
مهم ترین عناوین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون 
رتبه  اعالم  بهمن،  حقوق  با  کارگران  عیدی  واریز  به 
کارآفرینی ایران در جهان و غیبت نمایندگان کارفرمایی 

در جلسه دستمزد شورای عالی کار اختصاص داشت.
به گزارش ایسنا، این هفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانی از واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران با حقوق 
بهمن ماه خبرداد و از کارفرمایانی که توان پرداخت عیدی به 
کارگران را دارند خواست تا با حقوق بهمن ماه، عیدی و پاداش 

پایان سال نیروهای کار خود را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال 
کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: میزان عیدی کارگران 
بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است. کارگران به 
سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده اند مستحق دریافت عیدی 
هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می گیرند 
که یکسال در کارگاه یا مجموعه مشغول کار بوده و ارتباطشان را 
با محل کار قطع نکرده و بیمه پردازی آنها به طور کامل صورت 

گرفته باشد.
گذشته،  سال  ماه  اسفند  در  کار  عالی  شورای  مصوبه  برابر 
حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین 
شد که بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل 
دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی 
و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند. عیدی امسال کارگران 
حداقل دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و 

۳۳۷ هزار تومان است.
اعالم رتبه کارآفرینی ایران در جهان از جمله اخباری بود که 

این هفته منتشر شد.
آنطور که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته ایران 
و  رتبه ۷۲  جهان،  کشور  بین ۱۳۷  در  کارآفرینی  مقوله  در 
در کشورهای منطقه رتبه ۱۱ را به خود اختصاص داده و در 
سیاست گذاری بسیاری از کشورها، کارآفرینی به عنوان یک 
مساله راهبردی دنبال می شود و کشورهای کارآفرین با ایجاد 
کسب و کار پایدار به عنوان ابزاری برای دگرگون کردن اقتصاد 

به شمار می رود.
نیازهای  جدی ترین  از  یکی  را  مهارت آموزی  سرشت،  پاک 
کشور عنوان کرد و از هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای 
ارائه دوره های کارآفرینی از نخستین سال های تحصیلی خبر داد.

به گفته وی، آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، 
تقویت اکوسیستم کارآفرینی در کشور است و کارآفرینی باید 
اما متأسفانه اکوسیستم  قالب یک علم آموزش داده شود  در 
کارآفرینی در کشور به گونه ای هدایت می شود که کارآفرینان 
تقویت  با  باید  مشکل  این  و  می شوند  تولید حذف  چرخه  از 

مهارت آموزی و اصالح سیاست های باالدستی رفع شود.
در هفته ای که گذشت، معاون وزیر تعاون، با تاکید بر حفظ 
اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار اعالم کرد که پرداخت 
تسهیالت باید به نحوی باشد که فرد بیکار را به بیکار بدهکار 

تبدیل نکند.
معاونت  اصلی  برنامه های  از  یکی  به گفته مجتبی کبیری، 
تعاون حفظ اشتغال موجود است و با توجه به آنکه دولت بر 

حفظ اشتغال موجود تاکید دارد، یکی از نیازهای اساسی برای 
حفظ این فضا، بهبود اوضاع کسب و کار است که به دلیل شرایط 

موجود کمی از این هدف دور هستیم.
به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  امور  معاون 
تسهیالت پرداختی دولت به کارآفرینان اشاره کرد و گفت: دولت 
تا جایی که در توانش بوده تسهیالت الزم را در اختیار قرار داده 
اما امروز باید بررسی کنیم تسهیالت ارائه شده تا چه میزان 
بازدهی الزم را داشته است؟ ما باید تجربه تکرار پذیر الگوهای 
اشتغال را مجدداً اجرایی کنیم تا بتوانیم اوضاع کسب و کار را در 
راستای حفظ وضعیت موجود در وهله نخست و سپس توسعه 

آن بهبود ببخشیم.
نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار این هفته با غیبت 

این هفته  بود دوشنبه  قرار  کارفرمایی همراه شد.  نمایندگان 
جلسه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و 
کارفرمایی و دولت با هدف بررسی وضع معیشت کارگران برگزار 
شود که با وجود حضور نمایندگان کارگری و دولت، کارفرمایان 

از حضور در جلسه خودداری کردند.
بررسی آخرین رقم سبد هزینه خانوار و معیشت کارگران، در 
دستور کار جلسه این هفته کمیته دستمزد قرار داشت و مقرر 
شده بود گروه کارگری گزارش جمع بندی شده خود را ارائه 
و راهکارهای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران را پیشنهاد 
دهد اما کمیته دستمزد در غیاب کارفرمایان به موضوع کاهش 
قدرت خرید کارگران و بحث و بررسی در خصوص مزد سال 

۹۸ پرداخت.

اقتصادی 5

 320 هزار میلیارد ریال برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان نیاز است

مدیرعامل سازمان بازنشستگی با اشاره به اینکه در بودجه 1398 حداقل 
150 هزار میلیارد ریال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی 
شده است، گفت: این همسان سازی به 320 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز 

دارد.
جمشید تقی زاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: هم 
اینک ۹5.5 درصد از بازنشستگان کشور زیر ۳0 میلیون ریال و ۳.5 درصد نیز به 

طور میانگین ۱۲ میلیون و 500 هزار ریال حقوق می گیرند.
وی با اشاره به وجود یک میلیون و 4۲۱ هزار بازنشسته در کشور یادآور شد: تا 
۱.5 سال آینده 500 هزار نفر دیگر به مجموع بازنشستگان کشور افزوده می شود.
مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشور میانگین حقوق بازنشستگان را ۳۲ میلیون 
و 500 هزار ریال دانست و اظهار داشت: بازنشستگان کشور از نبود همسان سازی 

حقوق گالیه مند هستند.
وی گفت: در بیمه تکمیلی سال گذشته ۱۷ هزار و طی سال جاری 4 هزار 

میلیارد ریال برای بازنشستگان کشور هزینه شده است.
تقی زاده به ۲00 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی کشور اشاره و تاکید 
کرد: اشتغال فرزندان بازنشستگان در این شرکت ها جزو اولویت های این سازمان 

است.
وی افزود: هم اینک وضعیت بانشستگان کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و 

باید برای تسهیل در امور آنان تالش بیشتری صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، همسان سازی حقوق بازنشستگان و رساندن دریافتی آنان به ۸0 

درصد حقوق افراد شاغل از مهمترین نیازهای سازمان بازنشستگی کشور است.

صادرات 50 میلیون عدد تخم مرغ از جمهوری 
آذربایجان به ایران آغاز شد

نعمت باباشف رییس واحد مرغداری  حاجی قابول  جمهوری آذربایجان 
گفت: این واحد تولیدی 50 میلیون عدد تخم مرغ به جمهوری اسالمی 

ایران صادر خواهد کرد .
به گزارش روز جمعه خبرگزاری رسمی  آذرتاج  ، باباشف افزود: قرارداد صادرات 
تخم مرغ به ایران امضا شده و در چارچوب این قرارداد هفته گذشته ۱.۸ میلیون 
تخم مرغ صادر شد. به گفته وی ، در سال گذشته میالدی در این واحد تولیدی 
۲ هزار و ۲00 تن گوشت مرغ و ۳00 میلیون عدد مرغ برای فروش تولید شده 
است که ۱5 میلیون آن به خارج از کشور صادر شده است . وی با اشاره به اینکه 
در سال گذشته همچنین ۱5 هزار مرغ مادر به گرجستان صادر شد، افزود: این 
واحد مرغداری مجهز با تجهیزات مدرن است و به یک مجموعه تولیدی بزرگ در 
منطقه تبدیل شده است . این فعال اقتصادی اظهار داشت : در حال حاضر در این 
واحد مرغداری 600 نفر مشغول به کار هستند و این واحد تولیدی متشکل از بخش 
انکوباتور با ظرفیت ۱ میلیون عدد تخم مرغ ، انبار غله با ظرفیت ۱00 هزار تن ، واحد 
های فرعی تولید خوراک دام 45 تن در یک ساعت می باشد . باباشف افزود: به کار 
گیری فن آوری های روز و اتوماتیک شدن کامل فرایند تولید شرایط الزم را برای 
تولید محصول با کیفیت و قابل رقابت را فراهم کرده است . وی افزود: برنامه ریزی 
کردیم در سال جاری نیز قراردادهای جدید فروش و صادرات محصوالت به خارج 

از کشور را منعقد کنیم .

دالر در پایین ترین سطح 3 هفته اخیر

با پایان جلسه بانک مرکزی آمریکا، ارزش دالر در برابر بسیاری از همتایانش 
کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بانک مرکزی آمریکا در نشست دیروز خود همان 
طور که انتظار می رفت، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و با عقب نشینی از رویکرد 
قبلی خود در افزایش نرخ بهره اعالم کرد رویکرد صبر و انتظار را در پیش خواهد 
گرفت. میشل مک کارتی، استراتژیست ارزی مؤسسه سی ام سی مارکتس گفت: 
واکنش عاقالنه بانک مرکزی بدان معناست که شانس وقوع رکود در اقتصاد آمریکا 
کمرنگ شده است. شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای مهم 
جهانی را اندازه می گیرد با 0.۱ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۹5.۲6 واحدی در 

ضعیف ترین سطح ۳ هفته اخیر خود قرار گرفت.
مک کارتی افزود: اگر سطح حمایتی ۹5 واحدی شاخص دالر بشکند شاهد 
کاهش های بیشتر در ارزش دالر خواهیم بود، انتظار دارم عملکرد مناسبی را از 
دالر استرالیا، نیوزلند و کانادا شاهد باشیم. در برابر دالر استرالیا، دالر آمریکا در 
ادامه ناکامی های این هفته 0.۲ درصد عقب نشست تا هر دالر استرالیا به 0.۷۲64 
دالر آمریکا برسد. این بزرگ ترین صعود دالر استرالیا در چهار هفته اخیر محسوب 
می شود. فرانک سوئیس نیز با پیشروی 0.۱5 درصدی خود را به حوالی ۱.00۸ دالر 
رساند. هر دالر آمریکا با 0.۱ درصد عقب نشینی در برابر همتای کانادایی خود به 
۱.۳۱۳0 دالر کانادا رسید. به نظر می رسد امسال برای دالر به مانند سال گذشته 
درخشان نخواهد بود مگر اینکه آمریکا بتواند مساله نرخ بهره و همچنین جنگ 
تجاری با چین را حل و فصل کند. جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت 
احتمال افزایش نرخ بهره توسط این بانک ضعیف شده است. به عقیده تحلیلگران این 

جمله احتماالً بدان معنا خواهد بود که اقتصاد آمریکا در مرحله حساسی قرار دارد.
در معامالت امروز، یورو نیز با 0.۲4 درصد افزایش به ۱.۱504 دالر رسید. پوند نیز 
که به دلیل اختالف بین دولت و مجلس انگلیس در خصوص چگونگی خروج از اتحادیه 

اروپا د ر وضعیت مناسبی قرار ندارد با 0.۱ درصد افزایش به ۱.۳۱۳۱ دالر رسید. 
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تأکید رئیس جمهور بر اتمام پروژه های مسکن مهر تا پایان سال
 قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر اتمام پروژه های مسکن مهر تا پایان سال 98 اشاره کرد و گفت: بر اساس تعهداتی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده، در تالشیم تا با تجمیع همه 
منابع و ظرفیت های موجود، زمینه اتمام این طرح ها را فراهم کنیم.  به گزارش ایسنا- احمد اصغری مهرآبادی در جلسه شورای مسکن استان گیالن به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر اتمام پروژه های مسکن مهر تا پایان سال 98 اشاره و اظهار کرد: 

بر اساس تعهداتی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده، در تالشیم تا با تجمیع همه منابع و ظرفیت های موجود، زمینه اتمام این طرح ها را فراهم کنیم.

 حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق مبلغ عیدی

کدام کارگران عیدی کامل می گیرند؟
اخبار

 مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور:

روزانه 150 تن گوشت قرمز وارداتی به بازار تزریق می شود

صعود طال پرشتاب می شود

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تاکید براین که روزانه بین 100 
تا 150 تن گوشت قرمز وارداتی به بازار تزریق می شود،گفت: ورود محموله 
40 تنی گوشت قرمز در بامداد امروز یکی از محموله های وارداتی برای 

تنظیم بازار این محصول است.
»حمید ورناصری« روز پنجشنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
افزود:اکنون برای تنظیم بازار گوشت قرمز به دنبال افزایش حجم، دفعات و زمان عرضه 
در مراکز و فروشگاه های عرضه گوشت های وارداتی هستیم تا مردم زمان کمتری را 

در صف ها سپری کنند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد: کل نیاز شهر تهران روزانه 
۲00 تن گوشت گوسفندی و ۲00 تن گوشت گوساله است که از محل تولید داخل 

و واردات در حال تامین است و با این حجم واردات کمبودی در این زمینه نداریم.
وی افزایش تقاضا و صف های طوالنی برای گوشت وارداتی را اختالف قیمتی زیاد 
بین گوشت تولید داخل و وارداتی دانست و اظهارداشت: گوشت وارداتی با یارانه دولتی 
و ارز 4۲00 تومانی به کشور وارد می شود بنابراین فاصله قیمت گوشت وارداتی و 
گوشت تولید داخل موجب افزایش تقاضای مردم و طوالنی شدن صف ها شده است 

که تالش داریم با یک برنامه ریزی منسجم این مشکل را برطرف کنیم.
 2 هزار راس گوسفند رومانیایی بزودی وارد کشور می شود

ورناصری افزود: برای تنظیم بازار این محصول و جلوگیری از افزایش قیمت ها اقدام 
به واردات دام زنده )گوسفند( رومانیایی کرده ایم که اکنون مراحل قرنطینه ای خود 
را در کشور مبدا می گذراند و بزودی در اولین محموله دو هزار راس دام سبک وارد 
کشور می شود که می تواند عالوه بر کاهش قیمت گوشت قرمز در آالیش نیز تاثیر 

بسزایی داشته باشد.
وی اضافه کرد: همچنین قرار است هفتگی 50 هزار راس دام زنده گوسفندی از 

رومانی با هواپیما وارد کشور شود.
به گفته وی، اکنون برای تنظیم بازار این محصول گوشت گرم گوساله نیز از کشور 

های مختلف تامین و روزانه روانه بازار می شود.
 قیمت گوشت قرمز برای شب عید کاهش می یابد

این مقام مسئول در شرکت پشتیبانی امور دام پیش بینی کرد: با افزایش حجم 
واردات و عرضه گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوسفندی، گوشت گرم 
گوساله و گوشت منجمد گوساله و ورود دام زنده سبک گوسفندی برنامه متعادل 

سازی گوشت قرمز برای شب عید را داریم.
وی درباره نظارت بر عرضه گوشت های وارداتی در مراکز و فروشگاه های توزیع 
گفت: بر عرضه این محصوالت توسط دستگاه های نظارتی کنترل داریم. ممکن است 
برخی سودجو گوشت دولتی را تامین و با نرخ گوشت تولید داخل در رستوران ها و 
غذا خوری ها عرضه کنند که این نیز به نظارت های سازمان تعزیرات کشور و سازمان 

بازرسی کل کشور برمی گردد تا با این سودجویان برخورد قانونی شود.
وی درباره قیمت گذاری گوشت قرمز تولید داخل گفت: به دلیل نوسان نرخ ارز و 
افزایش هزینه های تمام شده تولید نمی توانیم انتظار داشته باشیم که گوشت تولید 
داخل با قیمت وارداتی در بازار عرضه شود اما معتقدم اکنون قیمت الشه گوسفندی 

داخلی ۷5 هزارتومان است و نباید بیش از این قیمت عرضه شود.
به گزارش ایرنا، وضعیت بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در 

حالی در سطح بازار بین ۸0 تا ۱۱0 هزار تومان است.
طبق آمارها نیاز ساالنه کشور به گوشت قرمز نزدیک یک میلیون تن است که ۸5 

درصد آن از محل تولیدات داخلی و ۱5 درصد آن از محل واردات تامین می شود.
برخی کارشناسان، نوسان نرخ ارز به دلیل تحریم ها را از دالیل اصلی بروز نوسان در 
بازار گوشت قرمز می دانند؛ به عقیده آنان کاهش عرضه دام در بازار داخلی، پدید آمدن 

بازار دوم خارجی برای دام زنده و افزایش چند برابری قاچاق دام زنده به کشورهای 
عربی از نتایج بروز نوسان ارزی در بازار این محصول است.

در سایه این رخدادها، اکنون با وجود تزریق حداقل روزانه ۱50 تن انواع گوشت 
وارداتی و نیز تولید داخلی نه تنها عطش بازار سیراب نمی شود بلکه مردم نیز از توزیع 
نامناسب این محصول و اینکه نمی توانند گوشت تنظیم بازاری از فروشگاهها خریداری 

کنند، گالیه مند هستند.

نظرسنجی جدید رویترز نشان داد نگرانی ها نسبت به رشد اقتصادی و احتمال 
توقف روند تحکیم سیاست پولی آمریکا، قیمت طال را در سال 2019 باالتر 

خواهند برد.
به گزارش ایسنا، در نظرسنجی رویترز از ۳6 تحلیلگر و معامله گر، میانگین قیمت هر 
اونس طال در سال میالدی جاری ۱۳05 دالر پیش بینی شد که حدود ۳ درصد باالتر از 
میانگین قیمت طال در سال گذشته و باالتر از پیش بینی قیمت در نظرسنجی سه ماه پیش 
رویترز است. همچنین پیش بینی شد قیمت طال در سال ۲0۲0 به ۱۳50 دالر صعود 
خواهد کرد که پایین تر از اوج قیمت ۱۳۷4.۹۱ دالر در سال ۲0۱6 و ۱۳66.0۷ دالر در 
سال میالدی گذشته است. در سال ۲0۱۸ طال برای نخستین بار در سه سال اخیر به دلیل 

صعود بازارهای سهام و باال رفتن نرخ های بهره آمریکا، به کاهش ساالنه تن داد. رشد ارزش 
دالر آمریکا باعث شد سرمایه گذاران به دنبال دارایی های بروند که سوددهی بهتری دارند. 
اما طال از ابتدای سال ۲0۱۹ تاکنون موفق شده عملکرد مطلوبی از خود نشان دهد و هفته 
جاری مرز ۱۳00 دالر را شکست و به باالترین رکورد در هشت ماه اخیر صعود کرد. کندی 
رشد اقتصادی در چین و نقاط دیگر و اختالفات تجاری میان آمریکا و چین، بازارهای 
سهام را از رکورد باالی سال گذشته پایین کشیده و نگرانی ها را نسبت به کندی اقتصادی 
جهانی گسترده برانگیخته که عالقه به طال به عنوان دارایی مطمئن را احیا خواهد کرد. در 
این بین اقتصاددانان می گویند بانک مرکزی آمریکا روند افزایش نرخ های بهره را آهسته 
خواهد کرد و استراتژیست های ارزی در نظرسنجی رویترز معتقد بودند که روند صعودی 

دالر تقریباً به پایان رسیده است. آنچه که این موضع خوش بینانه را تقویت کرده است، رشد 
حدود چهار میلیون اونس یا ۷.6 درصدی صندوق های سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال از 
اکتبر سال گذشته است. سفته بازان همچنین خوش بین شده و روی قیمت های باالتر در 
بازار معامالت آتی کامکس حساب باز کرده اند. کارستن منکه، تحلیلگر شرکت جولیوس 
بائر اظهار کرد: ما شاهد بهبود طوالنی مدت روند طال هستیم. فاز نخست تحت تأثیر عادی 
شدن جو بازار معامالت آتی بوده که به نظر می رسد کامل شده و احتمال تحکیم کوتاه 
مدت وجود دارد. فاز دوم تحت تأثیر ضعف دالر آمریکا قرار دارد که از حدود اواسط سال 
آغاز خواهد شد و پس از آن فاز سوم شامل بازگشت تقاضا برای دارایی های مطمئن به دلیل 

نگرانی ها پیرامون رشد اقتصادی و تورم است.

دستورالعمل جدید اجرایی مصوبه هیئت وزیران در مورد 
خودروهای بالتکلیف در گمرک، بانک های عامل را موظف 
به دریافت تعهدنامه از واردکنندگان و دریافت و تسویه 
مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با سامانه سنا در روز ترخیص 

کرده است؛ اما این همه ماجرا را نمی تواند حل کند.
به گزارش ایسنا، موضوع تعیین تکلیف خودروهای دپو شده 
وارداتی مدتی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پیگیری شده و مصوباتی از شورای عالی سران سه قوه و هیأت 
وزیران را هم اخذ کرده است، با این حال بانک مرکزی به دلیل 
مشخص نبودن شیوه تأمین ارز این خودروها با این واردات عظیم 
خودرو مخالفت کرده است و باید دید که چه سازوکاری برای حل 

مشکل تأمین ارز این خودروها در پیش گرفته خواهد شد.
به نظر می رسد با الزام بانک های عامل به دریافت تعهدنامه از 
واردکنندگان و دریافت و تسویه مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با 
سامانه سنا در روز ترخیص هم مشکل اصلی واردات این خودروها 

که همانا نامشخص بودن محل تأمین ارز برای خرید آنها است حل 
نخواهد شد، چراکه در این دستورالعمل اجرایی فقط درباره تسهیل 

عملیات بانکی دستوراتی داده شده است.
نهم بهمن ماه، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران در 
مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص 
خودروها از گمرکات مناطق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر 
اعالم شد که به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسید و 
ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض 

انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابالغ شد.
از  پیش  تا  که  خودروهایی  وضعیت  جدید  دستورالعمل  در 
۹۷.5.۱6 دارای قبض انبار هستند، تعیین تکلیف شده و مشخص 
شده تا کلیه خودروهای وارداتی باید تمام ضوابط فنی مربوطه 
نظیر استاندارد، محیط زیست و آالیندگی را رعایت کرده و دارای 
قرارداد گارانتی و خدمات پس از فروش در نمایندگی های مجاز 

باشند.

همچنین قید شده که سال ساخت خودروها مالک عمل برای 
ثبت سفارش، ترخیص و شماره گذاری نخواهد بود و بانک های 
عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکنندگان نسبت به 
دریافت و تسویه مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با سامانه سنا در روز 

ترخیص اقدام کنند.
در  نگهداری  زمان  مدت  گذشت  دلیل  به  که  خودروهایی 
گمرکات در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته اند هم مجاز 
شده اند که با رعایت ضوابط و مقررات این دستورالعمل ترخیص 
شوند. همچنین مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبنای قانونی 
بودجه امسال تعیین شده و چنانچه عملیات ثبت سفارش و 
ترخیص در سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد، ضوابط و مقررات تعرفه 

سال آینده مبنای تعیین حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود.
تکلیف  تعیین  مورد  در  وزیران  هیأت  اجرایی  دستورالعمل 
خودروهای انبارشده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر در حالی اعالم شد که در آن 

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال ساخت 
آنها یک سال گذشته باشد برداشته شد.

که  خودروهایی  واردات  از  ممنوعیت  رفع  ایسنا،  گزارش  به 
یک سال از ساخت آنها می گذرد در حالی است که طبق ماده 
۷ اصالحی آئین نامه ضوابط فنی خودرو، ثبت سفارش و واردات 
خودروهایی که از سال ساخت آنها یک سال گذشته باشد، ممنوع 

است.
با این حال بر اساس دستورالعمل جدید اجرایی مصوبه هیأت 
وزیران در مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و 
ترخیص خودروها از گمرکات مناطق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
بنادر خودروهای وارداتی، سال ساخت خودروها مالک عمل برای 
ثبت سفارش، ترخیص و شماره گذاری نخواهد بود و خودروها 
تنها باید تمام ضوابط فنی مربوطه نظیر استاندارد، محیط زیست و 
آالیندگی را رعایت کرده و دارای قرارداد گارانتی و خدمات پس از 

فروش در نمایندگی های مجاز باشند. 

دستورالعمل جدید گره ترخیص خودروها را باز می کند؟


