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گزیده
مدير عامل راه آهن اعالم کرد

اتصال ريلي چين به اروپا از مسير ايران

مدير عامل شــرکت راه آهن با اشاره به
اتصال چين به اروپا از طريق ايران ،گفت:
ســال آينده ترانزيت ريلي به  ۴ميليون
تن ميرسد.محســن پورسيد آقايي در
مراســم ورود قطار پکن به ايستگاه راه
آهن تهران گفت :احياي جاده ابريشــم
موضوعي است که کشورهاي مسير اين
جاده در حال انجام آن هســتند.وي با
بيان اينکه رسيدن اين قطار به تهران از پکن در کمتر از  ۱۴روز امري بيسابقه
بوده اســت ،افزود :اين قطار روزانه به طور متوسط  ۷۰۰کيلومتر مسير را طي
کرده که از ســرعت کاميون و حمل و نقل جادهاي بيشــتر است.مدير عامل
شرکت راه آهن با اشاره به اينکه در مقايسه با مسير حمل و نقل دريايي مدت
زمان  ۳۰روز صرفهجويي زمان داشــتيم ،اظهار داشت :آنچه جاده ابريشم را به
عنوان مســير اصلي ترانزيت و تبادل فرهنگ از ديگر جادههاي رقيب متمايز
ميکند ،کاهش مدت زمان سفر اســت.معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد:
براســاس برنامه ريزي ،ادامه مسير ريلي جاده ابريشم به اروپا متصل ميشود و
بدين طريق چين و بندر شانگهاي از طريق ايران به اروپا متصل خواهد شد.وي
با اشاره به اينکه در ســال  ۹۴حجم ترانزيت ريلي ايران  1/5ميليون تن بوده
اســت ،اظهارداشت :اين رقم در سال آينده به  ۴ميليون تن ميرسد که انفجار
ترانزيت ريلي را به دنبال دارد.

تعرفه واردات خودرو ثابت باقي ماند

معاون کل ســازمان توســعه تجارت با اعالم جزئيات مصوبه دولت براي کاهش
طبقات تعرفهاي واردات از  ۱۰به  ۸طبقه براي سال  ،۹۵اعالم کرد :حداکثر تعرفه
واردات براي سال آينده (خودرو)  55درصد تعيين شد .محمدرضا مودودي با بيان
اين مطلب به مهرگفت :براساس اين مصوبه ،قرار شد در سال  ،۹۵تعداد طبقات
تعرفهاي از  ۱۰به  ۸طبقه کاهش يابد ،اين درحالي اســت که سال گذشته تعداد
طبقات تعرفهاي سال  ۹۴از  ۱۴به  ۱۰کاهش يافته بود.وي افزود :بر اين اساس،
کمترين سطح تعرفه  ۴درصد است که به آن يک درصد حقوق گمرکي هم اضافه
ميشــود و بر اين اساس حداقل تعرفههاي واردات  ۵درصد خواهد بود و حداکثر
آن هم  ۵۵درصد اســت در حالي که امسال پايين ترين سطح تعرفه ۵ ،درصد و
باالترين سطح تعرفه  ۷۵درصد است.

سه پيششرط خريد ايرباسهاي 380

معاون بازرگاني ايران اير با بيان اينکه نگراني عدهاي از خريد ايرباسهاي  380کل
پروژه کارشناســي شده قرارداد با ايرباس را تحت شعاع قرار داده است ،گفت :سه
پيش شرط براي خريد ايرباسهاي  380در پيش نويس قرارداد لحاظ شده که اين
توگو با ايلنا
شروط نگراني افراد را برطرف ميکند.محمدرضا خوشنويسان در گف 
ادامه داد :تا به امروز همواره رسم بر اين بوده که مديريت شرکتهاي هواپيمايي
ابتدا نسبت به خريد و ورود هواپيماها به ناوگان هوايي کشورمان اقدام ميکردند و
بعد از عملياتي شدن هواپيماها بدون توجه به شرايط ناوگان جديد به دنبال ايجاد
مسير پروازي و شناسايي بازار هواپيما بودند اما در خريد ايرباسهاي جديد تمام اين
موضوعات و شرايط بازار از قبل مطالعه و بررسي شده است.وي برنامه ريزي براي
افزايش مقاصد هما در فازهاي دوم و ســوم را از ساير شروط عنوان کرد و گفت:
افزايش مقاصد پروازي ايران اير مبتني بر مقاصدي است که برنامه ريزي شده و
هواپيماهاي مورد نياز بازاري که براي اين مسيرها وجود دارد ،شناسايي شده است.
معــاون بازرگاني ايران اير با تأکيد بر اينکه اينگونه نبوده که اول هواپيما انتخاب
شود و بعد به دنبال بازار آن باشيم ،اظهار داشت :بازار و مسيرهاي ايرباسهاي 380
شناسايي شده اســت و عدهاي قصد دارند ،موضوع انحرافي هواپيماهاي  380را
برجسته کنند و کل پروژه خريد ناوگان جديد هوايي را زير سؤال ببرند.

اختصاص مشوقهاي
جديد مالياتي به صنعت
گردشگري

editorial@iran-newspaper.com

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از اختصاص مشوق جديد مالياتي به تأسيسات ايرانگردي
و جهانگردي از ابتداي سال  95خبرداد.به گزارش رسانه مالياتي ايران ،سيد کامل تقوينژاد
اظهار داشت :درآمدهاي خدماتي هتلها و مراکز اقامتي گردشگري جديد اشخاص حقوقي
غير دولتي در قانون مالياتهاي مســتقيم که بعد از اجراي اين قانون (اول فروردين  )95از
طــرف مراجع قانوني ذيربط پروانه بهرهبرداري يا مجوز دريافت نمايند ،درآمد آنها از تاريخ
شــروع فعاليت به مدت 5سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10سال با نرخ صفر
مشمول ماليات ميشوند.تقوينژاد درخصوص دفاتر گردشگري و زيارتي نيز افزود100 :درصد

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران خبر داد

جريمه  150ميليارد توماني
 8کارخان ه تولیدکننده لبنیات
طي هفتههاي اخير برخــي از توليدکنندگان
محصوالت لبني قيمــت فرآوردههاي خود را بين
 100تــا  200تومان گران کردند .اما اين افزايش
قيمت شروطي داشــت که اکثر توليد کنندگان
بــه آن توجه نکردنــد .قرار بود بــه ازاي افزايش
قيمت محصــول نهايي براي مصــرف کنندگان،
توليدکنندگان قيمت خريد شيرخام را به قیمت
مصوب دولت برسانند ،ولي توليدکنندگان حاضر
نشدند افزايش قيمت  150توماني را رعايت کنند.
حال در شــرايطي که گاوداران با معضالت مالي
روبهرو شدهاند و با قيمتهاي فعلي نميتوانند به
امر توليد بپردازند ،واحدهاي لبني همچنان اصرار
دارند شــيرخام را با قيمت قبل خريداري کنند.
گفتنی اســت،يکي از داليلي که باعث شــده بود
دولت با رشد قيمت محصوالت لبني موافقت کند
حمايت از گاوداران بود .روز گذشته اعالم شد که
توليدکنندگان محصوالت لبني که قانون را اجرايي
نکردند توسط دولت جريمه شدهاند .از اينرو سيد
احمد مقدسي رئيس هيأت مديره انجمن صنفي
گاوداران با اشاره به ابالغيه سازمان حمايت مبني
بر افزايــش  6درصدي قيمــت محصوالت لبني
گفت :اين ســازمان  8کارخانه را به دليل اجرايي
نکردن افزايش قيمت  100توماني شــيرخام پايه
 150ميليارد تومان جريمه کرده است.
وي با بيان اينکه ميانگين قيمت خرید شيرخام
از توليدکننــدگان  1160تومــان اســت ،گفت:
شيرخام از حدود  950تا  1250تومان از گاوداران
خريداري ميشود ،بنابراين کارخانه ،در پي ابالغيه
افزايش قيمت محصــوالت لبني مکلفند تا 100
تومان روي قيمت پايه خريد شير خام اضافه کنند.
رئيس هيأت مديره انجمــن صنفي گاوداران
تصريح کرد :ســال گذشــته کارخانهها هر ليتر
شــير را با قيمت  1250تومــان عرضه ميکردند
و امسال هر ليتر شــير را حداقل با قيمت 2500
تومان به مصرفکننده ميفروشــند ،اما با وجود
افزايش قيمت شير در بازار مصرف هنوز کارخانهها

درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذيربط که از محل جذب
گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان ،عراق و سوريه تحصيل شده باشد مشمول ماليات
با نرخ صفر است .رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه اين معافيت مالياتي شامل
درآمد حاصل از اعزام گردشــگر به خارج از کشور نميشود ،عنوانکرد :تنها درآمد حاصل از
فعاليت تأسيســات ايرانگردي و جهانگردي مشمول معافيت اين ماده بوده و قابل تسري به
درآمد حاصل واگذاري اين تأسيســات نيست .وي خاطرنشانکرد :ارائه اظهارنامه مالياتي در
موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي است.

معاون ارزي بانک مرکزي خبرداد

اتصال <سوئيفت>
در نظام بانکی عملیاتی شد
گزارش روز

گزارش خبری

هيچگونه افزايشي در قيمت خريد شيرخام اعمال
نکردهاند.مقدســي بيان داشــت :البته ســازمان
حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان براي
 8کارخانــه که افزايــش  100توماني قيمت پايه
خريد شــير خام را اجرا نکردهاند در مجموع 150
ميليــارد تومان جريمه منظور کرده اســت و اين
موضوع هم به آنها اعالم شده تا اگر افزايش 100
توماني در قيمت پايه خريد شير خام را اجرا نکنند
بايد مبلغ  150ميليارد تومان جريمه را پرداخت
کنند.وي افزود :براساس گزارش بانک مرکزي در
سال جاري قيمت شير ،ماست و پنير  8/2درصد
گران شده اما قيمت شــيرخام هيچگونه افزايش
قيمتي نداشته است.
مقدســي با بيان اينکه برخي کارخانهها قب ً
ال
افزايش  6درصدي قيمت محصوالت لبني را اعمال
کردهاند اما هيچ گونه افزايشي در خريد قيمت شير
خام ندادهاند ،افزود :اين کارخانهها ديگر مجاز به
افزايش  6درصدي قيمت محصوالت لبني نيستند.
رئيس هيأت مديره انجمــن صنفي گاوداران
تصريح کرد :سازمان حمايت از مصرفکنندگان و
توليدکنندگان ،کارخانههايي را که ابالغيه افزايش
قيمت خريد شــير خام را اجرا نکنند به سازمان
تعزيرات معرفي کرده اســت کــه البته برخي از
کارخانهها براي اينکه به تعزيرات معرفي نشود به
ســازمان حمايت تعهد دادهاند که افزايش قيمت
شيرخام را اعمال کنند.وي افزود :اما اين کارخانهها
باوجود تعهدشــان هنوز افزايــش قيمت خريد
شيرخام را از دامداران اجرايي نکردهاند و حتي در
پرداخت وجه خريد شير خام به توليدکنندگان هم
تأخير ايجاد کردهاند.
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از  30تيرماه ســال  1390که شــبکه سوئيفت
براســاس تحريمها بــه روي بســياري از بانکهاي
ايرانــي و بخصوص بانک مرکزي قطع شــد ،نقل و
انتقاالت مالي با  15درصد هزينه بيشــتر و البته با
محدوديتهاي فراوان انجام میشــد و دراين ميان
سوءاستفادههای بسیاری توسط افرادی که کاسبان
تحریم نامیده شدند ،روی داد.با اجرایی شدن برجام و
لغو تحریمها در  27دی ماه ،درهمان روز و با وجودي
که با روز تعطيل کشورهاي اروپايي مصادف شده بود،
سازمان سوئيفت به صورت رسمي روي سايت خود
لغو تحريم بانکهاي ايراني را اعالم و تأييد کرد .اين
درحالي است که منتقدان دولت طوالنی شدن چند
روزه اتصال عملياتي سوئيفت به بانکهاي کشور را
مورد نقد قرار دادند .درهمين حال مســئوالن بانکي
بارها توضيح دادند که با وجود اينکه تحريم سوئيفت
لغو شــده اســت ،اما اتصال عملي به اين شبکه به
گونهاي نيست که تنها با زدن يک دکمه انجام شود
بلكــه به مراحل اداري و فني نيازدارد .درواقع پس از
قطع چهارساله سوئيفت براي ايران اتصال دوباره به
اين شبکه نيازمند انعقاد قراردادهاي تازه ،اختصاص
و تعريــف کدهاي جديد و هماهنگيهاي فني ميان
طرفين اســت که اين فرآيند حدود  20روز به طول
انجاميد ،اکنون پس از طي اين مراحل معاون ارزي
بانــک مرکزي به صورت رســمي از اتصال عملياتي
بانک مرکــزي به عنوان قلب نظــام بانکي ايران به
سوئيفت خبرداده است.
ëëســوئيفت از 25بهمــن در بانک مرکزي
عملياتي شد
درهمين زمينــه معاون ارزي بانــک مرکزي از
عملياتي شــدن ســوئيفت در بانک مرکزي از روز
يکشنبه هفته جاري خبر داد وگفت :هر چند بانک
مرکزي و ديگر بانکها از دو هفته پيش به سوئيفت
متصل شدند اما به دليل پروسه زماني براي اين کار،
عملياتي شدن آن از يکشنبه آغاز شده است .غالمعلي
توگو با ايرنا ،در پاســخ به پرسشي
کالمياب در گف 
درباره وضعيت اتصال و عملياتي شــدن ســوئيفت
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طالي  18عيار (گرم)

دربانک مرکزي و  12بانک ديگر ،افزود :ســوئيفت با
باال و پايين شدن يک کليد راهاندازي نميشود بلکه
عملياتي شــدن آن نياز به انجام تشريفاتي دارد.وي
ادامــه داد :هر چند بانکها از دو هفته گذشــته به
سوئيفت متصل شدند اما عالوه بر انجام امور فني بايد
کاربران نيز تعريف ميشــدند که اين امر زمانبر بود
و پروسه مفصلي داشــت .معاون ارزي بانک مرکزي
گفت :بنابراين با انجام اقدامهاي الزم ،ســوئيفت از
ديروز(25بهمن ماه) در بانک مرکزي عملياتي شــد
و در ديگــر بانکها نيز يا عملياتي شــده يا درحال
عملياتي شــدن است .کامياب با تأکيد بر اينکه بايد
تنظيمات نرم افزاري در بانکها و همچنين سوئيفت
انجام ميشد ،گفت :اين امر سبب شد عملياتي شدن
سوئيفت بعد از اتصال ،مدتي طول بکشد.
ëëگشايش اعتبار درحال انجام است
معاون بانک مرکزي در پاســخ به اين پرسش که
وضعيت گشايش اعتبار اسنادي ( )LCبه چه نحوي
اســت ،گفت :گشــايش اعتبار درحال انجام است و
ميزان آن بســتگي به ارتباطات بانکي دارد .کامياب
با تأکيد بر ضرورت توســعه ارتباطــات بانکي براي
انجام گشايش اعتبار ،گفت :برخي بانکها بعد از رفع
تحريم بايد روابط کارگزاري ايجاد ميکردند تا بتوانند
گشايش اعتبار کنند .وي افزود :البته گشايش اعتبار
در زمان تحريم نيز براي برخي از بانکهاي کشــور
امکان پذير بود و مشکلي در اين زمينه وجود نداشت.
سوئيفت ( )SWIFTهمان جامعه جهاني ارتباطات
مالي بين بانکي است .سيستم سوئيفت براي ارسال
و دريافت هرگونه پيام ارزي در بين واحدهاي ارزي
بانکهاي داخل کشــور و بانکهاي خارج از کشور
مورد استفاده قرار ميگيرد.
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