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ممنوعیت خرید کاالهای
خارجی دارای تولید داخل

هیــات وزیــران خریــد کاالهــای خارجــی دارای تولیــد
داخــل را بــرای کلیــه دســتگاه هــای دولتــی ،نهادهــای
عمومــی دولتــی و غیردولتــی و کلیــه طــرف هــای معامله
آنهــا براســاس فهرســتی کــه از ایــن کاالهــا تهیــه و بــه
تأییــد دولــت رســیده اســت ،ممنــوع اعــام کــرد.

حمایت وزارت خارجه از
فعاالن اقتصادی

024-33463770-4

وعده میدهم فضای کسب و زبان فارسی به گوگل مپ
اضافه شد
کار را اصالح کنم
وزیــر صنعــت ابــراز داشــت اکســیر
حیــات بخــش اقتصــاد ایــران توجــه
بــه علــم و دانشــی اســت کــه در
همیــن پــارک هــای فنــاوری شــکل
میگیــرد .بایــد فضــای کســب و کار
بــرای حضــور اســتارت آپهــا اصــاح شــود و ایــن نــوع شــرکت هــا فعــال
شــوند .وعــده مــی دهــم در دوره مســئولتیم همــه تالشــم را بــه کار بگیــرم
تــا ایــن کار محقــق شــود .شــرکت هــای دانــش بنیــان بــدون اتصــال بــه
بــازار و عرضــه محصــول محکــوم بــه فنــا هســتند و بایــد تمــام تــاش
خــود را بــه کار بگیریــم تــا اینهــا را بــه هــم متصــل کنیــم.

گــوگل بــا انتشــار فهرســتی ،بــه
میلیونهــا کاربــر در جهــان ایــن
نویــد را داده اســت تــا بــا اســتفاده
از زبــان مــادری خــود بــه گشــتن و
یافتــن مســیرهای مــورد نظــر خــود
در گــوگل مــپ بپردازنــد .در ایــن فهرســت ،نــام زبــان فارســی نیــز آمــده
اســت .زبانهــای اضافهشــده در تمامــی نســخههای گــوگل مــپ از جملــه
اندرویــد ،iOS ،مــک ،وینــدوز و نســخه وب قابــل دسترســی اســت .جــز
زبــان فارســی کــه بــرای مــا حائــز اهمیــت خواهــد بــود ،از دیگــر زبانهــا
میتــوان بــه آذربایجانــی ،ارمنــی ،ایســلندی ،ترکــی و ازبکــی اشــاره کــرد.

[#نفت امسال گران میشود]

قیمتهــای نفــت امســال احتمــاال تحــت تاثیــر اختــاالت در عرضــه و توافــق
کاهــش تولیــد اوپــک و غیراوپــک افزایــش خواهــد یافــت امــا تردیدهــا نســبت
بــه آینــده ایــن پیمــان چندجانبــه و رشــد تولیــد آمریــکا ممکــن اســت رونــد رشــد
قیمتهــا را متوقــف کنــد .در نظرســنجی رویتــرز از  ۳۱اقتصــاددان و تحلیلگــر
پیشبینــی شــد قیمــت هــر بشــکه نفــت برنــت در ســال  ۲۰۱۸بــه حــدود ۶۴
دالر میرســد؛ در حالــی کــه در فوریــه قیمــت  ۶۳دالر پیشبینــی شــده بــود.
میانگیــن قیمــت نفــت برنــت از ابتــدای ســال  ۲۰۱۸تاکنــون  ۶۷.۱۸دالر بــوده
اســت.

وزارت خارجــه در بیانیــهای بــه جهــت اجــرای بیانــات
اخیــر رهبــری درخصــوص حمایــت از کاالی ایرانــی و
تولیــد ملــی ،آمادگــی خــود را بــرای حمایــت از فعــاالن
اقتصــادی و تســهیل گســترش ارتباطــات اقتصــادی و
تجــاری در ســطحی گســترده در جهــان اعــام کــرد.

مهلت تعویض کارت ملی به
هیچ عنوان تمدید نمیشود

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:
ضمــن ثبــت نــام  ۴۲میلیــون ایرانــی بــرای دریافــت
کارت ملــی هوشــمند مهلــت باقــی مانــده بــرای دریافــت
کارت ملــی هوشــمند تــا پایــان خــرداد مــاه بــوده و
تحــت هیــچ شــرایطی ایــن زمــان تمدیــد نخواهــد شــد.

جــواد صالحیاصفهانــی ،اســتاد اقتصــاد دانشــگاه
ویرجینیاتــک گفــت :یکــی از ریشــههای عمیــق
بیــکاری در ایــران مســاله ارزان بــودن ســرمایه
اســت .وقتــی کــه قیمــت انــرژی خیلــی ارزان
اســت باعــث مــی شــود ســرمایه نســبت بــه کار
ارزان شــده و تولیــد بیشــتر ســرمایهبر شــود چــون
ســرمایه اســت کــه از انــرژی اســتفاده میکنــد.
مضافـ ًا ،وقتــی کــه درآمــد صــادرات شــما از تولیــد
نیســت و از رانــت نفــت و گاز اســت ،ایــن باعــث
میشــود ســرمایههایی کــه اکثــراً از خــارج وارد
میشــوند نســبت بــه نیــروی کار ارزان شــود.
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واکنــش ســیف بــه  ۵۰۰۰هــزار تومانــی شــدن
دالر :تــراز ارزی کشــور در وضعیــت مناســبی
اســت و بــر مبنــای رونــد متغیرهــای بنیادیــن،
مســیر بلندمــدت بــازار دچــار عــدم تعــادل و
کســری نخواهــد بــود .امــا همــه تقاضــای امــروز
بــازار ناشــی از مصــارف واقعــی نبــوده و انتظــارات
نقــش مهمــی ایفــا میکنــد؛ لــذا حساســیت
زیــادی بــه تحــوالت غیراقتصــادی وجــود دارد و
عمــا نوســانات کوتــاه مــدت بــازار را ایــن بخــش
از تقاضــا شــکل مــی دهــد .البتــه خصیصــه
تقاضــای مذکــور ،موقتــی بــودن آن اســت.

در ســفر رییــس جمهــور کشــورمان بــه
ترکمنســتان ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
چهــار ســند همــکاری بــا همتــای ترکمنســتانی
خــود امضــا کــرد .ایــن اســناد در بخــش هــای
همــکاری هــای صنعتــی ،تجــاری و گمرکــی و
تشــکیل شــورای مشــترک بازرگانــان ایرانــی-
ترکمنــی توســط محمــد شــریعتمداری و همتــای
ترکمنســتانی امضــا شــد .بــر اســاس ایــن تفاهــم
نامــه هــا دو طــرف بــر همــکاری هــای صنعتــی
 ،تجــاری  ،گمرکــی و تشــکیل شــورای مشــترک
بازرگانــان ایرانــی  -ترکمنــی تاکیــد کردنــد.

[

]

#مدیران باید در عمل به
شعار سال پیشقدم باشند

علــی وقــف چــی در جلســه شــورای اداری شهرســتان زنجــان بــه نــام گــذاری ســال جــاری بــه نــام 'حمایــت از کاالی ایرانــی' اشــاره کــرد و افــزود :اگــر دغدغه
رفــع مشــکالت جوانــان ،اشــتغال و ناهنجــاری هــای اجتماعــی را داریــم یکــی از اساســی تریــن راه هــا ،مصــرف کاالی داخلــی اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه مســائل حــوزه شهرســتان زنجــان اشــاره کــرد و ادامــه داد :انتظــار ایــن اســت کــه توســعه طــرح فاضــاب شــهر
زنجــان براســاس اولویــت و لحــاظ ترکیــب جمعیتــی در مناطــق مختلــف انجــام پذیــرد چــرا کــه مشــکل فاضــاب بیشــتر در نقاطــی اســت کــه تراکــم جمعیتــی
باالیــی دارنــد .وقــف چــی اظهــار کــرد :در ارتبــاط بــا دفــع پســماند روی در شــهرک صنعتــی روی نیــز کارهــای اساســی تــا کنــون انجــام شــده اســت و انتقــال
پســماند از ایــن شــهرک قطعــی شــده بنابرایــن الزم اســت مســئوالن جهــت تســریع در عملیاتــی شــدن ایــن موضــوع تــاش کننــد.
نزدیــک پنــج میلیــون تــن پســماند صنعتــی ســرب و روی در مــکان کنونــی شــهرک صنعتــی تخصصــی روی زنجــان انبــار شــده اســت و بــه گفتــه کارشناســان
محیــط زیســت ،بزرگتریــن خطــر زیســت محیطــی اســتان زنجــان محســوب مــی شــود و شــهرک صنعتــی روی در  15کیلومتــری جنــوب شــهر زنجــان و در
کنــار جــاده بیجــار قــرار دارد .بــه دنبــال ایجــاد دغدغــه و نگرانــی عمومــی مــردم زنجــان در خصــوص تبعــات و مضــرات پســماندهای ویــژه ،از  6ســال گذشــته
موضــوع ســاماندهی و جابجایــی ایــن پنــج میلیــون تــن فیلتــر کیــک مطــرح شــده و در دســتور کار مســئوالن قــرار گرفتــه اســت.
نماینــده مــردم شهرســتان هــای زنجــان و طــارم در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه اتحــاد و همدلــی بیــن مســئوالن اســاس انجــام کارهــا اســت،
گفــت :نــگاه مــا مــچ گیــری نیســت بلکــه نــگاه مــا پیگیــری اســت چــرا کــه نماینــدگان بــر اســاس قانــون اساســی حــق نظــارت بــر امــور را دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــر اســاس ظرفیــت هــا عملکــرد خــود را بســنجیم ،خاطرنشــان کــرد :ســربلندی کشــور مســتلزم تــاش مجدانــه و شــبانه روزی تــک
تــک مدیــران و مســئوالن متناســب بــا ظرفیــت هــای موجــود اســت.

کسب و کارهای نوبنیاد برای تحقق
شعار سال حمایت شود

مهــرداد ســلطانی معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار زنجــان افــزود :تحقــق ایــن شــعار ،فعالیــت حــوزه هــای مختلفــی
را در بــر مــی گیــرد و الزم اســت کــه اقشــار و گــروه هــای گوناگــون بــرای فراهــم کــردن زیــر ســاخت هــا و فرهنــگ ســازی
مــورد نیــاز آن دســت بــه کار شــوند .وی یادآورشــد :ســال هاســت کــه فراهــم ســازی زمینــه خریــد کاالی داخلــی در کشــور
مطــرح اســت ،امــا همــواره مشــکلی وجــود داشــته اســت .ســلطانی اظهــار کــرد :بــی توجهــی بــه کیفیــت تولیــد داخلــی یکــی از
مــواردی اســت کــه همــواره بــه مانعــی در برابــر خریــد کاالی ایرانــی تبدیــل شــده اســت .معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار زنجــان گفــت :بــا آنکــه
بســیاری از کاالهایــی کــه در دیگــر کشــورها تولیــد مــی شــود ،در ایــران هــم وجــود دارد ،امــا بــی توجهــی بــه کیفیــت مانــع از توجــه مصــرف کننــدگان بــه
محصــول داخلــی شــده اســت .وی خاطرنشــان کــرد :از ســوی دیگــر هــم مانعــی در برابــر ورود کاالهــای خارجــی ایجــاد نشــده و آنگونــه کــه بایــد و شــاید در
واردات محصــول نهایــی ســختگیری نشــده اســت .ســلطانی ادامــه داد :آنچــه کــه بــرای تحقــق شــعار مطــرح شــده از ســوی رهبــر معظــم انقــاب بــا عنــوان
' حمایــت از کاالی ایرانــی' مطــرح شــده اســت ،بــه ایجــاد تســهیل گــری ،رقابــت پذیــری کاالهــا و از بیــن بــردن انحصــار نیــاز دارد .معــاون هماهنگــی امــور
عمرانــی اســتاندار زنجــان گفــت :بایــد بســتر تزریــق ســریع ایــده هــا در قالــب کســب و کارهــای نــو بنیــاد را بــرای عرضــه محصــوالت در حــوزه اقتصــاد
فراهــم کــرد .وی تاکیــد کــرد :از بیــن بــردن انحصارهــا موجــب مــی شــود تــا جوانــان محصــوالت خــود را بــه مرحلــه تولیــد وعرضــه برســانند و گاه بــا نیــاز
ســنجی و مطالعــه دقیــق محصــول مــورد نیــاز بــازار و مشــتریان را تولیــد کننــد .ســلطانی اضافــه کــرد :دولــت در ایــن زمینــه مســئول تمرکــز بــر حمایــت از
شــرکت هــای دانــش بنیــان و کســب و کارهــای نوبنیــاد اســت کــه بــا بهــره گیــری از دانــش و اگاهــی در راســتای بهبــود فضــای کســب و کار شــکل مــی
گیرنــد و ســایر قــوا هــم بایــد در حیطــه مســئولیت خــود ،تــا حــد امــکان از ایــن عرصــه حمایــت کننــد.

 99درصد زنجانیهای مشمول دریافت
سهام عدالت ،شماره شبا دارند

ناصــر حســینخانی مدیرعامــل شــرکت تعاونــی ســهام عدالــت زنجــان اظهــار کــرد :طبــق بــرآوردی کــه پیــش از ایــن انجــام
شــده اســت ،تعــداد زنجانیهــای مشــمول دریافــت ســهام عدالــت قریــب بــه  350هــزار نفــر اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســود ســهام عدالــت بــر اســاس ســهمی کــه خانوادههــا دارنــد ،پرداخــت میشــود ،افــزود :بــا
فراخوانــی کــه دربــاره دریافــت شــماره شــبا اعــام شــد ،تقریبــا  99درصــد از افــراد مشــمول ســهام عدالــت شــماره شــبای خــود
را دریافــت کردهانــد .مدیرعامــل شــرکت تعاونــی ســهام عدالــت زنجــان بــا بیــان اینکــه قبــل از عیــد نــوروز و در اواخــر ســال قبــل ســود ســهام برخــی از
مشــموالن پرداخــت شــد و امســال نیــز ســهام مربــوط بــه گروهــی دیگــر در حــال پرداخــت اســت ،اضافــه کــرد :آنچــه مســلم اســت ،الزمــه پرداخــت ســهام
عدالــت اعــام شــماره شــبا اســت و اگــر کســی شــماره شــبا اعــام نکــرده پــس نبایــد انتظــار واریــز ســود داشــته باشــد و هــم اکنــون نیــز بــا واریــز تدریجــی
ســود تقســیمی مجامــع شــرکتهای ســرمایه پذیــر ،بــه حســاب ایــن دســته از مشــموالن آغــاز شــده ،در حــال انجــام اســت.
الزم بــه ذکــر اســت ،از هشــتم فروردینمــاه واریــز ســود ســهام عدالــت در بیــش از  15بانــک کــه مشــموالن بــرای دریافــت ســود ســهام عدالــت کــه شــماره
شــبای حســاب بانکــی خــود را در ایــن بانکهــا ،وارد ســامانه ســهام عدالــت کردهانــد در حــال انجــام اســت.
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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

اتــاق ایــران در نظــر دارد یــک هیــات
تجــاری و اقتصــادی را بــه سرپرســتی
ریاســت اتــاق ایــران از  19الــی 22
اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــه کشــور
قبــرس اعــزام کنــد.

ترکیــه بــدون نفــت بــا رشــد اقتصــادی
 ۷.۴درصــدی در ســال گذشــته ،پــس از
کشــور ایرلنــد بــا رشــد ،٤/٨در رتبــه دوم
کشــورهای عضــو ســازمان توســعه و
همــکاری اقتصــادی قــرار گرفــت.

ایــران دوازدهمیــن بــازار بــزرگ خــودرو
در جهــان شــناخته شــد و بیــش از ۱.۷
میلیــون دســتگاه خــودرو نــو در ایــران
طــی ســال میــادی گذشــته بــه فــروش
رســید

بــا خریــد لــوازم خانگــی ایرانــی
میتوانیــم ۱۵۰هــزار ایرانــی را صاحــب
شــغل کنیــم .ایــن در حالــی اســت کــه
روزانــه  ۶۴۰۰کارگــر بــا واردات کفــش
بیــکار میشــوند.

ســتاد توســعه فنــاوری نانــو در
گزارشــی اعــام کــرد کــه حجــم بــازار
محصــوالت نانــوی ســاخت داخل ،رشــد
داشــته و ایــران محصــوالت نانویــی را
بــه  ۴۷کشــور صــادر مــی کنــد.

بــر اســاس بخشــنامه ســازمان امــور
مالیاتــی ،مهلــت ارســال اظهارنامــه
مالیــات بــر ارزش افــزوده فصــل
زمســتان  ۹۶تــا  ۳۱فروردیــن  ۹۷تمدیــد
شــد.

بــر اســاس بخشــنامه رئیــس کل بیمــه
مرکــزی ،حداکثــر مبلــغ بیمــه بــرای
خطــر فــوت بــرای یــک بیمــه شــده
در ســال آینــده  ۵۰۰میلیــون تومــان
خواهــد بــود.

امضــای یادداشــت تفاهــم همــکاری
بیــن وزارت اقتصــاد ایــران و آذربایجــان
و موافقتنامــه ســرمایهگذاری مشــترک
در احــداث راهآهــن رشــت آســتارا ،هــر
یــک بــه میــزان  ۵۰۰میلیــون دالر
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#مالیات_حقوق_ کارکنان

بــه گــزارش خبرگــزاری خان ـهی ملــت ،براســاس بنــد (الــف)
تبصــره  6الیحــه مذکــور ،ســقف معافیــت مالیاتــی موضــوع
مــاده ( )84قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب 1366/12/4
و اصالحــات بعــدی آن در ســال  1397ســاالنه مبلــغ دویســت
و هفتــاد و شــش میلیــون ( )276.000.000ریــال تعییــن
میشــود.

نــرخ مالیــات بــر کل درآمــد کارکنــان دولتــی و غیردولتــی اعــم از حقــوق و مزایــا ،فوقالعــاده و کارانــه و غیــره بــه
اســتثنای تبصــره  1و  2قانــون مالیــات هــای مســتقیم مربــوط بــه امــور پژوهشــی و دانشــگاهی مــازاد بــر مبلــغ مذکــور تــا ســه
نســبت بــه مــازاد ســه برابــر ،تــا چهــار برابــر آن مشــمول مالیــات
برابــر آن مشــمول مالیــات ســاالنه ده درصــد ()%10
نســبت
نســبت بــه مــازاد چهاربرابــر ،تــا شــش برابــر بیســت و پنــج درصــد()%25
ســاالنه پانــزده درصــد()%15
بــه مــازاد شــش برابــر ســی و پنــج درصــد ( )%35تعییــن میشــود .میــزان معافیــت مالیاتــی اشــخاص موضــوع مــواد()57
و ( )101قانــون مالیاتهــای مســتقیم ســاالنه مبلــغ دویســت و شــانزده میلیــون ( )216.000.000ریــال تعییــن میشــود.
معافیــت ماهانــه ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ :ریــال ،مــازاد تــا  ۳برابــر آن  ،%۱۰ :مــازاد  ۳برابــر تــا  ۴برابــر ،%۱۵ :مــازاد  ۴برابــر تــا  ۶برابــر:
 ،%۲۵مــازاد  ۶برابــر%۳۵ :مالیاتی

ورود اسکناس با طراحی جدید از سال ۹۷

مدیــر کل ریالــی و نشــر بانــک مرکــزی از طراحــی اســکناس و
ایــران چــک در قالــب ســند ملــی خبــر داد و گفــت :بانــک مرکــزی از
ســال  ۹۷بــه بعــد در صورتــی کــه اســکناس و ایــران چــک جدیــدی
را بخواهــد طراحــی کنــد بــر اســاس ســند ملــی خواهــد بــود .مســعود
رحیمــی بــا بیــان اینکــه ســند ملــی اســکناس در حــال نهایــی شــدن
اســت اظهارداشــت :اســکناس هــای کنونــی بــه هیــچ وجــه از دور
خــارج نخواهــد شــد ،امــا اســکناس هــای جدیــد بــر اســاس بندهــای
ایــن ســند ملــی بــه چــاپ مــی رســد.

عوامل مؤثر در انتخاب محل سرمایه گذاری

عوامــل موثــر بــر فراینــد تصمیمگیــری ســرمایهگذاران خارجــی در
انتخــاب محــل ســرمایهگذاری ،بــه ترتیــب اولویــت :امنیــت و ثبــات
سیاســی ،نظــام حقوقــی و نظارتــی مناســب ،بزرگــی بــازار داخلــی،
ثبــات اقتصــادی و نــرخ موثــر ارزهــا ،دسترســی بــه نیــروی انســانی
ماهــر و متخصــص ،وجــود زیرســاختهای مناســب ،نرخهــای
پاییــن مالیاتــی ،هزینــه پاییــن دســتمزد و نهادههــای تولیــد،
ســهولت دسترســی بــه زمیــن یــا امــاک و مســتغالت ،ســهولت
تامیــن مالــی از بــازار داخلــی️،کانــون ســرمایهگذاری خارجــی

اجبار پرسنل به امضای
قرارداد كار سفيد ،جرم است

تخفیف مالیاتی برای تولید کنندگان داخلی

وزیــر اقتصــاد :برنامــه داریــم در جهــت حمایــت از کاالی ایرانــی بــه
موضــوع مالیــات تولیدکننــدگان توجــه کــرده و همچنیــن در بخــش
گمــرک تخفیفاتــی را بــرای واردات برخــی مــواد اولیــه تولیدکننــدگان
در نظــر بگیریــم️.شــخصا پیگیــر جلوگیــری از قاچــاق از طریــق
گمــرکات نیزهســتم .البتــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری ناظــر
بــر همــه زمینههاســت️.وقتــی میگوییــم کاالی ایرانــی حمایــت
شــود؛ ایــن موضــوع مشــمول مصرفکننــده ،تولیدکننــده ،صنــف،
ســرمایه گــذار و غیــره میشــود .یعنــی همگــی بایــد دنبــال کننــد.

بــه اســتناد مــاده  ١٠از قانــون كار  ،انعقــاد قراردادهــاي ســفيد امضــا هــر چنــد بــا
توافــق كارگــران و كارفرمايــان تخلــف محســوب شــده و بــر اســاس رويــه حاكــم
بــر مراجــع حــل اختــاف وزارت كار متخلفــان ( كارفرمايــان ) بــه مراجــع قضايــي
معرفــي ميگردنــد.
مديــران و كارفرمايــان توجــه داشــته باشــند كــه  ،قانــون كار از قوانيــن آمــره بــوده و
هرگونــه توافــق و تراضــي خــارج از ايــن قوانيــن باطــل و برخــي مــوارد مجــازات نيــز
خواهــد داشــت .
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خبرانهم داخلی اکترونیکی

اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی
استان زنجان
بــر مبنــای آمــار  ۱۰ماهــه ســال  ۹۶میــزان کل
صــادارت شــیالتی بیــش از  ۹۳هــزار تــن بــه
ارزشــی بیــش از  ۴۱۲میلیــون دالر کــه نســبت
بــه ســال گذشــته  ۴۰درصــد رشــد داشــته اســت،
همچنیــن  ۳۸درصــد از نظــر وزنــی و ۴۰درصــد
هــم از نظــر دالری شــاهد رشــد بودیــم و تــراز
تجــاری بخــش شــیالت  ۲۸۵میلیــون دالر اســت.

«امیرآبــادی» عضــو هیــأت
رئیســه مجلــس :در راســتای
حمایــت از کاالی ایرانــی دولــت
بایــد جلــوی اجحــاف بانکهــا،
بیمههــا ،گمــرک ،اداره مالیاتــی
بــه تولیدکننــدگان را بگیــرد.

اتــاق بازرگانــی ایــران در نظــر دارد یــک هیئــت
تجــاری در معیــت وزیــر محتــرم امــور خارجــه
از  20لغایــت  23فروردیــن مــاه ســال  97بــه
ســه کشــور ســنگال ،برزیــل و اروگوئــه جهــت
برگــزاری همایــش تجــاری و نشســت هــای دو
جانبــه اعــزام نمایــد .جهــت اطالعــات بیشــتر بــا
شــماره  85732387تمــاس بگیریــد.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات :وزارت ارتباطــات
مکلــف اســت  ۹۰درصــد
روســتاهای بــاالی  ۲۰خانــوار را
تــا پایــان امســال تحــت پوشــش
خطــوط ثابــت قــرار دهــد.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا برشــمردن
ملزومــات تحقــق شــعار حمایــت از کاالی ایرانــی
در ســال  97و سیاســتهای وزارت اقتصــادی
بــرای تحقــق ایــن شــعار ،گفــت :جهــت گیــری
بانــک هــا در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی،
بایــد بــه ســمت تولیــد داخلــی بــا نــرخ ســود
ترجیحــی باشــد.

مدیــرکل برنامــه و بودجــه آمــوزش
و پــرورش :اعتبــار تمــام حقــوق
ســرباز معلمــان تأمیــن شــد و
هــماکنــون اســتانها در حــال
واریــز بــه حســاب ســرباز معلمــان
هســتند.

https://t.me/zccima_ir

024-33463770-4

www.zccima.ir

024-33463777

irdirector@zccima.ir

edu.zccima.ir

ونزوئال  3صفر پول خود را حذف کرد

در حالــی کــه ونزوئــا بــا بحــران اقتصــادی شــدید و تــورم
افسارگســیخته درگیــر اســت ،رئیــس جمهــوری ایــن کشــور
وضعیــت حقــوق کارگــران  :از دســتور داد  3صفــر از پــول ایــن کشــور «بلیــوار» حــذف
ســال  ۸۰تاکنــون حداقــل دســتمزد شــود.
کارگــران بیــش از تــورم بــوده
پیشنهاد لغو محاصره قطر مقابل
اســت امــا وضعیــت درآمــدی آنهــا
عقبنشینی از جام جهانی ۲۰۲۲
را نســبت بــه میانگیــن جامعــه
تغییــر نــداده اســت.

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران [شاخص امید به زندگی ایرانیان بیشتر شد]

دادســتان کل قطــر در مصاحب ـهای مطبوعاتــی اعــام کــرد
کشــورهای محاصــره کننــده (عربســتان ،مصــر ،بحریــن و
امــارات) از قطــر خواســتهاند در مقابــل انصــراف از میزبانــی
جــام جهانــی  ۲۰۲۲محاصــره ایــن کشــور را لغــو کننــد.

صادرات سیب با عبور از مرز
 ۵۳۵هزارتن ،رکورد زد

بیشــتر صــادرات ســیب کشــور بــه کشــورهایی چــون هنــد،
پاکســتان ،عــراق ،افغانســتان و روســیه اســت و پیــش بینــی
مــی شــود کــه بــا ادامــه رونــد کنونــی بیــش از  ۷۰۰هزارتــن
ســیب تولیــدی کشــور صــادر شــود.

محبوبترین مقاصد سرمایهگذاری
خارجی جهان اعالم شد

در یــک نتیجــه عجیــب ،فیلیپیــن بــه عنــوان محبوبتریــن
مقصــد ســرمایهگذاری از دیــد ســرمایهگذاران معرفــی شــد
اندونزی و لهستان در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
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