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تبدیل  ۳وزارتخانه به  ۶وزارتخانه و اسامی جدید آنها
نایبرئیــس کمیســیون مشــترک اصــاح ســاختار دولــت :دولــت در ســال گذشــته بــه منظــور تغییــرات در برخــی وزارتخانههــای

عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران گفــت:
بــازار ســکه روی مــوج شــایعه و التهــاب ســوار اســت و بهــای

دولــت از جملــه وزارت ورزش و جوانــان ،وزارت راه و شهرســازی ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت الیحــه اصــاح ســاختار دولــت را

ســکه از هیــچ منطــق و قاعــدهای پیــروی نمیکنــد .ایــن مــوج باعــث

و معــدن» و «بازرگانــی» و وزارت ورزش و جوانــان نیــز بــه «وزارت ورزش» و «ســازمان ملــی جوانــان» و وزارت راه و شهرســازی بــه

باشــد و ایــن التهابــات و شــایعه پراکنیهــا بــازار را بــا تالطــم عجیبــی

بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه کــرده اســت .در ایــن زمینــه وزارتخانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه وزارتخانههــای «صنعــت

شــد در روزهــای گذشــته بهــای ســکه  250هــزار تومــان نوســان داشــته

وزارتخانههــای «راه و ترابــری» و «مســکن و شهرســازی» تبدیــل میشــود.

مواجــه کــرده اســت.

برق برای کشاورزان رایگان می شود؟
صــدور احــکام افزایــش حقــوق بازنشســتگان

 3نمایشــگاه بیــن المللــی همزمــان در روزهــای

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گفــت:

شــرکت نمایشــگاهی کاســپین آذربایجــان،

کشــوری در مــاه جــاری ،مدیرعامــل

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری آمادگــی

دارد بالفاصلــه پــس از ابــاغ جــداول
افزایــش امتیــازات ،احــکام افزایــش حقــوق

بازنشســتگان را در مــاه جــاری صــادر کنــد.

بیانیــه مشــترک ترزامــی ،مــرکل و ماکــرون:

از تصمیــم ترامــپ بــرای خــروج از برجــام
میکنیــم .بــه آمریــکا توصیــه میکنیــم
کــه ســاختار برجــام را دســتنخورده نگــه
دارد و اقداماتــی انجــام ندهــد کــه در اجــرای

جمعیت  100میلیونی ایران تا  34سال دیگر

 26لغایــت  28اردیبهشــت مــاه  97توســط
تحــت عنــوان چهارمیــن نمایشــگاه بیــن

المللــی صنایــع غذایــی ،دوازدهمیــن نمایشــگاه

بیــن المللــی کشــاورزی و اولیــن نمایشــگاه

چــاپ و بســته بنــدی در باکــو برگــزار میشــود.

جعفــرزاده ،نماینــده مجلــس :پــس از
فیلتــر تلگــرام ،یــک میلیــون نفــر ایــن
نرمافــزار را پــاک کردهانــد.

معــاون دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توانیــر :اگــر کشــاورزان بــه
میــزان چهــار ســاعت در زمــان اوج بــار پمــپ هــای آب خــود را
خامــوش کننــد ،در  20ســاعت باقیمانــده شــبانه روز از بــرق رایــگان

برخــوردار مــی شــوند.

جمعیــت ایــران تــا  34ســال دیگــر صدمیلیونــی مــی شــود ،مرکــز
آمــار اعــام کــرد :انتظــار م ـیرود جمعیــت کشــور در ســال  ۱۴۳۰در

کمتریــن ســطح بــه  ۹۵.۳میلیــون نفــر و در بیشــترین ســطح بــه حــدود

 ۱۱۲.۵میلیــون نفــر برســد.

دو پیشنهاد ارزی به بخش خصوصی
رایزنــی بخشخصوصــی و دولتمــردان بــا محوریــت بخشــنامههای ارزی و تکنرخــی
شــدن ارز بــا قیمــت  ۴۲۰۰تومــان همچنــان ادامــه دارد .آخریــن خبرهــا در ایــن حــوزه

حســاس و تاثیرگــذار در اقتصــاد کشــور حاکــی از دو پیشــنهاد ارزی از ســوی متولیــان دولتــی
بــه بخشخصوصــی و صاحبــان صنایــع اســت؛ یــک پیشــنهاد بــا نــگاه بوروکراتیــک ارائــه

متأســفیم و بــر تعهــد خــود بــه برجــام تأکیــد

برجــام خلــل ایجــاد کنــد.

قیمت سکه با شایعات باال و پایین می شود

ثبــت نــام آزمــون اســتخدامی آمــوزش
و پــرورش در  ۲۲اردیبهشــت مــاه آغــاز
میشــود.

بخشش معوقه بانکی تولیدکنندگان
بانــک مرکــزی ،بــه منظــور تشــویق تولیدکننــدگان و تســویه مطالبــات بانــک
هــا و موسســه هــای مالــی و اعتبــاری چنانچــه مشــتریان بدهــی معــوق خــود را

کــه تــا پایــان ســال  1396سررســید شــده باشــد از تاریــخ سررســید تــا پایــان شــهریورماه 1397

تســویه کننــد ،بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری مکلفنــد اصــل و ســود خــود را مطابــق
قــرارداد اولیــه و بــدون احتســاب جریمــه دریافــت و تســویه کننــد.

سفر به عراق بدون ارز

شــده کــه براســاس آن وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از فعــاالن اقتصــادی خواســته تــا

بــرای بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــاد کشــور راهحــل ارائــه دهنــد.

یــک پیشــنهاد هــم بــا نــگاه بــه بــازار و توســط رئیــس کل بانــک مرکــزی ارائــه داده شــده

کــه براســاس آن فعــاالن اقتصــادی بایــد بســته پیشــنهادی خــود را در مــورد سیاسـتهای

ارزی ارائــه دهنــد.

و ۹۸۵هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۳میلیــارد و
 ۱۳۳میلیــون دالر ثبــت شــده کــه بــه لحــاظ

ارزشــی بیــش از ۱۵درصــد نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت .البتــه

وزن صــادرات بــا افــت حــدود یکدرصــدی
مواجــه بــوده اســت.

در اســفندماه ســال گذشــته حــدود  ۱۰میلیــون چــک بــه ارزش حــدود  ۸۷ /۶هــزار میلیــارد
تومــان مبادلــه شــده اســت .ارزش کل چکهــای مبادل ـهای نســبت بــه مــاه بهمــن حــدود

 ۲۰درصــد و تعــداد آنهــا حــدود  ۴ /۴درصــد افزایــش یافتــه اســت️.افــزون بــر ایــن ،ارزش
چکهــای برگشــتی در اســفندماه نســبت بــه بهمنمــاه حــدود  ۲۴درصــد افزایــش یافتــه
و تعــداد چکهــای برگشــتی حــدود  ۳درصــد کاهــش یافتــه اســت .بــه ایــن معنــی کــه

مدیــرکل عتبــات ســازمان حــج گفــت :فعــا ارزی بــه زائــران عتبــات داده

در گذشــته خریدهانــد .متولــی تامیــن خدمــات مــورد نیــاز زائــران در عــراق ،ســازمان حــج و

کــه در ایــن دو اســتان بیشــترین دلیــل برگشــت چکهــا «کســری حســاب متعهــد» بــوده

زیــارت اســت و شــرایط ســف ِر عتبــات بــه گون ـهای اســت کــه زائــر بــه تهیــه ارز نیــازی نــدارد.

در اولیــن مــاه ســال  ،۹۷صــادرات ۷میلیــون

رشد  ۲۴درصدی چکهای برگشتی

بیشــتر چکهــای برگشــتی چکهــای بــا ارزش بــاال بــوده است️.اســتانهای هرمــزگان و

نمیشــود ،بیشــتر بــا ریــال ســفر میکننــد و اگــر ارزی همــراه داشــته باشــند،

براســاس کارنامــه تجــارت خارجــی کشــور

ایــام بیشــترین ســهم چکهــای برگشــتی را داشــتهاند .نکتــه حایــز اهمیــت ایــن اســت
اســت تــا ســایر دلیلهــای اخالقــی و فنــی.

1

ســخنگوی دولــت ابــراز داشــت :در  ۱۲۰تــا ۱۳۰
میلیــارد دالر صــادرات کشــور ،مبالــغ خــردی
کــه ممکــن اســت در کوچــه پسکوچههــا و
بــهطــور غیرقانونــی خریــد و فــروش شــود،
واقعیــت ارزی کشــور را نمایــان نمــی کنــد
و بــی شــک بــا برطــرف شــدن نقصهــای
سیســتم نیمــا ب ـهزودی ایــن مشــکل نیــز حــل
میشــود.

هیات حل اختالف مالیاتی

آگاهانه رفتار کنیم

نماینده
دادگستری
نماینده
امور مالیاتی

کسب درآمد از بیکاران

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.

راهآهن شمال با مشارکت روسیه
برقی می شود

افزایش قیمت آب ،مختص
مشترکان بدمصرف است

دوره انتظار شغل در کشور به ۱۰سال
رسیده است

مدیــرکل راهآهــن شــمال اعــام کــرد :پــروژه
برقــی کــردن خطــوط راه آهــن شــمال کشــور بــا
مشــارکت روسهــا و بــا اعتبــاری معــادل یــک
میلیــارد و  200میلیــون یــورو اجرایــی خواهــد
شــد.

افزایــش  ۷درصــدی قیمــت آب کــه بــه زودی
اعمــال خواهــد شــد ،مربــوط بــه مشــترکان بــد
مصــرف اســت 75 .درصــد مشــترکان آب ،خــوش
مصــرف و  25درصــد دیگــر مشــترکان بدمصــرف
هســتند.

وزیــرکار ۳ :میلیــون و  ۲۰۰هــزار نفــر بــرای
دریافــت شــغل درخواســت داده بودنــد کــه
نتوانســتیم جــذب کنیــم در حالیکــه دوره انتظــار
شــغل بایــد حــدود ســه ســال باشــد در کشــور
مــا بــه  ۱۰ســال رســیده اســت.

در صفحــات نیازمندیهــا هــر روز میتــوان
بــه چندیــن مــورد آگهــی کاریابــی رســید.
آگهیهایــی کــه کارکــرد آنهــا در دوره
بحــران بــیکاری بیشــتر شــبیه معجــزه اســت؛
اســتخدام صددرصــدی نیــروی کار بــدون ســابقه،
بــا پرداخــت حقــوق و پــاداش مکفــی .در
وضعیــت اقتصــادی کــه نــرخ بیــکاری بیــش از
 ۱۱درصــد و در برخــی اســتانها بــه بــاالی
 ۱۸درصــد میرســد ،ایــن پیشــنهاد بــرای هــر
جوینــده کاری بســیار جــذاب و امیدبخــش اســت.
امــا آن ســوی ماجــرا کســانی هــم هســتند کــه
از ســونامی بــیکاری درآمــد کســب میکننــد
مؤسســات کاریابــی کــه طبــق مقاولهنامههــای
ســازمان بینالمللــی کار قــرار بــود واســطهای
میــان جوینــده کار و کارفرمــا باشــند ،اکنــون
تحــت عنــوان مؤسســات کاریابــی غیرمجــاز
تبدیــل بــه یــک منبــع درآمــد شــدهاند .شــما
بــه امیــد پیداکــردن شــغل بایــد مبلغــی پــول
در ابتــدا بــه آنــان پرداخــت کنیــد و در نهایــت
نــه تنهــا شــغلی نصیبتــان نمیشــود بلکــه پــول
خــود را هــم از کــف دادهایــد.

روند طوالنی تخصیص ارزتولید
را از توجیه خارج میکند

خروجی طرح کارورزی قابل
دفاع نیست

مرکز کنترل ترافیک زنجان تا
پایان اردیبهشت افتتاح میشود

غالمحســین جمیلــی ،بــا بیــان اینکــه بســیاری از تولیدکننــدگان
مــواد اولیــه خــود را از خــارج از کشــور وارد میکننــد ،اظهــار
کــرد :ایــن افــراد در نوبــت تخصیــص ارز بــوده و ایــن رونــد
طوالنــی ،تولیــد را از توجیــه خــارج میکنــد .وی بــا بیــان اینکــه
مشــکالت واحدهــای تولیــدی از همیــن قبیــل مــوارد ایجــاد
میشــود ،تصریــح کــرد :دیرکــرد در تولیــد ،عــدم فــروش بــه
موقــع اجنــاس ،گــردش مالــی نامنظــم در چرخــه تولیــد و عــدم
ســودآوری تولیدکننــده و همــه ایــن مشــکالت طــی ســه تــا
چهــار ســال آینــده در بررس ـیهای ســازمان امــور مالیاتــی خــود
را نشــان خواهــد داد.

فرامــرز نیکسرشــت اظهــار داشــت :از ابتــدای دولــت دوازدهــم
موضــوع طــرح کارورزی بــه عنــوان یکــی از برنامههــای حــوزه
اشــتغال مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .وی خروجــی طــرح
کارورزی بــا وجــود اقدامــات انجــام شــده را غیرقابــل دفــاع
عنــوان کــرد و افــزود :بیــش از  5هــزار نفــر در ســامانه کارورزی
ثبــت نــام کردنــد در حالــی کــه یــک هــزار و  600نفــر از آنهــا
واجــد شــرایط شــناخته شــدند .از بیــن همــه واحدهــای صنعتــی،
کشــاورزی و خدمــات تنهــا  220واحــد پذیرنــده بــرای طــرح
کارورزی اعــام آمادگــی کردنــد در حالــی کــه از ایــن تعــداد
هــم  68مــورد مجــوز و بــا  67نفــر عقــد قــرارداد شــده اســت.

مســیحاله معصومــی اظهــار کــرد :یکــی از اقدامــات شــهرداری
زنجــان در حــوزه مدیریــت شــهری ،ســاخت مرکــز کنتــرل
ترافیــک اســت کــه تقریبــا کار ســاخت آن بــه پایــان رســیده
اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از ســاخت مرکــز کنتــرل
ترافیــک ،کنتــرل حمــل و نقــل عمومــی و هــم بحــث هوشــمند
ســازی ترافیــک شــهری بــوده اســت ،اضافــه کــرد :مرکــز کنتــرل
ترافیــک مبتنــی بــر علــم هوشــمند و فنــاوری روز بــوده و مجهــز
بــودن بــه ســامان ه پیشــرفته اطالعــات حمــل و نقــل و بررســی
تخلفــات رانندگــی بــا اســتفاده از دوربینهــای هوشــمند نیــز از
دیگــر امکانــات موجــود در مرکــز کنتــرل ترافیــک اســت.

تــا پایــان اردیبهشــت مصوبــه اصــاح
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده
نهایــی و بــا هماهنگــی رئیــس
مجلــس بــا اولویــت در دســتور کار
صحــن قــرار مــی گیــرد.

بانکهــای صــادرات و تجــارت
رکــورد زیــان را در بــورس شکســتند
و جمــع زیــان ایــن دو بانــک بــه
۱۳هــزارو ۶۳۰میلیــارد تومــان معــادل
۳میلیــارد  $رســید!

بانــک مرکــزی :تامیــن و پرداخــت
ارز مســافرتی (بــه صــورت اســکناس)
از طریــق پنــج بانــک ملــی ایــران،
ملــت ،ســامان ،تجــارت و پارســیان
امکانپذیــر اســت.
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ریشــهیابی شــوکهای ارزی،
نوعــی سیاســت ارزی باعــث تبدیــل
«پــول ملــی» بــه «پــول دوتابعیتــی»
میشــود کــه حاصــل آن جهــش
دالر اســت.

صنــدوق بینالمللــی پــول پیشبینــی
کــرد ذخایــر ارزی ایــران در ســال
جــاری بــا افزایــش  ۱۳.۳میلیــارد
دالر بــه بیــش از  ۱۰۸میلیــارد دالر
برســد.

اتمام پروژههای ناتمام کشور
نیازمند رقم هنگفتی است؟
معــاون امــور اقتصــادی و هماهنگــی برنامــه و
بودجــه :در مجمــوع دولــت  76هــزار پــروژه بــزرگ
نیمهتمــام دارد کــه برآوردهــا نشــان میدهــد
پروژههــای مربــوط بــه آب نزدیــک بــه  20ســال
بــه طــول میانجامــد تــا بــه اتمــام برســند و باقــی
پروژههــا بیــن  12تــا  15ســال زمــان میبرنــد.
نزدیــک بــه  500هــزار میلیــارد تومــان نیــاز اســت تا
ایــن پروژههــا بــه اتمــام برســند ،ایــن در حالیســت
کــه بودجههــای عمرانــی تنهــا صــرف نگهــداری
پروژههــا میشــود بدیهــی اســت اگــر بخــش
خصوصــی بخواهــد وارد ســرمایهگذاری در ایــن
پروژههــا شــود ،نیــاز اســت کــه توجیــه اقتصــادی
داشــته باشــد.

تفاوت منطقه آزاد تجاری با
منطقهویژهاقتصادی

مقــررات روادیــد بــرای اتبــاع خارجــی در مناطــق
ویــژه بــر اســاس ضوابــط داخــل کشــور اســت ولــی
در مناطــق آزاد روادیــد در مرزهــای ورودی
اعطــاء مــی شــود .خــرده فروشــی کاال در مناطــق
ویــژه اقتصــادی فقــط بــرای اتبــاع خارجــی امــا در
مناطــق آزاد خــرده فروشــی بــرای اتبــاع خارجــی و
داخلــی امــکان پذیــر اســت .معافیــت مالیاتــی بــه
مــدت  ۱۵ســال در مناطــق آزاد وجــود دارد و در
مناطــق ویــژه اقتصــادی تخفیــف مالیاتــی طبــق
مقــررات داخــل کشــور اســت.

احمــد علیرضــا بیگــی در
مجلــس شــورای اســامی
ضمــن انتقــاد ،پــاداش
بازنشســتگی برخــی مدیــران
در وزارت نفــت و بانــک
مرکــزی را یــک میلیــارد و
 ۲۰۰میلیــون تومــان اعــام
کــرد.

علــی کاردر ،مدیرعامــل شــرکت

ملــی نفــت اظهــار کــرد :خــروج
آمریــکا از توافــق هســتهای بــر

خریــد نفــت مشــتریان ســنتی

ایــران تاثیــری نمیگــذارد

و برخــی شــرکتها قــرارداد
خریــد بلندمــدت خــود را تــا ۲
ســال تمدیــد کردهانــد.

کارت ملی جایگزین دفترچه
تامین اجتماعی میشود

بــا وجــود گذشــت حــدود
دو مــاه از وعــده بانــک
مرکــزی بــرای جبــران زیــان
بانکهــا در انتشــار اوراق
گواهــی ســپرده  ۲۰درصــد،
مدیــران بانکــی میگوینــد معــاون بیمــهای ســازمان تامیــن اجتماعــی :در تمــام مراکــز ملکــی تامیــن اجتماعــی،
تاکنــون در ایــن بــاره دفترچههــای درمانــی حــذف شــده و بیمــه شــدگان و مســتمری بگیــران فقــط بــا ارائــه کارت
اقدامــی نشــده اســت.
ملــی خــود میتواننــد از تمامــی خدمــات بــه صــورت الکترونیــک بهــره منــد شــوند .نســخه
آزمایشــی ایــن طــرح در چهــار اســتان گیــان ،مازنــدران ،اصفهــان و یــزد در حــال اجراســت
کــه امیدواریــم پــس از رفــع نواقــص در تمــام اســتانهای کشــور اجــرا شــود .نســخه تمــام
پزشــکان در مراکــز درمانــی تامیــن اجتماعــی بــه صــورت آنالیــن صــادر میشــود و بــه
محــض تولیــد نســخه الکترونیــک 60 ،درصــد حــق دســتمزد پزشــکان بــه آنــان پرداخــت
پــس از اطــاع یافتــن از میشــود.
ذخیــره پســورد کاربــران
روی یــک رایانــه بهجــای
ذخیــره پســورد بــهصــورت
 ،Hashingتوئیتــر بــه
 330میلیــون کاربــر خــود
هشــدار داد بالفاصلــه رمــز
عبــور خــود را عــوض کننــد.

پولی که به جای سرمایهگذاری
از ایران فرار میکند

فیلترینگ تلگرام خالف قانون است

نعمــت احمــدی ،حقوقــدان از دولــت خواســت در برابــر
فیلترینــگ تلگــرام از ابــزار قانونــی یعنــی مــاده  ۱۱۶قانــون
آییــن دادرســی کیفــری اســتفاده کنــد؛ مــادهای کــه بــه گفتــه
او بــا اعتــراض بــه رأی بازپــرس تهــران در فیلتــر تلگــرام
ایــن موضــوع را بــرای تصمیــم بــه دادگاه کیفــری ارجــاع
میدهــد .تصمیمــی کــه آقــای بازپــرس گرفتــه از نظــر
حقوقــی یــک تصمیــم خــاف قانــون اســت .صرفنظــر از
اینکــه ایشــان صالحیــت دارد بــرای فیلتــر تلگــرام تصمیــم
بگیــرد یــا نــه ،بایــد پرســید بــر روی ایــن تصمیــم بایــد چــه
عنــوان حقوقــی گذاشــت؟

حســینعلی حاجیدلیگانــی ،عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلــس :عــدم
مدیریــت دولــت در فضــای کس ـبوکار باعــث خــروج فــراوان ارز از کشــور شــد تــا فضــای
ســرمایهگذاری تشــنهتر از همیشــه باقــی بمانــد؛ دالرهایــی کــه مــی توانســتند وارد چرخــه
ســرمایه گــذاری داخلــی شــوند از مــرز ایــران خــارج شــده انــد .اقتصــاد کشــور درحالــی بــا
هزارهــزار میلیاردتومــان نقدینگــی دســتوپنجه نــرم میکنــد کــه ایــن حجــم نقدینگــی در
دســتان قشــر  ۱۰درصــدی از ثروتمنــدان اســت .ســودهای بــادآورده از بــازار ارز نهتنهــا در
محیــط کس ـبوکار داخلــی ســرمایهگذاری نشــد بلکــه بــا تبدیــل انبــوه ایــن نقدینگــی بــه
دالر ،خــروج دالر از کشــور جایگزیــن ســرمایهگذاری در بــازار بــورس و تولیــد شــده اســت.

سال  ۹۷برای اجارهنشینها چگونه رقم میخورد؟

مســیر نوســانات اجارهبهــای مســکن در ســال  ،۹۷تحتتاثیــر دو نیــروی غیرهمجهــت قــرار دارد؛ آمارهــای رســمی
نشــان میدهــد متوســط اجارهبهــای آپارتمــان در تهــران ،ســال گذشــته رکــورد  ۴ســاله بیشــترین نــرخ رشــد را بــه میــزان

 ۲۰درصــد بــه ثبــت رســاند .ایــن در حالــی اســت کــه هزینــه اجارهنشــینی در پایتخــت طــی ســالهای  ۹۳تــا  ۹۵بهطــور
میانگیــن کمتــر از  ۱۰درصــد در ســال افزایــش پیــدا کــرد .امســال عالوهبــر دو متغیــر کلیــدی همچــون تــورم عمومــی و

تــورم مســکن ،رفتــار خانهاولیهــا و تیــراژ ساختوســازهای مشــارکتی بــر اجارهبهــا موثــر اســت.

حذف  5خودرو از لیست کنترل کیفیت وزارت صنعت ومعدن
اولیــن گــزارش کیفــی خودروهــای داخلــی در ســال جدیــد ،در شــرایطی منتشــر شــد کــه طبــق آن ،ســطح کیفــی هیچکــدام
از محصــوالت ،تغییــر خاصــی نداشــته و ســتارهبندی آنهــا ثابــت مانــده اســت .نکتــه مهــم دیگــر اینکــه تعــداد خودروهــای
تحــت ارزیابــی ،در مقایســه بــا گــزارش قبلــی (اســفند مــاه) کاهــش یافتــه ،بــه نحــوی کــه نــام  ۵خــودرو از لیســت کیفــی

حــذف شــده اســت.بر ایــن اســاس،هایمــا اس ۷از ایرانخــودرو و چانــگان و برلیانــس و ســاینا و تیبــا از ســایپا ،جایــی در
ارزیابــی کیفــی جدیــد نداشــتهاند و بهنظــر میرســد تیــراژ پاییــن آنهــا (در اولیــن مــاه امســال) دلیــل غیبتشــان اســت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
بــا توجــه بــه اینکــه هیچگونــه ارز ملــی مجــازی فعــا در کشــور طراحــی
نشــده و موجــود نیســت ،تــا بــه امــروز رقمــی بیــش از  ۲.۵میلیــارد دالر
بــه منظــور خریــد ارز دیجیتالــی از کشــور خــارج شــده و بیشــتر فعــاالن
حــوزه پــول دیجیتالــی بــه منظــور ســفته بــازی و ســودهای کالن وارد
ایــن عرصــه میشــوند.

کدخدایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه گفتــه میشــود فیلترینــگ
تلگــرام بایــد قانونــی میشــد و در
شــورای نگهبــان بــه تاییــد میرســید
گفــت :شــورای نگهبــان پیشــنهاد
خاصــی نــدارد ،چنانچــه مصوبـهای به
شــورا بیایــد دربــاره آن تصمیمگیــری
میشــود.

بیــش از  ۹۳۷هــزار وب ســایت
بــا دامنــه (  ).irدر کشــور فعالیــت
میکننــد همچنیــن آمــار ۴۰
میلیونــی کاربــران در تلگــرام و ۲۰
میلیونــی در اینســتاگرام هــم اخیــرا
در حالــی اعــام شــد کــه ایــن دو
پیامرســان هیــچ ســروری در کشــور
ندارنــد.

علی اکبر لبافی ،کارشناس حوزه کار گفت:
در حــال حاضــر میــان مرفهتریــن و ضعیفتریــن طبقــات جامعــه
شــکاف بــه وجــود آمــده و ایــن امــر در تولیــد داخلــی و بــازار کار تاثیــر
گذاشــته اســت؛ بــه نحــوی کــه افــراد ضعیــف و متوســط بــه پاییــن
جامعــه بــه خریــد کاالهــای بــی کیفیــت ،روی آورده و بخــش مرفــه
جامعــه کاالهــای گــران قیمــت و خارجــی را مصــرف میکنــد.
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سامانه دریافت مالیات از
خانههای خالی از سکنه
به زودی اجرایی میشود
عرضــه بلیــت مســابقات
جــام جهانــی فوتبــال
 ،۲۰۱۸در باجــه هــای بلیــت
فروشــی و بــه صــورت
مســتقیم در مســکو آغــاز
شــد.

واکنــش جدیــد رئیــس
بانــک مرکــزی بــه انتقادهــا
دربــاره ارز مســافرتی:
مســافرت خارجــی ،ارز قابــل
توجهــی را بــه اقتصــاد مــا
تحمیــل مــی کنــد.

عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی:
معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی درحــال پیگیــری راهانــدازی ســامانه
دریافــت مالیــات از خانههــای خالــی از ســکنه اســت .ســامانه طــرح دریافــت مالیــات از
خانههــای خالــی از ســکنه ب ـهزودی بــه مرحلــه اجرایــی میرســد؛ مســئول ایــن ســامانه
ســازمان امــور مالیاتــی اســت و وزارت راه و شهرســازی بــه آنهــا کمــک خواهــد کــرد.

024-33463770-4

www.zccima.ir

024-33463777

irdirector@zccima.ir

edu.zccima.ir

سود  ۱۰میلیارد دالری علیبابا در سه ماه

پــس از اعــام قیمــت  ۴۲۰۰تومانــی بــرای نــرخ ارز از ســوی معــاون اول رئیسجمهــور ،بــه مــرور از بخشهــای دیگــر
تصمیــم دولــت درخصــوص بــازار ارز رونمایــی شــد کــه در ایــن بیــن موضــوع پیمــان ســپاری ارزی یکــی از مهمتریــن
بخشهــای ایــن طــرح قلمــداد میشــود .بــه نظــر میرســد اتفــاق ناخوشــایند درخصــوص برجــام و مشــکالت انتقــال ارز
از دبــی ،در کنــار التهابــات چنــد وقــت اخیــر در بــازار ارز ،سیاســتگذار را مجــاب بــه اتخــاذ دوبــاره ایــن سیاســت کــرده اســت
در شــرایطی کــه چنــد نــرخ مختلــف در بــازار رســمی و غیررســمی وجــود دارد ،نــه تنهــا صادرکننــده بــه بازگردانــدن ارز بــه
چرخــه معامــات ارزی دولتــی مجــاب نمیشــود ،بلکــه ممکــن اســت بــه نوســانات فعلــی بــازار ارز نیــز دامــن بزنــد ،پرونــده
در حــال بررســی در دســت باشــگاه اقتصاددانــان بــه بررســی سیاســت پیمانســپاری ارزی پرداختــه اســت.

بیتعهدی نسبت
به کیفیت

از ابتــدای اردیبهشــتماه امســال در شــرایطی خودروســازان بخــش خصوصــی و شــرکت ســایپا قیمتهــای جدیــد
محصــوالت خــود را اعــام کردنــد کــه برخــی خودروهــای تولیــدی تــا ســقف  ۱۰میلیــون تومــان افزایــش قیمــت داشــتند.
در ایــن بیــن محصــوالت بخــش خصوصــی کــه بیشــترین افزایــش قیمــت را بــر تولیــدات خــود لحــاظ کــرده ،بهدلیــل
ارزبــری بــاالی محصــوالت خــود ،افزایــش نــرخ ارز را مهمتریــن دلیــل قیمتگــذاری خودروهــای کنونــی میدانــد.
آنطــور کــه شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران در آمــار کیفــی اســفند ســال گذشــته و فروردیــن مــاه اعــام
کــرده ،خودروهــای تولیــدی در ســطح کیفــی خــود همچنــان ثابــت ماندهانــد و ارتقــای کیفیــت در هیــچ خودرویــی دیــده
نشــده اســت.

مدیــر کل دفتــر امــور
ســهام ســازمان خصوصــی
ســازی :تــا کنــون بیــش
از  ۳۵میلیــون و  ۵۰۰هــزار
نفــر از مشــموالن ســهام
عدالــت ،ســود ســهام خــود
را دریافــت کــرده انــد.

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

پیمانسپاری ارزی

وارن بافــت :خریــد ارزهــای
مجــازی یــک ســرمایه
گــذاری نیســت .درســت
ماننــد شــبیه بــازی قمــار
اســت کــه ممکــن اســت
فــردا پولتــان بیشــتر شــود
یــا آن را از دســت دهیــد.

خبرانهم داخلی اکترونیکی

رئیــس کل بیمــه مرکــزی:
تعرفــه هزینــه ارزیابــی
خســارات وارد شــده بــه
شــخص ثالــث بــه ازای هــر
فقــره ارزیابــی  ۱۰۰هــزار
تومــان درنظــر گرفتــه شــده
اســت.

جهــاد آزور ،مدیــر بخــش
خاورمیانــه و آســیای میانــه
صنــدوق بیــن المللــی پــول
گفــت :یکســان ســازی «بــه
کاهــش تحریــف و بهبــود
رقابــت پذیــری اقتصــاد
(ایــران) کمــک مــی کنــد».

تصویب تعطیالت زمستانی در
دولت جدیتر شد

ث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری گفــت :بــه منظــور رونــق
رئیــس ســازمان میــرا 
گردشــگری و افزایــش درآمــد و ایجــاد اشــتغال در اســتانهای جنوبــی کشــور ،پیشــنهاد
تعطیــات زمســتانی از ســوی ایــن ســازمان بــه معــاون اول رئیــس جمهــوری ارائــه شــده
اســت.
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ســود علــی بابــا ،غــول فروشــگاه اینترنتــی چیــن در ســه مــاه
نخســت ســال جــاری میــادی بیشــتر از حــد انتظــار رفــت و بــا
 ۶۱درصــد افرایــش بــه  ۶۱.۹میلیــارد یــوآن معــادل  ۹.۷میلیــارد
دالر رســید.

تولید نفت آمریکا به سطح  ۱۰میلیون و
 ۶۲۰هزار بشکه در روز رسید

بــا ایــن تولیــد نفــت ،آمریــکا بیــش از عربســتان نفــت تولیــد
مــی کنــد و احتمــاال بــه زودی ،روســیه را هــم پســت ســر
خواهــد گذاشــت و بــه بزرگتریــن تولیدکننــده نفــت جهــان
تبدیــل مــی شــود.

برترین خودروهای وارداتی  ۹۷کدامند؟
ثبتــارش ،اســامی خودروهــای دارای مجــوز واردات بــه
کشــور را منتشــر کــرد کــه در بیــن انبــوه اســامی ،نــام تویوتــا
هایلوکــس ،فولکــس واگــن گلــف ،ســیتروئن ســی  4ســدان و
رنــو اســپیس ،بیــش از باقــی مــدل هــا بــه چشــم مــی خــورد.

دخل خودروسازان با خرج
قطعهسازها نمی خواند

در شــرایطی کــه شــورای رقابــت هنــوز نتایــج بررســی درخواســت خودروســازان را مبنــی
بــر افزایــش قیمــت محصوالتشــان ،نهایــی نکــرده ،قطعهســازها از افزایــش  ۳۰درصــدی
هزینههــای تولیــد خــود صحبــت بــه میــان آورده و معتقدنــد قیمــت قطعــات بایــد بــه
همیــن میــزان بــاال بــرود️.خواســته قطعهســازان هــر بــار بــا پاســخ منفــی خودروســازها
مواجــه شــده و ظاهــرا تــا بــه امــروز نیــز بــه جایــی نرســیده اســت ،دلیــل پاســخ منفــی
خودروســازان بــه قطعهســازها بســیار روشــن اســت ،چــه آنکــه آنهــا میگوینــد تــا
وقتــی شــورای رقابــت بــا افزایــش قیمــت خودروهــای زیــر  ۴۵میلیــون تومــان موافقــت
نکنــد ،امــکان بــاال بــردن قیمــت قطعــات وجــود نــدارد.

