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پرداخت پاداش  ۶۰۰میلیونی به  ۲۰۰مقام دولتی

مبارزه با بیسوادی اقتصادی

دولت مخالف افزایش حقوق کارمندان است

رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس :آنچــه کــه در مجلــس تصویــب شــد افزایــش  ۲۰درصــدی کــف حقــوق کارمنــدان بــود و بــرای بقیــه حقــوق هــا بــه

اقتصــاد ایــران ایــن روزهــا حــال و روز چنــدان خوشــی نــدارد .وضعیــت

پذیــرد و پاســخ جــدی نمــی دهــد ۹۸۷ .نفــر در دســتگاه هــا و شــرکت هــای دولتــی و بانــک هــا پــاداش بازنشســتگی بیــش از  ۴۰۰میلیــون تومــان گرفتــه و آخــر

بینالمللــی داشــته باشــد علــل اقتصــادی دارد .درک اکثــر روشــنفکران و

روش پلکانــی افزایــش مــی یافــت امــا اکنــون دولــت افزایــش حقــوق را بیــن  ۶تــا  ۱۲درصــد اعمــال کــرده اســت .هرچــه بــا دولــت گفتگــو مــی کنیــم نمــی

ســال  ۹۶خــود را بازنشســت کــرده انــد ۲۰۰ .نفــر از ایــن افــراد بیــش از  ۶۰۰میلیــون تومــان پــاداش گرفتــه انــد و فــردی نیــز یــک میلیــارد و  ۲۸۰میلیــون تومــان
پــاداش گرفتــه اســت ۱۴ .نفــر از کســانی کــه بیــش از  ۴۰۰میلیــون تومــان پــاداش گرفتــه انــد و خــود را در ســال  ۹۶بازنشســته کــرده انــد امســال دوبــاره بــه کار
بازگشــته انــد .ارز ۴۲۰۰تومانــی تــوان پوشــش نیــاز کل بــازار را نــدارد کــه ایــن موضــوع بایــد بــرای جلوگیــری از زیــان بخــش هــای مختلــف تولیــد مدیریــت شــود.

فعالیت صرافیها مجاز شد؟

مهلــت ارســال فهرســت معامــات

آنهــا را بــه یــاد داشــته باشــید چنیــن

چیــزی دیگــر اتفــاق نخواهــد افتــاد.

اقتصــاد.

صدور مجوز فروش سیمکارتهای خارجی در ایران

مدیــرکل اداره همــکاری هــای بیــن

بــه شــرکتهای غیردولتــی و واجــد شــرایط کــه در ایــران بــه

کــه مجــوز فــروش ســیمکارتهای تلفــن همــراه خارجــی را
ثبــت رســیده باشــند ،اعطــاء میکنــد.

تسهیالت ویژه بانک ملی برای فعاالن تجاری با کشور ترکیه

از ایــن طریــق واردکننــده میتوانــد ارز خــود را از طریــق مبــادالت تجــاری بــا ایــران در پایــان
ســازمان تأمیــن اجتماعــی :مابــه
صرافیهــا تامیــن کنــد و شــماره ســاتا را نیــز جهــت ترخیــص ســال  ٢٠١٨میــادی بــه یــک میلیــارد
التفــاوت افزایــش حقــوق حداقــل کاال از ســامانه جامــع تجــارت دریافــت کنــد.
دالر خواهــد رســید.
بگیــران در تاریــخ  ٣١اردیبهشــت مــاه

تصــرف خاورمیانــه بــود ،رفتــار بــد

درک عامــه مــردم نــدارد و فاجعــه اصلــی ایــن اســت نــه حــال خــراب

ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی اعــام کــرده

بانکــی» و «واردات در مقابــل صــادرات» مجــددا مســیر ســوم ایــران اســت ،گفــت :بــر اســاس برنامــه
«بــدون انتقــال ارز» بــرای واردکننــدگان فعــال شــده اســت ️.ریــزی هــای بــه عمــل آمــده میــزان

ترامــپ :ایــران بــا برجــام ،در پــی

سیاســتگذاران از ریشــه چالشهــای اقتصــادی هــم چنــدان تفاوتــی بــا

قطر مبادالت تجاری با
ایران را به یک میلیارد
دالر می رساند

چهــار فصــل ( بهــار  -تابســتان  -پاییــز
️امکانــی در ســامانه جامــع تجــارت فعــال شــده اســت کــه بــه المللــی وزارت اقتصــاد و تجــارت قطــر
 زمســتان ) ســال  ۱۳۹۶تــا پایــان روزنظــر بــه معنــی بازگشــت فعالیــت صرافیهــا خواهــد بــود️.در بــا بیــان اینکــه کشــورش مایــل بــه
دوشــنبه مــورخ  ۹۷ /۲ /۳۱تمدیــد شــد.
ســامانه جامــع تجــارت عــاوه بــر انتقــال ارز از دو راه «روش افزایــش همــکاری هــای اقتصــادی بــا

پرداخــت میشــود.

فعلــی بــر خــاف تصــور عمــوم بیــش از آنکــه علــل سیاســی یــا

فعــاالن تجــاری ایــران وترکیــه مــی تواننــد بــا تســهیالت ویــژه

گشــایش اعتباراســنادی ( )LCبانــک ملــی کــه از طریــق قــرارداد
پیمــان پولــی -ســوآپ ارزی میــان بانــک مرکــزی دو کشــور

فراهــم شــده ،تجــارت خــود را بیــش از پیــش رونــق بخشــند.

مدل جدید نظارتی بانک مرکزی
رئیــس کل بانــک مرکــزی :مــدل جدیــد نظارتــی کــه بــر مبنــای مــدل نظارتــی اتحادیــه اروپــا

تهیــه و تدویــن شــده در شــرف اســتقرار اســت و بانکهــا تحــت نظــارت دقیــق بانــک مرکــزی
قــرار خواهنــد گرفــت️.امــا بایــد در نظــر داشــت کــه بانــک مرکــزی محکمــه قضایــی بانکهــا

نیســت و بهعنــوان ناظــر بــر فعالیــت درســت اقتصــادی بانکهــا نظــارت میکنــد و ایــن نظــارت
بهگون ـهای اســت کــه بــا حفــظ ثبــات پولــی ،تمــام بانکهــا بتواننــد پاســخگوی ســپردهگذارها
باشــند تــا حــوادث مشــابه مؤسســات غیرمجــاز کــه خــارج از نظــارت بانــک مرکــزی شــکل

گرفتنــد و فعالیــت کردنــد و پاســخگوی ســپردهگذاران خــود نبودنــد ،درعرصــه پولــی و بانکــی

بانــک اچاسبیســی و بانــک آلمانــی

 INGتوانســتند بــا موفقیــت اولیــن

تراکنــش مالــی روی سیســتم بــاک

چیــن را انجــام دهنــد.

اتفــاق نیفتــد️.در مــدل جدیــد نظارتــی در بانــک مرکــزی واحــدی بــرای پاســخگویی بــه شــکایات

و تقاضاهــا گنجانــده شــده کــه نظــرات کارشناســی آن قابلیــت اســتناد در محاکــم قضایــی دربــاره

تخلفــات شــبکه بانکــی را داراســت.

لغو فاینانسهای برجامی،
کذب محض است

آغــاز دور جدیــد توزیــع «ســبد غذایــی» مرکــز روابــط عمومــی و اطالعرســانی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی طــی اطالعیــهای بــا
در مــاه رمضــان ،ارزش مــادی ایــن ســبد اشــاره بــه مطالــب یکــی از رســانهها بــه نقــل از منبــع مطلــع در وزارت اقتصــاد ،مبنــی بــر لغــو

غذایــی بــرای یــک خانــواده کامــل پنــج کل فاینانسهــای برجامــی پــس از خــروج آمریــکا از ایــن توافقنامــه ،ایــن خبــر را کــذب محــض
و عــاری از واقعیــت خوانــد.
نفــره  ۱۳۵هــزار تومــان.
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ایــران پاییــن تــر از بســیاری از کشــورها ،رتبــه  190ام در بیــن  200کشــور مــورد بررســی را بــه خــود

اختصــاص دادهاســت.

ممنوعالخروجی تولیدکنندگان سختتر شد

قوهقضاییه:
مــاده  3قانــون تجــارت موضــوع منــع خــروج از کشــور
کــه مــورد توجــه قــرار نمیگرفــت ،اجرایــی شــد
و دیگــر حکــم ممنوعالخروجــی بهســادگی بــرای
تولیدکنندههــا و صنعتگــران صــادر نمیشــود در
حالــی کــه در گذشــته ایــن موضــوع ماننــد تهدیــدی
بــاالی ســر تولیدکنندههــا بــود.

امــکان تمدیــد چندبــاره بــرای
ثبتســفارشهای بانکــی فراهــم
گردیــده اســت .بــه عبــارت دیگــر،
محدودیــت  180روزه اعتبــار
ثبتســفارشهای بانکــی از تاریــخ
صــدور اولیــه برداشــته شــده اســت.

هیات حل اختالف مالیاتی

نماینده
دادگستری
نماینده
امور مالیاتی

نماینده

به انتخاب مؤدی

آگاهانه رفتار کنیم
مـؤدی 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

بکارگیری  ۵هزار سرباز معلم

مجــوز بکارگیــری  ۵هــزار ســرباز معلــم قطعــی
شــد .حقــوق ســرباز معلمــان بــه طــور منظــم
پرداخــت میشــود رئیــس مرکــز امــور بیــن
الملــل و مــدارس خــارج از کشــور نیــز افــزود
نتایــج آزمــون کتبــی اعــزام معلمــان بــه مــدارس
ایرانــی خــارج از کشــور در خــرداد مــاه امســال
اعــام میشــود ،مصاحبــه پذیرفتــه شــدگان نیــز
بعــد از مــاه مبــارک رمضــان انجــام خواهــد شــد.

بخشنامه تغيير ساعات كاری
استانها برای کاهش مصرف برق
به هيات دولت ارسال شد

هیات مذکور از نمایندگان اتاق بازرگانی انتخاب نمائید.

ظرفیت تولید واحدهای صنعتی در شهرستان زنجان
افزایش مییابد
رضــا عســگری بــا بیــان اینکــه برخــی از واحدهــای صنعتــی در زنجــان در مراحــل پایانــی کارهــا بــرای راه انــدازی قــرار دارنــد ،اظهــار کــرد :جــذب نیــرو در ایــن
واحدهــا انجــام خواهــد شــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــدادی از ایــن واحدهــا در ماههــای آینــده بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســید ،ابــراز کــرد :ایــن واحدهــا ســهم
خوبــی را در اشــتغال افــراد جویــای کار خواهنــد داشــت .فرمانــدار شهرســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه بایــد شــرایطی را فراهــم کنیــم تــا واحدهــای فعــال نیــز بــا
ظرفیــت بیشــتر بــه فعالیتهــای خــود ادامــه دهنــد ،خاطرنشــان کــرد :هماهنگیهــا بــا ســازمان صنعــت و معــدن اســتان انجــام شــده تــا واحدهایــی کــه آمادگــی
داشــته باشــند ظرفیــت تولیــد خــود را افزایــش دهنــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه گردشــگری ظرفیتهــای بســیار خوبــی داریــم ،عنــوان کــرد :در حــوزه
بــوم گــردی روســتایی و صنایــع دســتی ،ظرفیتهــای فوقالعــادهای وجــود دارد کــه بایــد بتــوان از آن بــه نحــو احســن در راســتای رونــق اقتصــادی اســتفاده کــرد.
عســگری بــا اشــاره بــه فعالیــت فنــی و حرفـهای اســتان و ســازمان میــراث فرهنگــی در حــوزه صنایــع دســتی گفــت :در حــوزه آمــوزش و حمایــت از کارآفرینــان
اقدامــات خوبــی در حــال انجــام اســت .وی بــا بیــان اینکــه مــا صنایــع دســتی بســیار خوبــی داریــم کــه برخــی از آنهــا آوازه جهانــی دارد ،افــزود :در حــوزه مــس
متاســفانه گزارشــی را دریافــت کردیــم کــه کمــی مــا را نگــران کــرده اســت ،کســانی کــه در حــوزه مــس فعالیــت دارنــد بایــد طــوری عمــل کننــد کــه آســیبی بــه
صنعــت مــس مــا وارد نشــود .فرمانــدار شهرســتان زنجــان بــا اشــاره بــه اینکــه نگرانیهــای حــوزه صنعــت مــس اثــرش را روی بــازار خواهــد گذاشــت ،اظهــار
کــرد :بایــد بــه افــرادی کــه در حــوزه صنایــع دســتی فعالیــت دارنــد کمــک شــود تــا از ایــن ظرفیــت بــه نحــو احســن اســتفاده شــود .وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه
خدمــات ظرفیتهــای خوبــی بــرای اشــتغال داریــم ،ابــراز کــرد :در اصنــاف نیــز ظرفیتهــای خوبــی وجــود دارد کــه مــا بایــد از ایــن ظرفیــت هــا اســتفاده کنیــم
و ســعی کنیــم موانــع را از پیــش پــای فعــاالن اقتصــادی برداریــم .عســگری تصریــح کــرد :بایــد از تمــام ظرفیتهــای قانونــی بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی
بهــره بگیریــم تــا در حــوزه اشــتغال بتوانیــم کارهــای تاثیرگــذار و جــدی را انجــام دهیــم.

سامانه ثبت
سفارش فعال است

مديــركل مديريــت مصــرف توانيــر بــا اشــاره بــه
اینکــه کاهــش  ۴۰درصــدی بــارش هــا باعــث
شــده تــا ظرفيــت زيــادي از نيــروگاه هــاي بــرق
آبــي بــراي تابســتان قابــل اســتفاده نباشــد گفــت:
پيــش نويــس بخشــنامه تغييــر ســاعات كاري در
اســتان هــا بــه هيــات دولــت ارســال شــد.

ورود برخی محصوالت
کشاورزی به عراق ممنوع شد

براســاس ابالغیــه وزارت امــور خارجــه و طبــق
اعــام ســفیر ایــران در بغــداد ،عــراق ورود برخــی
محصــوالت کشــاورزی از جملــه گوجــه ،خیــار،
بادمجــان ،ســیر و ماهــی یــخ زده را بــه ایــن
کشــور ممنــوع ســاخته اســت.

بخشودگی جرایم کارفرمایان

مجتبــی خســروتاج ،معــاون وزیــر صنعت،معــدن و تجــارت از تخصیــص  ۴.۵میلیــارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــرای ثبــت
ســفارش کاالهــا خبــر داد گفــت :ســامانه ثبـت ســفارش بســته نیســت و محدودیتــی وجــود نــدارد .البتــه بــه ســازمان توســعه
تجــارت نیــز اعــام شــده کــه ســامانه ثبــت ســفارش بســته اســت ،امــا بــا بررســی کــه صــورت گرفــت ،مشــخص شــد کــه
اختــال در یکــی از خطــوط مخابراتــی ایــن مشــکل را بــه وجــود آورده اســت ،امــا در حالــت کلــی هیــچ محدودیتــی بــرای
ثبــت ســفارش کاالهــا وجــود نــدارد و هــم اکنــون ثبــت ســفارش در حــال انجــام اســت.
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بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال  97و در راســتای اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد
مقاومتــی و بــه منظــور مســاعدت بــه کارفرمایــان خــوش حســاب مدیــون واحدهــای
تولیــدی ،صنعتــی و خدماتــی و شــامل هــر شــخص حقیقــی و حقوقی(اعــم از
دولتــی و یــا غیــر دولتــی) و بــا توجــه بــه پیشــنهاد ســازمان تامیــن اجتماعــی و
تصویــب هیــات وزیــران فرصــت برخــورداری از طــرح مذکــور از  97/02/10لغایــت
 97/04/10تمدیــد شــد.

یارانه دولت به کارفرمایان بانکها ،ارز گردشگران و سرمایهگذاران
دولــت بیمــه یــک شــغل ایجــادی کارفرمایــان را تامیــن
خارجی را میخرند
مــی کنــد .رییــس ســازمان تامیــن اجتماعــی گفــت:
دولــت بــرای رونــق کســب و کار در جامعــه ،بــه ازای
ایجــاد  2فرصــت شــغلی توســط کارفرمایــان حــق بیمــه
یکــی از کارگــران بــه کار گرفتــه شــده را تامیــن میکنــد.

تخفیف  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت لبنیات در
ماه مبارک رمضان

دبیــر انجمــن لبنــی :کارخانجــات صنایــع لبنــی در مــاه
مبــارک رمضــان ،محصــوالت خــود را بــا تخفیــف ۱۰
تــا  ۱۵درصــدی در ســطح فروشــگاههای تعییــن شــده
وزارت جهــاد و وزارت صنعــت ارائــه خواهنــد کــرد.
هیچگونــه افزایــش قیمتــی در مــاه مبــارک رمضــان در
حــوزه محصــوالت لبنــی نخواهیــم داشــت.

رایزنی بانک مرکزی با
سفارتخانههای خارجی برای
پرداخت ریالی بهای صدور ویزا

بانــک مرکــزی از طریــق وزارت امــور خارجــه در
حــال رایزنــی بــا ســفارتخانههای خارجــی اســت تــا
متقاضیــان دریافــت و تمدیــد ویــزا بــه جــای پرداخــت
ارز ،معــادل ریالــی آن را پرداخــت کننــد و معــادل ارزی
آن توســط یــک بانــک ایرانــی بــه حســاب آنهــا منتقــل
شــود.

بانــک مرکــزی اعــام کــرد بانکهــا میتواننــد ارز گردشــگران خارجــی ،راننــدگان ترانزیــت خارجــی ،ســرمایهگذاران
خارجــی ،نمایندگیهــای سیاســی مقیــم ایــران و همچنیــن دفاتــر نمایندگــی بانکهــای خارجــی را بخرنــد .بانــک مرکــزی
طــی بخشــنامه  ۹۷.۴۶۸۱۴مــورخ  ۱۸اردیبهشــت مــاه ســال جــاری ،در راســتای اجــرای تصویبنامــه شــماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰
هـــ مــورخ  ۱۳۹۷.۱.۲۲هیــأت وزیــران در خصــوص ســاماندهی و مدیریــت بــازار ارز بــه تمــام بانکهــا و موسســات اعتبــاری
ابــاغ کــرده اســت کــه میتواننــد نســبت بــه خریــد ارز از مــوارد مذکــور ،بــا درخواســت کتبــی بــه نــرخ روز اعالمــی بانــک
مرکــزی اقــدام کننــد و ارز خریــداری شــده را در چارچــوب مقــررات ارزی بــه فــروش برســانند .گفتنــی اســت خریــد ارز توســط
بانکهــا در راســتای ایفــای نقــش اصلــی آنهــا بــه عنــوان واســطهگران در مدیریــت منابــع ارزی صــورت میگیــرد کــه منابــع
را از ســمت عرضهکننــدگان بــه متقاضیــان هدایــت میکننــد.

توتال از ایران برود ،احتماال "سی ان
پی سی چین" در فاز  11پارس جنوبی
جایگزینش میشود

رشد  15درصدی صادرات و  7درصدی
واردات در یک ماه گذشته

وعده اتحادیه اروپا به حمایت از
شرکتهای اروپایی فعال در ایران مقابل
تحریم آمریکا

اتحادیــه اروپــا اعــام کــرد ،بــا خــروج آمریــکا از برجــام ،برنامــه هایــی بــرای حمایــت از شــرکت هــای
اروپایــی دارد .ایــن اقــدام مــی توانــد موجــب تشــدید بیشــتر اختالفــات میــان دو ســوی آتالنتیــک شــود.
مایــا کوکیجانچیــچ ،ســخنگوی امــور خارجــی اتحادیــه اروپــا در بروکســل بــه خبرنــگاران گفــت« :مــا در
حــال کار بــر روی طــرح هایــی بــرای حمایــت از منافــع شــرکت هــای اروپایــی (در برابــر تحریــم هــای
جدیــد دولــت آمریــکا علیــه ایــران) هســتیم ».در صورتــی کــه دولــت آمریــکا در اعمــال تحریــم هــای
جدیــد علیــه ایــران از در نظرگرفتــن معافیــت هایــی بــرای شــرکت هــای اروپایــی خــودداری کنــد ،ایــن
امــر مــی توانــد بــه بــروز پیچیدگــی هــا و ســردرگمی هایــی بــرای شــرکت هــای بیــن المللــی فعــال در
منطقــه منجــر شــود .ایــن شــرکت هــا ممکــن اســت در صــورت ادامــه همــکاری بــا ایــران مشــمول
تحریــم هــای دولــت آمریــکا قــرار بگیرنــد .کورنلیــوس آدباهــر ،عضــو موسســه کارنگــی گفــت« :بســته
بــه شــدت و فوریــت اقدامــات آمریــکا ،اتحادیــه اروپــا بایــد فرآیندهایــی را در نظــر بگیــرد کــه بــه شــرکت
هــای اروپایــی اجــازه دهــد تجــارت بــا ایــران را ادامــه دهنــد تــا تهــران را بــه مانــدن در برجــام مجــاب
کنــد .ایــن شــامل ایجــاد خطــوط اعتبــاری یورویــی و کانــال هــای تســویه حســاب ملــی مــی شــود کــه
مــی توانــد چــراغ ســبزی بــرای تجــارت بــا ایــران باشــد».

توتــال  50.1درصــد از ســهام پــروژه  5میلیــارد دالری فــاز  11پــارس جنوبــی را در اختیــار
دارد .بــر اســاس مفــاد قــرارداد ،ایــن شــرکت متعهــد بــه ســرمایهگذاری اولیــه یــک میلیــارد
دالری بــرای آغــاز پــروژه و یــک میلیــارد دالر ســرمایهگذاری دیگــر بــرای توســعه آن اســت.
بــه گفتــه منابــع آگاه ،ایــن شــرکت فرانســوی تاکنــون چنــد ده میلیــون دالر صــرف انجــام
مطالعــات و برگــزاری مناقصههــای گوناگــون کــرده اســت .شــرکت ســی ان پــی ســی چیــن
هــم  30درصــد از ســهام ایــن پــروژه را در اختیــار دارد ،در حالــی کــه شــرکت پتروپــارس
وابســته بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران مالکیــت  19.9درصــد پــروژه را در اختیــار دارد.
فــرود عســگری رئیــس کل گمــرک :براســاس آمــار دریافتــی از فعالیــت حــوزه تجــارت
خارجــی ،در یــک ماهــه فروردیــن بــه میــزان  ۳.۱میلیــارد دالر صــادرات بــا رشــد ۱۵
درصــدی بــه ثبــت رســید .همچنیــن در زمینــه ورود کاال بــه کشــور نیــز رقــم  ۲میلیــارد و
 ۵۰۰میلیــون دالر بــه ثبــت رســید کــه رشــد  ۷درصــدی داشــته اســت .در حــوزه صــادرات
بــه غیــر از دو حــوزه پتروشــیمی و میعانــات گازی در بخــش ســایر کاالهــا بــا افزایــش ۴۰
درصــدی مواجــه بودیــم کــه همــه ایــن آمــار و ارقــام نشــان دهنــده ادامــه فعالیــت هــا پــس
از راه انــدازی ســامانه نیمــا و بــا ســرعتی بیــش از گذشــته اســت.

طرح جدید ارزی با دو فوریت در راه است
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس :در راســتای ســاماندهی بــازار
ارز؛ نشســت ویــژه کمیســیون اقتصــادی بــا حضــور رییــس مجلــس
برگــزار و پــس از آن طــرح دوفوریتــی ارزی راهــی صحــن علنــی و
ظــرف  ۴۸ســاعت میشــود .هــدف از ایــن طــرح دو فوریتــی؛ تقویــت
نقــاط قــوت تصمیمــات جدیــد ارزی دولــت و رفــع نقــاط ضعــف و
همچنیــن اقدامــات تخصصــی در راســتای ســاماندهی بــازار ارز اســت.
محورهــای طــرح دو فوریتــی ارزی بــزودی در ضمــن متــن نهایــی
اعــام میشــود.

بخش های اقتصادی و کارخانجات ما فعال هستند
حســن روحانــی در زمینــه برنامــه هــای دولــت در حمایــت از بخــش
خصوصــی و صــادرات بــه منظــور جلوگیــری از انبارشــدن کاالهــای
تولیــدی افــزود :کارآفرینــان  ،بخــش هــای اقتصــادی و کارخانجــات
مــا فعــال هســتند ولــی بخــش تقاضــا بســیار مهــم اســت و بــرای
بخــش تقاضــا دو کار بایــد انجــام دهیــم اول تشــویق مــردم بــه
خریــد کاالهــای داخلــی و دیگــر اینکــه نگذاریــم کاالی مصرفــی بــه
صــورت قاچــاق وارد شــود کــه از آثــار مثبــت طــرح ارزی اخیــر ایجــاد
مشــکالت بــرای قاچــاق اســت.
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تشدید نظارت بر قیمتها در بازار کامپیوتر
بــازار محصــوالت کامپیوتــری در هفتــه اخیــر بــه روال هفتههــای قبــل بــا تغییــرات متفــاوت
قیمــت مواجــه بــوده اســت ،چــرا کــه فروشــندگان براســاس خریــد و هزینههایــی کــه پرداخــت
میکننــد ،قیمتگــذاری میکننــد .بــر ایــن اســاس اتحادیــه رایانــه تهــران اعــام کــرده کــه
براســاس مــاده  ۵قانــون حمایــت از مصرفکننــده و تولیدکننــده و بنــا بــه دســتور ســازمان
تعزیــرات حکومتــی ،قیمــت تمامــی تولیــدات عرضــه شــده در بــازار بایــد بــه صــورت روشــن و
شــفاف دارای مشــخصات و قیمــت کاال در معــرض دیــد مصــرف کننــده قــرار گیــرد.

حمایت از تولید با نسخه جدید
بــا گذشــت یــک مــاه و نیــم از ســال جدیــد و نامگــذاری ایــن ســال بــا عنــوان «حمایــت از کاالی ایرانــی» ،کمیســیون
ویــژه «حمایــت از تولیــد ملــی و اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی» طــرح جدیــدی بــا عنــوان
«حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی» در  ۱۷مــاده تهیــه کــرده اســت .ایــن
طــرح بــا محوریــت اولویتدهــی بــه تولیــدات ملــی و کاالهــای ایرانــی در اجــرای پروژههــا و امــور خدماتــی و اداری
کشــور تنظیــم شــده و برخــی محدودیتهــا در زمینــه واردات کاالهــای خارجــی دارای مشــابه تولیــد داخلــی یــا کاالهــای
غیرضــروری ایجــاد کــرده اســت.

شیفت پرریسک در صادرات
معافیــت صادرکننــدگان از بازگردانــدن ارز بــه چرخــه اقتصــاد کــه مقصــد نهایــی کاالیــی آنهــا کشــورهای عــراق و
افغانســتان اســت ،از شــیفت پرریســک در تجــارت کشــور خبــر میدهــد .مکانیســم بازچرخانــی ارز صادراتــی ،منجــر بــه
پیدایــش شــرایط خــاص بــرای تجــار شــده؛ بهگونهایکــه تمایــل بــرای صــادرات بــه دو کشــور همســایه رو بــه افزایــش
اســت کــه ایــن موضــوع خطــر از بیــن رفتــن ســایر بازارهــای صادراتــی را بـه دنبــال دارد️.ریســک دوم صــادرات کاالهــای
بیکیفیــت توســط گــروه جدیــدی بــه ایــن بازارهــا اســت کــه بــه فعالیــت صادرکننــدگان خوشــنام ضربــه میزنــد.

بی اعتمادی دلیل استقبال نکردن مردم از
پیام رسانهای داخلی

غالمعلــی جعفــرزاده نماینــده رشــت بــا بیــان اینکــه مــردم از پیــام رســان هــای داخلــی گالیــه
دارنــد ،افــزود :مــا بایــد بدانیــم کــه مالــک پیــام رســانهای داخلــی چــه کســانی هســتند امــا
مــا هیــچ اطالعاتــی در ایــن خصــوص نداریــم .بنابرایــن پیشــنهاد میکنــم شــفاف ســازی شــود.
نایــب رئیــس فراکســیون مســتقلین مجلــس بــا بیــان اینکــه  44میلیــون نفــر همچنــان در
تلگــرام مانــده انــد ،گفــت :در حــال حاضــر حــدود  8میلیــون و  200نفــر از پیــام رســان ســروش
اســتفاده مــی کننــد امــا یــوزر آن  4میلیــون و  500هــزار نفــر اســت ایــن یعنــی مــردم بــه ســمت
پیــام رســانهای داخلــی نمــی رونــد بــه دلیــل اینکــه اعتمــاد ندارنــد.

تامین نیاز متقاضیان واقعی
ارزبا تدوین راهکارهای
جدید مدیریت کشور
اســحاق جهانگیــری گفــت :اجــرای سیاس ـتهای جدیــد
ارزی امــکان مدیریــت بهتــر کشــور در شــرایط جدیــد را
فراهــم کــرده اســت .دولــت بــرای مدیریــت کشــور بــا
شــرایط جدیــد اقتصــادی برنامــه دارد .دولــت بــا برنامــه
ریــزی و تدویــن راهکارهــای مختلــف آمادگــی الزم بــرای
مدیریــت کشــور در هــر شــرایطی را دارد .از دســتگاه هــای
مرتبــط میخواهــم تــا بــا هماهنگــی یکدیگــر در جهــت
روان ســازی جریــان تجــارت خارجــی و تامیــن نیــاز
متقاضیــان واقعــی ارز را حرکــت کننــد.

خبرانهم داخلی اکترونیکی

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

024-33463770-4

www.zccima.ir

024-33463777

irdirector@zccima.ir

edu.zccima.ir

استفاده از ارز دیجیتال در
گردشگری

بــرای اولینبــار یکــی از خطــوط هوایــی بینالمللــی کــه بهعنــوان یــک شــرکت نــوآور
در خطــوط هوایــی جهانــی شناختهشــده اســت ،نســبت بــه پذیــرش پــول مجــازی اقــدام
کــرد .گرچــه خریدوفــروش ارزهــای دیجیتــال در بــازار ایــران ممنــوع شــده و بانــک
مرکــزی تهدیداتــی مثــل ســفتهبازی ،حبــاب و نوســان شــدید قیمــت را ازجملــه مــوارد
قابــل احتیــاط در خصــوص بــه رســمیت شــناختن ارزهــای دیجیتــال اعــام کــرده اســت.
ولی شناسایی این ارزها و نقش آنها در توسعه میتواند موردبررسی قرار گیرد.

آیت اهلل مکارم شیرازی :بانکها به وام
گیرندگان مهلت دهند

بعضــی بانــک هــا قــرض الحســنه  28درصــدی مــی دهنــد ،یعنــی چــه؟! نــام ربــا
خــواری را بــه دروغ ،قــرض الحســنه مــی گذارنــد .بانــک هــای مــا چندیــن درصــد ســود
از صنایــع مــی گیرنــد .ایــن آدم چــه رقــم مــی توانــد رقابــت کنــد؟ ایــن نــوع ســودها
مشــکالت اقتصــادی را حــل نمــی کنــد .ربــا مایــه بدبختــی جامعــه اســامی و ویرانــی
اقتصــادی اســت و اندیشــمندان نشســتند و فکــر کردنــد مســائلی ماننــد عقــود اســامی
و شــرعیه و بانکــداری بــدون ربــا را بــه وجــود آوردنــد.

ایران برای ماندن در
برجام ازاروپایی ها
تضمین عینی می خواهد

اپل بهترین فروشنده
اسمارتفون در اروپا

محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه در پایــان ســفر
هشــت ســاعته بــه پکــن و دیــدار بــا وانــگ یــی همتــای
چینــی خــود در جمــع خبرنــگاران گفــت️:ایــران و چیــن
دربــاره برجــام تاکیــد و اصــرار دارنــد کــه فقــط در صــورت
حفــظ منافــع ایــران ،کشــورمان در برجــام باقــی بمانــد️.
اگــر برجــام بــدون حفــظ منافــع ایــران بخواهــد ادامــه یابد
بــرای مــا قابــل قبــول نیســت️.ایــران و چیــن بــرای اخــذ
تضمیــن هــای عینــی از اروپــا در جهــت حفــظ منافــع
ایــران از برجــام همــکاری تنگاتنگــی خواهنــد داشــت.

بــا اینکــه فــروش اســمارتفونها در قــاره اروپــا در  ۳ماهــه اول ســال ۲۰۱۸
بــا کاهــش  6.3درصــدی مواجــه شــده ،اپــل توانســته 10.2میلیــون دســتگاه
اســمارتفون در ایــن بــازه زمانــی بهفــروش برســاند و در مقایســه بــا همیــن دوره
در ســال گذشــته کاهــش  5.4درصــدی را در بخــش فــروش بــه ثبــت برســاند .بــه
ایــن ترتیــب ،اپــل در جایــگاه دوم پرفروشتریــن اســمارتفون در قــاره اروپــا قــرار
گرفتــه و توانســته  ۲۲درصــد از فــروش در ایــن بــازه زمانــی را ب ـ ه خــود اختصــاص
دهــد .بــا اینکــه فــروش آیفــون  ۱۰در مقایســه بــا دوره  ۳ماهــه قبلــی بــا کاهــش
 ۲۵درصــدی همــراه بــوده امــا ایــن موسســه اپــل را همچنــان بهتریــن فروشــنده
اســمارتفون در منطقــه میدانــد.
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