
گروه اقتصادی - رئیس کل بانک 
مرکزی تاکید کرد که در حوزه سیاست 
گــذاری پولی و تأمین مالی کســری 
بودجه، شرایط امروز کشورمان به هیچ 
وجه به وضعیت قبلــی باز نمی گردد 
و مجموع شــرایط نیز همین را نشان 

می دهد.
عبدالناصر همتی در یادداشــت 
جدیدی در فضای مجازی نوشت: »سه 
شنبه شب گذشته، به دعوت شبکه افق، 
در برنامه عیــار، ابعادی از تالش های 
مجموعــه حاکمیت و بویــژه بانک 
مرکزی در خنثی ســازی تحریم های 

آمریــکا و اقدامات بانــک مرکزی در 
جلوگیــری از فروپاشــی اقتصادی را 

تشریح کردم.
بحــث اصلــی این بــود که در 
صــورت نبود سیاســت گذاری های 
مقاومتی و اقدامات بانک مرکزی، برای 
کنترل تراکنش های ریالی و پایه پولی 
و صیانت از ذخایر ارزی و تأمین مالی 
واردات کاالهای اساسی و دارو، افزایش 
پایه پولی و نقدینگی و ارزان فروشی ارز 
می توانست کشور را در موقعیتی قرار 
بدهد که مطابق پیش بینی بســیاری از 
تحلیل گران با تورم افسارگســیخته و 

نرخ ارز غیر معقول باالیی روبرو شود.
به دلیل سیاســت ها و برنامه های 
انجام شده و در حال انجام و ابزارهای 
طراحی شــده و در حال استفاده، بویژه 
در حوزه سیاست گذاری پولی و تأمین 
مالی کســری بودجه، شــرایط امروز 
کشــورمان به هیچ وجــه به وضعیت 
قبلی باز نمی گردد و مجموع شرایط نیز 

همین را نشان می دهد.
بانــک مرکزی و در کل مجموعه 
نظام بدرســتی از بحــران تحریم ها 
به عنــوان فرصتی برای بســیاری از 
سیاست ها استفاده کرد و این اصالحات 

را ادامه خواهد داد.
تجربیات گران سنگ خنثی سازی 
تحریم و اصالح روندها، چه در بانک 

مرکــزی و وزارت نفت و چه در بین 
مجموعــه فعالین اقتصــادی بخش 
خصوصی، بستر و شرایط متفاوتی را 
برای تجارت خارجی و نیز رشد تولید 
ملی، حتی با تداوم آن تحریم ها فراهم 

ساخته است.
روند فزاینده صــادرات نفت و 
فرآورده و صادرات غیرنفتی در ماه های 

اخیر مؤید این نکته است. هرچند، شک 
ندارم تحریم های آمریکا نیز نمی تواند 

روند قبل را طی کند.

گــروه اقتصادی -خــرم خبر 
داد: صدور شناســنامه فنی ملکی از 
ســال گذشته آغاز شــد، ولی بیشتر 
ســاختمان ها هنوز شناســنامه فنی 

ملکی ندارند.
احمــد خــرم رئیس ســازمان 
نظام مهندسی ســاختمان کشور  در 
خصوص اقدامات آن ســازمان برای 
جلوگیــری از عدم تکــرار حوادثی 
همچــون پالســکو از برنامه ریزی 
ســازمان نظام مهندسی ساختمان در 
همکاری با وزارت راه و شهرســازی 
برای تدوین آیین نامه اجرایی مبحث 
۲۲ قانــون نظام مهندســی و کنترل 
ســاختمان مراقبت و نگهــداری از 

ساختمان ها خبر داد.
رئیس ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشــور، بی دقتی در کار و 
سخت نگرفتن مقررات ملی و کنترل 
ســاختمان را عامل بــروز حوادث 
ساختمانی از جمله حادثه ساختمان 
پالسکو برشمرد و گفت: نگهداری و 
مراقبت از ساختمان ها موضوع مهمی 

است که در مباحث ۲۲ گانه مقررات 
ملی و کنترل ساختمان در نظر گرفته 
شده است، اما به علت آنکه اجرای آن 
الزامی نشــده است بعضا شاهد بروز 
حوادث ناگواری در بخش ساختمان 

هستیم.
خرم نگهداری از ساختمان های 
موجود را تجربه امروزی دنیا برشمرد 
و تاکیــد کرد که ایران نیــز با وجود 
ضوابط و مقررات موجود باید در این 

مسیر گام بردارد.
به گفته وی، مدیریت بهره برداری، 
مدیریت نگهداری، مدیریت مرمت، 
مقاوم سازی و بازسازی ساختمان های 
موجود در زمان بهره برداری ساختمان 
تا زمانی که ســاختمان بهره وری دارد 
و مورد اســتفاده اســت، باید مورد 
توجه باشــد. در حالی که در ۴۱ سال 
بعــد از انقالب ایــن موضوع کامال 
نادیده گرفته شــد. رئیس ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان کشور با 
اشــاره به اینکه هم اکنون ۳ ماه است 
که ســتاد مبحث ۲۲ راه اندازی شده و 

از ۱۴۰۰ در کشور عملیاتی و اجرایی 
می شــود، توضیح داد: اجرای مبحث 
۲۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان از 
ساختمان های مهم و عمومی همچون 
مدارس،  ترمینال ها،  بیمارســتان ها، 
دانشــگاه ها، ادارات و ساختمان های 
بلند آغاز خواهد شد و بعد ها به تمامی 
ساختمان های موجود تعمیم خواهد 
یافــت. خــرم برنامه ســتاد اجرایی 
مبحث ۲۲ را ارزیابی ســاختمان های 
بلند که شــامل ســاختمان های ۱۱ 
طبقه به باالســت برشــمرد و گفت: 
مقرر اســت تا اطالعــات مربوط به 
ساختمان های بلند در شناسنامه فنی-
ملکی ساختمان درج شود. تعیین تیم 
تخصصی برای صدور شناسنامه فنی 

ملکی ساختمان ها
وی یادآور شد: صدور شناسنامه 

فنی ملکی از ســال گذشته آغاز شده 
اســت و هم اکنون بیشتر ساختمان ها 
شناســنامه فنی ملکــی ندارند و به 
همیــن دلیل نیــز نمی دانیم ضعف و 
قوت ســاختمان های مهــم در کدام 
مناطق ساختمان است. در سال آینده 
با تعیین تیم های بازرســی اینکار به 
شکل تخصصی در ســاختمان های 

مهم و بلند آغاز می شود.
خــرم از آمــوزش بازرســان 
تخصصی ارزیابی ساختمان های مهم 
و بلند خبر داد و تصریح کرد: همکاری 
خدمات رسان  دولتی  دســتگاه های 
می توانــد کمــک مهمی باشــد تا 
بتوانیم اطالعات ساختمان ها را اخذ 
کنیم و ســپس بر اســاس آن پیشنهاد 

مقاوم سازی و یا بازسازی بدهیم.
رئیس ســازمان نظام مهندسی 

ســاختمان کشور با اشــاره به اینکه 
بیــش از ۵۰ درصد ســاختمان های 
شــهر تهران جزو ساختمان های بلند 
محســوب می شــوند، گام بعدی را 
ارزیابی ســاختمان های ۴ تا ۱۱ طبقه 

برشمرد.
خرم تاکید کرد: نیاز اســت تا در 
خصوص ساختمان ها، نظارت مقیم 
و نظارت عالیــه و همچنین نظارت 
رندم همانند ســایر دنیا نهادینه شود. 
در ایران تنهــا نظارت عالیه آن هم به 
شــکل مختصر انجام می شود که نیاز 
اســت در اینباره تمهیدات مناســبی 

اندیشیده شود.
وی از برنامه ریزی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور برای انجام 
نظارت های رندمی یا اتفاقی خبر داد 
و گفت: اصــالح آیین نامه و افزودن 

نظارت های رندمی و نظارت مقیم به 
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده 
است. رئیس ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور از راه اندازی نرم افزار 
کارنامه حرفه ای اعضای سازمان نظام 
مهندسی ساختمان خبر داد و در بیان 
ویژگی های این نرم افزار که شــامل 
کارنامه حرفه ای مهندســان اســت، 
گفت: عملکــرد و تجربــه فعالیتی 
طراحان، ناظران ساختمانی و مجریان 
ذی صالح روی شبکه قرار می گیرد و 
از برترین های جامعه مهندسی برای 
نظارت های رندم استفاده خواهد شد.

همتی تاکید کرد:

شرایط کشور به هیچ وجه به وضعیت بی ثبات قبل 
باز نمی گردد 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور:

شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان ها 
صادر می شود 

گروه اقتصادی - ســخنگوی 
ســازمان هواپیمایی کشوری از تغییر 
کفایت سرمایه مورد نیاز برای تاسیس 
شرکت هواپیمایی از ۱۰۰ میلیون دالر 

به 8۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
محمدحسن ذیبخش از تسهیل 
فرایند و مقررات تاسیس  و اخذ مجوز 

شرکت  هواپیمایی خبر داد. 

وی بــا بیــان اینکه در جلســه 
شــورای عالــی هواپیمایــی ایــن 
موضوعات بررســی شــد و تصمیم 
بر تســهیل مقررات از جمله حذف 
هزینــه دالری برای کفایت ســرمایه 

گرفته شد، گفت: پیش از این کفایت 
سرمایه شرکت هواپیمایی ۱۰۰میلیون 
دالر تعیین شده بود اما به دلیل شرایط 
کشور در حوزه ارز و افزایش قیمت ها 
در این بــازار، تصمیم گرفتیم دالری 

بودن کفایت سرمایه را حذف کنیم و 
در حال حاضر با مصوبه جدید کفایت 
سرمایه مورد نیاز برای تاسیس ایرالین 

ریالی است.
ذی بخش درباره حداقل کفایت 

ســرمایه تاســیس ایرالین براساس 
مصوبه جدید ادامه داد: در حال حاضر 
حداقل ســرمایه در نظر گرفته شده 
8۰۰ میلیارد تومان است. سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشوری از وجود 

درخواست هایی برای تاسیس ایرالین 
جدید اظهار داشــت: هر چند شرایط 
اقتصادی کشور و شرایط شرکت های 
هواپیمایی در دوران کرونا بر سرمایه 
گــذاری در این صنعت اثرگذار بوده 
اما همواره درخواســت برای تاسیس 
شرکت هواپیمایی جدید وجود داشته 

و دارد.

گــروه اقتصــادی - تمــام 
تراکنش های بانکی فاقد »کد شهاب« 
از ۵ بهمــن ماه در ســاتنا برگشــت 
می خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی 
کــه کدملی یا شناســه ملی خود را به 
بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از 

این خدمت بهره مند شوند.
بانک مرکزی اعالم کرد:این بانک 

طی چند ســال اخیــر در تالش بوده 
اســت هویت صاحبان تراکنش های 
بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف 
شــود و در همین راستا نیز نسبت به 
راه اندازی »سامانه نهاب« با همکاری 
ســازمان هایی از جمله »ثبت احوال 
کشور«، »ثبت شــرکت ها«، »وزارت 
کشور« و سایر نهاد های ذی ربط اقدام 

کرده است.
بر این اســاس و به منظور عمل 
به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، 
تمام تراکنش های فاقد »کد شهاب« در 

»ساتنا« برگشت می خورند.
»کد شهاب« همان کدملی برای 
اشــخاص »حقیقی« و »شناسه ملی« 

برای اشخاص حقوقی است.

از ایــن رو بانــک مرکــزی به 
عنوان نهاد سیاســت گــذار پولی و 
بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند 
جلوگیری از انجام تراکنش هایی که به 
یک شــخص حقیقی یا حقوقی معین 
مربوط نیستند را آغاز کرده است و این 
مهم بالفاصله در سایر سامانه های بین 
بانکی و پس از آن در سامانه های درون 

بانکی اجرا می شــود؛ لذا افراد حقیقی 
یا حقوقی که کدملی یا شناســه ملی 
خود را به بانک اظهار نکرده باشــند، 
نمی توانند از خدمات بانکی بهره مند 

شوند.
یادآور می شــود، ایــن اقدام بر 
فعالیت مشتریانی که اطالعات هویتی 
ایشان نزد بانک ها و موسسات اعتباری 

موجود است، تاثیری نخواهد داشت 
و صرفاً حســاب ها و تراکنش هایی را 
که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت 
می زنــد. در پایــان بار دیگــر تأکید 
می شود، با توجه به مهلت طوالنی که 
بــرای اجرای این قانون در نظر گرفته 
شــده بود، زمان تعیین شــده تمدید 

نخواهد شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی:

برای تاسیس شرکت هواپیمایی جدید درخواست هایی داریم

اقتصادی 6
گروه اقتصــادی- بیژن نامدار 
زنگنه در حاشــیه بیســت و پنجمین 
نمایشــگاه نفت، گاز، پتروشــیمی و 
پاالیش در جمع خبرنــگاران با بیان 
اینکه شــرکت ها با امیــد زیادی در 
نمایشــگاه حضور دارند، گفت: این 
نمایشگاه نمایانگر شکست تحریم ها 
علیــه صنعت نفت اســت، چون اگر 
صنعــت نفت زنده نبود شــرکت ها 
نمی توانستند در این نمایشگاه کاری 
انجام دهند، تا زمانی که صنعت نفت  
فعال و زنده اســت و سرمایه گذاری 
می کند و بــرای کاالهــا و خدمات 
شرکت ها تقاضا می دهد، این شرکتها 

هم زنده هستند.
زنگنه ادامــه داد: البته برای کار 
بیشتر تقاضا دارند ما هم قبول داریم، 
اما صنعت نفت نیاز به سرمایه گذاری 
بیشتر دارد که این سرمایه گذاری هم 
نیــاز به منابع بیشــتر دارد که باید در 
همه ســطح نظام تــالش کنیم تا این 
مجموعه بزرگ که یک ثروت بزرگ 
کشور است، را صیانت کنیم و طرح ها 

را با اتکا به داخلی ها پیش ببریم.
پروژه هــای  در  افــزود:  وی 
باالدستی نفت در خشکی 8۰ درصد 
کاالها خدمات و مهندســی از داخل 
تهیه می شود و در قراردادها در قالب 
ای پی ســی و ای پی دی تصریح شده 
که حق خرید از خارج ندارند، البته ما 

در بخش هایی ضعف داریم.
 وی درباره بازگشت تولید نفت 
ایران به بازار پس از لغو تحریم اظهار 
کرد: من نگران بازارهای از دست رفته 
نیستم و خریداران نفت هم خود را به 

یک یا دو فروشنده محدود نمی کنند.
وی تاکیــد کرد: در صورت لغو 
تحریم قدرتمندتر از گذشــته به بازار 
بر می گردیم، کوتاه تر از زمانی که فکر 

می کنید.
وزیر نفت درباره ســخنان اخیر 
عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک 
مرکزی دربــاره اینکه صادرات نفت 
ایــران در مدت اخیــر افزایش یافته 

است، گفت: به شدت.
وی درباره گازرسانی به سیستان 
و بلوچســتان گفت: ظــرف ماه های 
اول ســال آینده زابل به شبکه وصل 

می شود.
زنگنه یکــی از دالیل تعویق در 
گازرسانی به سیســتان و بلوچستان 
را تمرکز لوله ســازان بــرای تامین 
لوله هــای گوره جاســک عنوان کرد 
و گفت: ظرفیت لوله ســازان محدود 
اســت و اولویت با گوره جاسک بود. 
با این حال، گازرســانی داخل شهرها 
در جریان است و تاخیر جدی ندارد.

وی احتمــال درباره بازگشــت 
نفت ایران به بازار تاکید کرد: بر اساس 
احتمــاالت کار می کنیــم امــا اعالم 
عمومی نمی کنم. البته نگران بازیافتن 
بازارهای از دســت رفته نیستیم زیرا 
اگر تحریم ها برداشــته شود بازار به 
ســراغ ما می آید زیرا به دنبال تنوع در 

فروشندگان هستند.
وزیر نفت با اشــاره به اینکه در 
جریان تحریم تجربه های جدیدی به 
دســت آوردیم، افزود: در خصوص 
بازاریابــی و انتقال پــول در صورت 
رفــع تحریم ها در کوتاه ترین زمان به 

شرایط پیش از تحریم می رسیم.
وی در خصــوص وضعیــت 
صــادرات نفــت و رفــع تحریم ها 
در دولــت جدید آمریکا و ریاســت 
جمهوری جو بایدن گفت: من پیشگو 
نیستم اما مقامات سیاسی ما پیام ها را 
روشــن داده اند. وزیر نفت همچنین 
دربــاره مذاکره برای تهاتــر نفت با 
واکسن کرونا تصریح کرد: مذاکره ای 

برای تهاتر نشده است.

دربــاره  همچنیــن  وی 
حمایت هــای وزارت نفــت برای از 
بین رفتن خام فروشی پاالیشگاه های 
میانی گفت: پاالیشــگاه ها در فروش 
خــود مختارند و تاکنون گزارشــی 
دربــاره تامیــن نشــدن به موقع نیاز 
واقعی تولیدکنندگان داخلی دریافت 
نکرده ام، البته قیمت دست من نیست و 
دست بازار است، اما گزارشی دریافت 

کنم، تالش می کنم خوراک مورد نیاز 
واحدهای پایین دســتی به موقع و به 

قیمت متعارف تامین شود.
زنگنه گفت: من در هر دوره که 
وزیر نفت بودم همه تالشــم را کردم 
که جوانان را رشد دهم و استعدادها و 
افرادی که توانایی تدبیر دارند را رشد 
دهم که همین نمایشــگاه هم زحمتی 
است که کشیده شده است و ما تالشم 
کردیم زمینه های رشد را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: اکنون می بینید که 
در شــرایط تحریم در حالی که پول 
زیادی نداشــتیم و در ســه سال اخیر 
ســرمایه گذاری صنعــت نفت ۱۴ 
میلیارد دالر کاهــش یافت، پروژه ها 
اجرایی شــدند و مــا هنوز زنده ایم و 
رشــد کردیم؛ با مشــاهده غرفه های 
نمایشــگاه هم متوجه می شوید که در 
حال انقباض و از بین رفتن نیســتند و 

این مایه افتخار است.
وزیر نفت در ادامه درباره وضع 
اســتخدام در وزارت نفــت، اظهار 
داشت: اکنون برنامه ای برای استخدام 
رســمی نداریم اما قراردادهای مدت 
موقت و مــدت معیین وجود دارد و 
افراد ارزیابی می شوند و اکنون هم اگر 
کسی هست باید در تارنمای وزارت 

نفت برای ارزیابی ثبت نام کند.
 زنگنه در پاســخ به ایلنا درباره 
برنامه قراردادی در توســعه میادین 
نفــت و گاز خــزر بــه خصــوص  
آذربایجان خاطرنشــان کرد: پیش از 
تحریم هــا، با جمهــوری آذربایجان 
پیشــرفت های خوبی داشــتیم که با 
تحریم ها دچار اشــکال شــد اما اگر 

تحریم ها برطرف شود این مشکالت 
نیــز حل خواهد شــد.وی ادامه داد:  
فــاز ۱۱ برای زمســتان ســال آینده 
به برداشــت ۱۵ میلیــون متر مکعب 
می رســد.  زنگنه دربــاره وضعیت 
توسعه فرزاد هم گفت: جکت میدان 
گازی فرزاد هم در حال ساخت است 
و حفاری در این میدان گازی احتمال 

دارد سال آینده آغاز شود.
وی تاکیــد کــرد: هم اکنــون 
میدان های نفتی و گازی زیادی وجود 
دارد و فشارافزایی های پارس جنوبی 
و بازسازی و نوسازی تاسیاست نفت 
مانده است که باید انجام شود؛ هرچند 
اجازه ندادیــم کار در دوران تحریم 

بخوابد اما در حداقل ها کار کردیم.
وزیر نفــت در پایان با اشــاره 
بــه افزایش مصــرف گاز طبیعی در 
کشور و تاکید بر صرفه جویی، گفت: 
هم اکنون گاز طبیعی با فشار باالیی که 
به وزارت نفت آمد تامین می شــود و 
جز در مقطع کوتاهی و در یک شب، 
باقی گازرسانی به نیروگاه ها اداره شد 
و از حاال هــم اگر مردم صرفه جویی 

کنند مشکلی نیست.
زنگنه یادآور شد: مسئله این بود 
که مصرف مــردم غیرقابل پیش بینی 
بود و فقط در استان تهران ۱۵ درصد 
افزایــش مصرف داشــتیم و این رقم 
بســیار باالیی اســت. اگر قرار باشد 
ســاالنه ۱۵۰ میلیــون مترمکعب به 
مصرف اضافه شود باید از کجا تامین 
کنیم؟ مگر می توان ساالنه ۳۰ میلیارد 
دالر در این حوزه سرمایه گذاری کرد 

بدون اینکه تولید ملی باال برود؟

وزیر نفت اعالم کرد: من نگران بازارهای از دست رفته نیستم و خریداران نفت هم 
خود را به یک یا دو فروشنده محدود نمی کنند. در صورت لغو تحریم قدرتمندتر از گذشته 

به بازار بر می گردیم، کوتاه تر از زمانی که فکر می کنید.

درصورت لغو تحریم 
قدرتمندتر از گذشته به 

بازار بر می گردیم
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ممنوعیت واردات لوازم آرایش برداشته شد
گــروه اقتصادی - بعد از رایزنی های صورت گرفته در رابطه با رفع موانع 
ترخیص و واردات لوازم آرایشــی و بهداشــتی، مقرر شده که این کاالها از گروه 
ممنوعه )۲۷( خارج و به گروه دیگری منتقل شود، این امتیاز در حالی اعمال شده 
که در این گروه ، کاالهای دیگری هم قرار دارند که از مدت ها قبل در گمرک دپو 
بوده و صاحبان آنها حتی به صورت مشروط و براساس توافق دستگاه های مربوطه 
نیز با موانعی برای ترخیص مواجه بودند. طی سال های اخیر با توجه به تغییراتی 
که در واردات کاال و اولویت بندی آنها به ویژه به دلیل مسایل ارزی ایجاد شد، در 
کنار ممنوعیت واردات برخی اقالم و گروه های کاالیی حتی ترخیص آن دسته 

که قبل از ممنوعیت هم وارد شده بودند متوقف شد.
توافق شد ولی ترخیص به مانع خورد

گروه کاالیی )۲۷( از جمله آنها بود که اولویت ارزی آن غیرفعال و ممنوعه 
اعالم شد، اما در مهرماه سال جاری با مذاکرات صورت گرفته تصمیماتی درباره 
تعیین وضعیت ترخیص کاالهای این گروه اخذ شد؛ به طوری که ارونقی-معاون 
فنی گمرک ایران- ایران اعالم کرد که متعاقب مکاتبات انجام شده با مراجع ذیربط 
از جملــه وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( و بانک مرکزی، در نهایت با 
ترخیص کاالهای موجود در گمرکات که از اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی 

خارج شده اند مشروط به شرایطی موافقت شده است.
ترخیص کاالهای مشــمول گــروه )۲۷( دارای اولویت ارزی غیرفعال که 
مشــمول حقوق مکتســبه ماده )۱۱( آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و 
واردات می شــد، مشــروط به بررسی و تائید اصالت بارنامه و قبض انبار توسط 

گمرک و منوط به تائید منشأ ارز بانک مرکزی اعالم شد.
بــا این حال در چند ماه اخیر ترخیــص کاالهای گروه )۲۷( که حتی مورد 
توافق قرار گرفته بودند با موانعی مواجه شد و آنچه که برخی صاحبان کاالهای 
مختلف در این رابطه اعالم کردند نشــان از وجود گره هایی در بانک مرکزی به 
دلیل مســایل ارزی و تائید منشــا ارز و همچنین موانعی در وزارت صمت برای 

ترخیص کاال داشت.
رایزنی ها جواب داد؛ لوازم آرایش از گروه)۲۷( به)۲۶( رفت

اما بررســی ها نشان می دهد آنچه اخیرا در مورد لوازم آرایشی و بهداشتی 
موجود در گروه )۲۷( تصمیم گیری شده به خروج این کاالها از این گروه منجر 
شــده است؛ به گونه ای که بر اســاس توافقات صورت گرفته و تصمیم وزارت 
صمت مقرر شده تعرفه های مربوط به عطریات و لوازم آرایش -با شماره تعرفه 
۳۳۰۳۰۰۹۰- و فرآورده های پاکیزگی و آرایش مو-با شماره تعرفه ۳۳۰۵۹۰۱۰-  

از اولویت کاالیی گروه)۲۷( خارج و به گروه )۲۶( منتقل شود.
اگر بانک به تائید منشا ارز رضایت دهد

بر این اساس با تغییر گروه کاالیی موانع پیش روی واردات و ترخیص لوازم 
آرایشی و بهداشتی که در گروه )۲۷( با آن مواجه بود برداشته خواهد شد، ولی به 
هر صورت واردات این کاالها با وجود  خروج از گروه ممنوعه، همچنان مشروط 
به تائید منشا ارز و صدور کد رهگیری بانک مرکزی خواهد و اینکه بانک در این 
مــورد چــه تصمیمی اتخاذ کرده و آیا با تامین ارز یا صدور کد رهگیری برای آن 
موافقت می کند مورد توجه است، چرا که در غیر این صورت با وجود تغییر گروه 

کاالیی، عمال اتفاقی برای ترخیص این کاالها نخواهد افتاد.
امتیاز برای لوازم آرایش و بالتکلیفی بقیه

از چندی پیش رایزنی هایی در مورد ایجاد شرایط برای ترخیص و واردات 
لوازم آرایشــی و بهداشتی از سوی حوزه های مربوطه انجام شده بود و اکنون از 
این امتیاز برخوردار شــده اند، این در حالی است که در گروه )۲۷( در کنار لوازم 
آرایشی و بهداشتی، کاالهای فاسد شدنی و یا کاالهایی نظیر پکیج، الیاف، کیسه 
فیلتر صنعتی، پارچه، پارچه رومبلی، دیگ آب گرم، دستگاه تهویه هوا و یا لوازم 
تحریر هم قرار دارند که از مدت ها قبل در گمرک دپو و بالتکلیف بوده و به دلیل 

طبقه بندی در این گروه امکان ترخیص پیدا نکرده اند.
گمرک: پیگیری کردیم مابقی برعهده صمت و بانک است

در همین رابطه اخیرا معاون فنی گمرک ایران اعالم کرده بود که مراجعات 
متعددی از سوی صاحبان کاالهای گروه )۲۷(  یا کاالهایی که دارای اولویت ارزی 
غیرفعال شده و با واردات آنها در مقاطع زمانی مختلف از سوی دولت مخالفت 
شــده اســت به گمرک ایران یا گمرکات اجرایی برای ترخیص این کاالها انجام 
شــده است.وی گفته بود که گمرک ایران پیگیری الزم را در این رابطه انجام داده 
و باید تکلیف ترخیص یا عدم ترخیص این کاالها توسط وزارت صمت و بانک 

مرکزی مشخص شود.

گروه اقتصادی - معاون وزیر 
و رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران در همایش ویدئو کنفرانســی 
صنعتی- تجاری ایران و روســیه با 
ابراز خرســندی از افزایش مبادالت 
بازرگانی دو کشــور در سال گذشته 
بر ضرورت گسترش همکاری های 
صنعتــی و تجــاری دو کشــور و 
بهره گیری از ظرفیت های طرفین در 

توسعه مبادالت بازرگانی با یکدیگر 
تأکید کرن مشــترک همکاری های 
اقتصــادی و بازرگانــی دو کشــور 
اســت و انتظار داریــم رونمایی از 
طرح هایی که از طرف شــرکت های 
ایران و روســیه صــورت گرفت، 
منجر به توافق مشــخص شود و در 
متن صورت جلسه گروه های کاری 

ثبت شود.

در ادامــه این نشســت کاظم 
جاللی، سفیر جمهوری اسالمی در 
روســیه نیز با ارائه پیشنهاد تشکیل 
هلدینگ هــای مشــترک تجاری و 
صنعتــی با هدف بهره منــدی بهینه 
از کریدور ســبز گمرکی به وزارت 

صنعــت و تجارت روســیه گفت: 
همکاری مشــترک هلدینگ های دو 
کشور می تواند نقش مهمی در توسعه 
مراودات بازرگانی بین ایران و روسیه 

داشته باشد. 
وی تولید مشــترک خودرو و 

قطعه ســازی، تبادل تجربه، تحقیق 
و پژوهــش در زمینــه نوآوری های 
مربــوط بــه طراحــی و ســاخت 
خودروهــای ســنگین، از جملــه 
اتوبوس، کامیون و خودرو سواری، 
بازاریابی و  ســرمایه گذاری مشترک 

را از دیگر ظرفیت های موجود برای 
همکاری مشترک عنوان کرد

ســفیر ایران در روسیه، توسعه 
تجــارت، ترانزیت و حمل و نقل را 
یکی دیگر از زیرســاخت های مهم 
برای همــکاری عنوان کرد و گفت: 

تکمیــل کریــدور شــمال جنوب، 
تقویت ناوگان دریایی و حمل و نقل 
ترکیبی، شامل حمل و نقل جاده ای – 
ریلی – دریایی ، می تواند در تسهیل 
تجارت بین دو  کشور همسایه نقش 

مهمی ایفا کند.
وی توســعه بنادر و استفاده از 
کشــتی های باری، فعالیت مشترک 
در زمینه تولیــد هواپیما و بالگرد را 

از دیگر ظرفیت های قابل توجه برای 
همکاری برشمرد.

گفتنی اســت، در این همایش 
طرف هــای ایرانــی و روســی در 
چارچــوب چهــار گــروه کاری 
شــامل هواپیماسازی، کشتی سازی، 
خودروسازی و تجارت مواد غذایی 
امکان توسعه همکاری های دوجانبه 

در این حوزه ها را بررسی کردند.

معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران مطرح کرد:

پرورش ماهی در قفس یک ظرفیت وسیع در توسعه مکران

وزیر نفت در جمع خبرنگاران؛

وزیــر نفــت در پایان با 
اشاره به افزایش مصرف 
گاز طبیعی در کشــور و 
صرفه جویی،  بــر  تاکید 
گفت: هم اکنون گاز طبیعی 
با فشــار باالیــی که به 
وزارت نفــت آمــد تامین 
می شــود و جز در مقطع 
کوتاهی و در یک شب، باقی 
گازرسانی به نیروگاه ها 
اداره شــد و از حــاال هم 
صرفه جویی  مــردم  اگر 
کنند مشــکلی نیســت.

تراکنش های بانکی فاقد کد شهاب از امروز، در ساتنا برگشت می خورند


