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تفاهم ملی دولت ،مردم و بخش خصوصی ،الزمه
حمایت از کاالی ایرانی
رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران :
در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی دولــت بایــد
ســایهاش را از ســر اقتصــاد کشــور بــردارد ،حقــوق
مصرفکننــده بــه رســمیت شــناخته شــود و مبــارزه ی جــدی بــا قاچــاق ،رانــت و
فســاد در ســرلوحه کار قــرار گیــرد .در ســال  1397کــه بــا تدبیــر مقــام معظــم رهبــری،
شــعار حمایــت از کاالی ایرانــی بــرای آن انتخــاب شــده اســت ،همــه ،بهویــژه دولــت
و فعــاالن اقتصــادی موظفانــد در مســیر تحقــق ایــن شــعار قــدم بردارنــد .در ایــن
زمینــه ،اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز بــهعنــوان بزرگتریــن تشــکل بخــش خصوصــی
کشــور کــه نبــض تولیــد ،صــادرات و واردات بخــش خصوصــی را در دســت دارد،
میتوانــد در تحقــق شــعار ســال نقــش بــه ســزایی ایفــا کنــد.

دالر  4200تومانی؛ میماند یا نمیماند؟
فریــال مســتوفی؛ رئیــس کمیســیون ســرمایهگذاری
اتــاق ایــران
نــرخ  4200تومــان بــرای دالر مانــدگار نخواهــد
مانــد ،بــرای اینکــه ارزش دالر واقعــی باالتــر از نــرخ
اعالمشــده اســت .اصــل موضــوع ایــن اســت کــه همیشــه عرضــه و تقاضــا بایــد نــرخ
ارز را مشــخص کنــد .مــا اگــر عرضــه داشــته باشــیم میتوانیــم نــرخ ارز را بــه هــر
قیمتــی کــه بخواهیــم ثابــت نگهداریــم ولــی االن عرضــه پایینتــر از تقاضــا اســت.
اگــر میتوانســتیم ارز را  4200تومــان قیمتگــذاری کنیــم و اگــر عرضــه وجــود داشــت
چــرا اجــازه تالطــم در بــازار داده شــد؟ طــوری کــه اجــازه دادنــد فــرار ســرمایه داشــته
باشــیم .فــرار ســرمایه فقــط بــه معنــی خــروج ارز از کشــور نیســت ،بلکــه ارزی کــه
از چرخــه اقتصــاد بــه صنــدوق خانههــا منتقــل میشــود هــم فــرار ســرمایه اســت.

جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی:
براســاس جزئیــات طــرح مجلــس بــرای ســاماندهی
بــازار ارز ،در ایــن طــرح چنــد مرحلـهای در گام نخســت
بــه دنبــال آن هســتیم تــا بانــک مرکــزی مکلــف بــه
ایجــاد ســپردههای ارزی در بانکهــای دولتــی بــا شــرایط جدیــد و تضمینهــای الزم
شــود .اگــر کســی ســپرده ارزی بــاز کــرد میتوانــد هــر زمانــی کــه مایــل بــود ســپرده
خــود را بــا ارز مــورد نظــرش پــس بگیــرد ،البتــه ســود هــم بایــد بــه ایــن ســپرده تعلــق
گیــرد .عوامــل مؤثــر در شــکلگیری عرصــه و تقاضــا از مکانیســم صرافیهــا شــکل
میگیــرد امــا هیــچ ضابطــه مشــخصی در حــوزه مدیریــت صرافیهــا وجــود نــدارد.
در حــال حاضــر فرقــی بیــن صرافیهــای مجــوزدار بــا بــدون مجــوز وجــود نــدارد و
عم ـ ً
ا ایــن صرافیهــا در بــازار بخشــی از تعییــن قیمــت ارز را برعهــده دارنــد.

معضالت خودروسازان در سال جدید
تولیــد خــودرو در شــرایطی ســال گذشــته رشــد حــدود  ۱۵درصــدی را در کارنامــه خــود بــه ثبــت رســاند

کــه حفــظ رشــد تولیــد در ســال  ۹۷مســتلزم ایجــاد تقاضــای جدیــد و حضــور در بازارهــای خارجــی اســت.
در شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه عــدم تدویــن برنام ـهای مــدون بــرای خــروج فرســودهها و بــه مــوازات آن

رشــد ســاالنه تولیــد ،بــازار خــودروی کشــور از محصــوالت داخلــی اشــباع شــده و ایــن در حالــی اســت کــه

نبــود تقاضــای خارجــی میتوانــد بــه توقــف بخشــی از فعالیــت خودروســازان منجــر شــود کــه ایــن صــورت،
در ســال جــاری بــرای زنجیــره خودروســازی کشــور معضالتــی را بــه همــراه خواهــد داشــت.

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه
ا جتما عی  :نتو ا نســتها یم
بیعدالتــی را در مناطــق
محــروم رفــع کنیــم .برنامــه
جدیــد توانمندســازی در
ا ســتا نها ی
مســیر
محــر و م داریــم.

ســود ســهام عدالــت
کارکنــان شــاغل در
دســتگاه هــای اجرایــی،
بازنشســتگان کشــوری و
لشــکری و تامیــن اجتماعی
تــا پایــان فروردیــن مــاه
امســال تســویه مــی شــود.

در نظرســنجی کــه دنیــای
اقتصــاد از  ۸۰اقتصــاددان و
فعــال اقتصــادی انجــام داد،
 ۴۹درصــد از اقتصاددانــان
تــورم ســال  ۹۷را بیــن
 ۱۲تــا  ۱۵درصــد اعــام
کردنــد.

گمــرک ایــران ،مهلــت
ســه ماهــه بــرای ترخیــص
خودروهــای ســواری دارای
ثبــت ســفارش معتبــر در
زمــان ورود بــه گمــرک،
مناطــق آزاد و ویــژه تعییــن
کــرد.

ضرورت همکاری اتاقهای استانی ایران و روسیه
نایــب رئیــس اتــاق ایــران و رئیــس دومــای روســیه ضمــن بررســی وضعیــت تجــاری میــان دو
کشــور ،راهکارهــای تقویــت روابــط اقتصــادی دوجانبــه را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد.
ســاحورزی بــا اشــاره بــه حجــم روابــط گفــت :علــی رغــم روابــط بســیار خــوب سیاســی و
منافــع مشــترکی کــه میــان ایــران و روســیه وجــود دارد ،حجــم مبــادالت تجــاری و ســهولت
در انجــام مبــادالت میــان دو کشــور فاصلــه معنــاداری بــا نقطــه مطلــوب دارد .وی بــا بیــان اینکــه ارتبــاط خوبــی بیــن
اتاقهــای بازرگانــی دو کشــور وجــود دارد ،گفــت :اتــاق مشــترک ایــران و روســیه نیــز پیگیــر مســائل تجــاری بــا تجــار
روس اســت .رئیــس دومــای روســیه بــر ضــرورت همــکاری اتاقهــای اســتانی دو طــرف تاکیــد کــرد و افــزود :شــهر بلگــراد
فعاالنــه در پــروژه همــکاری دریــای خــزر شــرکت دارد .امیــدوارم دیگــر شــهرها و اســتانهای روســیه نیــز بــه ســمت
توســعه روابــط بــا شــهرها و اســتان هــای ایــران گام بردارنــد.

اعزام هیات اقتصادی ایران به قبرس
اتــاق ایــران در نظــر دارد یــک هیــات تجــاری و اقتصــادی را بــه سرپرســتی مهنــدس شــافعی
رییــس اتــاق ایــران بــه کشــور قبــرس اعــزام نمایــد .تاریــخ اعــزام روزهــای  19لغایــت 22
اردیبهشــت مــاه بــوده و بــا توجــه بــه ابــراز تمایــل طرفهــای قبرســی بــه تقویــت روابــط
تجــاری ایــران و قبــرس ،هــدف از ایــن ســفر مشــارکت در پــروژه هــای اقتصــادی و بررســی
راهکارهــای توســعه روابــط مالــی ،بانکــی و بیمــه ای و ایجــاد پــرواز مســتقیم ،همچنیــن یافتــن شــرکای تجــاری در زمینــه
هــای توریســم ،دارو و ســامت ،کشــاورزی و مــواد غذایــی ،صنعــت ،خدمــات فنــی و مهندســی ،آمــوزش ،صنایــع دســتی،
حمــل و نقــل دریایــی و هوایــی ،راه آهــن ،پتروشــیمی و کشــتیرانی مــی باشــد .آخریــن مهلــت ثبــت نــام  23فروردیــن
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قیمت تخم مرغ در سراشیبی قرار گرفت
مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان زنجــان ،علــت کاهــش قیمــت ایــن فــرآورده
خــام را بازگشــت واحدهــای تولیــدی تخــم مــرغ بــه چرخــه تولیــد بیــان کــرد و گفــت :تعــداد زیــادی از ایــن
واحدهــا بــه دلیــل بیمــاری آنفلوآنــزای پرنــدگان و پاکســازی محیــط از ویــروس ایــن بیمــاری تعطیــل شــده
بودنــد .عبــداهلل جعفــری اظهارکــرد :در حــال حاضــر تخــم مــرغ تولیــد داخلــی بــا قیمــت هــر شــانه 62
هــزار ریــال و بــدون شــانه  67تــا هشــت هــزار ریــال بــه دســت مصــرف کننــده مــی رســد .وی یــادآوری
کــرد :هرچــه انــدازه تخــم مــرغ درشــت تــر باشــد قیمــت کیلویــی آن پاییــن و هرچــه کوچکتــر باشــد نــرخ
آن بیشــتر اســت .فــروش ایــن فــرآورده بیشــتر از قیمــت هــای بیــان شــده گــران فروشــی محســوب مــی
شــود .چرخــه تولیــد ،کاهــش تقاضــای مصــرف در فصــل گــرم ســال از جملــه عواملــی اســت کــه در افــت
مجــدد قیمــت ایــن فــرآورده تاثیرگــذار اســت.

بیثباتی نرخ ارز موجب افزایش قیمت کاغذ شد
رئیــس اتحادیــه نوشــتافزار و کتابفروشــان زنجــان گفــت :بیثباتــی نــرخ ارز موجــب افزایــش قیمــت
کاغــذ شــد و قیمــت خریــد کاغــذ  A4امــروز بــه  13هــزار و  500تومــان رســیده و قیمــت فــروش بــه
مشــتری نیــز بــه  15هــزار تومــان رســیده اســت .فریــدون رســتمخانی اظهــار کــرد :امســال از چنــد روز
گذشــته قیمــت کاغــذ افزایــش یافتــه اســت .رئیــس اتحادیــه نوشــتافزار و کتابفروشــان زنجــان بــا
اشــاره بــه اینکــه در تهــران نیــز تجــار بــزرگ اصــا فروشــی ندارنــد چــون از آینــده بــازار مطلــع نیســتند،
تصریــح کــرد :همچنیــن برخــی از مــواد اولیــه کــه از خــارج وارد میشــود نیــز بــه فــروش نمیرســد تــا
بــازار تثبیــت شــود .وی بــا بیــان اینکــه بــه علــت مشــخص نبــودن نــرخ ارز بــازار دچــار آشــفتگی شــده
اســت ،گفــت :تاجــران کاغــذ نیــز در حالــت انتظــار و بــه نوعــی ســردرگمی هســتند و بــه علــت مشــخص
نبــودن قیمــت ،بــا تکلیــف هســتند.

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

یارانــه نقــدی فروردیــن  ۹۷بامــداد یکشــنبه  ۲۶انجمــن بینالمللــی اســکناس( )IBNSاســکناس
فروردینمــاه بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز جدیــد ده فرانکــی ســوئیس را بــه عنــوان زیباترین
اســکناس ســال معرفــی کــرد.
و قابــل برداشــت اســت.

از فروردیــن امســال تامیــن ارز شــهریه و هزینــه
اقامــت دانشــجویان آزاد شــاغل بــه تحصیــل در
خــارج از کشــور بــه نــرخ آزاد انجــام میشــود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی:
افزایــش ســقف وام مســکن ،افزایــش مــدت بازپرداخــت وام و میــزان ســود وام در مجموعــه دولــت
بررســی مــی شــود .در صــورت تصویــب وام صنــدوق پــس انــداز مســکن یکــم بــا توجــه بــه مناطــق و
شــرایط مختلــف ،از  ۸۰بــه  ۱۰۰میلیــون ،از  ۶۰بــه  ۸۰و از  ۴۰بــه  ۶۰میلیــون افزایــش خواهــد یافــت.
بانــک مســکن بســتهای را اعــام کــرده کــه بــر اســاس آن بــه ســازندگان مســکن تســهیالت از  ۴۰تــا
 ۹۰میلیــون تومــان پرداخــت خواهــد کــرد.

یحیــی رحمتــی مدیــرکل میــراث فرهنگــی زنجــان اظهــار کــرد :یکــی از مباحثــی کــه ســال گذشــته
توســط شــورای شــهر زنجــان و در راســتای حفــظ و احیــای بناهــای تاریخــی و شناســاندن بهتــر آنهــا
ارائــه شــد ،مربــوط بــه تعییــن مســیر گردشــگری بــود .وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــورا طــرح اولیــه ایــن
مبحــث را مطــرح کــرده ولــی هنــوز نهایــی نشــده اســت ،تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه جاذبههــای
متمرکــز بســیاری در مرکــز شــهر مطــرح اســت ،از همیــن رو اگــر بخواهیــم توقــف گردشــگر بــاال بــرود و
درآمــد گردشــگری افزایــش یابــد ،طــرح مربــوط بــه مســیر گردشــگری را اجرایــی خواهیــم کــرد.

تعریف مسیر گردشگری در زنجان

افزایش وام مسکن در راه است
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بدهی بانکها به بانک مرکزی
۱۱۷هزار میلیاردی شد

شرایط فروش ارز مسافرتی اعالم شد

در راســتای اجــرای تصمیــم ســتاد اقتصــادی دولــت مبنــی بــر یکســان ســازی
نــرخ ارز بــا بهــای  42000ریــال بــرای هــر دالر کــه بــه منظــور تثبیــت بــازار ارز
اتخــاذ شــد ،یکســان ســازی نــرخ ارز در رابطــه بــا نحــوه تأمیــن ارز مســافرتی،
درمانــی و دانشــجویی بــه شــرح ذیــر اســت:
ارز مســافرتی بــرای یــک بــار ســفر در ســال بــه میــزان  1000یــورو یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا بــه
مســافران در مرزهــای خروجــی هوایــی پرداخــت مــی شــود .میــزان ارز مســافرتی پرداختــی بــه مســافران
هوایــی بــه کشــورهای هــم مــرز و کشــورهای مشــترک المنافــع بــه غیــر از عــراق  500یــورو یــا معــادل
برداشــت بانکهــا از بانــک مرکــزی ،از عوامــل موثــر در افزایــش پایــه پولــی و رشــد تــورم بــه شــمار آن بــه ســایر ارزهــا مــی باشــد .متقاضیــان ارز مســافرتی موظــف بــه ارائــه گذرنامــه معتبــر جمهــوری
م ـیرود .ایــن بدهیهــا عمدتــا بــه دلیــل بیانضباطــی مالــی بانکهــا و یــا تنگنــای اعتبــاری بــرای اســامی ایــران ،بلیــط هواپیمــا ،ویــزای کشــور مقصــد (در مــورد کشــورهایی کــه نیــاز بــه ویــزا دارنــد) و
تأمیــن منابــع الزم بــرای تســهیالت تکلیفــی ایجــاد میشــود .بانکهــای خصوصــی بــا  ۶۷هــزار رســید پرداخــت عــوارض خــروج از کشــور بــه بانــک ملــی مــی باشــند .متقاضیــان بایــد نســبت بــه پرداخــت
معــادل ریالــی ارز مســافرتی بــه شــعب منتخــب بانــک ملــی اقــدام و در مقابــل آن ســند حسابداری/رســید
میلیــارد تومــان بیشــترین میــزان بدهــی را دارنــد.
دریافــت کننــد .پرداخــت ارز مســافرتی در باجــه بانــک ملــی مســتقر در مبــادی خروجــی (پــس از باجــه
کنتــرل گذرنامــه) و در مقابــل دریافــت ســند حســابداری /رســید و ممهــور کــردن گذرنامــه متقاضــی انجــام
مــی شــود.
میــزان و ترتیبــات پرداخــت ارز بــه زائــران عتبــات عالیــات پــس از هماهنگــی بــا ســازمان حــج و زیــارت
اطــاع رســانی خواهــد شــد .تامیــن ارز درمانــی و دانشــجویی بــا رعایــت مجموعــه مقــررات ارزی از طریــق
بانــک هــای تجــارت و ســامان کمــا فــی الســابق ادامــه مــی یابــد.

وعده اصالح مالیات بر ارزش
افزوده تا پایان سال ۹۷

ارز قابل نگهداری توسط هر
شخص حداکثر  ۱۰هزار یورو

بانک مرکزی اعالم کرد:
میــزان ارز قابــل نگهــداری توســط هــر شــخص بــر اســاس دســتورالعمل صــادره توســط بانــک مرکــزی
در تاریــخ  ۲۱فروردیــن  ۱۳۹۶حداکثــر  ۱۰هــزار یــورو یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا بــوده و در صــورت
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بحــث مالیــات بــر ارزش افــزوده را از مشــکالت جــدی واحدهــای کشــف میــزان بیــش از آن در اختیــار هــر شــخص ،بــا مرتکــب بــر اســاس قانــون برخــورد خواهــد شــد.تمام
تولیــدی دانســت و گفــت :تــا اواســط اردیبهشــتمــاه الیحــه اصــاح مالیــات ارزش افــزوده را تدویــن اشــخاصی کــه ســابق ًا اقــدام بــه خریــد ارز بــه صــورت اســکناس کــرده انــد و در تاریــخ صــدور ایــن اطالعیــه
میکنیــم و قانــون جدیــدی کــه  ۳۰محــور اصلــی آن بــا مشــورت ســه اتــاق بخــش خصوصــی تعریــف بیــش از  ۱۰هــزار یــورو یــا معــادل آن ارز در اختیــار دارنــد ،حداکثــر تــا پایــان مــاه جــاری نســبت بــه ســپرده
شــده را بررســی خواهیــم کــرد و قــول اصــاح مالیــات بــر ارزش افــزوده در ســال  ۹۷را مــی دهیــم.
گــذاری ارز در بانــک هــای مزبــور یــا فــروش آن بــه بانــک هــا اقــدام کننــد.

طبــق اعــام ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق
کاال و ارز  ۶۳درصــد لــوازم آرایشــی
موجــود در بــازار بــه شــیوه قاچــاق
تامیــن میشــود.

دیپلماتهــای آمریکایــی در پاســخ
بــه اخــراج کارکنــان ســفارت روســیه
در آمریــکا از ســفارتخانه ایــاالت
متحــده در مســکو اخــراج شــدند.

درخواســت رجــاء بــرای افزایــش ۱۰
درصــدی قیمــت بلیــت قطــار در ســال
 ،۹۷رجــاء بــه دنبــال خریــد واگــن
دســتدوم آلمانــی.

عوارض خروج از کشور
 ۲۲۰هزار تومان

عــودت هزینههــای ثبتنــام ناقــص
کارت ملــی هوشــمند از هفتــه آینــده،
صــدور کارت ملــی بــرای بیــش از ۳۷
میلیــون نفــر.

از سوی بانک مرکزی انجام شد
ابــاغ متمــم بخشــنامه ممنوعیــت
واردات کاال از چهــار کشــور بــدون
انتقــال ارز.

مقررات واردات گوشی تلفن
همراه اعالم شد

مســافرینی کــه بــه کشــور وارد مــی شــوند در
صورتــی کــه خــارج از کشــور گوشــی همــراه
خریــداری کــرده باشــند  ،موظــف هســتند
تلفــن همــراه خــود را از طریــق ســامانه آنالیــن
رجیســتری گوشــی تلفــن همــراه پــس از ورود بــه
گمــرک اظهــار کننــد.

ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بنــا بــه بودجــه
امســال ،عــوارض خــروج از کشــور را بــرای هــر
مســافر از تمامــی مرزهــای کشــور بــرای بــار اول
 ۲میلیــون و  ۲۰۰هــزار ریــال بــار دوم  ۳میلیــون
و  ۳۰۰هــزار ریــال و بــرای بــار ســوم بــه بعــد ۴
میلیــون و  ۴۰۰هــزار ریــال را ابــاغ کــرد.
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راهكار كشور چين براى مقابله با كمآبى

خبرانهم داخلی اکترونیکی

اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی
استان زنجان
https://t.me/zccima_ir

دولت چين براى رفع مساله كسرى آب ،سيستم توليد ابر را در كوههاى تيبتان ،در مقياس بزرگ راهاندازى كرده است.
ابرهــاى توليدشــده از طريــق سيســتم جديــد تعديــل اقليمــى ،قــادر هســتند تــا رطوبــت موجــود در بادهــاى موســمى جنــوب آســيا را بــه كمــك عامــل
يــدور نقــره بــه ابرهــاى بــارانزا تبديــل کننــد .فضــاى پوش ـشداده شــده توســط ابرهــاى توليــدى از طريــق ايــن سيســتم ٣ ،برابــر مســاحت كشــور
اسپانياســت كــه هميــن موضــوع جنبــه منحصربفــرد و متمايــز بــودن آن را در مقايســه بــا تجــارب قبلــى توليــد ابرهــاى بــارانزا در ســاير مناطــق جهــان،
نشــان مىدهــد .ايــن سيســتم قــادر اســت تــا ميــزان بارندگــى كشــور چيــن را بــه انــدازه  ١٠ميليــارد مترمكعــب در ســال افزايــش دهــد كــه معــادل ٧
درصــد كل مصــرف آب در چيــن اســت.

تصمیمهای تازه دولت برای ساماندهی کولبران
عسکری ،رییس کل گمرک:
هــم در ملوانــی و هــم در کولبــری گمــرک متولــی شــده اســت کــه بــا
همراهــی و همــکاری دســتگاههای مرتبــط آنهــا را ســاماندهی کنــد.
مث ـ ً
ا در حــوزه کولبــری در چهــار اســتانی کــه مشــخص شــد ،او ًال قــرار
شــد کولبــران شناســایی و کارت الکترونیــک برایشــان صادر شــود ،فهرســت
کاالیــی کــه مــی تواننــد همــراه خودشــان بیاورنــد مشــخص گــردد و ســقف
میــزان معافیتــی کــه بــه هــر کــدام از آنهــا داده میشــود نیــز مشــخص
اســت .بنابرایــن دیگــر ماننــد گذشــته نیســت کــه هیــچ اعمــال قانــون و
کنترلــی روی آن صــورت نگیــرد.
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www.zccima.ir
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كيفيت پایین محصوالت ایرانی
پاشنه آشیل صادرات به روسیه

اســداله عســگراوالدی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران و رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و روســیه:
در زمینــه عــدم توســعه صــادرات محصــوالت کشــاورزی
بــه روســیه مقصــر اصلــی مــا هســتیم.
در بخــش بســتهبندی و کیفیــت محصــوالت کشــاورزی
و باغــی در مقایســه بــا رقبــا در ســطح بســیار پایینتــری
قــرار داریــم و ایــن موضــوع تاثیــر بســیار بــدی بر صــادرات
محصــوالت کشــاورزی و غذایــی مــا بــه روســیه دارد.
موضــوع اســتاندارد و کیفیــت اساس ـیترین عامــل توســعه
و گســترش صــادرات محســوب میشــود کــه متاســفانه
صادرکننــدگان ایرانــی آن را جــدی نمیگیرنــد؛ حــال آنکــه
ایــن اصــل کــه تــداوم صــادرات یــک محصــول در گــرو
رضایــت مصرفکننــده کشــور مقصــد صادراتــی اســت،
غیرقابــل انــکار اســت.

کاهش  ۵درصدی مالیات بنگاهها

پیــام رســان ســروش از اپ
اســتور حــذف شــد .گفتــه
میشــود دلیــل ایــن کار
تحریــم شــرکت هــای
ایرانــی توســط امریکاســت.

قیمــت دالر ،رکــود مســکن
را تشــدید خواهــد کــرد.
احتمــال تاثیرگــذاری مثبــت
رشــد قیمــت ارز بــر کاهــش
مقطعــی قیمــت مســکن.

همانطــور کــه رســما در
ســایت تلگــرام نوشــته شــده،
خدمــات تلگــرام رایــگان
بــوده و بــرای همیشــه
رایــگان خواهــد مانــد.

باالخــره تعرفــه خودروهــای
هیبریــدی اعــام شــد کــه
بــر ایــن اســاس ،کــف
تعرفــه  ۵و ســقف آن ۲۵
درصــد شــده اســت.

تدوین الیحه راهگشای
استارتآپهای فناوری
تا اردیبهشت
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از تدویــن الیحــه  ۷مــادهای
وزارت ارتباطــات بــرای رفــع موانــع کســب و کارهــای نوپــا خبر داد
و در شــبکه اجتماعــی توییتــر خــود نوشــت :شــاهد اظهارنظرهــای
حمایتــی معــاون اول رئیسجمهــوری و نیــز وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت درخصــوص کس ـبوکارهای نوپــا بودیــم .امیــدوارم بــا
ایــن حمایتهــا شــاهد تصویــب الیحــه  ۷مــادهای وزارت ICT
بــرای رفــع موانــع ثبــت و انحــال ،بیمــه و مالیــات و نیــز اعطــای
تســهیالت بــه ایــن کس ـبوکارها در دولــت تــا اردیبهشــت مــاه
با شیم .
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در فاصلــه روزهــای ۲۸
فروردیـ ن تا دوم اردیبهشـت،
رجیســتری گوشــیهای
سامســونگ اجرایــی خواهــد
شــد.

رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس از توافــق بــا دولــت
بــرای حمایــت از تولیــد ملــی ســخن گفــت و خاطرنشــان
کــرد  :مــا جــز کشــورهایی هســتیم کــه باالتریــن نــرخ
مالیــات را در بخــش تولیــد (مالیــات بــر عملکــرد) داریــم
ایــن نــرخ در ایــران در حــدود  ۲۵درصــد اســت یعنــی هــر
بنــگاه اقتصــادی کــه در پایــان ســال ســود خالــص خــود را
شناســایی میکنــد بایــد  ۲۵درصــد از ســهم ســود خالــص
خــود را بــه پرداخــت مالیــات بــه دولــت اختصــاص دهــد.
️خوشــبختانه ایــن توافــق بــا دولــت صــورت گرفتــه و بــه
دلیــل اینکــه مالیــات بــر ارزشافــزوده جایگزیــن مالیــات
عملکــرد شــود در نیمــه دوم امســال تــاش میکنیــم
در گام اول  ۵واحــد درصــد میــزان مالیــات بــر عملکــرد
بنگاههــا را کاهــش دهیــم و ایــن اتفــاق میتوانــد رویکــرد
مثبتــی را بــرای فعالیــت اقتصــادی ایجــاد کنــد و تــا حــدود
زیــادی دغدغــه تولیــد کننــدگان را در ایــن حــوزه برطــرف
کنــد.

