت از فــروش 83
هــزار کانتینــر دســت دوم  20فــوت و  40فــوت،
توســط شــرکت کویتــی آیفــون خبر داده اســت.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره
 021 – 85730000تمــاس حاصــل نماییــد.

پویش خانه تکانی و مدیریت
مصرف آب توسط بانوان
زنجانی آغاز شد
رســول امامــی در همایــش آغــاز اجــرای ایــن پویــش کــه در ســالن اجتماعــات شــرکت بــرق منطقــه ای زنجــان و بــا حضــور بانــوان صنعــت
آب و بــرق ایــن اســتان برگــزار مــی شــد اظهــار کــرد :ایــن پویــش بــه همــت شــرکت آب و فاضــاب و بــا مشــارکت فعــال بانــوان در آســتانه
ســال نــو و آغــاز فصــل خانــه تکانــی در منــازل برگــزار مــی شــود .وی بــا بیــان اینکــه بــه خاطــر خانــه تکانــی منــازل میــزان مصــرف آب نیــز
افزایــش مییابــد گفــت :بــا اجــرای ایــن پویــش در صــدد هســتیم بــا فعالیــت بانــوان بــه عنــوان ســفیران آب در منــازل  ،میــزان مصــرف آب
در ایــن ایــام کاهــش یابــد .امامــی جلــب افــکار عمومــی و یــادآوری ارزش نعمــت حیاتــی آب را از جملــه اهــداف دیگــر اجــرای ایــن پویــش
اعــام کــرد و افــزود :بانــوان جامعــه آیندهنگــری خوبــی داشــته و بــه همیــن دلیــل همــکاری خوبــی از خــود در ایــن زمینــه نشــان میدهنــد.
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان زنجــان بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه بانــوان در جامعــه و نقــش
الگویــی آنــان بــرای اعضــای خانــواده گفــت :بــا توجــه بــه ایــن تفاســیر و بــرای بهرهگیــری از ســرمایه اجتماعــی بانــوان پویــش خانــه تکانــی
و مدیریــت مصــرف آب راه انــدازی شــده اســت.
بــرای خریــد آجیــل  ،مقــداری از آن در مشــت خــود
بریزیــد و کمــی منتظــر بمانیــد  ،ســپس آجیــل را
خالــی کنیــد اگــر روی دســت شــما رنــگ پــس داده
باشــد  ،نشــانه غیــر بهداشــتی بــودن آن اســت

مجید حسینی نژاد
 چهره سال استارتآپی ایران

پورمختــار ،عضــو کمیســیون قضایــی مجلــس:
براســاس مصوبــه کمیســیون قضایــی دیگــر چــک
حامــل صــادر نخواهــد شــد و چکهــا از ایــن پــس
فقــط بــه نــام افــراد صــادر میشــود .
موسســه منابــع جهانــی گفــت :نســبت مصــرف آب مجیــد حســینی نــژاد ،بنیانگــذار علیبابــا از طــرف
بــه عرضــه آن تــا ســال  ،2020در اغلــب مناطــق هفتهنامــه شــنبه و بــا مشــورت بخــش قابلتوجهــی
ایــران افزایــش بیــش از  40درصــدی و در مــواردی از فعــاالن اکوسیســتم اســتارتآپی کشــور ،بــه عنــوان
افزایــش بیــش از  80درصــد خواهــد داشــت.
کارآفریــن برتــر ســال 96انتخــاب شــد.
اســتراتژی تبلیغاتــی برنامــه ای بــرای اقنــاع مشــتری
بــه خریــد کاال و خدمــات بــکار میــرود کــه شــامل،
مزایــای محصول،مشــتریان شــاخص ،روش هــای
آگاه کــردن و توجــه بــه بودجــه ی مشــتریان اســت.

خبرانهم داخلی اکترونیکی

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

ایران به مدت  ۵سال از روسیه و
قزاقستان گندم وارد خواهد کرد

ایــران موافقــت کــرده کــه از روســیه و قزاقســتان
ســاالنه یــک میلیــون متریــک تــن گنــدم خردیــداری
کنــد .ایــن گنــدم بــه آرد تبدیــل و ســپس از ایــران
صــادر خواهــد شــد .ممنوعیــت واردات گنــدم کــه در
ســال  ۲۰۱۶بــرای حمایــت از مصــرف داخلــی برقــرار
شــده ،هنــوز پابرجاســت .کاوه زرگــران ،رئیــس کمیتــه
کشــاورزی ســازمان تجــارت ایــران ،طــی مصاحبـهای
در مســکو گفــت :اگــر کارخانـهداران خصوصــی ایــران
بتواننــد وامهایــی بــرای خریــد گنــدم بگیرنــد ،ممکــن
اســت ارســال محمولههــا از پایــان مــاه آینــده شــروع
شــود.

تعرفه های گمرکی سال  ۹۷تعیین شد

مقررات واردات گوشی تلفن
همراه مسافری و تجاری

صــادرات شــیرینی و شــکالت در  11مــاه نخســت
امســال نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل ،از نظــر
ارزشــی  21درصــد و از نظــر وزنــی  121درصــد
افزایــش یافــت.
وزیــر انــرژی روســیه :اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
کــه روســیه رهبــری آن را بــر عهــده دارد ،در مــاه
مــی (اردیبهشــت) مــی توانــد ایــران را بــه عنــوان
یــک عضــو جدیــد در ایــن اتحادیــه بپذیــرد.

مســافرانی کــه بــه ایــران وارد مــی شــوند در صورتــی
کــه خــارج از کشــور گوشــی همــراه خریــداری کــرده
باشــند ،موظــف هســتند تلفــن همــراه خــود را در بــدو
ورود بــه گمــرک محــل ورود اظهــار کننــد.

بــا همــکاری بانــک مرکــزی آییــن نامــه ایجــاد
بانــک هــای خارجــی در مناطــق آزاد بــه صــورت
جامــع تــر و دقیــق تــری تهیــه و بــه کمیســیون
اقتصــادی مجلــس ارجــاع داده شــد.

فیلیپ کاتلر
ـور،
ـل تصـ
ـات قابـ
ـکل تبلیغـ
ـن شـ
بهتریـ
حرفهایــی اســت کــه مشــتریان
راضــی در مــورد شــما میزننــد.
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بــا تصویــب هیئــت وزیــران ،مجمــوع حقــوق گمرکــی
و ســود بازرگانــی کاالهــا جهــت درج در کتــاب
مقــررات صــادرات و واردات ســال  ۱۳۹۷تعییــن
شــد .دولــت بــا توجــه بــه سیاســت راهبــردی خــود
در حمایــت از تولیــد و اشــتغال و ضــرورت حمایــت
منطقــی و همـه جانبــه از تولیــدات داخــل کــه همــواره
مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری نیــز بــوده اســت و
پــس از هماهنگــی بــا کلیــه دســتگا ه هــای ذیربــط،
پیشــنهادهای تغییــرات تعرفــه ای را مــورد بررســی
و تصویــب قــرار داد .براســاس ایــن مصوبــه ،حقــوق
ورودی  ۳۲۸قلــم کاال افزایــش و  ۱۳۳ردیــف کاهــش
یافــت و  ۶۳۹ردیــف شــامل اصــاح شــرح تعرفــه،
حــذف ،ایجــاد و اصــاح مندرجــات ذیــل یادداشــت
هــای فصــول کتــاب مقــررات صــادرات و واردات
(بــدون تغییــر حقــوق ورودی) تعییــن شــد.

