
دو  واگذاری  به  اشاره  با  خصوصی سازی  سازمان  رئیس 
باشگاه استقالل و پرسپولیس گفت: اکثر فسادهایی که در 
مزایده ها به وجود می آید و تیشه به ریشه خصوصی سازی 
می زند کلمه اهلیت است؛ اهلیت هایی که هیچ متری ندارد.
به گزارش ایسنا، علی اشرف عبداهلل پوری حسینی که در یک 
برنامه تلویزیونی حاضر شده بود درباره واگذاری دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس گفت: میِل داشتِن این دو باشگاه در دولت صفر 
نشده ولی بخش مثبتش سنگینی می کند. اینکه این دو باشگاه در 
سال های قبل واگذار نشدند، فکر نکنیم که همه اش تقصیر شخص 
خاصی بود. یک عده معتقدند اگر این دو باشگاه را به دست بخش 
خصوصی بدهیم مشکل امنیتی برای کشور به وجود می آورند و در 
انتخابات ها دخالت می کنند. به اینکه آیا این اعتقاد درست است یا 
نه کاری ندارم ولی این موضوع تصمیم هیات وزیران را تحت الشعاع 

قرار می دهد.
وی ادامه داد: در چهار مزایده ای که برگزار کردیم آنهایی که 
دوست داشتیم بیایند جلو نیامدند که باشگاه را خریداری کنند. 
بعضی از آنهایی که در مزایده آخر آمدند، تحمیلی، توصیه ای و 

سفارشی جلو آمدند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به اینکه شما دوست 
داشتید چه کسانی برای خرید جلو بیایند، گفت: آنهایی که با 
ورزش بزرگ شدند و ورزش را درک می کردند. خودروساز چه 
نسبتی با ورزش دارد؟ به نظر می آید سایپا و ایران خودرو با دستور 
جلو آمدند. متاسفانه وقتی وضعیت مالی اینها را بررسی کردیم از 
بعضی بخش های خصوصی که آمدند جلو به مراتب وضعیتشان 

بدتر است و به مراتب بدهکارترند.
وی با بیان اینکه متقاضیان هم در این موضوع مقصر بودند، 
اظهار کرد: بعضی از ستارگان تیم ملی در آن زمان با من تماس 
گرفتند و گفتند خیالتان راحت ولی آنها هم نیامدند. آنها هم مقصر 
هستند. اگر کار ما عیب داشت به ما می گفتند. اگر شرایط بد بود، 

می گفتند.
پوری حسینی افزود: بحث اهلیت بحث بسیار پیچیده ای است. 
اکثر فسادهایی که در مزایده ها به وجود می آید و تیشه به ریشه 
خصوصی سازی می زند، همین کلمه اهلیت است. اهلیت یعنی 
اینکه یک چاقوی تیز را دست هر کس بدهی که هر جایی را که 
دلش خواست قطع کند. حق تشخیص به عده ای می دهید. البته ما 
در سازمان خصوصی سازی یک اهلیت عمومی برای همه مزایده ها 
داریم ولی در مزایده های سوم و چهارم، سه اهلیت جدید برای 

استقالل و پرسپولیس گذاشتیم که
یکی از مواردش این بود که از نظر امنیتی تایید شود. تشخیص 
این سه مورد را به سه بزرگوار دادیم که افراد فرهیخته ای هم بودند.

وی ادامه داد: وزیر ورزش، وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد آن 
سه شخص بودند ولی آنها متر مشخص و تعریف شده ای برای 
تشخیص آن موارد نداشتند. وقتی ما یک تعریف جامع و مانع 
برای اهلیت نداریم، تهش این می شود که از هر کس خوشمان 
بیاید برنده اش می کنیم و از هر کس خوشمان نیاید برنده اش 
نمی کنیم و این یعنی مزایده کشک است! ما این کارها را در 

سازمان خصوصی سازی انجام ندادیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره قیمت گذاری دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بدهی های این 
دو باشگاه داده شده است، گفت: تازه ۱۰ درصد مانده که این 

دو باشگاه به صفر برسند. آیا از خودمان نمی پرسیم که دولتی 
نگه داشتن بنگاه ها و باشگاه های دولتی به چه قیمتی؟ اگر بخش 
خصوصی یک چنین استقالل و پرسپولیسی را تحویل ما می داد 
سرزنشش نمی کردیم؟ دستگیر و زندانی اش نمی کردیم؟ از بخش 
خصوصی واقعی کسی توقع دارد که ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی 
مالیاتی داشته باشد؟ یکی از بخش های خصوصی که از ما شرکت 
خریده است اینطور شرکت داری کند در موردش چه می گوییم؟ 
نتیجه ۴۰ سال حضور دولت در این دو باشگاه چه بوده؟ االن 
می گویند که تالش کردیم تازه ۱۰ درصد بدهی مانده، حاال اگر 
سازمان خصوصی سازی این شرکت را به صفر ریال دهد کار بدی 
کرده؟ سودی داشته؟ با اینکه دولتی ها بلد بودند با اجبار دولتی 
بودن اسپانسرها را مجبور به اسپانسری کنند، این دو باشگاه در این 
۴۰ سال به کجا رسیده اند؟ ریالی سود داشته؟ وقتی ریالی سود 

نداشته بخش خصوصی به چه امیدی پول دهد؟
وی درباره قیمت دو باشگاه نیز گفت: من برای قیمت عددی را 
نمی توانم بگویم. هیات کارشناسی قیمت گذاری می کند و به هیات 
واگذاری می دهد. این هیات به موجب اختیارات قانونی هر قیمتی 
می تواند بگذارد. تصورم این است که این بار واگذاری استقالل و 
پرسپولیس با چهار سال قبل یک تفاوت ماهوی دارد. دقت کنید 
که چهار سال قبل برند به عالوه یک ورزشگاه می فروختیم ولی 
االن داریم شرکت می فروشیم که بدهی، تعهدات و ذخایر هم در 
آن هست. یعنی هر کس این دو باشگاه را بخرد مسئول بدهی های 

احتمالی هم هست.
اظهار کرد:  نیز  باشگاه  مزایده دو  زمان  درباره  پوری حسینی 
اگر صورت های مالی آماده باشد، اوایل اسفندماه مزایده را اعالم 

می کنیم که برای اواخر این ماه مزایده انجام شود.

اقتصادی 5

۴۱۰۰ میلیارد دیگر خرج یارانه شد

نود و چهارمین مرحله از یارانه های نقدی نیز با هزینه ای حدود ۴۱۰۰ میلیارد 
تومان بین ده ها میلیون ایرانی از نیازمند و غیر نیازمند توزیع شد.

به گزارش ایسنا، یارانه آذرماه، شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز 
شد و پرداختی به هر یارانه بگیر از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون 
به حدود چهار میلیون و ۲۷۷ هزار تومان رسید؛ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که بدون 
تغییر در مبلغ پرداخت شده و تاکنون مجموع پرداختی آن تا مرز ۳۵۰ هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
در سال جاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت های نقدی در بودجه 
ساالنه مصوب شد که به همراه ۷۰۰۰ میلیارد تومانی که برای افزایش حداقل 
مستمری خانوارهای هدف در نظر گرفته شده است، در مجموع به ۳۷ هزار 
میلیارد تومان می رسد؛ از این رو دولت باید سه دهک باالی درآمدی را طبق 
قانون بودجه حذف و به حدود ۵۶ میلیون نفر یارانه پرداخت می کرد، اما گزارش 
اخیر منتشره از سوی مجلس در مورد عملکرد هدفمندی از این حکایت داشت 
که حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پنج ماه اول امسال یارانه هزینه شده 

است که نشان از پرداخت به حدود ۷۸ میلیون نفر دارد.
دولت در سال جاری هزینه ای تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومانی و همچنین کمک به خانوارهای هدف را باید پرداخت کند و در این 
حالت از ۳۷ هزار میلیارد تومان مورد مصوب تا ۱۳ هزار میلیارد تومان کسری 
دارد که باید از محل جابجایی اعتبارات تبصره هدفمندی تامین کند. این در حالی 
است که در هر ماه حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان پرداختی دارد که تا ۳۶۰۰ میلیارد 

تومان آن مربوط به یارانه نقدی است.
این در حالی است که تکلیف چندساله بودجه برای حذف افراد پردرآمد نیز تا 
کنون عملیاتی نشده و نتیجه ای در عملکرد قانون نداشته و همچنان سبد یارانه 

ترکیب ثروتمند و نیازمند است.

قیمت میوه های شب یلدا اعالم شد
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی نرخ میوه های شب یلدا را اعالم 
کرد. وی از مردم خواست هرگونه گران فروشی را به این اتحادیه گزارش 

کنند تا با آن برخورد شود.
بازار شب یلدا یکی از اصلی ترین بازارهای فصلی در سال به شمار می رود که باال 
رفتن میزان تقاضا و داغ بودن این بازار راه را برای برخی سودجویان هم فراهم می کند 

تا محصوالت شان را به هر قیمتی که می خواهند، به مردم عرضه کنند.
در این زمینه اسداهلل کارگر - رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی - به 
ایسنا گفت: قیمت  میوه ویژه شب یلدا مشخص شده و از مردم می خواهیم تا 
تلفن  شماره  با  بودند  دیگری  تخلف  یا  گران فروشی  شاهد  میوه فروشی  در  اگر 
۰۲۱۵۵۶۶۲۳۸۰ این اتحادیه که شماره رسیدگی به شکایات مردمی است، تماس 

بگیرند تا در سریع ترین زمان به این موارد رسیدگی کنیم.
وی افزود: قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار یکشنبه هفته جاری کشف شده 
و مردم میوه های مورد نیازشان را برای شب یلدا می توانند با این نرخ به اضافه ۱۵ 
تا حداکثر ۳۵ درصد سود منطقی خرده فروشی، تامین کنند و هیچ واحد صنفی 

فروشنده میوه حق ندارد میوه را گران تر از این نرخ ها به مردم بفروشد.
کارگر ادامه داد: برای تسهیل بازار میوه و تره بار، قیمت های کشف شده دارای انواع 
کف، میانگین و سقف است تا براساس کیفیت، نرخ گذاری انجام شود و مردم هم باید 
بر همین اساس میوه های خوب یا دارای کیفیت پایین را از یکدیگر تشخیص داده و 
مواظب باشند تا برخی سودجویان در این بازار که اتفاقا مجوز رسمی هم از اتحادیه 

ندارند، هر میوه ای را به آن ها قالب نکنند.

WTO انتقاد چین و اروپا از بحران آفرینی آمریکا در
چین و اتحادیه اروپا با انتقاد از آمریکا، این کشور را متهم کردند اقدامات 
حمایت گرایانه را در پیش گرفته و سازمان جهانی تجارت )WTO( را دچار 

بحران کرده است.
به گزارش ایسنا، ژاپن، سوییس و کانادا نیز از واشنگتن انتقاد کردند اما دنیش 
شیا، سفیر تجاری آمریکا چین را به استفاده از شیوه های رقابتی غیرمنصفانه ای 
متهم کرد که خالف مقررات سازمان جهانی تجارت بوده و به شرکت ها و کارکنان 
خارجی صدمه می زند. وی وعده داد تالشهای اصالحی در این نهاد جهانی را پیش 

خواهد برد.
دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا مدعی است سازمان جهانی تجارت 
کارکرد خود را از دست داده و موفق نشده چین را که در سال ۲۰۰۱ به این نهاد 

پیوست، وادار کند اقتصاد خود را بگشاید.
سفیر تجاری آمریکا اظهارات نماینده چین که اعالم کرد تعرفه های آمریکا روی 
محصوالت فوالد و آلومینیومی باعث شده حمایت گرایی تحت لوای نگرانی های 
امنیت ملی شکل بگیرد را رد کرد. مارک فان هوکلن، سفیر اتحادیه اروپا نیز اظهار 
کرد: سیستم بازرگانی چندجانبه دچار بحران عمیقی شده و آمریکا در مرکز آن 
است. این تبادل کلمات پرحرارت در جلسه بازبینی سیاستهای تجاری آمریکا صورت 

گرفت که هر دو سال یک بار برگزار می شود.
دولت ترامپ برای این که اصالحات در سازمان جهانی تجارت را عملی کند، مانع 
از انتصاب اعضای جدید کمیسیون تجدیدنظر شده که عالی ترین دادگاه تجاری 
جهان به شمار می رود. انتصاب اعضای این کمیسیون مستلزم توافق میان همه 
کشورهای عضو است. در نتیجه این دادگاه با کمبود قضات مواجه شده و قادر نیست 

در اختالفات میان کشورهای عضو، احکام الزام آور را صادر کند.
آمریکا مدعی است سیستم حل و فصل اختالفات در سازمان جهانی تجارت در 
برخی از موارد حقوقی، زیاده روی کرده است. اما چین اعالم کرد آمریکا با ممانعت از 

انتصاب قضات تجاری، این سیستم را فلج کرده است.
نماینده تجاری اتحادیه اروپا از واشنگتن خواست در مذاکرات پیرامون پیشنهادهای 

اصالحات که ماه گذشته از سوی ۱۱ عضو دیگر برگزار شد، مشارکت کند.
نمایندگان اتحادیه اروپا و کانادا محدودیتهای عرضه به بازار آمریکا به خصوص 
از طریق قانون محصول آمریکایی بخرید را مورد انتقاد قرار دادند. ژاپن و سوییس 
نیز نسبت به استفاده از معافیت امنیت ملی برای توجیه تعرفه های واردات فوالد و 

آلومینیوم در آمریکا ابراز نگرانی کردند.
بر اساس گزارش رویترز، نماینده تجاری آمریکا این کشور را یکی از بازترین و 
رقابتی ترین اقتصادهای جهان توصیف کرد که پایین ترین تعرفه را در سطح جهانی 

دارد و منکر این شد که رویکرد آمریکا یکجانبه گرایی و حمایت گرایانه است.
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 بیمه مرکزی هرچه سریعتر نرخ بیمه شخص ثالث را اصالح کند
 نماینده سندیکای بیمه گران ایران در شورای عالی بیمه گفت: با توجه به جهش قیمت خودرو و نیز هزینه های درمان، بیمه مرکزی باید هرچه سریعتر نرخ حق بیمه شخص ثالث را اصالح کند. »حسین کریمخان زند« روز سه شنبه در گفت و گو با 

خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: سال گذشته نرخ های حق بیمه حدود 26 درصد کمتر از نرخ واقعی آن تعیین شد و در شرایطی که هنوز هم این فاصله وجود دارد، شاهد افزایش قیمت خودرو و قطعات آن در بازار هستیم. وی افزود: با توجه 
به اینکه بخش قابل توجهی از خسارت های بیمه شخص ثالث به حوزه درمان اختصاص می یابد، شاهد آن هستیم که نوسان های ارزی روی قیمت تمام شده تجهیزات، اقالم و خدمات پزشکی اثر گذاشته و نرخ ها را افزایش داده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی عوان کرد

ناگفته های صریح درباره واگذاری سرخابی ها
اخبار

مهار بازار سرکش ارز با دخالت دولت

بوئینگ ۸۰ درصد از سهام امبرائر را می خرد

نزول قیمت ارز )نسبت به کشف قله 2۰ هزار تومانی دالر( در روزهای گذشته 
مساله ای است که قبل از هرچیز به تغییر رویکرد دولت در قبال مسائل روز 
اقتصاد ایران برمی گردد؛ تغییر رویکردی که باعث افزایش تزریق ارز به بازار 

شده که البته با خوش اقبالی کاهش تقاضا نیز همراه است.
به گزارش ایسنا، آزادسازی نرخ ارز، سیاست بازار آزادی بود که در جهت حذف 
دخالت دولت در بازار یا به عبارتی کاهش هزینه های دخالت دولت در بازار طراحی 
شد؛ سیاستی که بعد از آغاز روزهای کاری سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج ترامپ از 

برجام در پیش گرفته و باعث شد بازار دالر در روزهای گرم تابستان داغ شود.
بعد از همه آن کش و قوس ها و با تغییر نگرش دولت مردان به استفاده از سیاست های 
نهادگرا برای کنترل بازار ارز حاال نرخ ارز روندی کاهشی به خود گرفته است و این 

روزها قیمت دالر حتی تا کانال ۹۰۰۰ تومان هم نزول پیدا کرده است.
در همین باره وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران به تزریق ۶۰ میلیون یورویی در سامانه نیما اشاره کرده و گفته که بازار 
ارز به سمت و سوی متعادل شدن حرکت کرده است. به دنبال آن ورود صادرکنندگان 
به عرضه ارز بسیار کمک خواهد کرد و این دو در کنار یکدیگر عالوه براین که به 
افزایش عرضه کمک می کنند، تقاضای مصنوعی و کاذب ارز را هم کنترل کرده و 

تعادل را به بازار برمی گردانند.
اظهارات دژپسند درباره تعادل بخشی به بازار ارز بیشتر ناظر بر تقویت بخش عرضه 
است که به دخالت دولت از طریق تزریق ارز اشاره دارد؛ امری که پیش از این نیز 
بسیاری از کارشناسان نهادگرا برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز بر آن تاکید کرده 

بودند.
تا اینجای کار تیم جدید اقتصادی دولت که از پشتیبانی استراتژیک وزیر اسبق 

اقتصاد هم برخوردار است کار خود را به خوبی انجام داده است. حضور علی طیب نیا 
به عنوان یک تئوری پرداز اقتصادی در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی از سویی و 
همچنین دادن اختیارات الزم حقوقی به بانک مرکزی از طرف سران سه قوه باعث 

شده این بار بانک مرکزی منسجم تر و مطمئن تر از قبل تصمیم بگیرد.
با این حال به نظر می رسد در طرف تقاضای بازار ارز نیز اتفاقاتی در حال رخ دادن 
است که باعث شده روال کنترل ارز بسیار ساده تر از قبل شود. یکی از مهمترین این 
اتفاقات کاهش تقاضا برای واردات قاچاق کاال به خاطر گران شدن ارز و عدم تمایل 

مردم به مصرف محصوالت خارجی است.
به گفته سید کمال سیدعلی، معاون اسبق بانک مرکزی در هفته های اخیر تقاضا 
برای خرید ارز از بازار )به منظور واردات کاالی قاچاق( بسیار کمتر شده است؛ به 
طوری که شاید بتوان گفت حجم واردات کاالی قاچاق از ۱۵ میلیارد دالر در سال های 

گذشته به هفت تا هشت میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر با این شوک ۸۰۰۰ تومانی کاهش نرخ ارز )بعد از صعود ۲۰ هزار 
تومانی( بسیاری از مشتریان عادی و خرده پای بازار ارز که به امید کسب سود دارایی 
اندک خود را به دالر تبدیل می کردند حاال دیگر اصطالحا چشم شان از این اتفاقات 
بازار ارز ترسیده است و عالوه بر اینکه برای فروش ارز خود صف بسته اند، دیگر بعید 

است با نوسانات بعدی نرخ ارز جرات ورود به این بازار را داشته باشند.
به نظر می رسد ترکیب این چند عامل مهم در طرف عرضه و تقاضای بازار آزاد ارز، 
علت اصلی کاهش  قیمت ها در روزهای اخیر باشد؛ اما اینکه این روند کاهشی ادامه  
خواهد یافت یا خیر؛ امری است که باید برای دانستن آن منتظر اتفاقات بعدی بازار 

در ماه های آینده باشیم.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم بانک مرکزی، هر یورو روز یکشنبه )۲۵آذر( در 

سامانه نیما به ۹۵۰۸ تومان رسید که نسبت به روز قبل از خود با کاهش ۱۶۳ تومانی 
روبرو بوده است. براساس این گزارش، مجموع معامالت در سامانه نیما از نیمه مرداد 
تاکنون از ۱۱ میلیارد یورو عبور کرده و به ۱۱ میلیارد و ۴۵۷ میلیون یورو رسید؛ این 
در حالی است که طی هفته های اخیر قیمت یورو در بازار ثانویه با افزایش همراه بود و 

در هفته جاری این رقم کاهشی شده است.

شرکت هواپیماسازی امبرائر برزیل امروز، دوشنبه اعالم کرد که بر سر 
توافق  به  بوئینگ  آمریکایی  با شرکت  از سهام خود  فروش 8۰ درصد 

رسیده است.
به گزارش ایسنا، شرکت هواپیماسازی امبرائر )embraer ( برزیل از دستیابی به 
یک توافق و نوشتن پیش نویس جزئیات فروش ۸۰ درصد از سهام بخش تولید جت و 

هواپیمای مسافربری خود به شرکت بوئینگ آمریکا خبر داد.
کارشناسان مربوطه ارزش کل واحد تولید هواپیماهای مسافربری این شرکت 
هواپیمایی را ۵.۲۶ میلیارد دالر برآورد کرده اند و این در حالی است که پیش تر، ارزش 

این واحد ۴.۷۵ میلیارد دالر در ماه ژوئیه اعالم شده بود.
بر اساس گزارش channel news asia، به نظر می رسد که امبرائر پس از کسر 

هزینه ها، حدود سه میلیارد دالر از این فروش ۸۰ درصدی از سهام خود، کسب خواهد 
کرد که البته انجام نهایی این توافق و قرارداد میان این دو غول هواپیماسازی در جهان 
به نظر و توافق دولت برزیل و مجموع آرای سهام داران امبرائر بستگی خواهد داشت 
که البته به نظر می رسد نظر ریاست جمهوری و دولت این کشور با توجه به چشم انداز 

روشن چنین توافقی، مساعد بوده است.

که  زمانی  تا  می گویند،  گمرک  مسئوالن  که  آنطور 
شده  دپو  خودروهای  ترخیص  برای  قانونی  مجوزهای 
انجام  اقدام خاصی  باره  این  در گمرک صادر نشود، در 
نخواهند داد. با توجه به توقف ثبت سفارش از سوی دولت 
باید ابالغیه ای در این باره از طرف هیات دولت و البته 
وجود  ترخیص  برای  گمرک  به  تجارت  توسعه  سازمان 
داشته باشد، اما تاکنون چنین مجوزی صادر نشده است.

ماهی است که چند هزار خودروی  ایسنا، چند  به گزارش 
آنها  وارداتی به دالیلی در گمرگ دپو شده و مجوز ترخیص 
صادر نشده است؛ تا اینکه به تازگی برخی مسئوالن در رابطه با 
این موضوع نامه هایی به بخش های مربوطه ابالغ کرده و خواستار 
تسهیل شرایط موجود شدند. در تازه ترین اقدام، جهانگیری - 
معاون اول رئیس جمهور - در نامه ای به وزرای صنعت، معدن و 
تجارت و اقتصاد به نوعی در این باره تاکید کرد که برای مواردی 
که تخلفی انجام نشده و در چارچوب قوانین و مقررات عمل 

کرده اند نباید مشکلی ایجاد شود.
در بین حدود ۱۱ هزار خودرویی که در گمرک مانده و البته 
به  مربوط  فروش شده اند، حدود ۶۴۰۰ دستگاه  عمدتا پیش 
جریان ثبت سفارش های غیرقانونی است که در سال گذشته 
با تخلفاتی انجام شد و با دستور مرجع قضایی امکان ترخیص 

ندارند و مابقی نیز به دلیل ممنوعیت فعلی ثبت سفارش، امکان 
ترخیص ندارند.

در عین حال مسائل ارزی درباره نوع ارز دریافتی نیز مطرح 
است؛ چراکه خودروهایی که با ارز دولتی )۴۲۰۰ تومان( وارد 
را  نیمایی  نرخ  با  آن  مابه التفاوت  باید  ترخیص  برای  شده اند، 

پرداخت کنند.
در حالی در راس ماجرای این خودروها و حواشی آن گمرک 
قرار دارد و در نهایت باید ترخیص از این بخش انجام شود که 
دریافت توضیحاتی از گمرک از این حکایت دارد که تا زمانی که 

مجوزی از سوی دولت ابالغ نشود، این امکان وجود ندارد.
قانون گذار  و  سیاست گذار  گمرک  گمرک،  اعالم  اساس  بر 
نیست و باید از طریق مراجع باالدستی از جمله سازمان توسعه 
تجارت و با دستور دولت مجوز ثبت سفارش صادر و به گمرک 
ارسال شود تا بتواند در چارچوب مقررات و تشریفات گمرکی و 
همچنین ضوابط فنی خودرو، مورد بررسی قرار گیرد و مجوز 
ترخیص آن صادر شود، این در حالی است که تاکنون چنین 

ابالغیه و مجوزی برای گمرک ارسال نشده است.
همچنین سازمان توسعه تجارت نیز نمی تواند به خودی خود 
مجوز ثبت سفارش را برای این خودروها صادر کند، چرا که 
ممنوعیت از سوی دولت بوده و باید از این مسیر ممنوعیت لغو 
شود و با ابالغ به وزارت صمت به سازمان توسعه تجارت به عنوان 
متولی ابالغ این بخشنامه ها به گمرک به آن اعالم و اقدامات 
الزم صورت گیرد. با این حال در مورد خودروهایی که مجوز 
ثبت سفارش داشته اند و در شمار ۶۴۰۰ خودروی ثبت سفارش 
شده غیر قانونی قرار ندارند، گمرک تا کنون با مجوز دولت و در 
چارچوب مقررات و ضواب ابالغی هیات وزیران مجوز ترخیص 

آنها را صادر کرده است.
گمرک ها،  در  مانده  فعلی  خودروهای  گمرک،  اعالم  طبق 
مجوز ثبت سفارش ندارند و تا هنگامی که مجوزی از سوی 

دستگاه های مربوطه به آن ابالغ نشود، ترخیصی انجام نخواهد 
داد. این در حالی است که تاکید اخیر معاون اول رئیس جمهور  
نیز بر این است که خودروهایی که مشکلی ندارند و به صورت 
قانونی فرایند خود را طی کرده اند به آنها اجازه ترخیص داده 

شود.
پیشنهادات  است  الزم  دستور،  این  به  توجه  با  بنابراین 
مورد  تا  کند  ارائه  دولت  هیات  به  صمت  وزیر  را  مربوطه 
بررسی قرار گیرد. در عین حال که برخی از خودروهایی که 
ترخیص آنها متوقف شده  است، با دستور مراجع قضایی بوده 
و باید در جلسه  شورای هماهنگی اقتصادی که سران قوا در 
آن حضور دارند مطرح و بررسی شده و در مورد آنها تصمیم 
گیری شود که در آن صورت تمامی دستگاه ها ملزم به اجرای 

تصمیم نهایی هستند.
گمرک بر این تاکید دارد که در همه موارد اگر کاالی وارداتی 
به طور حتم در  باشد،  را اخذ کرده  قانونی  و  مجوزهای الزم 
چارچوب قوانین ترخیص آن از سوی گمرک انجام خواهد شد 
که این اقدام نیز زمان محدودی داشته و بین سه ساعت تا سه 
روز انجام می شود، ولی اگر مشکل قانونی وجود داشته و مجوز 
ترخیص وجود نداشته نباشد، گمرک نیز در چارچوب قانون از 

این موضوع خودداری خواهد کرد.

ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک وظیفه کیست؟


