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رمز کارت های ملی هوشمند چیست؟

نرخ سود بانکی یکسان می شود

علــی خدایــی نماینــده کارگــران در شــورای

کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی:

کارگــران کشــور موقــت اســت و  ۴۵میلیــون

اولویــت بخــش خصوصــی در اســتفاده از ایــن منابــع اســت .اینکــه بخــش خصوصــی چــرا از

عالــی کار گفــت :قــرارداد  ۹۶درصــد از
نفــر در کشــور امنیــت شــغلی ندارنــد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

بیــش از  36میلیــارد دالر منابــع خــط اعتبــاری خارجــی در اختیــار داریــم کــه تاکیــد دولــت

رمــز کارت هوشــمند ملــی  ۴رقــم آخــر کــد ملــی اســت کــه شــهروندان میتواننــد بــا مراجعــه

ایــن منابــع اســتفاده نمیکنــد در دســتور کار مــا قــرار دارد.

رمــز کارت ملــی حائــز اهمیــت اســت ،چراکــه اطالعــات هویتــی افــراد در آن ثبــت شــده اســت.

بــه دفاتــر ثبــت احــوال رمــز کارت هوشــمند ملــی خــود را تغییــر دهنــد .بــه یــاد داشــتن و حفــظ

پیشنویس آییننامه تهاتر بدهی دولت ،بانکها و
بخش خصوصی تدوین شد
معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه از تدویــن  8پیشــنهاد ایــن ســازمان بــرای بخــش خصوصــی

خبــر داد .حمیــد پورمحمــدی در نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا تشــریح
 8پیشــنهاد ســازمان بودجــه بــه بخــش خصوصــی اظهــار داشــت :پیشنویــس آییننامــه تهاتــر
بدهــی دولــت بــه بانکهــا و بخــش خصوصــی بــه مبلــغ  100هــزار میلیــارد تومــان تعییــن شــده

کــه میتــوان آن را بــه عنــوان نظــام ملــی تصویــری مالــی کشــور نــام نهــاد .وی افــزود :همچنیــن در زمینــه فعالیــت در حــوزه مســکن و

بافــت فرســوده دسـتکم  100هــزار واحــد برنامــه ریــزی شــده کــه توســط بخــش خصوصــی احــداث شــود و طــرح دولــت بــرای احیــای

رئیــس اتحادیــه پوشــاک:
احتــکار و گرانــی پوشــاک
نداریــم .نوســانات نــرخ ارز
در قیمتهــا هیــچ تأثیــری
نداشــته اســت .

ارزش تجــارت جهانــی
هــوش مصنوعــی تــا پایــان
ســال  2018بــه حــدود
1.2تریلیــون دالر خواهــد
رســید.

چینیهــا طــی  10ســال
اخیــر دســتکم 318
میلیــارد دالر دارایــی در
کشــورهای مختلــف اروپایــی
خریــداری کردهانــد.

بافــت فرســوده آمــاده اســت .پورمحمــدی ادامــه داد :دولــت برنامــه بزرگــی بــرای اصــاح حمــل و نقــل عمومــی دارد و میخواهــد نــاوگان
حمــل و نقــل عمومــی را نوســازی و اصــاح کنــد کــه منابــع مالــی تجهیــز و برنامــه تنظیــم شــده اســت .معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه

بــا بیــان اینکــه طــرح وســیعی بــرای حــوزه گردشــگری بــه ویــژه بــرای اتمــام هتلهــای  4و  5ســتاره داریــم کــه برنامــه آن نهایــی شــده

اســت ،گفــت :همچنیــن در بخــش کشــاورزی ســه برنامــه در زمینــه کشــت گلخانــه ای پــرورش ماهیــان آزاد و پــرورش ماهــی در قفــس

داریــم .وی افــزود :همچنیــن برنامـهای بــرای اشــتغال عشــایر توســط بخــش خصوصــی داریــم کــه تســهیالت  6درصــد ارائــه خواهیــم داد
و در زمینــه طــرح هــای دانــش بنیــان و طــرح هــای صنعتــی نیــز برنامههــای ویــژه ای داریــم .پورمحمــدی خاطرنشــان کــرد :در تمامــی

ایــن  8مــورد از بخــش خصوصــی درخواســت داریــم کــه نماینــدگان خــود را بــرای مذاکــره و گفتگــو معرفــی کنــد تــا بــه جمعبنــدی
نهایــی رســیده و طــرح هــا را ارائــه کنیــم.

واردات ۱.۵میلیاردی با دالر دولتی

گرانی در انتظار بازار کامپیوتر

معــاون اقتصــادی رئیسجمهــور بــا تاکیــد بــر

بررســیها نشــان میدهــد کــه قیمــت انــواع

تومانــی خریــداری نــدارد ،گفــت :واردکننــدگان

تــا  ۱۲درصــد تغییــر قیمــت را تجربــه کــرده

کوتــاه ده روزه از زمــان اجــرای سیاســت ارز

دیجیتــال و کامپیوتــری تاثیــر افزایــش قیمــت

مدیرعامــل شــرکت عمــران
و بهســازی شــهری :شــرط
خانــه اولــی بــرای دریافــت
تســهیالت در بافت فرســوده
برداشــته شــده اســت.

بانــک خاورمیانــه درمونیــخ و
بانــک ســامان در فرانکفورت
شــعبه مــی زنــد امــا بانــک
ســینا شــهر مــورد نظــر خــود
را تعییــن نکــرده اســت.

وزیــر علــوم :دانشــگاه
فنیوحرفـهای و علمیکاربــردی
امســال ادغــام نمیشـوند  .مراکز
علمــی کاربردی نگـران تعطیلی
نباشند.

برگزاری همایش تجاری ایران و کرواسی
رییــس کمیســیون اقتصــادی زمــان اجــرای

اینکــه ارز صادرکننــدگان بــا نــرخ بیــش از ۴۲۰۰

ارز را باالتــر از ایــن نــرخ نمیخرنــد .در دوره

تکنرخــی ،حــدود معــادل  ۱.۵میلیــارد دالر،
ثبــت ســفارش شــده اســت .صادرکننــده بایــد
امــکان ایــن را داشــته باشــد کــه ارز حاصــل از

صــادرات را از طریــق ســامانه نیمــا در اختیــار

سیســتم بانکــی یــا واردکننــدگان قــرار دهــد.

لــپ تــاپ بــا افزایــش روبــرو شــده و حــدود 8

طــرح مالیــات ســتانی از خانــه هــای خالــی را

وجــود رونــق اقتصــادی در کشــور دانســت.

اردیبهشــت مــاه ســال جــاری از ســاعت  ۱۰:۳۰در محــل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،

معــادن و کشــاورزی ایــران ،طبقــه هشــتم برگــزار خواهــد شــد .عالقمنــدان بــه

ارز بــر قیمــت انــواع قطعــات و اجنــاس اســت.
شــد کــه ایــن افزایــش قیمــت ســبب شــده

قیمــت لــوازم کامپیوتــری از جملــه لــپ تــاب

بــا افزایــش روبــرو شــود.

بــه تهــران در راس هیاتــی تجــاری و اقتصــادی ،همایشــی شــامل ســخنرانی مقامــات

رســمی دو کشــور و مذاکــرات رودرروی تجــار ایرانــی و کــروات ،در روز هفدهــم

اســت .نکتــه قابــل تامــل در بــازار لــوازم

بــازار ارز طــی مــاه هــای اخیــر دچــار نوســاناتی

بــه اطــاع مــی رســاند در پــی ســفر معــاون نخســت وزیــر و وزیــر اقتصــاد کرواســی

حضــور در همایــش میتواننــد از طریــق ثبــت نــام و دریافــت کــد رهگیــری در ایــن
نشســت حضــور بهــم رســانند .بدیهــی اســت دریافــت کــد رهگیــری بــرای ورود بــه

رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان جامعــه کارگــری:

جلســه و همایــش ضــروری بــوده و افــرادی کــه عضــو اتــاق نبــوده و یــا نســبت بــه

کفــاف  ۱۵روز مــاه را میدهــد.

جلســه خواهنــد شــد.

حقوقــی کــه امــروز کارگــران میگیرنــد ،تنهــا

1

تمدیــد کارت عضویــت خــود اقــدام ننمــوده انــد مشــمول پرداخــت هزینــه ورود بــه

اولتیماتوم به واردکنندگان نهادههای

قرارداد تعرفه ترجیحی ایران وترکیه

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی طــی نامــهای بــه
واردکننــدگان نهادههــای دامــی از آنــان خواســت
باتوجــه بــه اینکــه پرداخــت مابهالتفــاوت ارز
کاالهــای اساســی آغــاز میشــود از افزایــش قیمــت
نهادههــا خــودداری کننــد .علیاکبــر مهرفــرد طــی
نامــهای بــه واردکننــدگان نهادههــای دامــی از آنــان
خواســت :بــا توجــه بــه اینکــه ســامانه جامــع تجــارت،
بانــک مرکــزی ،وزارت جهــاد کشــاورزی و گمــرک
آمادگــی الزم را بــرای ارائــه خدمــت در رابطــه بــا
پرداخــت  ۴۰۰۰ریــال بــه ازای هــر دالر بــرای واردات
کاالهــای اساســی بهویــژه ذرت و کنجالــه ســویا
خواهنــد داشــت ،انتظــار م ـیرود در جهــت همــکاری
بــرای اجــرای سیاســت ارزی جدیــد دولــت اقــدام الزم
در جهــت عرضــه کافــی کاال در بــازار و عــدم تغییــر
قیمــت بــه عمــل آیــد.

عســگر اوالدی عضــو اتــاق بازرگانــی :بــا انعقــاد
قــرارداد تعرفــه ترجیحــی ایــران و ترکیــه میــزان
قاچــاق کاال از ترکیــه بــه ایــران افزایــش یافتــه
اســت .بــه نحــوی کــه انعقــاد قــرارداد تعرفــه
ترجیحــی میــان ایــران و ترکیــه فقــط موجــب شــد
تــا دولــت ،راحــت تــر گاز ایــران را بــه تــرک هــا
بفروشــد .در شــرایط کنونــی بیشــترین حجــم قاچــاق
از ســوی ترکیــه بــه ایــران انجــام مــی شــود.

دامی

پیش فروش خودرو ،ممنوع

معــاون نظــارت برکاالهــای ســرمایهای و خدمــات
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان
اعــام کــرد :بــا توجــه بــه تعــدد شــکایات دریافتــی
دربــاره پیشفــروش خــودرو ،متقاضیــان در خریــد
خــودرو هوشــیار باشــند و بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته
باشــند کــه شــرایط فــروش و پیــش فــروش خــودرو
صرفــا از ســوی شــرکت اصلــی تولیدکننــده خــودرو
مشــخص میشــود .برایــن اســاس کلیــه خریــداران
خودروهــای مذکــور از عقــد قــرارداد خریــد خــودرو بــا
شــرکتهای متفرقــه کــه اقــدام بــه تبلیغــات فــروش
ایــن نــوع خودروهــا کننــد و در قالــب خریدهــای بــا
مــدت زمــان بیــش از  ۳۰روز مبــادرت بــه دریافــت
کل مبلــغ قیمــت خــودرو از مصرفکننــده میکننــد
اجتنــاب کننــد.

هیات حل اختالف مالیاتی

نماینده
دادگستری
نماینده
امور مالیاتی

نماینده

به انتخاب مؤدی

قاچاق پوشاک را افزایش داد

کارگران موتور محرکه کسب و کار هستند
اســداهلل درویــش امیــری بــا بیــان اینکــه رابطــه کار و کارفرمــا ،یــک رابطــه دو ســویه اســت ،افــزود :کارگــران بایــد محیــط
کار را از آن خــود بداننــد چراکــه اگــر چــراغ واحــد تولیــدی روشــن نباشــد در ایــن صــورت محیطــی نیــز بــرای فعالیــت
و کســب رزق و روزی بــرای آنــان فراهــم نخواهــد بــود .وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارگــران در واقــع شــریک کارفرمــا و
ســرمایه گــذار هســتند از کارگــران بــه عنــوان بــازوان قدرتمنــد عرصــه تولیــد یــاد کــرد و ادامــه داد :کارفرمایــان نیــز بایــد
کارگــران را بــه چشــم عائلــه بنگرنــد و آغــوش کارفرمــا و کارگــر بایــد بــه ســمت همدیگــر بــاز باشــد و غمخــواره همدیگــر باشــند .درویــش امیــری اظهــار
کــرد :کارگــران چــرخ تولیــد را بــه گــردش در مــی آورنــد و از ایــن طریــق روزی خــود و خانــواده را نیــز تامیــن مــی کننــد و در واقــع ایــن قشــر زحمتکــش
و تالشــگر بــه عنــوان یــاران صمیمــی و همیشــگی تولیــد هســتند و خواهنــد بــود .اســتاندار زنجــان بــا تاکیــد براینکــه کارگــران ســهم عمــده ای در عرصــه
تولیــد دارنــد گفــت :کارفرمــا و ســرمایه گــذار جــزو عوامــل اصلــی و اساســی و شــاه کلیــد در عرصــه کســب و کار هســتند و بــا بکارگیــری خالقیــت ،نــوآوری
و بکارگیــری ســرمایه و راه انــدازی واحــد تولیــدی بــه تعهــد اخالقــی ،انســانی و وجدانــی خــود در جامعــه عمــل مــی کنــد .درویــش امیــری افــزود :مهندســی
و طراحــی و اســتفاده صحیــح از تکنولــوژی و همچنیــن برخــورداری از تکنولــوژی و ابــراز روز و وجــود نیــروی کار خــاق و پرتــاش از دیگــر عوامــل دخیــل
در عرصــه کســب و کار و تولیــد هســتند.

فضای پیرامون بازار ،فرصتی برای جذب گردشگر است

مدیــرکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان زنجــان گفــت :فضــای پیرامونــی بــازار زنجــان ،فرصــت
مناســبی بــرای جــذب گردشــگر بــه اســتان اســت .یحیــی رحمتــی بــا بیــان اینکــه یکــی از رویکردهــای مــا بــرای حــل
مشــکالت بهوجــود آمــده در بــازار زنجــان ،اســتفاده از ظرفیــت ایــن مجموعــه ارزشــمند اقتصــادی اســت ،افــزود :بــازار
زنجــان ،بزرگتریــن بــازار سرپوشــیده کشــور اســت ،از همیــن رو بایــد دقــت کنیــم کــه ســاماندهی آن بــه عهــده یــک
ارگان و یــا دســتگاه خــاص نبــوده و نیازمنــد هماهنگــی همگانــی اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه مرمــت اضطــراری بــازار نیازمنــد  20میلیــارد ریــال اعتبــار
اســت ،تصریــح کــرد :بیشــک اعتبــارات در مقابــل نیازمندیهــای بــازار زنجــان ،بســیار محــدود اســت ،بــه همیــن خاطــر معتقدیــم بــرای نگهــداری بــازار
بایــد اعتبــارات ملــی و اســتانی قابــل توجهــی در ایــن زمینــه بــرای رفــع مشــکالت بــازار زنجــان اختصــاص یابــد تــا پاس ـخگوی نیازهایــی کــه در ایــن
خصــوص داریــم ،باشــد .ایــن مســئول بــا یــادآوری اینکــه بحــث رســیدگی و ســاماندهی بــه وضعیــت بــازار بــزرگ زنجــان ،یکــی از رویکردهــای اصلــی
اســتان بهشــمار مــیرود ادامــه داد :بایــد اهتمــام ویــژهای نســبت بــه بازســازی بــازار زنجــان صــورت گیــرد .مدیــرکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری اســتان زنجــان بــا اشــاره بــه اینکــه طــول راســته و ســراهای بــازار در مجمــوع بیــش از  2000کیلومتــر اســت ،خاطرنشــان کــرد :اقداماتــی در
راســتای مرمــت بــازار از جملــه تاسیســات و  ...انجــام شــده اســت ،امــا طبــق بــرآورد ،مرمــت اضطــراری بــازار نیازمنــد  20میلیــارد ریــال اعتبــار اســت.

مــؤدی گرامی آیا می دانید ؟

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.
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آگاهانه
رفتار
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وارثان متوفیان چه زمانی سود
سهام عدالت میگیرند؟
سید جعفر سبحانی ،مشاور رییس سازمان خصوصیسازی:
حــدود  ۳هــزار میلیــارد تومــان ســود ســهام عدالــت  ۲۰گــروه مشــموالن پرداخــت شــده و ســود ســهام  ۲میلیــون
وراث مشــموالن متوفــی اوایــل تابســتان واریــز میشــود .ســبحانی در مــورد ســود ســهام عدالــت وراث مشــموالن
متوفــی نیــز گفــت :وراث کــه حــدود  ۲میلیــون نفــر هســتند ،بایــد احــراز هویــت شــوند و از حــدود دو مــاه گذشــته
در حــال تعییــن فرآینــد ،دســتورالعملها و چارچــوب کار هســتیم و از اوایــل تابســتان واریــز ســود ایــن مشــموالن
انجــام میشــود.

براســاس آمــار گمــرک در
 ۱۱ماهــه ســال قبــل بیــش
از  ۳.۵میلیــارد تومــان انــواع
آدامــس وارد ایــران شــده
اســت.

مدیرعامــل بانــک ملــی در
دیــدار بــا مدیرعامــل زراعــت
بانــک ترکیــه :مقــرر اســت
کارت هــای بانکــی بیــن 2
کشــور اســتفاده شــود.

معــاون مطبوعاتــی وزیــر ارشــاد:
تعــداد خبرگزاریهــای مجــوز
گرفتــه ایــران از اتحادیــه اروپــا
هــم بیشــتر اســت ،جلوی رشــد
خبرگزاریهــا را میگیریــم.

مالیات مقطوع مشاغل خرد تا پایان
اردیبهشت تعیین میشود
محمد شریعتمداری:
قیمــت خودروهــا از افزایــش
نــرخ ارز مبادلــهای از ۳۷۰۰
تومــان بــه  ۴۲۰۰تومــان
متاثــر میشــود .در بخشــی
از صنعــت خــودرو نیازمنــد
واردات برخــی از قطعــات
هســتیم ،همچنیــن حقــوق و
دســتمزد نیــز افزایــش یافتــه
و ممکــن اســت نیــاز بــه
افزایــش قیمتهــا باشــد.
البتــه بایــد بــا افزایــش
بهــرهوری از رشــد بیرویــه
قیمــت خــودرو جلوگیــری
کنیــم.

فعــاالن اقتصــادی :پنــج گــره
ارزی پــساز سیاســتهای
جدیــد دولــت  ،شــامل
نرخگــذاری خــوراک صنایــع
باالدســتی در بــورس باالتــر
از نــرخ  ۴۲۰۰تومــان،
مشــکالت فــروش ارز
پتروشــیمیها ،محدودیــت
در صــدور حوالــه بــرای
خدمــات فنــی و مهندســی،
چالــش فعــاالن معدنــی در
تسویهحســابهای خارجــی
و مســاله تخصیــص ســریع
ارز بــه واردکننــدگان ،مــی
باشــد.

جزییاتــی تــازه دربــاره قــرار
گرفتــن کاغــذ در فهرســت
کاالهــای اساســی ،مدیــرکل
حــوزه وزارتــی و سرپرســت مرکز
روابــط عمومــی و اطالع رسـانی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
ابـراز داشــت :بــر اســاس مصوبه
هیــات وزیـران و همچنیــن نامه
جهانگیــری ،معــاون اول رییــس
جمهــوری ،مقرر شــد بــه منظور
جلوگیــری از افزایــش قیمــت
کاالهــای اساســی ،دارو و کاغــذ،
مبلــغ ســه هـزار میلیــارد تومــان
اعتبــار بـرای تامین مابــه التفاوت
نــرخ ارز تخصیــص یابــد.

پایان عمر تلفنهای هوشمند؟!

اگــر شــما هــم از آن دســته افــرادی هســتید کــه تلفــن هوشــمندتان بخــش مهمــی از زندگــی
روزمرهتــان را تشــکیل میدهــد و بــا رســیدن شــارژ باتــری آن بــه زیــر  ۱۰درصــد اســترس
میگیریــد ،احتمــاال خبــر از میــان رفتــن تلفنهــای هوشــمند در چنــد ســال آینــده برایتــان
ماننــد از دســت دادن یــک عضــو از بدنتــان خواهــد بــود کــه حتــی تصــورش بســیار دردنــاک
اســت .شــاید ایــد ه نداشــتن تلفــن هوشــمند ماننــد ایــده وجــود فرازمینیهــا برایتــان دور از
ذهــن باشــد امــا شــواهد جدیــد شــما را کامــا متقاعــد میکنــد کــه چنــد ســال بیشــتر تــا
پایــان دوره اســمارتفونها باقــی نمانــده اســت.

بــر اســاس آخریــن اخبــار در جریــان
ادغــام موسســه ثامــن و بانــک مهــر
اقتصــاد و انصــار ،احتمــاال تــا چنــد روز
آینــده بانــک جدیــد بــا نــام "انصــار"
تشــکیل خواهــد شــد.

یــک توافــق مهــم درخصــوص
مبــادالت گنــدم میــان ایــران ،روســیه
و قزاقســتان انجــام گرفــت کــه
در آینــده ای نزدیــک بــه صــورت
موافقتنامــه ،اجرایــی خواهــد شــد.

معــاون مالیاتهــای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از برگــزاری جلســات بــا اصنــاف بــرای تعییــن
مالیــات مقطــوع مشــاغل خــرد تــا پایــان اردیبهشــت مــاه خبــر داد .نــادر جنتــی در مــورد جلســه اخیــر وزیــر
اقتصــاد بــا اصنــاف و توافقــات و مســائل طرحشــده مالیاتــی میــان آنهــا ،اظهــار داشــت :مباحــث کلــی در ایــن
جلســه و مشــکالت و بحــث حمایــت از اصنــاف میــان وزیــر اقتصــاد و رئیــس اتــاق اصنــاف مطــرح شــد ،تــا
در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی و تولیــد داخلــی ،گشــایشهایی ایجــاد شــود .معــاون مالیاتهــای مســتقیم
ســازمان امــور مالیاتــی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه بتوانیــم بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی بــا اصنــاف در
رابطــه بــا مالیــات توافــق داشــته باشــیم ،گفــت :ایــن توافــق بایــد بهگون ـهای باشــد کــه رضایتمنــدی بــازار و
مؤدیــان و در عیــن حــال حقــوق دولــت تأمیــن شــود .وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه راجعبــه چــه مصادیقــی
بحــث شــد ،گفــت :قــرار شــد ،میــان ســازمان مالیاتــی و اصنــاف جلســاتی برگــزار و مصادیــق مباحــث و نــوع
حمایــت از مالیــات آنهــا مشــخص شــود .جنتــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته طبــق مــاده  100قانــون
مالیاتهــای مســتقیم بــا اصنــاف توافــق کردیــم ،بیــان داشــت :امیدواریــم ایــن رویکــرد نیــز امســال فراهــم و
طــی دســتورالعملی اعــام شــود .معــاون ســازمان امــور مالیاتــی بــه ظرفیتهــای قانونــی بــرای رســیدن بــه
توافــق بــا اصنــاف اشــاره کــرد و یــادآور شــد :ایــن موضــوع نیــاز بــه مقــررات دارد و ســال گذشــته نیــز طبــق
تبصــره  100قانــون مالیاتهــا ایــن امــکان فراهــم شــد .وی تأکیــد کــرد :طبــق آییننامــه اداری قانــون
مالیاتهــا  3گــروه مشــاغل داریــم کــه گــروه ســوم ،مشــاغل جــزء و خــرد هســتند کــه مالیــات آنهــا مقطــوع
تعییــن و  8درصــد بــه مالیــات آنهــا افــزوده شــد .معــاون مالیاتهــای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتــی عنــوان
کــرد :البتــه ایــن توافــق ،تبصرههایــی داشــت و گفتیــم اگــر اســناد و مدارکــی بــه دســت آیــد کــه نشــاندهنده
مالیــات بیشــتر باشــد ،وصــول خواهیــم کــرد ،ولــی اگــر اســنادی وجــود نداشــت ،بنــا بــه افزایــش  8درصــدی،
مالیــات اخــذ خواهــد شــد .جنتــی بــا بیــان اینکــه هنــوز میــزان افزایــش مالیــات عملکــرد ســال  96گــروه ســوم
مشــاغل تعییــن نشــده اســت ،عنــوان کــرد :ایــن موضــوع در جلســات آینــده بررســی و جمعبنــدی میشــود.
بــرای گــروه مشــاغل اول و دوم نیــز طبــق قانــون عمــل میکنیــم .ایــن مقــام مســئول افــزود :تــا پایــان
اردیبهشــت فرصــت داریــم ،مالیــات مقطــوع مشــاغل گــروه ســوم را تعییــن کنیــم .مهلــت دریافــت اظهارنامــه
اشــخاص حقیقــی از اول تــا پایــان خردادمــاه اســت و اشــخاص حقوقــی نیــز از اول تــا پایــان تیرمــاه فرصــت
دارنــد ،اظهارنامههــای خــود را تســلیم کننــد .وی در مــورد اینکــه اکنــون حســابهای بانکــی را چگونــه بــرای
مالیاتســتانی دریافــت میکنیــد ،بیــان داشــت :قــرار اســت بانــک مرکــزی اطالعــات حســاب هــا را جمـعآوری
و بــه ســازمان مالیاتــی ارســال کنــد.

ایتالیــا و اتریــش  ٢میلیــارد یــورو وارد
پــروژه هــای فــوالد و مــس ایــران
مــی کننــد؛ دانمــارک در تــدارک راه
انــدازی یــک معــدن مــس در ایــران
اســت.
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وزارت آمــوزش و پــرورش :در مهــر
 ۱۳۹۷بــا ۳۰۰هــزار کمبــود نیــرو
مواجــه خواهیــم بــود .پیــش بینــی
میکنیــم ۵۵هــزار نفــر امســال
بازنشســته شــوند.

وزیــر ارتباطــات از آمــاده شــدن مــدل
آزمایشــی ارز ملــی دیجیتــال خبــر
داد و گفــت :در برابــر ارز دیجیتــال
برگشــت بــه عقــب معنــی نــدارد.
بایــد آن را پیگیــری کنیــم.

سقف افزایش حقوق کارکنان دولت

خبرانهم داخلی اکترونیکی

اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی
استان زنجان
هیــأت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری مصوبــه اخــذ
عــوارض از تابلوهــای ســردر
اماکــن تجــاری و اداری،
مصــوب شــورای شــهر
تهــران را ابطــال کــرد.

بانــک مرکــزی دســتور
العمــل نحــوه تامیــن مابــه
التفــاوت ارز مــورد نیــاز
کاالهــای اساســی ،دارو و
کاغــذ را بــه شــبکه بانکــی
ابــاغ کــرد.

معــاون رئیــس جمهــور اعــام کــرد کــه ســقف افزایــش حقــوق در واقــع  ۱۶درصــد اســت
نــه  ۱۲درصــد؛ چــرا کــه حداقــل حقــوق یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار تومــان تعییــن شــده
اســت بــا توجــه بــه اینکــه در ســال گذشــته یــک میلیــون و  ۳۵هــزار تومــان بــود ایــن
رشــد تــا  ۱۶درصــد میرســد .در حالــی درصــد افزایــش حقــوق متناســب بــا نــرخ تــورم
تعییــن میشــود کــه همزمــان بــا رونــد کاهشــی نــرخ تــورم در اولیــن بودجــه دولــت
یازدهــم ،درصــد افزایــش حقــوق  ۲۰درصــد در ســال  ۱۴ ،۱۳۹۳درصــد در ســال ،۱۳۹۴
 ۱۲درصــد در ســال  ۱۳۹۵و  ۱۰درصــد بــرای ســال  ۱۳۹۶بــوده اســت.

https://t.me/zccima_ir

مــدل کس ـبوکار مکدونالــدز
بــه صــورت فرانشــیزی
اســت و در حــال حاضــر
بیــش از  ۳۵هــزار رســتوران
در  ۱۱۹کشــور دنیــا دارد.

کشــورهای غــرب آفریقــا
احــداث  4000کیلومتــر
خطــوط انتقــال بــرق در
مناطــق مــرزی خــود در
دســت احــداث دارنــد.

عــراق  9قــرارداد و یادداشــت
تفاهــم بــا شــرکت هــای
ســرمایه گــذار اماراتــی،
بریتانیایــی و کویتــی امضــا
کــرد.

طرح بانک مرکزی جهت
ممانعت از سوءاستفاده
بدهکاران کالن از حکم
ورشکستگی

تغییرات قانون مالیاتی،
بزودی در صحن مجلس
مطرح می شود

عضــو ســتاد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی :دســتور العمــل
بانــک مرکــزی جهــت ممانعــت از سوءاســتفاده بدهــکاران
کالن بانکــی از قانــون ا ِعســار در انتظــار تشــکیل جلســات
ســتاد اســت .ایــن حرکــت هماهنــگ بانکهــا در قبــال
احــکام اعســار موجــب میشــود تــا اگــر بدهــکاری در
قبــال بدهــی خــود بــه یــک بانــک حکــم اعســار گرفــت،
در صــورت داشــتن موجــودی در یــک بانــک دیگــر نتوانــد
از قانــون سوءاســتفاده کنــد .بانــک مرکــزی در گــزارش خــود
پیشــنهاد داده اســت کــه در زمینــه رســیدگی بــه حکــم ا ِعســار
و دعــوای حقوقــی ناشــی از آن در محاکــم ،همــه بانکهــا
بــه حمایــت از بانــک مربوطــه وارد شــوند و دفــاع کننــد.

محمــد عزیــزی ،عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس
شــورای اســامی اظهــار کــرد :بررســی تغییــر قانــون مالیــات
بــر ارزش افــزوده در مجلــس شــورای اســامی هنــوز بــه
پایــان نرســیده و در حــال انجــام مراحــل پایانــی تصویــب
قانــون جدیــدی در راســتای کاهــش فشــار بــر تولیدکننــده
داخلــی هســتیم .در قانــون جدیــد ،تغییراتــی در نحــوه اخــذ
مالیــات بــر ارزش افــزوده ایجــاد شــده کــه در آینــده نزدیــک
در صحــن مجلــس شــورای اســامی مطــرح شــده و بــه رأی
گذاشــته خواهــد شــد .بــه نظــر مــی رســد کــه قانــون مالیــات
بــر ارزش افــزوده از اواخــر خــرداد مــاه امســال تغییــر اساســی
خواهــد کــرد.
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رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
جلســه رئیــس جمهــور بــا فعــاالن اقتصــادی پیرامــون
تصمیمــات اخیــر ارز برگــزار شــد.
رئیــس جمهــور پیشــنهاد داد کــه روابــط خریــد ارز بــه
صــورت ســلف ارزی راهانــدازی شــود بــه ایــن معنــا کــه
اگــر صادرکننــده ای کاالیــی را صــادر کــرد بتوانــد از بانــک
هــا منابــع ریالــی آن را دریافــت نمایــد و پــس از مــدت
زمــان مشــخصی ارز آن را بــه بانــک هــا برگردانــد.

بــر اســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی ،ارز واردات خدمــات حداکثــر تــا ســقف  ۹۰۰هــزار یــورو بــدون تاییدیــه بانــک مرکــزی تامیــن خواهــد شــد و از ایــن
پــس تعریــف ارز متقاضــی در مجموعــه مقــررات ارزی کان لــم یکــن قلمــداد میگــردد .بــر اســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی در صورتــی کــه ورادکننــده
درخواســت انتقــال ارز از طریــق بانــک عامــل را نداشــته باشــد ،اســتفاده از روش بــرات اســنادی بــدون تعهــد الزامــی اســت .در ایــن مــوارد ارائــه پروانــه
ترخیــص کاال بــه بانــک جهــت ایفــای تعهــد ارزی ضــروری اســت .بــر اســاس بنــد  5ایــن بخشــنامه ،ســقف تامیــن ارز بــرای واردات خدمــات حداکثــر
تــا  900هــزار یــورو بــه شــرط اخــذ تاییدههــای الزم از وزارت خانههــای زیربــط خواهــد بــود و از ایــن پــس تعریــف ارز متقاضــی در مجموعــه مقــررات
ارزی کان لــم یکــن قلمــداد مــی گــردد.

در افــق  2030کشــورهای
جهــان بیــش از 50
تریلیــون دالر بــرای توســعه
ز یر ســا ختها ی خــو د
ســرمایهگذاری خواهنــد کــرد.

www.zccima.ir

024-33463777

برگزاری جلسه رئیس جمهور با
فعاالن اقتصادی

جزییات بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی

شــرکت آلفابــت (ســهامدار
عمــده گــوگل) در ســهماهه
اول ســال جــاری میــادی
 9.4میلیــارد دالر ســود
کســب کــرده اســت.

024-33463770-4

وزارت صنعــت درصــدد
اســت مالیــات بــر ارزش
افــزوده در صنعــت نســاجی
را بــه صفــر و یــا حداکثــر
بــه ســه درصــد برســاند.

گمــرک :انجــام تشــریفات
خــروج موقــت تریلــر و
نیمهتریلــر فاقــد شــماره
نیــروی انتظامــی بــه مــدت
ســه مــاه بالمانــع اســت.

اسقاط دستهچکها

خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه بــهزودی فراخــوان تعویــض «دســتهچکهای
متعــارف» بــا «دســتهچکهای صیــادی» ازســوی بانکهــا آغــاز میشــود.
سیاسـتگذار بــه منظــور اجرایــی شــدن بهتــر ایــن سیاســت و هماهنگــی بانکهــا
بــا ســامانه جدیــد ،مهلــت گــردشچکهــای متعــارف را تــا تابســتان ســال جــاری
تمدیــد کــرد .پــس از زمــان نهایــی ،تنهــا دســتهچکهای صیــادی اعتبــار خواهنــد
داشــت .بــا اجرایــی شــدن ســامانه صیــاد بــه شــکل کامــل ،امــکان اســتعالم و
اعتبارســنجی ،افزایــش امنیــت ،کنتــرل دقیــق اهلیــت متقاضــی دســتهچک پیــش از
صــدور و متحــد شــدن دســتهچکها بــه وجــود خواهــد آمــد .کارشناســان معتقدنــد
یکــی از گامهــای دیگــر کــه میتوانــد موجــب بازگشــت اعتبــار بــه چکهــا شــود،
تغییــر کاربــری چــک از یــک ابــزار اعتبــاری بــه یــک ابــزار پرداخــت اســت.

