
t oseei r ani . i r
3 چرتکه  شماره   918 /سه شنبه 4 آبان   1400  /   19 ربیع االول  1443  / 26 اکتبر   2021

در روزهــای گذشــته مســعود 
میرکاظمــی، رییس ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور وعده داده بــود که با 
همکاری مجلس، بودجه سال 1401 
بدون کســری تدوین خواهد شد و در 
نتیجه نیازی به استقراض و خلق پول 

نخواهد بود.
این سخنان در حالی مطرح می شود 
که در سال های اخیر نیز بارها بر تدوین 
بودجه با کمترین کســری، ممانعت از 
اســتقراض از بانک مرکزی و ... از سوی 
مسوالن، دولتمردان و ... تاکید شده بود؛ 
موضوعی که تقریبا هیچ گاه محقق نشد. 
اکنون و در آستانه فرارسیدن زمان 
ارسال بودجه 1401 به مجلس، باردیگر 
وعده هایی از تدوین بدون کسری بودجه 

سال آینده مطرح می شود.   
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره 
وعده میرکاظمی، گفت: این اظهارات 
فقط وعده هــای روی کاغذ اســت اما 
نکته مهم این است که در عمل باید این 

اتفاق بیافتد. 
مهدی پازوکی در گفتگو با »توسعه 
ایرانی« افزود: بودجه ســال 1400 هم 
بدون کسری تدوین شــد اما در عمل 
درآمدهای دولت محقق نشد و دولت 

سیزدهم باید بداند که با شعار کسری 
بودجه برطرف نمی شود. 

به گفته وی انبوهی سازمان و نهاد در 
بودجه از دولت ، اعتبار می گیرند که اصال 
ضرورتی به حضورشان نیست اما در عمل 
می بینیم هیچ انگیزه ای برای حذف آنها 

وجود ندارد. 
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
در بودجه 1400 تعیین شــده بود که 
درآمدهای نفتی باید 349 هزار میلیارد 
تومان باشد اما در عمل شاهدیم حتی 
نصف این میزان نیز محقق نشده است. 

وی اضافه کــرد: در بودجه 1400 و 
روی کاغذ کســری بودجه نداشتیم و 
مهم این اســت که درآمدهایی که در 
بودجه تعیین شــده مانند درآمدهای 
مالیاتی، فروش و صادرات نفت، واگذاری 
دارایی های مالی و ... تحقق یابد. بنابراین 
اگر این درآمدها تحقــق یابد و یا منابع 
هزینه ای کاهش یابد و درآمد با هزینه 
توازن داشته باشد می توان انتظار داشت 
کسری بودجه اتفاق نیافتد. وی افزود: 
اما اگر هزینه ها اجتناب ناپذیر باشــد و 
درآمدها تحقق نیابد قطعا کسری بودجه 
اتفاق می افتد. دولتمــردان باید توجه 
کنند نداشتن کسری بودجه فقط روی 
کاغذ نیست بلکه درعمل نیز این مهم 

باید محقق شود. 

وی گفــت: با هماهنگی بین ســه 
قوه، اگر این دولــت به منافع ملی ملت 
ایران بیاندیشــد و سعی کند سیاست 
تنش زدایی با سایر کشورها را در پیش 
بگیرد و در چارچوب منافع ملی با جهان 
بین الملل ارتباط داشته باشد، ممکن 

است درآمدهای دولت محقق گردد. 
درگیر جهالت اقتصادی هستیم

ایــن اقتصاددان گفــت: همه چیز 
بستگی به سیاست دولت دارد و به اعتقاد 
بنده مشکلی در جمهوری اسالمی ایران 
وجود دارد که موجب فشار بر توده های 
مردم به ویژه طبقات فقط و زحمتکش 
شــده این اســت که ما دارای جهالت 
اقتصادی هســتیم و تصــور دقیقی از 
وضعیت سایر کشــورهای دنیا نداریم. 
این در حالی اســت که اگر دولت ایران 
به دنبال منافع ملی باشد و تحت تاثیر 
تندروها قرار نگیرد، شرایط برای اقتصاد 

متفاوت خواهد شد. 
وی توضیح داد: تجربه نشــان داده 
هر زمان که تندروها در ایران به قدرت 
می رسند، بازارها را دچار اخالل می کنند 
از این رو باید سعی کنیم با سیاست ثبات 
بخشــی اقتصادی تعادل را به اقتصاد 
ایران را برگردانیم. سیاست ثبات بخشی 
اقتصادی یکی از نیازهای ضروری جامعه 
ایران است و اگر اتفاق بیفتد و اگر توازن 

در بودجه اتفــاق بیافتــد و تعادل در 
بازارهای اقتصادی تسری یابد، به حتم 

منتج به رشد اقتصادی خواهد شد. 
پازوکی گفت: اقتصاد ایران در شرایط 
فعلی نیازمند رشــد اقتصادی مستمر 
است و این رشــد زمانی اتفاق می افتد 
که ما با جامعه جهانی تعامل داشــته 
باشیم که این مساله با وادادگی و نوکری 
برای سایر کشورها متفاوت است بلکه 
شأن شایســته ملت ایران باید مد نظر 
باشد؛ بنابراین اگر خواهان تحقق اهداف 
برنامه ها و رشــد اقتصادی در کشــور 
هســتیم و تولید ملی افزایش یابد و به 
دنبال آن درآمد سرانه باال رود و به دنبال 
آن رفاه اجتماعی افزایش یابد، نیازمند 
اجرای سیاســت های تنش زدایی در 

اقتصاد هستیم. 
وی تاکید کرد: سیاست در ایران باید 
در خدمت اقتصاد، توسعه  و پیشرفت 
کشور باشــد نه عکس آن؛ در این میان 
سیاســت خارجی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. به نظر بنده سیاست 
خارجــی می تواند کمــک فراوانی به 

ثبات سازی اقتصاد در ایران کند. 
پازوکی ادامــه داد: فراموش نکنیم 
ایران طبق اهداف پیش بینی شــده در 
سند چشم انداز توسعه،  قرار بوده است 
به اصطالح شاگرد اول منطقه باشد اما 
نتوانست به اهداف دست یابد. در مقابل 
کشــورهای منطقه از جملــه امارات، 
عربستان سعودی، ترکیه، آذربایجان و 

... از ما پیشی گرفته اند. 
وی در توضیح ایــن مطلب اضافه 
کرد: عدم ثبات اقتصادی سبب شده تا 
حتی دشمنان ما و به ویژه اسرائیل نیز 
از شرایط کوچک شــدن اقتصاد ایران 
و گســترش ابعاد فقر روز به روز بیشتر 

خوشحال شوند. 
در زمین دشمن بازی نکنیم

پازوکی گفــت: نبایــد در زمین 
دشمن بازی کنیم و امروز اگر دولت 
ابراهیم رئیســی موفق شــود حتی 
از شــرکت های آمریکایــی بــرای 
سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت و 

پارس جنوبی دعوت کند به نفع ایران 
و اقتصاد کشور است. 

این کارشناس اقتصادی گفت: امروز 
قوای مقننه، مجریه و قضاییه با یکدیگر 
همسو و همفکر هستند و اگر در ماه ها و 
سال های آتی وضعیت مردم بدتر شود 
و رشد اقتصادی پایین بیاید و نابرابری 
بیشتر شــود، نمی توانند تقصیر را به 
گردن دشمن بیاندازند چرا که مسئول 

این شرایط ما هستیم.
وی تاکید کرد: بایــد کاری کنیم تا 
عظمت ایران دوبــاره بازگردد و باید به 

سمت توسعه حرکت کنیم. 
وی خطاب به سازمان برنامه و بودجه 
در تدوین بودجــه 1401 توصیه کرد: 
هزینه های غیر ضرور باید کاهش یابد 
و بر اساس فرهنگ قناعت در ارزش های 
اســالمی بودجه را تدوین، بررســی و 

تصویب کنند. 
او تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه 
نیز باید کاهش هزینه های غیرضروری را 
از خود آغاز کند به طوری که موسسات 
تحقیقاتی که در سال  های اخیر موازی با 
یکدیگر تشکیل شده و و هرکدام بودجه 
می گیرند باید هرچه زودتــر ادغام و یا 
تعطیل شوند زیرا این موسسات عمال 
فاقد کارایی هستند . برای نمونه به لزوم 
ادغام موسســه آینده نگری و نیاوران 
اشاره کرد که متعلق به سازمان برنامه 

بودجه است. 
وی توضیح داد : موسسه نیاوران در 
دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان اتاق 
فکر سازمان برنامه و بودجه تشکیل و 
در دولت احمدی نژاد به نهاد ریاســت 
جمهوری برده شد در حالی که این نهاد 
دارای موسسه تحقیقاتی و استراتژیک 
است. بنابراین این موسسات باید ادغام 
شــوند و این چنین کاهــش مخارج 
غیرضروری دولت در دســتور کار قرار 

می گیرد. 
پازوکی به نمایندگان مجلس برای 
بررسی بودجه 1401 نیز گفت: مجلس 
در بررســی بودجه 1401 باید از خود 
آغاز کند؛ سال گذشته صدها میلیارد 

تومان بودجه جــاری مجلس افزایش 
یافت که برای سال 1401 رشد بودجه 
مجلس باید برابر با صفر باشد. کاهش 
هزینه های غیرضرور دولت نیز باید در 
دستور کار مجلس قرار گیرد؛ پروژه های 
جدید به دولت تحمیل نکنند زیرا اتمام 
پروژه های عمرانی نیمــه کاره موجود 
در کشور در خوشبینانه ترین حالت به 

حداقل 25 سال زمان نیاز دارد. 
وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس 
باید معافیت های مالیاتی را حذف کنند 
زیرا بودجه جاری مملکت از محل اخذ 
مالیــات تحقق می یابــد بنابراین کل 
معافیت های مالیاتی باید لغو شود و هر 
کس  و هر سازمان و مرکزی که در این 
مملکت درآمــد دارد باید مالیات دهد. 
اکنون بیش از 40 درصد از اقتصاد ایران 
معاف از پرداخت مالیات هستند. دولت 
نیز باید حذف معافیت های مالیاتی را در 
بودجه بیاورد و مجلس نیز این موضوع را 

با جدیت پیگیری کند. 
پازوکی گفت: متاســفانه کشور را 
گران اداره می کنیــم و ضرورت دارد تا 

این روند تغییر کند.   

یک اقتصاددان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

بودجه ها همیشه روی کاغذ بدون کسری هستند!

خبر

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران 
گفت: بهینه کردن مصرف انرژی با افزایش قیمت 
حامل های آن یک دروغ بزرگ اســت. از بعد از 
انقالب 3000 برابر شــده است اما بهینه سازی 
مصرف سوخت انجام نشــده است. در سال 9۸ 
افزایش قیمت بنزین بین 5 تــا ۸ درصد بود اما 
شاهد تورم ۶۸ درصدی بودیم که تاثیر خود را بر 

قیمت دالر هم گذاشت.
به گــزارش ایلنا، آرش نجفــی گفت: بدون 

برنامه ریزی و رصد نباید هیچ افزایش قیمتی رخ 
دهد و ما مخالف هستیم. افزایش قیمت انرژی 
باید به صورت پلکانی انجام می شــد که در اثر 
صورت مشکالت کمتری ایجاد شده و حساسیت 

کمتر می شد اما متأسفانه جلوی آن گرفته شد.
وی اضافه کرد: سال 9۸ فوب خلیج فارس 
بهانه ای برای افزایش قیمت بود که در آن زمان 
قیمت در ایران از فوب خلیج فارس هم بیشتر 
شد. بعد به علت افزایش تورم و کاهش ارزش 

پول ملی قیمت آن به زیر 20 ســنت رسید و 
االن هم کمتر از 10 سنت است و دوباره به زیر 
فوب خلیج فارس رسیده ایم. بنابراین افزایش 

قیمت تاثیری ندارد و ما مخالف آن هستیم.
وی گفــت: یارانه هــا باید هدفمند شــود، 
اگــر یارانه ها به درســتی مدیریت می شــد ما 
می توانستیم طی 5 ســال 35 درصد از مصرف 
بــرق را کاهش دهیــم. اگر یارانه ها به ســمت 
شرکت های بهینه سازی انرژی می رفت ضمن 

ایجاد 1 میلیون اشتغال، بعد از 5 سال این سرمایه 
به سمت بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها 

رفته و پول اولیه هم برمی گشت.
مسیر معکوس جهان را رفتیم

او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: 
در ســال ۸9 یارانه با رقم 45 هزار و 500 تومان 
علی رغم مخالفت های ما تعریف شد. همه جای 
دنیا مردم را تشویق می کنند تا پول های خرد را 
جمع کرده و به پول توانمند تبدیل کنند تا بتوان 
به وســیله آن کار پیش برد. با این وجود دولت 
4200 میلیارد تومان را خرد و در جامعه توزیع 
کرد و منجر به افزایش نقدینگی شد.وی افزود: 
ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع 

نفت و گاز نتوانسته است که از اعتبارات خود در 
دنیا استفاده کند و ما چند ظرفیت مهم را در این 
راستا از دست داده ایم، اولین آنها موضوع نبود 
ســرمایه الزم و امکانات کافی برای استخراج و 
بهینه کردن چاه ها و مخازن نفتی است که یکی 
از مشکالت ما در این حوزه محسوب می شود. 
دلیل این موضوع نیز عدم بهره برداری از اعتبار 
بر اساس مخازن است که می توان از آن به عنوان 

ضمانت استفاده کرد.
وی افزود: همین فرایند غلط در مورد نحوه 
مذاکره و تعامــل با ســرمایه گذاران هم وجود 
دارد که باعث شده سرمایه گذاری مناسب برای 

صنعت نفت وجود نداشته باشد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران:

قیمت حامل های انرژی بعد از انقالب ۳۰۰۰ برابر شده است

خبر اقتصادی

 واکنش همتی به سخنان 
 مقامات دولتی در خصوص

 عدم استقراض از بانک مرکزی
 - یــن نال آ خبر
رییس کل اسبق بانک 
مرکــزی بــه اظهارات 
مقامــات دولتــی در 
خصوص عدم استقراض 

از بانک مرکزی واکنش نشان داد.
عبدالناصر همتی، در توییتی در صفحه شخصی 
خود اضافه کرد: اعالم شد که از شهریورماه هیچگونه 

اسقراضی از بانک مرکزی نبوده است.
او ادامه داد: خوب است بدانیم تامین کسری از 
طریق فشار به بانک ها وصندوق های آنها نیز منجر 
به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می شود 
که شده است. نتیجه استقراض غیرمستقیم و بسط 
پایه پولی است. وی تاکید کرد: آمارهای پولی پایان 

مهرماه مشخص می کند.
    

نامه خاندوزی به وزیر صمت 
درخصوص وصول مطالبات بانک ها

شادا- وزیر امور اقتصادی و دارایی در مکاتبه 
با وزیر صمت تاکید کرد کــه در صورت مواجهه با 
مواردی که وصول مطالبات بانک ها منجر به تعطیلی 
احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، جزئیات را 

به معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه اعالم کنید.
پیش از این، رئیس جمهــور نیز بر این موضوع 
تاکید کرده بود که بانک هــا نباید به هیچ عنوان به 
خاطر مطالبات خود حتی یک واحــد تولیدی را 
تعطیل کنند؛ ضمن اینکه بانک ها باید با توجه به 
امکانات خود، واحدهای تولیدی را هم که در اختیار 

دارند، فعال سازند.
    

ایران و سوریه توافقنامه تجارت 
آزاد امضا می کنند

مهر- رئیس سازمان 
توسعه تجارت از سفر آذر 
ماه وزیر صنعت به مسکو 
برای امضای توافق نامه 
تجارت آزاد با سوریه خبر 

داد.علیرضــا پیمان پاک با بیــان اینکه من خودم 
سابقه کار صادراتی دارم، گفت: باید برای صادرات 
برنامه مدونی طراحی شود که با هماهنگی بخش 
خصوصی و تعاونی باشد وگرنه هر برنامه ای بدون 
حضور بخش خصوصی در نظر گرفته شود، مانند 
همین برنامه هایی که در 40 ســال گذشته بوده، 
خواهد شد.وی افزود: ما در هفت ماه گذشته نقشه 
راه در حوزه توســعه تجارت تدوین کردیم و پس از 
انتخاب حجت االسالم رئیسی به ریاست جمهوری 
و سپس سید رضا فاطمی امین به وزارت صمت، این 
برنامه تقویت شــد و در حال حاضر عملیاتی شده 
است. در این برنامه آمده که چگونه منابع محدود را به 
کار بگیریم و از سوی دیگر هم با نهادهای حاکمیتی و 

بخش خصوصی همکاری کنیم.
    

صادرات عسل متوقف شد
ایلنا- رئیس هیات مدیره کانون صنعت زنبور 
عسل کشــور خاطر نشــان کرد: حذف استاندارد 
اجباری بر تولید عسل باعث توقف صادرات عسل 
شد.عفت رئیسی سرحدی با اشاره به دالیل توقف 
صادرات عسل، گفت: عسل ایران جزو طبیعی ترین 
عسل های تولید شده در جهان محسوب می شود که 

همواره مشتریان خاص خود را داشت.
وی خاطر نشان کرد: در سال 1399 زنبوداران 
موفق شــدند پس از 20 سال اســتاندارد عسل را 
اجباری کنند. اما بعد از گذشت ۶ ماه وزیر پیشین 
جهاد کشــاورزی، در آخرین جلسه شورای عالی 
استاندارد، با استاندارد اجباری عسل مخالفت کرد 

و این مسئله باعث توقف صادرات این محصول شد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که 
به چه دلیل وزیر خواهان حذف این استاندارد شد، 
گفت: بنا به شنیده های ما که نزدیک به واقعیت است 
وزیری که مسئول امنیت غذایی کشور است تحت 
تاثیر فشار شرکت های تولیدکننده عسل دست ساز 

با این استاندارد مخالفت کرد.
    

عربستان: بزرگترین صادرکننده 
هیدروژن جهان می شویم

ایســنا- عربستان ســعودی اعالم کرد یکی از 
اهداف کلیــدی پروژه گاز طبیعــی 110 میلیارد 
دالری، تولید هیدروژن آبی خواهد بود. شــاهزاده 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
گفت: ما در زمینه هیدروژن آبی بزرگترین ماجراجو 
هســتیم. ذخایر گازی فوق العــاده ای در جفوره 
وجود دارد کــه از آن برای تولید هیــدروژن آبی 
استفاده خواهیم کرد. عربستان سعودی می خواهد 

بزرگترین صادرکننده هیدروژن جهان شود. 

با گذشت چندین سال از ورود و دپوی هزاران 
خودرو به دلیل مواجه بــا ممنوعیت واردات ، با 
وجود صدور مصوبه ها و اقدام هایی که برای تعیین 
تکلیف آنها صورت گرفت، همچنان حدود 2249 
دستگاه در گمرک مانده است. اما به تازگی گمرک 
ایران طی گزارشی آخرین وضعیت خودروهای 
دپو شده را به وزارت اقتصاد اعالم کرده و خواستار 

تعیین تکلیف شده است.
به گزارش ایســنا، ماجرای خودروهای دپو 
شده به دولت گذشــته باز می گردد، زمانی که 
بیش از 12 هزار خودرو به گمرک و بنادر رسیده 
بود اما در سال 139۷ به دالیلی از جمله وضعیت 
ارز ، واردات خودرو ممنوع اعالم شد و صاحبان 
کاال که بخش عمده ای از آنها خودروها را با دریافت 
ثبت سفارش و مجوزهای قانونی وارد کرده بودند 

امکان تعیین تکلیف و ترخیص نداشتند.
بر این اســاس، رایزنی های بسیاری از سوی 
صاحبان کاال و دستگاه های مربوطه جهت تعیین 
وضعیت این خودروها صــورت گرفت تا این که 
در سال 139۷ هیات وزیران طی بخشنامه ای 

شرایط تعیین تکلیف خودروها را اعالم کرد که با 
توجه به محدود بودن زمان بار دیگر این مهلت تا 

اوایل سال 139۸ تمدید شد.
با توجه بــه این که همچنان تعــداد زیادی 
خودرو در گمرک باقی مانــده بود، در بهمن ماه 
سال 139۸ مجددا مصوبه تمدید و این روند در 
خردادماه ســال 1399 تا 2۶ شهریورماه تکرار 
شــد. اما بعد از آن دیگر هیچ تصمیمی در مورد 
خودروهای مانده در گمرک اتخاذ نشد و تاکنون 

دولت تصمیمی در رابطه با آن نگرفته است.
جزئیات مکاتبه گمرک با وزارت اقتصاد

این در حالی است که طبق تازه ترین گزارشی 
که معاون فنی گمرک ایران به وزارت اقتصاد در 
مورد خودروهای موجــود در گمرک ارائه کرده 
نشان می دهد که اعداد و ارقام همچنان تغییری 
نداشته است؛ به طوری که مجموع خودروهای 
وارداتی 12 هزار و 2۶1 دســتگاه بوده که طی 
مصوبات صورت گرفته 10 هزار و 12 دســتگاه 

ترخیص و 2249 دستگاه ترخیص نشده است.
طبق این گــزارش، با مصوبه دی  ماه ســال 

139۷ هیات وزیران ۶۶53 دســتگاه به همراه 
500 دستگاه آمبوالنس ترخیص شده است.

همچنین براســاس مصوبه بهمن ماه سال 
139۸، 2۸59 خودرو ترخیص شــده بود که 
وضعیت آن حاکی از آن اســت که از این میزان 
1000 دســتگاه برای شــرکت کرمان موتور، 
1۷0 دســتگاه اظهار و ترخیص، 145 دستگاه 
خودروهای اروندی، چهار دســتگاه ســهمیه 
جانبازان، 1200 دســتگاه با دســتور مرجع 
قضایی و 340 دستگاه مربوط به سایر اشخاص 
و اظهارات قبلی بوده اســت.اما از خودروهای 
باقی مانده می توان به 51 دستگاه خودروی زیر 
2500 سی سی که اظهار شده اما تا پایان مصوبه 
بهمن ماه ســال 139۸ پروانه نشده است اشاره 
کرد. همچنین ۸2 دستگاه در گمرک خرمشهر 
که ۷3 مورد سفارش آمریکا و 9 دستگاه باالی 
2500 سی سی اســت.100 خودرو نیز باالی 
2500 سی سی در گمرک وجود دارد و 10۸9 
خودرو در مراجع قضایی در حال پیگیری است 
که البته در مورد برخی متهمان دادنامه مبنی 

بر ترخیص خودرو صادر شده است.در رابطه با 
92۷ دستگاه نیز که زیر 2500 سی سی هستند 
مشکل ثبت سفارش وجود دارد و این خودروها 
فاقد ثبت سفارش هستند.معاون فنی گمرک در 
این مکاتبه به وزارت اقتصاد اعالم کرده که با توجه 
به پایان مهلت ماندگاری این خودروها برای اکثر 
آنها اظهارنامه متروکه تنظیم و در اختیار سازمان 
اموال تملیکی قرار گرفته است، از سویی دیگر 
به جریان خودروهای فاقد ثبت سفارش اشاره 
و اعالم کرده اســت که با توجه به مصوبه هیات 
وزیران در سال 139۸ و استنباط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از مصوبه صادره، ثبت سفارش 
برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت وارد شده 

بودند صادر نشده است.
براین اســاس، امکان اظهار انجام تشریفات 

گمرکی و ترخیص خودروها وجود ندارد.
پیشنهادهای قبلی به جایی نرسید

جریان خودروهــای دپو شــده در حالی از 
دولت گذشته به این دولت منتقل می شود که 
اما و اگرهای بســیاری در موزد تعیین وضعیت 
آنها وجود داشــت و ســالها ایــن خودروها در 
وضعیت نامطلوب هوایی در بنادر قرار داشتند، 
البته در پایان دولت دوازدهم پیشــنهادهایی 

مبنی بر تعییــن تکلیف ایــن خودروها وجود 
داشت ؛ به طوری که در مقطعی سازمان اموال 
تملیکی پیشــنهاد واگذاری 1500 دستگاه را 
به مناطق آزاد مطرح کرد اما در جریان بررسی 
در کمیسیون اقتصادی دولت اینگونه پیشنهاد 
شــد که تمامی خودروها تعیین تکلیف شوند؛ 
به طوری که خودروهای زیر 2500  ســی سی 
به شرط فروش در داخل کشــور واگذار شوند 
،همچنین خودروهای لوکــس و باالی 2500 
سی ســی با توجه به عدم امکان ورود به داخل 
کشور به مناطق آزاد وارد و تردد کنند و در رابطه 
با خودروهای آمریکایی نیز که نمایندگی ندارند 
امحای فنی مطرح بود.با این وجود دولت به پایان 
رسید و هیچ تصمیم درباره وضعیت خودروها 
اتخاذ نشد و اکنون با گذشت چند ماه از ورود دولت 

جدید نیز هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

تداوم سرگردانی لوکس های خاک خور در گمرک

امروز قوای مقننه، مجریه 
و قضاییه با یکدیگر همسو 

و همفکر هستند و اگر 
در ماه ها و سال های آتی 

وضعیت مردم بدتر شود و 
رشد اقتصادی پایین بیاید 

و نابرابری بیشتر شود، 
نمی توانند تقصیر را به 

گردن دشمن بیندازند چرا 
که مسئول این شرایط ما 

هستیم
محمد میرزایی


