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اظهار الکترونیکی اسناد ضمیمه

اگر تبلیغات دروغ باشند ،باید تا  ۵برابر خسارت ،جریمه بدهند

طــی اطــاع مدیــر کل دفتــر فنــاوری و اطالعــات و ارتباطــات گمــرک

بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی کــه جهــت رفــع ایــراد شــورای نگهبــان از طــرح ممنوعیــت

جمهــوری اســامی ایــران طــی هماهنگــی بــه عمــل آمــده بــا معاونــت فنــی

تبلیغــات محصــوالت غیرمجــاز در رســانههای ارتبــاط جمعــی در دســتور کار قــرار گرفتــه بــود،

و امــور گمرکــی از تاریــخ  1اردیبهشــت  1397اســناد ضمیمــه در لحظــه اظهــار تنهــا بصــورت

فریــب مشــتری در تبلیغــات دروغیــن دو تــا پنــج برابــر جریمــه دارد .براســاس مصوبــه مجلــس،

الکترونیکــی دریافــت شــده و امــکان بارگــذاری اســناد بصــورت فایــل میســر نخواهــد بــود.

تبصــره مــاده  ۱اصالحــی بــه شــرح زیــر اســت ️:مصادیــق اطالعــات نادرســت و تبلیــغ خــاف
واقــع عبارتنــد از اطالعــات یــا ادعاهــای اثبــات نشــده یــا تاییــد نشــدهای اســت کــه توســط وزارت

بهداشــت و درمــان دربــاره روش فــراوری ،تولیــد ،نامگــذاری تجــاری ،خــواص ،ترکیــب ،منشــاء ســودمندی ،ارزش غذایــی ،روش درمانــی و خدمــات،
آثــار و منافــع ناشــی از ارائــه خدمــات یــا درمــان یــا دارا بــودن گواهــی یــا مجــوز از مراجــع داخلــی یــا خارجــی در خصــوص کاالهــا و موضــوع ایــن

قانــون مشــخص میشــود .همچنیــن براســاس مــاده  ۱ایــن طــرح در صورتــی کــه بــه مصــرف کننــده خســارتی وارد شــود ،عــاوه بــر جبــران آن
معــادل  ۲تــا  ۵برابــر خســارت وارده بــه عنــوان جــزای نقــدی مجــازات در نظــر گرفتــه میشــود.

بزرگتریــن مشــتری نفــت خــام ایــران در

اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق در

ایــران  ۲۴درصــد از نفــت خــود را بــه ایــن

توانمنــد و فعــال ایرانــی را بــه شــهر اربیــل

ســال  ،۲۰۱۷چیــن بــوده و بــه طــور کلــی

نظــر دارد هیأتــی متشــکل از شــرکت هــای

کشــور صــادر کــرده اســت️.هنــد در رده دوم

اقلیــم کردســتان عــراق جهــت حضــور

درصــد از نفــت خــام ایــران در طــول ســال

جمهــوری اســامی ایــران و اقلیــم کردســتان

ایــن طبقهبنــدی قــرار گرفتــه و میزبــان ۱۸

 ۲۰۱۷بــوده اســت.

در”کنفرانــس توســعه روابــط اقتصــادی
عــراق“ اعــزام نمایــد.

وام مسکن  ۶درصدی میآید

نماینــده مقــام معظــم رهبــری در شــورای عالــی امنیــت ملــی گفــت:

بــه گفتــه وزیــر نفــت کشــور عمــان ،مقدمــات پــروژه صــادرات گاز

هــم مــی تواننــد در حــوزه هــای مختلــف اقتصــادی حماســه آفریــن

بــرداری از بســتر دریــا و طراحــی هــای مهندســی خــط لولــه ،بــه

مردمــی کــه در دفــاع مقــدس حماســه هــای جــاودان آفریدنــد امــروز

باشــند.

ایــران بــه عمــان از طریــق خــط لولــه زیــر دریــا از جملــه نقشــه

اتمــام رســیده اســت.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی اذعــان داشــت هماکنــون پیشــنهاد ریاســت

جمهــوری بــرای تقلیــل ســود وام خریــد آپارتمــان بــه  ۶درصــد در بافــت

ناکارآمــد شــهری پذیرفتــه و در آینــدهای نزدیــک از ســوی بانــک مرکــزی بــه ســایر بانکهــا

ابــاغ خواهــد شــد کــه قطعــا فرصــت بســیار خوبــی بــرای ارتقــای ســطح خدمــات در ایــن

مناطــق خواهــد بــود.

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت از ارســال

پرونــده اخیــر تخلفــات واردات خــودرو
بــه دســتگاههای امنیتــی قضایــی خبــر

داد و گفــت :علیرغــم اعــام توقــف ثبــت
ســفارش واردات ،خودروهایــی از مســیر

گمــرک ترخیــص شــده کــه ثبــت ســفارش
آن هــا بعــد از تاریــخ اعالمــی بــود.

شــرکت آریــا گــراپ پــارت
در نظــر دارد یــک هیــات
تجــاری بــه کشــور تایــوان
جهــت حضــور در نمایشــگاه
صنایــع غذایــی کشــور
تایــوان از  6الــی  9تیرمــاه
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاکیــد  1397اعــزام نمایــد.
بــر اینکــه بایــد سیاســتهای ترغیــب بــرای

استقبال مردم از پیام رسان های بله و ایتا

خریــد کاالی ایرانــی اتخــاذ شــود گفــت:
اعمــال مشــوقهایی بــرای خریــد محصــوالت
ایرانــی مــد نظــر اســت و بایــد طــرح کارت
اعتبــاری را بــه عنــوان یــک ابــزار تشــویقی بــه

صــورت جدیتــر پیگیــری کنیــم.

دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی :بــا توجــه بــه اقبــال مــردم بــه دو پیامرســان بلــه و ایتــا ،ایــن دو نیــز بــه  5پیامرســان

معرفیشــده قبلــی ( گــپ ،آی گــپ ،ســروش ،ویســپی و بیســفون) افــزوده شــدند .بــه مــردم اطمینــان میدهیــم از لحــاظ

ســختافزاری و نرمافــزاری ،پیامرســانهای داخلــی بــا ســرعت خوبــی ،از امکانــات و ظرفیتهــای الزم برخــوردار میشــوند .فیروزآبــادی

اظهــار داشــت :تــاش میکنیــم ظــرف مــدت  6مــاه ،پیامرســانهای داخلــی متعــدد بــا کیفیــت بهتــر از تلگــرام بــه مــردم عرضــه کنیــم.

افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین  ۹۷اعمال نشد
بیــش از ایــن علــی ربیعــی وزیــر کار در خصــوص افزایــش حقــوق بازنشســتگان
کشــور گفتــه بــود کــه میــزان افزایــش حقــوق بــرای ســال  97بــه میــزان 19.5

برگــزاری اولیــن نمایشــگاه
اختصاصــی ج.ا.ایــران در
زمینــه هــای صنعــت،
معــدن ،خدمــات ،صنعــت
توریســم و گردشــگری از
 4تــا  7مردادمــاه  97در
تفلیــس گرجســتان

رئیــس کل گمــرک ایــران:
پوشــاک جــزو کاالهــای
هــدف و در ســطح  3یعنــی
مســیر قرمــز قــرار دارد کــه
ابتــدا ارزیابــی فیزیکــی
و ســپس بــه ایکــسری
ارجــاع داده میشــود.

شــریعتمداری گفــت:
ســامانه نیمــا بانــک
ارزی کشــور اســت و بــه
سیاســتگذاری کمــک
میکنــد و بــه وســیله
آن میتوانیــم بــه ســمت
اقتصــاد مقاومتــی حرکــت
کنیــم.

لوازم خانگی  10درصد گران شد
رئیــس اتحادیــه لــوازم خانگــی بــا بیــان اینکــه قیمــت لــوازم خانگــی از اول اردیبهشــت افزایــش یافتــه اســت ،گفــت :شــرکتها

و کارخانههــای تولیــد لــوازم خانگــی قیمــت محصــوالت خــود را بیــن  7تــا  10درصــد افزایــش دادنــد .پــس از التهابــات شــدید

درصــد اســت کــه پــس از ابــاغ در فیــش هــای حقوقــی بازنشــتگان لحــاظ مــی شــود .در ارز و بــا اعــام تــک نرخــی شــدن دالر بــه قیمــت  4200تومــان توســط بانــک مرکــزی ،شــرکتها و کارخانههــای لــوازم خانگــی از عرضــه کاال
صورتــی کــه ایــن افزایــش در فروردیــن مــاه اعمــال نشــود ،مــاه بــه التفــاوت آن در مــاه هــای بــه بــازار خــودداری کردنــد و ایــن امتنــاع منجــر بــه کمبــود کاال در بــازار لــوازم خانگــی شــد.

بعــد انجــام خواهــد شــد.
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رصد و وصول مالیات فعاالن
اقتصادی مناطق آزاد

9هزار فقره گشایش اعتباری با
دالر  4200تومانی

طرح یک فوریتی ساماندهی
بازار خودرو

صادرات و واردات توسط
کشتیرانی های داخلی

رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی بــا اشــاره
بــه تکمیــل نظــام اطالعــات مالیاتــی ،از رصــد
و وصــول مالیــات فعــاالن اقتصــادی مناطــق آزاد
خبــرداد و گفــت :ایــن فعــاالن بــا ارایــه اظهارنامه
ازمعافیــت مالیاتــی برخــوردار میشــوند.

ســیف بــا انتقــاد از اینکــه گفتــه مــی شــود دالر
بــا نــرخ مرجــع تاکنــون تخصیــص نیافتــه اســت،
گفــت 9 :هــزار و  210فقــره بــه مبلــغ  2میلیــارد
و  362میلیــون دالر بــا نــرخ دالر  4200تومانــی
تخصیــص ارز صــورت گرفتــه اســت.

بــا تصویــب مجلــس طــرح تعییــن ضوابــط
حقــوق ورودی خودروهــای ســواری وارداتــی
و ســاماندهی بــازار خــودرو بــه صــورت یــک
فوریتــی در مجلــس مــورد رســیدگی قــرار
میگیــر د .

وزیــر صنعت،معــدن و تجــارت گفــت :کلیــه اقالم
وارداتــی و صادراتــی کشــور در حــوزه دولتــی و
خصوصــی مــی بایســت توســط کشــتیرانی هــای
داخلــی ماننــد کشــتیرانی جمهــوری اســامی
ایــران و ...صــورت پذیــرد.

 95درصد مالیات پارسال استان زنجان
وصول شد

منطقه ویژه اقتصادی زنجان در کمیسیون
اقتصادی مجلس تصویب شد
فریــدون احمــدی افــزود :موضــوع الیحــه ویــژه منطقــه اقتصــادی اســتان زنجــان تمــام رونــد بررســی و
اصــاح خــود را در کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی گذرانــده اســت .وی یــادآور شــد :ایــن
الیحــه بناســت در اردیبهشــت امســال بــرای تصویــب نهایــی بــار دیگــر در صحــن علنــی مطــرح شــود.
احمــدی بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی مــی شــود ،ایــن بــار بــه تصویــب نهایــی برســد ،اظهــار کــرد :تمــام
اصالحــات الزم روی ایــن الیحــه انجــام شــده و رای و نظــر نماینــدگان در خصــوص تصویــب نهایــی آن
جلــب شــده اســت .یــک فوریــت الیحــه منطقــه ویــژه اقتصــادی و چندیــن منطقــه آزاد تجــاری مــرداد
ســال  95بــه تصویــب رســیده اســت .زمانــی کــه یــک فوریــت الیحــه یــا طرحــی بــه تصویــب برســد،
حداکثــر بایــد طــی ســه مــاه آینــده بررســی و نتیجــه آن اعــام شــود .پــروژه ای کــه تاکنــون بــرای
دریافــت مصوبــه و موافقــت مجلــس ســه بــار راهــی خانــه ملــت شــده ،پیــش از ایــن بــه تصویــب  2دولت
رســیده و  2بــار در مجلــس شــورای اســامی مطــرح شــده اســت.

هیات حل اختالف مالیاتی

نماینده
دادگستری
نماینده
امور مالیاتی

میرحیــدر رضــوی افــزود :ایــن میــزان مالیــات دریافــت شــده نســبت بــه ســال  ،95ســه درصــد کاهــش
داشــت .وی یــادآور شــد :طــی ســال  ،96یــک هــزار و  560میلیــارد ریــال مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه
حســاب شــهرداری هــا و دهیــاری هــای ایــن اســتان واریــز شــد .رضــوی اظهــار کــرد :میــزان مالیــات
بــر ارزش افــزوده واریــز شــده بــه حســاب شــهرداری هــا و دهیــاری هــا در ســال  95بــه یــک هــزار
و  420میلیــارد ریــال مــی رســید .مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان زنجــان گفــت :طــی ســال  ،96ســه
هــزار و  470میلیــارد ریــال از مالیــات مودیــان تقســیط شــد ،رقمــی کــه در ســال  95بــه  2هــزا رو 660
میلیــارد ریــال مــی رســید .وی خاطرنشــان کــرد :طــی ســال  400 ،96میلیــارد ریــال از مالیــات مودیــان
اســترداد شــد ،ایــن رقــم در ســال  95بــه  320میلیــارد ریــال مــی رســید .رضــوی ادامــه داد :طــی ســال
 ،96هشــت هــزار و  7171مــورد از اظهارنامــه مودیــان حــوزه اصنــاف قبــول شــد .وی گفــت :پارســال،
 26هــزار و  50مــورد گواهــی نامــه  186و  187مالیاتــی بــرای ســایت نقــل و انتقــال صــادر شــد.

آگاهانه رفتار کنیم
مـؤدی گرامی آیا می دانید ؟

نماینده

به انتخاب مؤدی

بر اساس بند  3ماده  244مرجع رسیدگی به کلیه اختالف های مالیاتی

شما می توانید در زمان اعتراض ،نماینده خود را جهت حضور در
هیات مذکور از نمایندگان اتاق بازرگانی انتخاب نمائید.

رئیــس کل بانــک مرکــزی خطــاب
بــه افــرادی کــه تقاضــای ارزی دارنــد
کــه در سیاســت جدیــد دولــت ســهمی
نداشــته و نیازمنــد تامیــن هســتند
گفــت کــه فعــا تحمــل کننــد.

معــاون رییــس جمهــور :مشــکالت
ارزی گردشــگری در دو جلســه از
هیــات دولــت مطــرح شــده و بانــک
مرکــزی نیــز آنهــا را پذیرفتــه اســت
وبمــرور رفــع خواهــد شــد.

دولــت بدنبــال ســاماندهى فعالیــت
کولهبــرى در اســتانهاى مــرزى
اســت .راهکارهــاى پیشــنهادى جهــت
رفــع مشــکل کولهبــران ظــرف یــک
هفتــه آینــده ارائــه شــود.
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سلحشــوری نماینــده مجلــس :اینکــه
تلگــرام تــا االن فیلتــر نشــده بــه
دلیــل مقاومتهــای روحانــی اســت
و نبایــد نظرمــان را بــه جامعــه
تحمیــل کنیــم.

نمایشــگاه ســنگ دبــی 13( 2018
الــی  15شــهریور  ،)1397نمایشــگاه
ســنگ خاورمیانــه مربــوط بــه صنایــع
ســنگ  ،ســرامیک و مرمــر مــی باشــد
و در منطقــه منــا برگــزار مــی شــود.

جزئیات  16کاالی اساسی و دارو که
یارانه ارزی می گیرند
نحــوه پرداخــت مابــه التفــاوت نــرخ ارز بــه ازای هــر دالر ،چهــار هــزار ریــال بــرای تامیــن کاالهــای اساســی و دارو تــا ســقف ســه هــزار میلیــارد تومــان مشــخص
شــده اســت .ذرت ،دانــه هــای روغنــی ،کنجالــه ســویا ،انــواع کــود شــیمیایی فســفاته و پتاســه ،بــذور ،دارو ،واکســن مــواد ژنتیکــی دام و طیــور ،گوشــت گوســفند
قطر ،هاب مبادالت ارزی
و دام زنــده ،ســموم و مــواد موثــر دفــع آفــات نباتــی 9 ،قلــم کاالی وارداتــی در بخــش کشــاورزی هســتند کــه یارانــه ارزی مــی گیرنــد .براســاس مکاتبــه نوبخــت
ایران میشود
کاغــذ ،مــواد اولیــه کاغــذ و کــره ســه قلــم کاالی وارداتــی در بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت هســتند کــه مشــمول ایــن دریافــت یارانــه ارزی مــی شــود.
یــک مقــام ارشــد بانــک مرکــزی از گســترش روابط
داروهــای ســاخته شــده ،شــیر خشــک ،تجهیــزات مصرفــی ،مــواد اولیــه دارویــی و ملزومــات نیــز دیگــر اقــام وارداتــی مشــمول دریافــت یارانــه ارزی هســتند.
ارزی ایــران و قطــر خبــر داد و گفــت :چنــد بانــک
ایرانــی نــزد بانــک ملــی قطــر حســاب بــاز کردهانــد
و مبــادالت حوالههــای ارزی از ایــن مســیر انجــام
میشــود .وی افــزود :تاکنــون بانکهــای ملــی
و پارســیان نــزد بانــک ملــی قطــر حســاب بــاز
کردهانــد و براســاس برنامهریزیهــای انجــام
شــده بانــک صــادرات نقــش جدیــدی را در حــوزه
حوالههــای ارزی بــر عهــده خواهــد گرفــت .ایــن
مقــام مســئول بانــک مرکــزی در پاســخ بــه ایــن بــه نقــل از ســازمان توســعه تجــارت ،دســتورالعمل نحــوه بــه کارگیــری ارز صادراتــی از ســوی اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور بــه دســتگاهها و
ســوال کــه بــا ایــن تصمیــم قطــر خــاء دوبــی را ســازمانهای ذیربــط ابــاغ شــد .بــر اســاس ایــن بخشــنامه اعمــال معافیــت مالیاتــی صادراتــی منــوط بــه رعایــت مفــاد ایــن بخشــنامه اســت.در ایــن بخشــنامه
در گلــوگاه ارزی کشــور پرکــرده و بــه هــاب ارزی آمــده اســت ،صــادر کننــده  6مــاه پــس از صــدور پروانــه صادراتــی بایــد دســت کــم  95درصــد ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه یکــی از  4روش زیــر
مــا تبدیــل میشــود؟ گفــت :تــاش مــا ایــن اســت تعییــن تکلیــف کنــد .صــادر کننــده مــی توانــد ارز صادراتــی خــود را بــرای واردات در مقابــل صــادرات ،پرداخــت بدهــی ارزی خــود ،فــروش ارز بــه بانــک هــا و
صرافیهــای مجــاز و یــا ســپردهگذاری ارزی نــزد بانــک هــا هزینــه کنــد.
کــه ایــن اتفــاق بیفتــد.

دستورالعمل نحوه به کارگیری ارز
صادراتی ابالغ شد

ورود کامیون با تخفیف
گمرکی مجاز شد
بــا اصــاح آييــن نامــه قانــون احــکام دائمــي
برنامــه هــاي توســعه کشــور ،دولــت مجــاز بــه
اســتفاده از تخفيــف بــراي واردات کاميــون شــد.
بــه گــزارش اخبــار پولــي مالــي براســاس بنــد (ث)
مــاده ( )30قانــون احــکام دائمــي برنامــه هــاي
توســعه کشــور ،دولــت مجــاز اســت از تخفيفــات
و تســهيالت گمرکــي بــراي ورود کاميــونهــاي
مــورد نيــاز بــا تأييــد ســازمان راهــداري و حمــل
و نقــل جــادهاي اســتفاده نمايــد .اســتفاده از ايــن
تخفيفــات ،منــوط بــه خــروج يــک کاميــون
فرســوده بــا عمــر بيــش از  25ســال بــه ازاي هــر
کاميــون وارداتــي اســت.

اتحاديــه اروپــا  % ٧جمعيــت
بررســی مقصــد صــادرات معــاون توســعه امــور اجتماعــی
جهــان  % ٢٥ ،توليــد ناخالــص
غیرنفتــی ایــران بــا باالتریــن و عمومــی ســازمان مدیریــت:
جهــان و  % ٥٠رفــاه جهــان
متوســط قیمــت صادراتــی  42درصــد بیــکاران کشــور
را دارا هســتند در حالــی کــه نشــان میدهــد کــه کوبــا فــارغ التحصیــان دانشــگاهها سهم استانها از تولید ملی
ايــران بــا بهــره وري اروپــا
خریــدار گرانتریــن کاالهــای هســتند ،بایــد فکــری اساســی
بايــد  ٢هــزار ميليــارد دالر
ایرانــی بــه ازای هــر تــن بــوده بــرای جلوگیــری از مهاجــرت اطالعــات تولیــد ناخالــص داخلــی بــرای
توليــد ناخالــص داشــته باشــد.
اســت.
بگیــرد.
صــورت
نخبــگان
اســتانهای کشــور ب ـهروز شــد .براســاس گــزارش
مرکــز آمــار و اطالعــات راهبــردی وزارت کار،
عرضه سیر مرغوب شهرستان طارم
شــکاف نســبتا عمیقــی در بیــن اســتانهای کشــور
از نظــر تولیــد شــکل گرفتــه اســت .طوریکــه در
ســال  ،۱۳۹۴میــزان تولیــد در دو اســتان تهــران
و خوزســتان ،معــادل  ۳۸درصــد از کل کشــور
شهرســتان طــارم علیــای اســتان زنجــان بعنــوان یکــی از قطــب هــای اصلــی تولیــد ســیر بــا ارقــام قرمــز  ،صورتــی و آذر شــهر بــوده اســت️.همچنیــن گــزارش وزارت کار نشــان
مــی باشــد  ،ایــن محصــول ارزشــمند بــر اســاس شــرایط اقلیمــی مطلــوب منطقــه دارای کیفیــت  ،طعــم و عطــر عالــی بــوده میدهــد کــه ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان
و همــه ســاله بخــش قابــل توجهــی از آن بــه اشــکال مختلــف عــاوه بــر مصــرف داخلــی بــه کشــورهای دیگــر از جملــه بوشــهر در جایــگاه اول و ســرانه تولیــد ناخالــص
روســیه صــادر میگــردد .بــر اســاس برآوردهــا در ســال جــاری از  10اردیبهشــت مــاه عملیــات برداشــت بیــش از  80هــزار تــن داخلــی اســتان سیســتان و بلوچســتان در رتبــه آخــر
در بیــن اســتانهای کشــور قــرار دارد.
ســیر در منطقــه آغــاز خواهــد شــد و ایــن امــکان وجــود خواهــد داشــت تــا خریــداران بصــورت مســتقیم خریــد نماینــد .

آرامش بر بازار مرغ زنجان حاکم است

خسارت سرمای دیررس به محصوالت باغی

اتحادیــه مرغفروشــان زنجــان :گوشــت مــرغ
مــورد نیــاز در بــازار بــه حــد کافــی در داخــل
اســتان تولیــد میشــود و مشــکلی در رابطــه بــا
تامیــن آن نداریــم ،البتــه برنامههــا ب ـه گون ـهای
اســت کــه مقــداری از محصــوالت تولیــدی نیــز
بــرای ماههــای آتــی ذخیرهســازی میشــود.

ســرمای دیــررس بهــاره بــه محصــوالت باغــی
اســتان زنجــان در شهرســتان هــای ابهــر،
خرمــدره ،ســلطانیه ،خدابنــده ،زنجــان ،ایجــرود،
طــارم و ماهنشــان  6هــزار و  900میلیــارد ریــال
خســارت وارد کــرد .بیشــترین خســارت ســرما در
باغهــای انگــور بــه میــزان 13هــزار هکتــار اســت.
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خبرانهم داخلی اکترونیکی

اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی
استان زنجان
بــر اســاس اعــام وزیــر
آ مو ز ش و پــر و ر ش
هامبــورگ ،امســال بــرای
اولیــن بــار زبــان فارســی
وارد امتحانــات پایــان
تحصیــات متوســطه در
ایــن شــهر شــد.

ر ئیــس ســند یکا ی
تولیدکننــدگان کاغــذ و
مقــوا از توقــف تولیــد کاغــذ
در کارخانههــای داخلــی
بدلیــل عــدم حمایــت
متولیــان خبــر داد .

ایــران ،بیســت و دومیــن
کشــور مبــدا مهاجــرت بــه
آمریــکا در ســال ۲۰۱۷بــود
در ســال مزبــور۴۰۰ ،هــزار
مهاجــر ایرانــی در آمریــکا
زندگــی مــی کننــد.

بخشنامه تازه سازمان توسعه تجارت برای
واردات کاال

ســازمان توســعه تجــارت در بخشــنامهای جدیــد فرآینــد ســاماندهی
ثبــت ســفارش را ابــاغ کــرد .بــر ایــن اســاس ،تمامــی ردیفهــای
تعرفــه باقیمانــده در ســامانه ثبتــارش بــه ســامانه جامــع تجــارت
منتقــل شــده و مجــوز ثبــت ســفارش ،اعــم از افتتــاح یــا تمدیــد
صرفـ ًا بایــد از ایــن ســامانه انجــام شــود.

فــرود عســگری رئیــس کل
گمــرک ایــران  ۹۵ :درصــد از
عملیــات تجــاری کشــور در ۱۵
گمــرک مهــم انجــام مــی شــود.

بانــک مرکــزی در
بخشــنامه ای اعــام کــرد،
بــه کارگیــری ابــزار بیــت
کویــن( )Bit Coinو ســایر
ارزهــای مجــازی در همــه
مراکــز پولــی و مالــی کشــور
ممنــوع اســت.

رییــس ســازمان برنامــه و
بودجــه:
انتظــار داریــم بــا شناســایی
دقیــق افــراد بتوانیــم یارانــه
افــرادی کــه نیــاز ندارنــد را
حــذف کنیــم.

https://t.me/zccima_ir

024-33463770-4

www.zccima.ir

024-33463777

irdirector@zccima.ir

edu.zccima.ir

وزارت کشاورزی با دیپلماسی تجاری  ۹۰درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام
بانکی صورت میگیرد
به دنبال حل مشکالت صادراتی است

معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اعــام ایجــاد
اختــال در مســیر رونــد صــادرات محصــوالت کشــاورزی ،گفــت:
دولــت بــه ویــژه مســئوالن ایــن وزارتخانــه تمــام تــاش خــود را
بــرای رفــع مشــکالت بازرگانــی از طریــق دیپلماســی و مذاکــرات
تجــاری انجــام میدهنــد.

قائــم مقــام بانــک مرکــزی در صحــن علنــی مجلــس ،مشــکالت
نظــام بانکــی ،مشــکالت ترازنامــه بانکهــا و انباشــت داراییهــای
کــم بــازده و منجمــد و مطالبــات غیــر جــاری در ترازنامــه بانکهــا
و کمبــود ســرمایه را از شــاخصهایی دانســت کــه در وضعیــت
نظــام بانکــی مشــاهده میشــود.

بخشودگی جرائم مالیاتی تسهیل شد

بــا بخشــنامه رئیــس کل ســازمان مالیاتــی ،تقســیط بدهی و بخشــودگی
جرائــم مالیاتــی قابــل بخشــش تــا پایــان ســال  ۹۷بــه مدیــران کل
ســازمان مالیاتــی کشــور تفویــض گردیــد .بــر اســاس بخشــنامه رئیــس
کل ســازمان مالیاتــی ،بــه منظــور تســریع در امــر وصــول مالیــات بدیــن
وســیله اختیــارات قانونــی موضــوع مــواد 167و  191قانــون مالیــات
هــای مســتقیم در خصــوص تقســیط بدهــی و بخشــودگی جرائــم مالیاتــی قابــل بخشــش
مقــرر در قانــون یادشــده و قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده تــا پایــان ســال  97بــه مدیــران
کل امــور مالیاتــی سراســر کشــور تفویــض گردیــد.

اوبــر همچنــان بــا ارزشتریــن پرداخــت تســهیالت تــا ســقف
شــرکت اســتارتاپی اســت کــه  ۲۵۰میلیــون تومــان بــدون
ارزشــی بیــش از دو برابــر وثیقــه در مناطــق محــروم بــرای
شــرکت بعــدی خــود دارد .رفــع فقــر و بیــکاری

راه اندازی مرکز بازاریابی و تجارت ایرانیان در شرق آفریقا (جمهوری کنیا)

موسســه آتیــه داران رومــاک کــه در ســال  1391تاســیس و بــا جــذب
نیــروی متخصــص در زمینــه بازاریابــی و مدیریــت صــادرات اغــاز بــه
فعالیــت نمــوده و در جدیــد تریــن اقــدام بــه راه انــدازی مرکــز بازاریابــی
و تجــارت ایرانیــان در شــرق آفریقــا (جمهــوری کنیــا) بــه منظــور
دســتیابی بــه بــازار اتحادیــه  COMESAنمــوده اســت .ایــن مرکــز،
بــه بخــش فنــی مهندســی ،تجهیــزات ســاختمان ،ماشــین آالت کشــاورزی و تجهیــزات
آبیــاری و غرفــه هــا معرفــی شــده اســت .عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر مــی
تواننــد بــا شــماره تلفــن  02177493120،02186085811تمــاس حاصــل نماینــد.

مرکــز آمــار ایــران :نــرخ تــورم بــر اســاس نــرخ خــط فقــر صرافیهــا تابلــو اعــان
فروردیــن  ۹۷بــه  ٨,١درصــد در ســال  ۳۳ ،۹۶درصــد از قیمتهایشــان را خامــوش
رســید .تــورم شــهری  ۸و تــورم هموطنــان در فقــر مطلــق و  ۶کردهانــد و هیــچ نــوع ارز و
روســتایی  ۸.۳درصــد شــد.
ســکهای نمیفروشــند.
درصــد گرســنه هســتند.

سال ۱۳۹۷؛ خشکترین سال آبی ایران
لقــب کمبارشتریــن و خش ـکترین ســال آبــی ایــران در نیــم قــرن اخیــر بــه ســال  ۱۳۹۷تعلــق گرفــت؛
لقبــی کــه پیــش از ایــن متعلــق بــه ســال آبــی  ۸۶-۸۷بــود .ارزیابیهــا نشــان میدهــد کاهــش بارشهــا،
تغییــرات اقلیمــی و گــرم شــدن زمیــن و تــداوم مصــرف بیرویــه آب در بخشهــای مختلــف باعــث شــده
تــا ســال  ۹۷شــرایط دشــوارتری از نظــر کمبــود منابــع آبــی در کشــور را از ســر بگذرانــد؛ بهگون ـهای کــه
گفتــه میشــود تابســتان امســال  ۳۳۴شــهر بــا جمعیــت حــدود  ۳۵میلیــون نفــر در معــرض تنــش آبــی قــرار
خواهنــد گرفــت ️.براســاس ترکیــب جمعیتــی در حــال حاضــر  ۱۶۵شــهر بــا جمعیــت  10.5میلیــون نفــر در
وضعیــت زرد ۶۲ ،شــهر بــا جمعیــت  6.8میلیــون نفــر در وضعیــت نارنجــی و  ۱۰۷شــهر بــا جمعیــت 17.2
میلیــون نفــر در وضعیــت قرمــز تنــش آبــی قــرار دارنــد.
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