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اقتصاد

چهارشنبه  2آذر  1401سال هفتم شماره 2068

خبر
صعود چند پلهای قیمت خودروها در
بازار طی یکماه

روند قیمتها در بازار خودرو طی یک ماه اخیر نشــان
میدهد که بازار با افزایش قیمت قابل توجهی طی این
مدت روبهرو بوده اســت.به گزارش ایســنا ،بررسی بازار
خودرو در ماه آبان نشان میدهد که قیمت پرتیراژهای
داخلی  ۱۰تا  ۶۰میلیون تومان ظرف این یکماه افزایش
یافته است؛ البته که هایما  ۱۳۵میلیون تومان افزایش
قیمــت را تجربه کرده اســت .این در حالی اســت که
فروشــندگان همچنان از عرضه خودروها امتناع کرده و
قیمتها را باال میبرند و بازار در باالترین حالت رکود قرار
دارد.در محصوالت ایرانخودرو ،کمترین میزان افزایش
قیمت  ۱۷میلیون و بیشترین  ۶۰میلیون تومان است.
البته که همانطور که اشــاره شد ،هایما  S۷توربوپالس
تولیدی امسال  ۱۳۵میلیون تومان و هایما  S۷تولیدی
پارسال  ۱۰۵میلیون تومان گران شده است.در محصوالت
سایپا اما شیب افزایش قیمتها مالیمتر است و در این
بازه یکماهه ،قیمت خودروها بین  ۴تا  ۳۰میلیون تومان
ت خودروهای
افزایش یافته است.مقایســه آخرین قیم 
ت طی
پرتیراژ در آبان ماه و همچنین میزان افزایش قیم 
این مدت به شــرح زیر است:گفتنی است که در آخرین
روز آبان ماه (دوشنبه) ،تعداد یک هزار دستگاه پژو ۲۰۷
با میانگین قیمتی  ۳۴۲میلیون و  ۸۴۲هزار و  ۴۰۰تومان
در حدود یک ســاعت رقابت ،در بورس کاال معامله شد؛
این در حالی است که یک روز پیش از آن (یکشنبه ٢٩
آبان) ،پژو  ۲۰۷با قیمتی حدود  ۴۴۰میلیون تومان در
بازار قیمتگذاری شده بود .با احتساب  ۱۳درصد مالیات
و عــوارض و نیز چهار میلیون و  ۳۷۱هزار تومان هزینه
ثابت که به مبلغ معامله اضافه میشود ،خرید پژو ۲۰۷
از بورس کاال به طور میانگین برای خریداران حدود ۳۹۲
میلیون تومان تمام شده است .البته باید توجه داشت که
خودروهای عرضه شــده در بورس کاال تحویل سه ماهه
بــوده ( ۳۰بهمن) که هزینه خواب پــول آن بر مبنای
نرخ سود سپرده بانکی حدود  ۲۰میلیون تومان برآورد
میشود؛ با این حساب میتوان گفت خرید این خودرو از
بورس کاال حدود  ۲۸میلیون تومان برای متقاضیان آن
سود داشته است.

کدام بانکها بیشتر وام دادند؟

بررسیها نشان میهد که بانکها و موسسات اعتباری
کشور تا پایان مرداد سال جاری  ۱۰درصد بیشتر از پایان
ســال قبل وام دادهاند.به گزارش ایسنا ،طبق اطالعات
منتشر شده از ســوی بانک مرکزی تسهیالت اعطایی
بانکها و موسسات اعتباری تا پایان مرداد امسال ،معادل
 ۳۸۹۵.۶هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال
گذشته با رشد  ۱۰درصدی مواجه شده است.همچنین،
تســهیالت قرضالحســنه  ۹.۸درصد از کل تسهیالت
اعطایی بانکها و موسســات اعتباری قرضالحســنه را
تشــکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیالتی بانکها
مربــوط به مرابحه با  ۳۶.۲درصد و فروش اقســاطی با
 ۱۵.۷درصد است.از نظر عددی نیز ،در پایان مرداد سال
جاری  ۳۳۸هزار میلیارد تومان از کل تسهیالت اعطایی
بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که
این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۲۳.۹ ،درصد
رشد را نشان میدهد.
عملکرد بانکهای تجاری در وامدهی
از ســوی دیگر ،بانکهای تجــاری در کل  ۸۲۲.۸هزار
میلیارد تومان تســهیالت پرداخت کردهاند که با رشد
 ۱.۹درصدی مواجه شــده و سهم وامهای قرضالحسنه
از این میزان تســهیالت  ۹۹.۷هزار میلیارد تومان است
که اعطای این وام از ســوی بانکهای تجاری در پایان
سال گذشته  ۱۴.۹درصد افزایش یافته است.گفتنی است
 ۱۲.۱درصد از وامهای بانکهای تجاری را قرضالحسنه
تشــکیل میدهد .در بانکهای تجاری کشور نیز ،سهم
عمده تسهیالت پرداختی مربوط به تسهیالت مرابحه با
 ۳۴درصد معادل  ۲۷۹.۷هزار میلیارد تومان بوده است.
عالوه بر این ۱۸.۱ ،درصد تســهیالت بانکهای تجاری
به رقم  ۱۴۹هزار میلیارد تومــان در پایان مرداد ماه به
تسهیالت فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم
در اسفند سال قبل  ۱۵۲.۹میلیارد تومان بوده است .به
صورت کلی ،سهم عمده تسهیالت پرداختی بانکهای
تجاری در پایان مرداد امسال به مرابحه ،فروش اقساطی و
قرضالحسنه اختصاص یافته است.
بانکهای تخصصی چقدر وام قرضالحســنه
دادند؟   
همچنین ،بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در پرداخت
تسهیالت تا پایان مرداد ســال جاری نشان دهنده این
است که تسهیالت اعطایی با  ۱۵.۲درصد افزایش از رقم
 ۵۰۰.۶هزار میلیارد تومان به عدد  ۵۷۶.۷هزار میلیارد
تومان رسیده که ســهم تسهیالت قرضالحسنه از این
میزان تسهیالت اعطایی بانکهای تخصصی معادل ۳۱.۲
هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش  ۲۲.۶درصدی در
مقایسه با پایان سال قبل مواجه شده است.
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ت خبری سکانداران اقتصادی
روایت «همدلی» از ارقام اقتصادی در نشس 

تورم و نقدینگی همچنان درگیر سیاستهای آزمایشی
همدلی| تــورم ،نقدینگــی ،واردات دارو ،بودجه
عمرانی ،از مهمترین محورهای نشست روز سهشنبه
وزیر امور اقتصــاد و دارایی بود .در این میان تورم و
نقدینگی بیشتر از همیشه مورد تاکید قرار گرفت که
از دالیل آن میتوان اتفاقات یک دهه اخیر را عنوان
کرد .واقعیت این اســت که طی  10سال گذشته
بدترین دهه اقتصاد ایران نه فقط به دلیل رشد فقر و
کاهش سطح رفاه طبقه متوسط که بدترین دهه به
دلیل میزان تورم نیز در کشور رخ داد و حاال نیز در
حالی که هنوز هیچ یک از وعدههای دولت سیزدهم
محقق نشده ،بانک مرکزی همچنان یکی از اهداف
اصلی خود را کنترل رشد نقدینگی و کاهش تورم
تعیین کرده .برآوردها نشان میدهد میانگین تورم
کشور از ســال  97تا  1401حدود  39درصد رشد
کرده؛ این یعنی در شــاخص تورم که چکیده نمره
سیستم حکمرانی اقتصادی اســت و تاثیراتش بر
معیشت غیرقابل انکار است ،تقریبا  100درصد بدتر
از وضع دهههای گذشته هستیم .این گزارشها در
حالی است که بنا بر تحلیلهای موجود در رسانههای
اصولگرا ،کارنامه دولت رئیسی در مهار تورم موفق
اســت و منتقدان دولت از آمار روایت تحریف شده
منتشر میکنند .اما وقتی کار کنترل تورم و نقدینگی
بــه یکی از برنامههای اصلــی بانک مرکزی تبدیل
میشود میتوان نتیجهگیری کرد که شاخصهای
اقتصــادی همچنــان در وضعیــت نامطلوبی قرار
گرفتهاند .چند وقت پیش هم بانک مرکزی گزارش
«تحلیل تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات این بانک
در مهر ماه  »1401را منتشر کرد که بر این اساس
نقدینگی از  690.7همت در ماه شهریور به 712.9
همت در ماه مهر رسید .بررسی تحوالت تورم ماهانه
شاخص کل کاالها و خدمات مصرفی در سال جاری
نشان میدهد تورم ماهانه شاخص کل مصرفکننده
در مهرماه ســال جاری با  0.3واحد درصد افزایش
نسبت به ماه شــهریور ( 2.6درصد) به  2.9درصد
رسید .تورمهای نقطه به نقطه و دوازدهماهه شاخص
کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مهرماه سال
جاری نیز بهترتیب ارقام  44.7و  39.6درصد را ثبت
کرد که نسبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب
معادل  0.2و  0.1واحد درصد کاهش نشان میدهد.
در همین زمینه برنامه دولت برای پایش نقدینگی و
کنترل تورم به تازگی اعالم شده که نشان میدهد
بانک مرکزی هدفگذاری رشــد نقدینگی خود را
مشــخص کرده که به بانکها ابالغ میشود و بانک
مرکزی در این جلســات از پایش نقدینگی گزارش
میدهد.
نقدینگی باید کاهش یابد
بر اساس گزارشهای موجود ،سخنگوی اقتصادی
دولت روز سهشنبه در نشست خبری ماهانه درباره
اینکه با توجه به اینکه پرداختها در ماههای پایانی
سال بیشتر میشود ،برنامه دولت برای جلوگیری از
افزایش تورم در ماههای پایانی سال چیست ،گفت:
کمیته و کارگروهی که با دستور رئیس جمهور در
پایش تورم ایجاد شد با حضور معاون اول جلساتی
تشکیل میشود و دستگاهها گزارش عملکرد خود
را ارائــه میدهنــد.وی ادامــه داد« :بانک مرکزی
هدفگذاری رشــد نقدینگی خود را مشخص کرده
که به بانکها ابالغ می شود و بانک مرکزی در این
جلسات از پایش نقدینگی گزارش میدهد .برخی
دستگاهها در زمینه مصوبات عقبماندگی داشتند
و ایــن انحراف به آنان تذکر داده شــده که  ۱۵روز
بعد در جلسه باید انحرافات و عقبماندگی را جبران
کنند که ایــن اقدامات در ماههای آینده تاثیر خود
نشان میدهد» .سید احسان خاندوزی افزود«:اجرای
طرح کاالبرگ الکترونیکی طــی روزهای آینده به
طور آزمایشــی در یکی از استانهای جنوبی کشور
آغاز میشــود .به محض اینکه ایــن طرح به طور
آزمایشــی برای کل مردم این اســتان با موفقیت
اجرا شود ،میتوان برای کل کشور نیز آن را تعمیم
داد».خاندوزی با تاکید بر اینکه این طرح مشــکلی
از نظر تامین منابع ندارد ،خاطر نشان کرد« :منابع
آن از طریــق نظام یارانه که ماهانه  ۲۸هزار میلیارد
تومان است ،تامین مالی میشــود» .وی ادامه داد:
«نظام کاالبرگ الکترونیکی مشکلی در زمینه تامین
مالی ندارد اما چون نظام پرداخت یارانه برای جمعیت
زیــادی از مردم اثر میکنــد ،الزم بود دولت درباره
آماده بودن زیرســاخت فنی آن مطمئن شــود که
تغییر مدیریت در وزارت کار قدری در بهره برداری
این پروژه تاخیر انداخت».
تخصیص سه میلیارد دالر ارز برای واردات
دارو
سخنگوی اقتصادی دولت از تخصیص بیش از سه

میلیارد دالر ارز برای واردات مواد اولیه دارو و برخی
داروها خبر داد و گفت« :عالوه بر تخصیص ارز برای
رفع فوری مشکالت صنعت دارو ،ثبت سفارش اقالم
مرتبط با آن نیز با فوریت و ظرف  ۲۴ساعت انجام
و تعیین تکلیف میشود» .وی با اشاره با مشکالت
اخیر در حوزه تخصیص ارز برای دارو گفت« :اقدامات
خوبی در این زمینه انجام شد و رئیس بانک مرکزی
اعالم کرد که بیش از سه میلیارد دالر برای واردات
مواد اولیه دارو تامین شده است».
کاهش تورم تولید در بخش صنعت
وی در ادامه با ارایه گزارشی از شاخصهای اقتصادی
کشور اظهار داشت« :تورم فصلی بخش صنعت در
تابســتان  ۱۴.۸درصد کاهش یافته و به منفی ۲.۳
درصد رســیده است که نشان دهنده نه تنها ثبات
بلکــه کاهش در قیمت کاالهای صنعتی اســت».
خانــدوزی با یادآوری اینکه تــورم تولید کننده در
حوزه صنعت و معدن در فصل تابســتان نسبت به
بهار امسال بهبود یافته است ،ادامه داد«:تورم نقطه
به نقطه بخش صنعت تابستان نیز نسبت به تابستان
پارســال  ۱۶.۲درصد و تورم ساالنه بخش صنعت
در تابســتان  ۷.۶درصد کاهش یافته اســت».وزیر
اقتصاد تاکید کرد«:در حوزه معدن نیز تورم فصلی
تولیدکنندگان در بخش معدن  ۹.۴درصد کاهش
یافتــه و تورم نقطه به نقطه این بخش  ۱۴درصد و
تورم ساالنه  ۲۱.۷درصد کاهش پیدا کرده است».وی
افزود«:این امر نشان میدهد در سمت تولیدکنندگان
حوزه صنعت و معدن شــاهد کاهش هســتیم که
امیدبخش هســت که در فصول پاییز و زمســتان
شــاهد کاهش قیمتها خواهیم بود».خاندوزی در
عین حال تورم فصلی در بخش خدمات را افزایشی
دانســت و اظهار داشت« :این شاخص از  ۲.۴درصد
در بهار به  ۱۶.۲درصد در تابستان افزایش پیدا کرده
است».وی خاطر نشان کرد :زمانی که این شاخصها
منتشر شد برخی صاحبنظران آن را نوعی رکود در
بخش صنعت و معدن دانستند ،اما شاخصهای رکود
و رونق با کاهش تورم متفاوت اســت و گزارشهای
تولید کاالهای صنعتی و معدنی نشان میدهد که
در نیمه نخســت امسال شرکتهای معدنی بزرگ
 ۱۲.۷درصد و شرکتهای صنعتی بزرگ  ۵.۳درصد
افزایش تولید داشتهاند و میزان فروش آنها نیز در
هفتماهه امسال  ۹.۹درصد بیشتر شده است».وی
در عین حال یادآور شد«:کنترل تورمی روند تدریجی
دارد و اگر بخواهیم در مدت کوتاهی تورم را به میزان
قابل توجهی کاهش دهیم و تکرقمی کنیم  ،تولید
با چالــش و رکود مواجه خواهد شد».ســخنگوی
اقتصادی دولت با اشــاره به اینکه تورم تولیدکننده
بخش صنعت از  ۴۶.۳درصد در فصل بهار به ۳۰.۱
درصد در تابستان رسیده است ،اظهار داشت«:درصد
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت
در چهار فصل منتهی به این فصل تابستان نسبت
به دوره مشــابه سال قبل  ۴۰.۴درصد است که ۷.۶
درصد نسبت کاهش نشان میدهد».
رشد  ۶۸۰درصدی فروش کاالهای متروکه
خاندوزی درباره اقدامات انجام شده تعیین تکلیف
اموال تملیکی اظهار داشــت«:در هفتماهه امسال
انهــدام کاالی قاچاق  ۴۷۰درصد و فروش کاالهای
متروکه  ۶۸۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش داشته است».ســخنگوی اقتصادی دولت
گفت«:تالش ویــژهای که اموال تملیکی و ســایر
دستگاههای مرتبط در حوزههای قضایی انجام دادند
موجب شده است که در هفتماهه اول امسال نسبت
به مدت مشابه سال گذشــته  ۴۷۰درصد افزایش
انهدام رشد کاالهای قاچاق داشته باشیم ضمن آنکه
در حوزه افزایش فــروش کاالهای متروکه و اموال

تملیکی با رشــد مواجه ایم که رشد  ۶۸۰درصدی
را شاهدیم».وی این رشــد را جهش خیلی بزرگ
توصیف کرد و بیان داشت«:این رشد و فعالیت پس از
بازدید رئیس جمهور از انبارهای تملیکی در مهر سال
 ۱۴۰۰و دستور ایشان مبنی بر تغییر ساختار سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی رخ داد».خاندوزی
تغییر ســاختار در حوزه انبارها و اموال تملیکی را
موجب چاالکی و خالی شــدن انبارها در راســتای
تعیین تکلیف کاالها برشمرد و گفت«:تولیدکنندگان
و افرادی که در مسیر کاالهای متروکه و رسوبی قرار
داشتند؛ سریعتر تعیین تکلیف شدند که این حرکت
با سرعت باال ،در این حوزه کم سابقه است».
بودجه عمرانی صــرف هزینههای جاری
نمیشود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از محل بودجه عمرانی برای
هزینههای جاری استفاده نمیشود ،ادعای اختصاص
بودجه عمرانی برای افزایش حقوق کارکنان دولت را
رد کرد و گفت ۲۶۰« :هزار میلیارد تومان کل بودجه
عمرانی  ۱۴۰۱است که  ۴۰هزارمیلیارد تومان در ۶
ماه نخســت و  ۴۰هزار میلیارد تومان هم در دوماه
اخیر اختصاص یافت .تفکیک حسابهای شخصی
از غیرشخصی هم از شــهریور شروع شد و قدم به
قدم ادامه دارد» .وی درباره گالیه های پیمانکاران
و فعاالن اقتصادی در خصوص تخصیص پروژههای
عمرانــی ،اظهار داشــت۴۰«:هزار میلیــارد تومان
کل تخصیــص بود که در دو ماه گذشــته  ۴۰هزار
میلیارد تومان دیگر هم اختصاص یافت».خاندوزی
درباره صدور مجوز الکترونیکی و چگونگی برخورد با
متخلفان گفت«:این قانون مصوب مجلس است اگر
دستگاهها در ثبت صدور مجوزها کوتاهی کنند خود

درگاه ملی باید این اقــدام را انجام دهند و آذر ماه
یعنی در همین درمــاه درگاه ملی این کار را انجام
خواهد داد».
افزایش بودجه اشتغال به  ۴۶هزار میلیارد
به گفته خاندوزی ،بودجه اشتغال از یک هزار و ۳۰۰
میلیارد تومان بودجه اشــتغال در ســال  ۱۳۹۹به
۴۶هزار میلیارد تومان در سال  ۱۴۰۱افزایش یافته
است.وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور درباره اینکه
آیا قرار است اصالحات اقتصادی و سیاسی در جامعه
انجام شود ،گفت« :درباره تحوالت سیاسی سخنگوی
دولت توضیح خواهد داد اما در حوزه اقتصادی ،اساسا
سند تحول دولت را با فصل چرخشهای تحولآفرین
آغاز کردیم که این اقدامات مشــخص نقطه عطفی
اســت که دولت بر اســاس آن میگوید در  ۴سال
خدمت چه اقداماتی انجام داده است» .وی با اشاره به
تدوین سند برنامه هفتم توسعه ،اعالم کرد که ابعاد
تحوالت اقتصادی با تدوین این برنامه و الیحه بودجه
 ۱۴۰۲تشریح خواهد شد.سخنگوی اقتصادی دولت
در پاســخ به اینکه چرا مالیات بر عایدی سرمایه و
مجموع درآمد انجام نمیشود و چگونگی پیگیری
دولت و مجلــس در این زمینه تصریح کرد« :طرح
مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات بر سوداگری و
داللی است ،جزو طرح هایی است که موجب کاهش
انگیزه برای نقدینگیهای غیرمولد و سفتهبازی در
کشور میشــود».وی با یادآوری اینکه  ۱۶۰کشور
دنیا این قانــون را مصوب کردند و مــا هم باید از
تولیدکنندگان حمایت کنیم ،اظهار داشت« :جزئیات
این طرح امسال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی
شد و در دستور کار مجلس نیز قرار دارد و به محض
تصویب ،دولت آن را اجرایی خواهد کرد» .خاندوزی
ادامــه داد« :خرداد امســال طرحی بــه نام قانون
مالیاتهای مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شده و
آماده ارســال به کمیسیون اقتصادی دولت است».
وزیر اقتصاد اظهار داشت« :اختالف نظر یا تعارضی
در این زمینه وجود ندارد».
درخواســت از مجلس درباره اصالح روند
بررسی بودجه
خاندوزی در پاسخ به این سوال ایرنا که نظر دولت
نســبت به طرح تفکیک بررســی احکام و بودجه
الیحه بودجه و دومرحله ای شدن آن ،اظهار داشت:
«سازمان برنامه و بودجه در ساختار بودجه اصالحاتی
وارد کرد و درخواستم این است آنانی که در طراحی
این طرح نقش دارند ،در مسیر همین کمیسیون و
سازمان برنامه و بودجه باشد».
وی در عین حال خاطرنشان کرد« :اما درمجموع از
هر اقدامی که باعث شفافیت مالی باشد و به واقعی تر
شدن بودجه کمک کند حمایت میکنیم»

خبر
برای کاهش حقوق گمرکی

قانون و مجری آمادهاند ،فهرست کاالها
اعالم نشده است!

درحالی که برخی فعاالن اقتصادی از اجرایی نشدن
کاهش حقوق گمرکی گالیه دارند ،گمرک اعالم کرد
که اجرایی شدن این موضوع در گروی ارائه فهرست
کاالها از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.
به گزارش ایســنا ،اواخر مهرماه بود الیحه کاهش
«نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه ،واسطهای ،اجزاء و
قطعات و ماشــین آالت و تجهیزات» به یک درصد
به تایید شــورای نگهبان رســید.این الیحه به این
دلیل تصویب شــد که افزایش نرخ مبنای محاسبه
تعرفــه ،افزایش مضاعف مالیات بــر ارزش افزوده
کاالهــای وارداتی را در پی داشــته که در مجموع
باعــث افزایش هزینههای تولیــد ،افزایش قاچاق،
افزایش نیاز به نقدینگــی ،کاهش تولید و افزایش
تورم میشد .به همین دلیل وزیر صمت در نامهای
به رئیس جمهور ،خواســتار کاهش حقوق گمرکی
برای مواد اولیه ،واســطهای ،اجزا ،قطعات ،ماشین
آالت و تجهیزات که با احتســاب ســود بازرگانی،
حقــوق ورودی آنها حداکثر  ۱۰درصد بوده به یک
درصد شــد.با این حال و درحالی که از ســوم آبان
نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارو،
شیرخشک اطفال و تجهیزات و ملزومات پزشکی و
توانبخشــی به یک و دو درصد کاهش یافته است،
همچنان فعاالن اقتصادی از عدم اجرایی شدن این
موضوع گالیه دارند.
وزارت صمت فهرســت بدهد ،قانون اجرا
میشود
در این راســتا و بر اساس اطالعاتی که گمرک در
اختیار ایســنا قرار داده است ،وزارت صمت هنوز
فهرســت کاالهایــی که مشــمول کاهش حقوق
گمرکی میشــوند را در اختیار گمرک قرار نداده
اســت .درحالی که وزارت بهداشــت لیست این
کاالهــا را اعالم کرد و در پــی آن نرخ مالیات بر
ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارو ،شیرخشــک
اطفال و تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی
به یک و دو درصد کاهــش یافت .گمرک مجری
بخشنامهها اســت و هر زمانی که وزارت صنعت،
معــدن و تجارت گروههای کاالیــی را اعالم کند،
گمــرک آن را اجرایی خواهد کرد.بر اســاس این
اطالعات ،گمــرک تا کنون دو نامه در راســتای
موضــوع مذکور به اداره کل مقــررات صادرات و
واردات وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز ارســال
کرده و خواهان اعالم فهرست کاالها از سوی این
وزارتخانه شــده اما تا کنون نتیجهای نداشــته
اســت.بنابراین و درحالی که مجلس این قانون را
تصویب و به دولت ابالغ کرده اســت ،تا زمانی که
فهرست کاالها از ســوی وزارت صمت به گمرک
اعالم نشود قانون مجلس قابل اجرا شدن نیست.

