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سوآپ ارزی ایران ـ ترکیه اجرایی شد

ســوآپ ارزی ریــال ایــران و لیــر ترکیــه بــرای تأمیــن مالــی تجــارت

روحانی سفت و سخت جلوی فیلتر تلگرام ایستاده!

از کشــور ترکیــه گشــایش یافــت .ایــن اعتبــار اســنادی ( )LCبــه

چرخــش مواضــع عــدهای نســبت بــه تلگــرام از آن جهــت اســت کــه مســئولیت فیلترینــگ احتمالــی ایــن

موجــب قــرارداد بانــک هــای مرکــزی دو کشــور ،افتتــاح شــده اســت.

پیامرســان را بــه دوش دولــت بیندازنــد.

حســینعلی حاجــی دلیگانــی ،عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس :مــن اطــاع دارم کــه روحانــی

مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران – تاجیکستان

ســفت و ســخت مقابــل فیلترینــگ تلگــرام ایســتاده و حتــی بــرای ایــن مســأله گــوش بعضیهــا را هــم

بــر اســاس اطــاع معــاون بیــن الملــل اتــاق ایــران مجمــع عمومــی

پیچانــده اســت .رئیسجمهــوری بــه خاطــر مخالفــت اکیــد بــا فیلترینــگ تلگــرام بــه دســتگاههای ذیربــط

اردیبهشــت  1397در اتــاق ایــران برگــزار خواهــد شــد.

نکنــد.

فشــار م ـیآورد تــا جایــی کــه حتــی بــه وزیــر ارتباطــات خــود دســتور داده کــه خیلــی در ایــن حــوزه ورود

موســس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران – تاجیکســتان 16

مخالفــت نماینــدگان پارلمــان اروپــا بــا

افزایــش  ۱۰درصــدی قیمتهــا در بــازار

رییــس فدراســیون واردات ایــران از احتــکار

وزیــر بهداشــت :دولــت نــه تنهــا بدهــی

جمهــور فرانســه در پارلمــان

توســط فروشــندگان

خریــداری شــدهاند خبــر داد.

مجلــس را هــم پرداخــت نکــرده اســت.

حملــه بــه ســوریه هنــگام ســخنرانی رئیــس

موبایــل بــه بهانــه افزایــش قیمــت دالر

بســیاری از کاالهایــی کــه بــا ارز بــاال

سکه پیش فروش را حتما سکه تحویل بگیرید ،نه پول
ا

تأمیــن اجتماعــی بلکــه وزارت بهداشــت و

دیــوان عدالــت اداری :اخــذ وجــه تحــت
عنــوان خدمــات دارویــی یــا عناویــن مشــابه،

توســط داروخانههــا ممنــوع شــد.

دالر  ۴۲۰۰تومانی بیش از  ۵یا  ۶درصد نوسان نمیکند

بــا وجــود برخــی اعالمهــا مبنــی بــر اینکــه ممکــن اســت در زمــان تحویــل

ایــن مــدل جدیــد بــا ایــن نــرخ تعییــن شــده پاســخگوی همــه نیازهــای کشــور

صریحــا ایــن موضــوع را رد کــرده و اطمینــان میدهــد کــه تحویــل ســکهها

خانــه هــای خارجــی کارمــزد صــدور ویــزا را بــا واحــد پــول محلــی دریافــت

خواهــد بــود .مکاتبــه ای بــا وزارت امــور خارجــه انجــام داده ایــم تــا ســفارت

ســکههای پیــش فــروش وجــه نقــد معــادل آن پرداخــت شــود ،بانــک مرکــزی

کننــد و ســپس بانــک مرکــزی ایــن هزینــه را بــه ارز تبدیــل کنــد.

حتما کاالی سکه خواهد بود.

سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده حداقل  ۵۰درصد میشود
ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس  :ســهم شــهرداریها در ابتــدای تصویــب قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده  ۱.۵درصــد بــود کــه بعــداً اصــاح شــد و ســپس درصدهــا بــاال رفــت ،امــا ســهم شــهرداریها تغییــری نیافــت .اکنــون کــه بــر
اســاس قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده ،مالیاتهــا  ۹درصــد اخــذ میشــود ،تنهــا  ۳درصــد آن ســهم شــهرداری و  ۱درصــد مربــوط بــه بهداشــت و مابقــی آن بــرای دولــت و ســازمان امــور مالیاتــی اســت .صدیــف بــدری یــادآور شــد  :مــا اکنــون
ایــن موضــوع را در ایــن کمیســیون مشــترک بــه صــورت جــدی در حــال بررســی هســتیم و مســئله اصلــی ایــن اســت کــه بــرای کمــک بــه درآمــد پایــدار شــهرداریها ،ســهم شــهرداریها از مالیــات بــر ارزش افــزودهای کــه وصــول میشــود،

حداقــل  ۵۰درصــد شــود .وی بــا اشــاره بــه نظــر دولــت در خصــوص طــرح درآمــد پایــدار شــهرداریهای کشــور ،یــادآور شــد :پیشــنهاد دولــت ایــن اســت کــه ایــن درصــد (  ۵۰درصــد ) بــه خزانــه منتقــل شــود و خــود تشــخیص دهــد کــه ایــن

درصــد از ســهم صــرف چــه مــواردی شــود ،امــا مــا در تــاش هســتیم نظــر دولــت رأی نیــاورد و ایــن ســهم بــه صــورت مســتقیم بــه حســاب شــهرداریهای مربوطــه واریــز شــود.

مالیات صفر درصد برای صادرات طبق
قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم

مــاده - 141صــد درصــد درآمــد حاصــل از صــادرات خدمــات و کاالهــای غیرنفتــی و محصــوالت بخــش
کشــاورزی و بیســت درصــد درآمــد حاصــل از صــادرات مــواد خــام مشــمول مالیــات بــا نــرخ صفــر مــی

نماینــدگان مجلــس بــه کلیــات طــرح

رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور از ورود

گــردد .فهرســت مــواد خــام و کاالهــای نفتــی بــه پیشــنهاد مشــترک وزارتخانــه هــای امــور اقتصــادی و

اصــل  ۴۴قانــون اساســی رأی مثبــت دادنــد.

غیرقانونــی برگــه معاینــه فنــی خبــر داد..

هیــأت وزیــران مــی رســد.

اصــاح قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی

دارایــی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت و نفــت و اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی بــه تصویــب

ایــن ســازمان بــه موضــوع خریــد و فــروش

1

ابالغیــه بانــک مرکــزی؛ اصالحیــه بندهایــی
ازآییــن نامــه مــاده  ۲۰قانــون رفــع موانــع
تولیــد

همایــش تجــاری ایــران و چــک بــا حضــور
هیــات تجــاری ایــن کشــور ،ســه شــنبه 4
اردیبهشــت  97در اتــاق ایــران

نخســتین جــاده برقــی در ســوئد؛ خودروهای
ســواری و کامیونهــای برقــی بــا حرکــت
در ایــن جــاده شــارژ خواهنــد شــد.

شهرک صنعتی افق ابهر به فیبر
نوری مجهز شد

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان زنجــان از تجهیــز شــهرک صنعتــی افــق ابهــر بــه امکانــات
فیبــر نــوری خبــر داد و افــزود :قابلیــت واگــذاری ایــن امکانــات بــرای واحدهــای صنعتــی مســتقر در ایــن
شــهرک فراهــم گردیــده و هــر واحــد مــی توانــد بــر اســاس متــراژ زمیــن خــود نســبت بــه اســتفاده از ایــن
امکانــات اقــدام نماینــد .شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان زنجــان ،امیــر حمیدنیــا ،اظهــار کــرد :شــبکه
فیبــر نــوری در شــهرک صنعتــی افــق ابهــر بــه طــول  ۱۰کیلومتــر و بــا هزینــه ای بالــغ بــر  ۱۱میلیــارد
ریــال اجــرا گردیــده اســت .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن در تولیــد و صنعــت
ضــروری اســت ،اظهــار کــرد :اســتفاده از ســرویسهای مختلــف بــا کیفیــت مناســب و همچنیــن افزایــش
نیــاز بــه اینترنــت و ارتباطــات پرســرعت منجــر بــه آن شــده کــه شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان
نســبت اجــرا و تقویــت شــبکه فیبــر نــوری در شــهرک هــای صنعتــی اســتان اقــدام نمایــد .مدیرعامــل
شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان زنجــان گفــت :شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی اشــراق ،نــوآوران،
روی ،هیــدج ،شــریف ابهــر ،طــارم و خرمــدره مجهــز بــه شــبکه فیبــر نــوری هســتند و هــم اکنــون عملیــات
اجــرای فیبــر نــوری در شــهرکهای صنعتــی بــرق ،الکترونیــک و آی تــی ،ســلطانیه ،خدابنــده و ناحیــه
صنعتــی ظریفــان بــا هزینــه ای بالــغ بــر  ۴۰میلیــارد ریــال در حــال اجــرا میباشــد .وی تصریــح کــرد :اجــرای
شــبکه فیبــر نــوری موجــب توســعه پایــدار و ســرعت انتقــال دادههــا در بخــش تولیــد و صنعــت میشــود.

جذب  ۲سرمایهگذار قوی برای ایجاد تحول بزرگ
در شهر زنجان

رئیــس شــورای شــهر زنجــان گفــت :دو ســرمایهگذار قــوی بــرای اجــرای پــروژه در شــهر زنجــان داریــم
کــه ایجــاد کننــده تحــول بزرگــی بــرای شــهر زنجــان خواهنــد بــود .احمــد نصیــری افــزود :کمیســیون
ســرمایهگذاری در شــورای شــهر پنجــم و شــهرداری فعــال بــوده و مدیریــت و برنامهریــزی الزم بــرای
جــذب ســرمایهگذار را دارد .وی اظهــار کــرد :در حــال حاضــر دو ســرمایهگذار قــوی بــرای اجــرای پــروژه
در شــهر زنجــان داریــم کــه ایجــاد کننــده تحــول بزرگــی بــرای شــهر زنجــان خواهنــد بــود .رئیــس شــورای
شــهر زنجــان گفــت :اولویــت شــورای شــهر پنجــم تقویــت ســرمایهگذاری در شــهر زنجــان اســت و
بــرای تحقــق ایــن امــر مهــم زیــر ســاختهای الزم بــرای حضــور ســرمایهگذار در شــهر زنجــان را
فراهــم خواهیــم کــرد .نصیــری تأکیــد کــرد :بــرای رشــد و توســعه عمــران و آبادانــی شــهر زنجــان بایــد
مدیریــت کارآمــد در دســتور کار قــرار گیــرد و تحقــق ایــن هدفهــا مدیریــت کارشناســی شــده میخواهــد
و بــرای رشــد و توســعه شــهر زنجــان بایــد بــه ســرمایهگذاری و جــذب ســرمایهگذار توجــه شــود .رئیــس
شــورای شــهر زنجــان تصریــح کــرد :خوشــبختانه شــهر زنجــان ظرفیــت الزم بــرای جــذب ســرمایهگذار
را دارد و بایــد مســئولین هــم همــکاری الزم را بــا ســرمایهگذاران داشــته و بســترهای الزم بــرای حضــور
ســرمایهگذار را فراهــم کننــد .نصیــری گفــت :شــورای شــهر پنجــم در حــال حاضــر رایزنــی بــا چنــد
ســرمایه گــذار دیگــر اســت.

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

بهكارگيــري افــراد جديــد حقالتدريــس
آزاد در آمــوزش و پــرورش اســتانها
ممنــوع اســت.

واردات تخممــرغ در پــی بهبــود وضعیــت
تولیــد و عرضــه فــراوان ایــن محصــول
متوقــف شــد.

 4هزار گوشی مسافری تا یک
ماه دیگر قطع می شوند

واردات یک میلیارد دالر
پوشاک قاچاق به ایران

کاهش قیمت مواد غذایی و
گوشت با تک نرخی شدن ارز

عوامل افزایش قیمت گوشت
مرغ در بازار

کمیتــه رجیســتری از شناســایی تخلــف خــاف
اظهــاری  ۴هــزار دســتگاه تلفــن همــراه در
ســامانه ثبــت گوشــی مســافری خبــر داد و
اعــام کــرد :ایــن گوش ـیها حداکثــر تــا ۳۰
روز آینــده قطــع خواهنــد شــد.

خسروتاج ،رئیس سازمان توسعه تجارت:
ســال گذشــته فقــط  ۵۹میلیــون دالر پوشــاک
بــه صــورت رســمی بــه کشــور وارد شــد️.
حــدود  ۵۳میلیــون دالر پوشــاک نیــز از ایــران
بــه خــارج از کشــور صــادر شــده اســت.

رییــس انجمــن واردکننــدگان فرآوردههــای
خــام دامــی:
بــه احتمــال بســیار بــاال قیمــت مــواد غذایــی
و گوشــت قرمــز بــه دلیــل تــک نرخــی شــدن
ارز کاهــش مییابــد.

مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران
مــرغ گوشــتی:
نوســانات ارزی ،کمبــود نهادههــای تولیــد و
کاهــش جوجهریــزی عامــل افزایــش قیمــت
گوشــت مــرغ در بــازار شــده اســت.

بــر اســاس اعــام وزارت امــور خارجــه ،ســفارت جمهــوری عربــی
ســوریه در تهــران ،درخواســت موسســه عمومــی تجــارت خارجــی
آن کشــور بــرای خریــد ســیم هــای فــوالدی بــر اســاس قــرارداد
توافقــی و شــرایط فنــی و مالــی را اعــام کــرده اســت.

مناقصــه تامیــن قطعــات پمــپ هــای پاالیشــگاهی ســوریه ،بــر
اســاس اعــام ســفارت ایــران در دمشــق ،پاالیشــگاه حمــص
ســوریه تامیــن نیازمنــدی خــود بــه قطعــات اصلــی و یدکــی انــواع
پمــپ هــای پاالیشــگاهی خــود را بــه مناقصــه گذاشــته اســت.
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رئیــس مرکــز برنامهریــزی و منابــع انســانی
آمــوزش و پــرورش :تــا ســال  ۱۴۰۱در حــدود
 ۳۵۰هــزار نفــر از فرهنگیــان بازنشســته
خواهنــد شــد کــه از هــم اکنــون بایــد
برنامهریــزی کــرد تــا بــا مشــکل بحــران
منابــع انســانی در آینــده نزدیــک روبــهرو
نشــویم.

سیگار گران شد

افزایــش قیمــت ســیگار در اواخــر ســال  ۱۳۹۶توســط توزیعکنندههــا کلیــد خــورد و آنهــا بــا احتــکار ایــن
محصــول دخانــی موجــب آشــفتگی در بــازار قیمــت ســیگار شــدند.
احتــکار توزیعکننــدگان موجــب شــد تــا عرضــه ســیگار در ســطح بــازار کاهــش یابــد و همیــن مســاله
موجــب گرانــی شــود .پــس از آن بــا توجــه بــه اینکــه تعــادل بــازار بــه هــم خــورده بــود تولیدکننــدگان
تصمیــم گرفتنــد تــا قیمتهــا را افزایــش دهنــد تــا شــاید عرضهکننــدگان از احتــکار خــودداری کننــد و
مجــددا تعــادل بــه بــازار بازگــردد؛ مســالهای کــه تــا حــدودی تاثیرگــذار بــود امــا نتوانســت موجــب جلوگیــری
از افزایــش قیمــت ســیگار شــود.

حباب قیمت مسکن برگشت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
طــرح ســاماندهی بــازار ارز دولــت در
مجلــس بررســی میشــود تــا در صــورت نیــاز،
بخشهایــی از آن تعدیــل شــود؛ در غیــر ایــن
صــورت بــا یــک طــرح دو فوریتــی دولــت را
مکلــف میکنیــم در چارچــوب کارشناســی
حرکــت کنــد.

معامــات مســکن در اســفندماه  ۱۱.۳درصــد نســبت بــه میانگیــن ســال  ۱۳۹۶کاهــش داشــته و ســهم
واحدهــای قدیمــی ســاز از کل معامــات مجموعــا  ۵۵.۸درصــد افزایــش یافــت کــه نشــان مــی دهــد قیمــت
مســکن کــه از اوایــل ســال  ۱۳۹۵بــه کــف نزدیــک شــده بــود مجــددا دچــار حبــاب شــده اســت.
بــازار مســکن شــهر تهــران در اســفندماه دچــار ســکته ماهیانــه شــد .در ایــن مــاه بــه دلیــل جهــش یکبــاره
قیمــت ارز شــاهد کــوچ ســرمایه هــای غیرمصرفــی بــه بازارهــای طــا و ارز بودیــم کــه باعــث افــت ۳۳
درصــدی معامــات نســبت بــه مــاه قبــل بــود .همچنیــن خریــد و فــروش مســکن در اســفندماه نســبت بــه
میانگیــن ســال  ۱۳۹۶بالــغ بــر  ۱۱.۳درصــد کاهــش یافــت.

ارز مسافرتی فقط یک بار در
سال پرداخت میشود
مهــدی کســرایی ،مدیــر کل سیاســتها و
مقــررات ارزی بانــک مرکــزی دربــاره ارز مســافرتی
گفــت️:هــزار یــورو بــرای یــک بــار در ســال بــه
کشــورهای دور و  ۵۰۰یــورو بــرای یــک ســفر در
ســال بــرای کشــورهای نزدیــک بــا قیمــت دالر ۴
هــزار و  ۲۰۰تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
️برنامــه جدیــد ارزی دولــت محدودیــت منابــع ارزی
نیســت بلکــه مدیریــت بهینــه در ارتبــاط منابــع بــا
مصــارف اســت.
️بانکهــا میتواننــد ســپردههای ارزی ســپرده
گــذاران خــود را بــرای یــورو بــا نــرخ ســود ســه
درصــد و دالر بــا نــرخ ســود چهــار درصــد در ســال
در بانــک مرکــزی ســپرده گــذاری کننــد.

نفت  ۱۰۰دالری در راه است؟
ریس ـکهای ژئوپلیتیــک موجــب شــد نفــت در هفتــه گذشــته بیــش از  ۸درصــد
رشــد قیمتــی را بــه ثبــت برســاند و در پایــان معامــات ایــن هفتــه بــه بیشــترین
ســطح از اواخــر ســال  ۲۰۱۴برســد .حــال بــا توجــه بــه عملــی شــدن تهدیــد
آمریــکا مبنیبــر حملــه نظامــی بــه خــاک ســوریه ،از ســوی برخــی کارشناســان
ایــن احتمــال مطــرح اســت کــه نفــت مســیر صعــودی را ادامــه دهــد و بــار دیگــر
بــه مــرز  ۱۰۰دالر بــر بشــکه برســد .میــزان نفــت ســوریه بســیار ناچیــز اســت؛
امــا ممکــن اســت آتــش جنــگ از ایــن کشــور بــه دیگــر نقــاط خاورمیانــه ســرایت
کنــد.

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
پاســخ هــای محمــد جــواد آذری
جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات بــه ســوال دو نماینــده را
قانــع کننــده دانســتند.

در ایــران ســهم بازاریابــی دیجیتــال روبــه رشــد اســت و بــا توجــه بــه شــکلگیری
کســبوکارهای کوچــک ،نوپــا ،خانوادگــی و ...همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن
وضعیــت فعلــی اقتصــاد ایــران ،بازاریابــی دیجیتــال بــرای همــه مهــم شــده اســت.
ایــن ویژگیهــای بازاریابــی دیجیتــال نظیــر هزینــه کــم ،در دســترس بــودن،
تعاملــی بــودن ،جــذاب بــودن و ...باعــث شــده اســت کــه ســهم دیجیتــال در کیک
بازاریابــی ایــران و جهــان بســیار زیــاد شــود و رونــد صعــودی نیــز داشــته باشــد.
از اینــرو بحــث بررســی روشهــای مهــم بازاریابــی دیجیتــال در ایــران قابــل
توجــه همــگان قــرار گرفتــه اســت.

 ۶۳نفــر از نماینــدگان مجلــس
بــه رئیسجمهــور ضــرورت عــزل
رئیــسکل بانــک مرکــزی و عوامــل
دخیــل در گرانــی ارز و ضربــه بــه
نظــام اقتصــادی را متذکــر شــدند.

جایگاه اقتصادی شبکههای اجتماعی

رئیــس کانــون صرافــان :صرافــان
بایــد صبــور باشــند ،بــه زودی جلســه
ای بــا مســئوالن بانــک مرکــزی
دربــاره آینــده فعالیــت صرافیهــا
برگــزار میکنیــم.

رییــس ســازمان امــور دانشــجویان:
ضمــن پرداخــت اولیــن دوره ارز
دانشــجویی ،مراجعــه حضــوری حــذف
و تــا ســقف  5هــزار دالر شــهریه
پیــش بینــی شــده اســت.

قابل توجه واردکنندگان

مالحظات حداقل دستمزد

بــا توجــه بــه ابالغیــه جدیــد معاونــت محتــرم
اول ریاســت جمهــوری ،جهــت اعمــال تغییــرات
در ضوابــط تجــاری تــا اطــاع ثانــوی امــکان
ثبــت ســفارش وجــود نداشــته و کلیــه پرونــده هــا
در اســتعالم ضوابــط کاالیــی «رد پیــش فاکتــور»
خواهنــد شــد.

طبــق مــاده  ۴۱قانــون کار ،دو مالحظــه بــرای
افزایــش حقــوق لحــاظ شــده اســت :مالحظــه
نخســت نــرخ تــورم اســت کــه میــزان افزایــش
حقــوق و دســتمزد بایــد حداقــل برابــر نــرخ تــورم
باشــد و مالحظــه دوم ،تعییــن دســتمزدی اســت
کــه تامینکننــده معیشــت خانــوار  ۴نفــره باشــد.
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شهرهای جذابتر ،استارتآپهای بیشتر

مــوارد متعــددی در شــکلگیری یــک اکوسیســتم کارآفرینــی پایــدار در شــهرها مــورد مطالعــه و بررســی قــرار
گرفتــه اســت .معمــوال کیفیــت اقتصــادی و رفاهــی شــهر ،کیفیــت فضاهــای شــهری ،شــرایط اجتماعــی و کیفیــت
خدمــات ســازمانهای عمومــی شــهر از جملــه مــواردی هســتند کــه بهعنــوان مــوارد مهــم در شــکلگیری
اکوسیســتم کارآفرینــی فنــاور بــه آنهــا اشــاره شــده اســت .یکــی از مطالعــات جالــب میدانــی در ایــن زمینــه در ســال
 ۲۰۱۴و در برلیــن انجــام شــده اســت :تاثیــر حجــم امکانــات فرهنگــی ( )Cultural amenitiesدر جــذب کســب و
کارهــای دانشبنیــان در محــات مختلــف شــهر برلیــن اســت .منظــور از امکانــات فرهنگــی (و رفاهــی) دقیقــا بــه
معنــای میــزان موزههــا ،ســینما و تئاترهــا ،رویدادهــای هنــری و موســیقی ،فضاهــای بــزرگ گردشــگری شــهری
ماننــد میدانهــا و خیابانهــای بــدون خــودرو و حتــی در بعضــی تعاریــف کافیشــاپها و پارکهــا اســت.

خبرانهم داخلی اکترونیکی

اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی
استان زنجان
024-33463770-4

https://t.me/zccima_ir
www.zccima.ir

024-33463777

irdirector@zccima.ir

edu.zccima.ir

بانک مرکزی بازپرداخت و سود
سپردههای ارزی را تضمین میکند

ظریــف ،پــس از ســفر بــه
چنــد کشــور آمریــکای
جنوبــی و آفریقــا اعــام
کــرد :ایــران بــرای تجــارت
بــا دوســتان فراوانــش در
سراســر جهــان آمــاده اســت.

بانــک جهانــی کل ذخایــر
ســوخت فســیلی ایــران را
 ۲.۴تریلیــون دالر بــرآورد
و اعــام کــرد ایــران
چهارمیــن کشــور ثروتمنــد از
ایــن نظــر در جهــان اســت.

گمــرک ایــران اعــام کــرد:
بارگــذاری تصویــر اســناد از
اردیبهشــت مــاه در ســامانه
گمــرک حــذف و اطالعــات
اســناد صرفــا الکترونیکــی
دریافــت مــی شــود.

خواب کم به اقتصاد کشورها ضرر میزند
یکــی از عوامــل تعیــن کننــده میــزان
خــواب مــردم یــک کشــور ،ســرانه تولیــد
ناخالــص داخلــی آن کشــور اســت️.مــردم
هلنــد ،فنالنــد ،اســترالیا ،بریتانیــا ،بلژیــک
و ایرلنــد بیــش از هفــت و نیــم ســاعت در
طــول شــبانهروز میخوابنــد .تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــورها بیــن
 ۴۰تــا  ۷۰هــزار دالر بــه ازای هــر فــرد اســت️.مــردم ژاپــن ،کرهجنوبــی
و عربســتان ســعودی زمانــی بیــن  ۶:۱۵تــا  ۶:۳۰را بــه خــواب اختصــاص
میدهنــد .ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــورها حــدود  ۳۵تــا
 ۵۵هــزار دالر در ســال اســت️️.یکــی از نتایــج ایــن تحقیــق ایــن اســت که
خــواب کمتــر بــه اقتصــاد کشــورها زیــان میرســاند و از تولیــد ناخالــص
داخلــی آنهــا میکاهــد .دلیــل ایــن امــر خســتگی و فرســودگی کارگــران
و کارمنــدان ایــن کشــورها و پاییــن آمــدن بــازده آنهــا در طــول ســاعات
کاری اســت.

پیــش بینــی بانــک جهانــی:
ذخایــر نفتــی ونزوئــا ،345
ایــران  ،155عــراق ،110
کویــت  ،98امــارات ،97
عربســتان  ،80قطــر 49
ســال دیگــر دوام مــیآورد.

دانشــگاه ییــل آمریکا یــک واحد
درســی به نــام «خوشــبختی» را
در لیســت واحدهــای درسـیاش
اضافــه کــرده کــه بــا اســتقبال
 ۱۲۰۰دانشــجو روبــرو شــده
اســت.

دارو گران نخواهد شد ،مردم نگران نباشند

ایــرج حریرچــی ،ســخنگوی وزارت
بهد ا شــت :
بــا تدابیــری کــه دولــت اندیشــیده اســت،
بــه جــز تغییــرات معمولــی کــه در هــر دوره
از ســال انجــام میشــود ،انشــاءاهلل هیــچ
تفاوتــی در مــورد تهیــه دارو ،ملزومــات مصرفــی و تجهیــزات پزشــکی
در ســال جــاری نخواهیــم داشــت .قبــا واردات دارو بــا ارز مبادلــهای
حــدود  ۳۸۰۰تومــان انجــام میشــد امــا دولــت تصویــب کــرد کــه مــا
بهالتفــاوت  ۴۲۰۰تومــان پرداخــت شــود .همانطــور کــه معــاون امــور
علمــی ،فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در مــورد
ملزومــات مصرفــی و تجهیــزات پزشــکی در میانمــدت گفتنــد ،انتظــار
داریــم قیمتهــا کاهــش داشــته باشــند .خواهــش مــن از مــردم ایــن
اســت کــه نگــران نباشــند .ضمــن اینکــه ســامانه  ۱۹۰آمــاده پاســخگویی
بــه مــردم اســت.

بانــک مرکــزی در اطالعیــهای اعــام کــرد کــه تمــام
صرافیهــا تــا اطــاع ثانــوی مجــاز بــه خریــد و فــروش
اســکناس بــه صــورت فیزیکــی نیســتند و بانــک مرکــزی
هــم بازپرداخــت و ســود ســپردههای ارزی را تضمیــن مــی
کنــد.

معافیت مالیاتی برای صاردات به
شرط ارائه ارز حاصل از صادرات

طبــق مصوبــه هیئــت دولــت کلیــه
صادرکننــدگان مکلفنــد ارز حاصــل از صــادرات
را مطابــق ترتیباتــی کــه توســط بانــک مرکــزی
مشــخص میشــود ،بــه چرخــه اقتصــادی

کشــور بازگرداننــد.

بــا صــادرات گاز ایــران بــه بغــداد،
رتبــه ایــران در میــان کشــورهای
صادرکننــده گاز بــه  ۱۵رســید و
ارتقــا یافــت.

اتــاق تجــارت و صنایــع
افغانســتان اخیــرا ایــران را
بزرگتریــن شــریک تجــاری ایــن
کشــور معرفــی کــرده اســت.

قابــل توجــه دریافــت کننــدگان
بیمــه بیــکاری :دســتورالعمل
قطــع مقــرری بیمــه بیــکاری بــه
بهانــه تاخیــر باطــل شــد.

دســتور شناســایی و توقیــف
امــوال خــاوری صــادر شــد
محکومیــت خــاوری ،جریمــه
نقــدی و برگشــت امــوال اســت.

حق انتخاب میان پیامرسانهای
داخلی و خارجی

مــوالوردی :مــردم بایــد حــق انتخــاب میــان

پیامرســانهای داخلــی و خارجــی داشــته
باشــند .در مجموعــه دولــت قائــل بــه ایــن

هســتیم کــه انحصــار اســتفاده از پیامرســان

خارجــی شکســته شــود.
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