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 هیات دولت مصوب کرد واردات کاالهای اساسی، 
ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانه های روغنی، مغز 
گردو، بادام هندی، نهاده های دامی، دام زنده، گوشت 
گاو و گوساله بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاه ها 
از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور 

عرضه شود. 
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر هیات 
دولت، در این جلســه که به ریاســت حسن روحانی 
رئیس جمهــوری برگــزار شــد، همچنیــن مقرر 
شــد میوه های گرمســیری و نارنگی نیــز از طریق 
شــرکت های تعاونی مرزنشــین و پیله وران از محل 
ارز حاصل از صادرات ســال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ خود 
بدون الزام به ارایه گواهی سایر دســتگاه ها از جمله 
 گواهــی GMP انجام و در شــبکه توزیع کشــور 

عرضه شود.
هیات وزیران سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات را 
موظف کرد تمهیدات الزم برای بررسی سریع ارزیابی 

قرنطینه ای را در مرزها تدارک ببینند.
همچنین بــه موجــب تصمیم دولــت، واردات 
کاالهای اساسی و ضروری یاد شده توسط شرکت های 
تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل صادرات یکدیگر 
در ســال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ خارج از سهمیه ارزی و 
مقدار تعیین شــده بوده و امکان واگذاری ارز حاصل 
از صادرات پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین 
 به ســایر پیله وران و شــرکت های تعاونی مرزنشین 

میسر می باشد.
شــرکت های تعاونــی مرزنشــین و پیلــه 
وران کــه اقــدام بــه درخواســت ورود کاال یا صلح 
اظهارنامه هــای صادراتــی و ثبت آمــاری نمودند، 
 کارت هــای آنــان بــرای واردات اقــالم مذکــور 

رفع تعلیق می گردد.
در راســتای تســهیل واردات اقــالم یاد شــده، 
کارت های الکترونیک مبادالت مرزی مرزنشــینان 
اســتان های آذربایجان غربی، بوشــهر، سیستان و 
بلوچستان، خراســان رضوی، خوزستان، کردستان 
و هرمــزگان به صورت سیســتمی بــرای یک دوره 

 یکســاله تا پایــان ســال ۱۴۰۰ تمدید می شــود.
همچنین بازارچه های مرزی شرق کشور برای واردات 
کاال از تخفیف سود بازرگانی ۲۰ درصد برخودار می 

شوند.
هیات دولت در ادامــه، به منظــور ترمیم ذخایر 
استراتژیک گوشت سفید کشور و با هدف تنظیم بازار 
و حمایت از مصرف کنندگان، به شــرکت پشتیبانی 
امور دام کشور اجازه داد تا ۵۰ هزار تُن گوشت مرغ را با 
استفاده از ارز ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( خریداری و 

وارد کشور کند.
اختصاصاعتباربرایبازسازی
تأسیساتعمومیآسیبدیده

اززلزلهسیسخت
با تصویــب هیات وزیــران، مبلغ 
یکصد میلیــارد ریال اعتبــار )۳۰ 
هــزار میلیــارد ریــال بــه صورت 
هزینــه ای و ۷۰ هــزار میلیارد ریال 
اعتبار تملک دارایی ســرمایه ای( به 
منظور تســویه تنخــواه بابت تأمین 
هزینه های ضروری اولیه و بازسازی 
تأسیســات عمومی آســیب دیده 
ناشی از زلزله سی ســخت در استان 
کهگیلویه و بویراحمد، به ســازمان 
 مدیریت و برنامه ریزی این اســتان 

اختصاص یافت.
همچنیــن ســازمان مذکور موظف شــد ضمن 
نظارت فنــی و اجرایی بــر روند بازســازی، گزارش 
عملکرد اعتبارات فوق را هر ســه ماه به سازمان های 
 برنامــه و بودجه کشــور و مدیریت بحران کشــور 

ارسال کند.
حضورایرانبهعنوانعضوناظر
دراتحادیهاقتصادیاوراسیا

دولت با توجه به اهمیت گسترش روابط تجاری با 
کشورهای منطقه و اهمیت سهیم شدن کشورمان در 
همکاری های منطقه ای، با پیشنهاد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مبنی بر عضویت جمهوری اســالمی 

ایران در اتحادیه اقتصاد اوراســیا به عنوان عضو ناظر 
موافقت کرد. بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز 
اســت به عنوان ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراســیا 
حضور یابد و مطالعه و بررسی های الزم را درخصوص 
منافع و مصالح کشــور درصورت عضویت در اتحادیه 

یادشده به عمل آورد.
گفتنی اســت، اتحادیه اقتصادی اوراســیا با الزم 
االجرا شدن معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 

۲۰۱۵ آغاز به کار کرده است.

 هــدف ایــن ســازمان بین المللــی یکپارچگی 
اقتصادی منطقــه ای اســت و امکان جریــان آزاد 
کاال، خدمات، ســرمایه و نیروی کار را در چارچوب 
 معاهده فوق و توافق نامه های دیگر بین اعضای خود 

فراهم می کند.
کشــورهای ارمنســتان، بالروس، قزاقســتان، 
 قرقیزســتان و روســیه در حــال حاضــر عضــو 
ایــن اتحادیه مــی باشــند و ســایر کشــورهای 
منطقــه ازجمله چیــن، هنــد، ترکیه، پاکســتان 
 نیــز در صــدد عضویــت در اتحادیــه مزبــور 

هستند.

اصالحمصوبهتخصیصاعتباربرایتکمیلعملیات
سامانهانتقالآبازسدآزادشهربهسنندج

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی 
و تطبیق مصوبات دولت بــا قوانین، مصوبه مربوط به 
اختصاص اعتبار برای تکمیل عملیات سامانه انتقال 

آب از سد آزادشهر به شهر سنندج را اصالح کرد.
به موجب این اصالحیه، مقرر شد اعتبار اختصاص 
یافته، بــرای پیشــگیری از تنش آبــی و مدیریت 
خشکسالی در شهر سنندج از طریق تکمیل عملیات 
ســامانه انتقال آب از سد آزادشهر به 
شهر ســنندج در اســتان کردستان 

هزینه شود.
 تصویبهفتموردازتصمیمات
شورایعالیمناطقآزادتجاری

–صنعتیوویژهاقتصادی
دولــت بــه پیشــنهاد دبیرخانه 
شــورای عالی مناطق آزاد تجاری – 
صنعتی و ویژه اقتصادی، هفت مورد 
از تصمیمات این شــورا را به تصویب 

رساند.
بر این اساس، بودجه سال ۱۳۹۹ 
ســازمان های منطقه آزاد تجاری – 
صنعتی چابهار، قشــم و ارس اصالح 
شــد. همچنین صورت هــای مالی 
سال ۱۳۹۸ سازمان های منطقه آزاد 
تجاری – صنعتی کیش، ارونــد، انزلی، ارس و ماکو و 
صورت های مالی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سازمان 
منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار به تصویب رسید.
اجرایتعهداتدولتدرخصوصافزایش

سرمایهبانکتوسعهتعاون
هیات وزیران بــا هدف کمک به منظــور اعطای 
تسهیالت به طرح های پیشران بخش تعاونی و کمک 
برای بهبود وضعیت بانک توســعه تعاون، با افزایش 

سرمایه این بانک موافقت کرد.
به موجب ایــن تصمیم، مصوب شــد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و ســازمان برنامه و بودجه کشور 

حداکثر تــا پایان ســال ۱۳۹۹ در اجــرای بند )د( 
تبصــره )۲( قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور 
تا ســقف مبلغ ۵ هزار میلیارد ریــال منابع حاصل از 
فروش ســهام و دارایی های مالی دولــت را به عنوان 
 افزایــش ســرمایه دولت بــه بانک توســعه تعاون

پرداخت کنند.
اصالحمصوبهمربوطبهتسویهاعتبارات
اسنادیمدتداروبازتأمینبهنرخرسمی

هیات وزیــران به منظور تعییــن تکلیف وارداتی 
که سررســید پرداخت آنها از تاریــخ ۲۱ فروردین تا 
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ اســت، تصویب نامه موضوع تسویه 
اعتبارات اســنادی مدت دار )یوزانــس( و بازتأمین 

)ریفاینانس( به نرخ رسمی را اصالح کرد.
بر این اســاس، در ارتبــاط با اعتبارات اســنادی 
مدت دار )یوزانس(، بازتأمیــن )ریفاینانس( و بروات 
اسنادی مدت دار که سررســید پرداخت آنها تا تاریخ 
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ و بعد از آن باشد، تأمین ارز به میزان 
کاالی ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به 
نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی 
منوط به تأیید دســتگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود. 
مواردی که در زمان گشــایش مقرر گردیده است ارز 
مربوط از سوی واردکننده )ارز متقاضی و ارز اشخاص( 

تأمین شود، مشمول این بند نمی شوند.
همچنین بــرای مواردی که سررســید پرداخت 
اعتبار اسنادی از تاریخ ۲۲ فروردین لغایت ۱۶ مرداد 
۱۳۹۷ قرار گرفته باشــد نیز فارغ از نوع تأمین ارز در 
زمان گشایش )ارز متقاضی/ ارز اشخاص( تأمین ارز 

مشمول مفاد این بند خواهد بود.
عالوه بر این، تســویه اعتبارات اسنادی مدت دار 
)یوزانــس و ریفاینــاس( مربوط به ماشــین آالت و 
تجهیزات خط تولید و مواد اولیه که سررسید پرداخت 
آنها بین تاریخ ۲۱ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ 
بوده و واردکننــده معادل ریالی اعتبارات اســنادی 
مذکور را در سررسید به حساب بانک، واریز و از طریق 
بانک با فروشنده نیز تسویه شده است، به نرخ رسمی 

مندرج در تصویب نامه مربوطه خواهد بود.

خبر

درجلسههیاتدولتمصوبشد؛

اجازه دولت به تعاونی های مرزی برای واردات کاالهای اساسی و میوه

واکاویسفرهیأتحزباهلللبنانبهمسکوچندروزپسازتورعربیسرگئیالوروف؛

 چرخش قطب نمای اعراب 
به سمت روسیه 

سياست 2

جهان 5

 اقدامات پیشگیرانه و عملی با سیاست
»نه تایید و نه تکذیب«؛ 

تهدیدهای
آبی-خاکیتلآویو

علیهتهران
سیاســت اســرائیلی ها در ترورهــا و 
عملیات هایی که انجام می دهند، سیاســت 
»نه تایید و نه تکذیب« اســت. آنها معموال 
نســبت به آنچه که انجام داده انــد اعتراف 
نمی کننــد، آن را رد هــم نمی کنند. بدین 
ترتیب مخاطب در ایــن احوال دوگانه معلق 
می مانــد که اســرائیل را قادر بــه انجام آن 
عملیات بداند و نقشه انتقام و مقابله به مثل 

 را بکشد، یا اینکه آن را در حد و اندازه چنین 
عملیاتی نبیند.

اســرائیل اما در عملیات هایــی که همه 
شــواهد گویای دســت داشــتن این رژیم 
در آنها هســتند نیز همین سیاســت را در 
پیش می گیرد. بعد از ترور شــهید محسن 
فخری زاده، بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 

اسرائیل در توئیتی مبهم نوشت:...

هنرمندانبامعافیت200میلیونتومانیهممالیاترابرنمیتابند

سلبریتی ها در سکانس آخر »فرار مالیاتی«
چرتکه ۳


