
»معموال در چنین شرایطی دولت ها سعی می کنند هزینه های 
خود را کاهش دهند که این اتفاق در الیحه بودجه سال ۹۸ 
رخ نداده است. دولت می توانست مدیریت هزینه کند و خیلی 
از دستگاه های موازی را حذف کند و پایه های جدید مالیاتی 
تصویب کند، اما هیچکدام از این ها را انجام نداده است و حتی 
در برخی موارد به هزینه های خود هم افزوده است. در چنین 
کارمندان  نمی تواند دستمزد های  که  است  معلوم  شرایطی 

دولت را متناسب با شرایط موجود افزایش دهد.«
فرارو- یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: »معموال در اقتصاد 
سعی می شود که دستمزد ها به صورت یکسان افزایش پیدا کند. 
به گونه ای عمل می شود که رشد دستمزد در بخش  بعضا  البته 
کارگری بیشتر باشد. یعنی در اقتصاد به ویژه در شرایطی که با 
مشکالت عدیده ای مواجه هستند، رشد دستمزد کارگران بیشتر از 
رشد دستمزد کارمندان است. زیرا بهم ریختگی وضعیت اقتصادی 
در کشور، شرایط معیشتی کارگران را بیشتر از کارمندان تحت الشعاع 
قرار می دهد؛ لذا سوال کلیدی این است که اگر قرار باشد دستمزد ها 
۲۰ درصد افزایش داشته باشد، آیا بخش خصوصی توان پرداخت 
این دستمزد ها را خواهد داشت یا خیر؟ یا اصال زیر بار این افزایش 

خواهد رفت یا خیر؟«
 جزئیاتی جدید از حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۸

وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد طی گفتگو با فرارو در خصوص 
کشمکش ها بر سر میزان افزایش دستمزد ها در سال ۹۸ عنوان کرد: 
»ما در کشور حدود ۲۴ میلیون شاغل داریم و از این تعداد حدود ۵/۲ 
میلیون نفر شاغل دولتی هستند و حدود ۲ میلیون هم بازنشسته 
داریم. اما مابقی در بخش خصوصی و غیر دولتی کار می کنند. یعنی 
جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر شاغل غیردولتی در کشور داریم. 
خب با این وضعیت که ما نمی توانیم دو رویه برای دستمزد داشته 
باشیم. طبیعتا شورای دستمزد باید به گونه ای عمل کند که نوعی 
یکسان سازی در خصوص رشد حقوق در بخش دولتی و غیردولتی 

ایجاد شود.«
وی تصریح کرد: »یعنی فرض کنید االن دولت حقوق و دستمزد 
پرسنل خود را ۲۰ درصد افزایش دهد، حاال این سوال پیش می آید 
که حقوق کارگران و کارمندان غیر دولتی چقدر باید افزایش پیدا 
کند؟ خب دولت و مجلس که نمی تواند به بخش خصوصی یک 
افزایش دستمزد را تحمیل کند. زیرا بخش خصوصی معتقد است 
که با توجه به بحران پیش آمده و مشکالتی که در اقتصاد کشور 
وجود دارد، توانایی افزایش غیرمعقول دستمزد ها را ندارم و از یک 
اگر دولت  این وضعیت  پرداخت کنم. در  نمی توانم  بیشتر  حدی 
دستمزد های کارمندان دولتی را باال ببرد، اما افزایش دستمزد بخش 
غیردولتی کمتر از آن باشد، اصال به صالح اقتصاد نیست، زیرا یک 

عدم توازن در کشور ایجاد می کند.«
 مارپیچ تورم و دستمزد ها!

او افزود: »معموال در اقتصاد سعی می شود که دستمزد ها به صورت 
یکسان افزایش پیدا کند. البته بعضا به گونه ای عمل می شود که رشد 

دستمزد در بخش کارگری بیشتر باشد. یعنی در اقتصاد به ویژه 
در شرایطی که با مشکالت عدیده ای مواجه هستند، رشد دستمزد 
کارگران بیشتر از رشد دستمزد کارمندان است. زیرا بهم ریختگی 
وضعیت اقتصادی در کشور، شرایط معیشتی کارگران را بیشتر از 
کارمندان تحت الشعاع قرار می دهد؛ لذا سوال کلیدی این است که 
اگر قرار باشد دستمزد ها ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، آیا بخش 
خصوصی توان پرداخت این دستمزد ها را خواهد داشت یا خیر؟ یا 

اصال زیر بار این افزایش خواهد رفت یا خیر؟«
این استاد دانشگاه تاکید کرد: »زیرا همانطور که می دانید اگر قرار 
باشد بیش از حد به بخش خصوصی فشار وارد شود، آن ها تصمیم 
می گیرند تبعیت کنند، اما دست به تعدیل نیرو خواهند زد. یعنی 
اینگونه به تعداد افراد بیکار کشور هم افزوده خواهد شد یا منجر 
به تعطیلی بنگاه ها می شود. دلیلش هم این است که ما در شرایطی 
قرار داریم که بنگاه های ما با مشکالت بسیار عدیده و گسترده ای 
مثل افزایش قیمت موارد اولیه و... مواجه هستند و یک بخشی از 
این بنگاه ها اصال دیگر نمی توانند هزینه هایشان را تقبل کنند. زیرا 
فروششان کاهش پیدا کرده است و در آینده هم این روند افزایش 

بیشتری خواهد داشت.«
شقاقی ادامه داد: »باید در نظر داشته باشیم که میانگین تورم 
تا پایان سال ۹۷ به ۲۵ درصد خواهد رسید. البته اقالم ضروری 
افزایش قیمتی به مراتب باالتری را تجربه کردند و حتی بعضا با ۵۰ 

درصد افزایش مواجه شدند. به عبارتی قدرت خرید مردم تا حدود 
۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. حاال یکی از روش ها این است که 
دولت دستمزد ها را متناسب با تورم یا متناسب با کاهش قدرت خرید 
باال ببرد. زیرا می دانید که تورم نقطه به نقطه که در آذرماه اعالم شد 
طبق اعالم بانک مرکزی ۴۲ درصد بود که البته مرکز آمار آن را ۳۷ 
درصد اعالم کرد. حاال اگر دولت تصمیم بگیرد خیلی غیرمتعارف و 
بر اساس کاهش قدرت خرید، دستمزد ها را باال ببرد باید یک افزایش 
۵۰ درصدی اعالم کند. وضعیت بخش غیردولتی را که تشریح کردم 
حاال در بخش دولتی اگر قرار بر این شود، منابع تامین این هزینه از 

کجا خواهد بود؟!«
 پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق کارگران چیست؟

وی افزود: »در حال حاضر که من با شما صحبت می کنم با الیحه 
بودجه دولت در خوشبینانه ترین حالت سال آینده با بیش از ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم شد. زیرا اصال این 
درآمدی که پیش بینی شده، محقق نخواهد شد. فقط حدود ۴۴ 
هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی اسالمی دیده شده و در حوزه 
درآمد های مالیاتی و درآمد های نفتی هم آنچه در بودجه آمده محقق 
نخواهد شد؛ لذا کسری بودجه سال ۹۸ باالی ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومان خواهد بود؛ بنابراین اگر قرار باشد هزینه های جاری را بیش از 
اینکه االن است، افزایش دهیم، دولت اصال توانایی تامین مالی آن را 
نخواهد داشت. زیرا عمال درآمدی ندارد که بخواهد آن ها را پرداخت 

کند و مجبور می شود به منابع بانک مرکزی دست درازی کند که 
همین هم زمینه ساز تورم بعدی می شود.«

او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بنابر پیش بینی ها تورم 
در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد، تکلیف مردم با این میزان 
دستمزد چه خواهد شد، گفت: »معموال در چنین شرایطی دولت ها 
سعی می کنند هزینه های خود را کاهش دهند که این اتفاق در الیحه 
بودجه سال ۹۸ رخ نداده است. دولت می توانست مدیریت هزینه کند 
و خیلی از دستگاه های موازی را حذف کند و پایه های جدید مالیاتی 
تصویب کند، اما هیچکدام از این ها را انجام نداده است و حتی در 
برخی موارد به هزینه های خود هم افزوده است. در چنین شرایطی 
معلوم است که نمی تواند دستمزد های کارمندان دولت را متناسب 
افزایش دهد.« شقاقی در خصوص کارمندان و  با شرایط موجود 
کارگران بخش غیردولتی گفت: »معموال در چنین شرایطی دولت ها 
سعی می کنند با تمام توان از بخش خصوصی حمایت کنند. زیرا 
به  یا  بشود  تعطیل  خصوصی  بخش  اگر  می دانید  که  همانطور 
حالت نیمه فعال در بیاید، طبقه کارگر است که بیشترین آسیب را 
می بیند؛ بنابراین دولت ها سعی می کنند از این بخش حمایت کنند 
تا آن ها بتوانند هزینه های خود را تامین کنند و حقوق کارگران و 
کارمندانشان را به موقع و به مقدار مناسب پرداخت کنند. ولی االن 
هیچ حمایتی از بخش خصوصی صورت نمی گیرد و نمی توان انتظار 

داشت که آن ها میزان دستمزد ها را افزایش دهند.«

اقتصادی 5

صادرات میوه و تره بار افزایش یافت

دبیر میز میوه و تره بار سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در ۹ ماهه سال 
جاری صادرات محصوالت میوه و تره بار با رشد ۵۴ درصدی همراه بوده 

است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران، سمیرا 
موسی پور با اعالم این خبر گفت: مجموع صادرات میوه و تره بار ۹۹۳ میلیون دالر 
برآورد شده که از لحاظ ارزشی ۵۴ درصد و از نظر وزنی ۱۸ درصد با مقایسه به 

مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد صادرات 
در اغلب محصوالت میوه و تره بار هستیم، افزود: این افزایش در محصول سیب 
درختی ۲۳ درصد، در خیار ۳۱ درصد و در محصول هندوانه ۷.۵ درصد بوده است.

موسی پور ادامه داد: نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات محصوالت میوه 
و تره بار به کشورهای عراق ۶۰ درصد، به کشور امارات ۶۱ درصد و به روسیه ۱۳۶ 

درصد رشد داشته است.
گفتنی است، مهمترین بازارهای صادراتی ایران در این گروه محصوالت را 

کشورهای عراق، امارات، روسیه، افغانستان، قطر و عمان شامل می شوند.

محصوالت سلولزی به وفور در بازار وجود دارد
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران، علت اصلی 
افزایش چشمگیر محصوالت سلولزی را افزایش نرخ ارز تخصیص یافته به 
مواد اولیه این محصوالت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برروی قیمت ها نظارت دارد و مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، اواخر تابستان سال جاری، شاهد کمبود و گرانی برخی محصوالت 
سلولوزی مانند پوشک معمولی بچه، پوشک کامل بچه، پوشک بزرگساالن، وسایل 
بهداشتی بانوان، دستمال کاغذی بودیم که مهم ترین دلیل آن کاهش میزان تولید 
داخلی به دلیل عدم تعیین تکلیف درباره ارز تخصیص یافته جهت واردات مواد اولیه 
مورد نیاز صنایع سلولزی بود و تولیدکنندگان نمی دانستند که باید با چه ارزی مواد 
مورد نیاز خود را از گمرک ترخیص کنند. از طرف دیگر، افزایش تقاضای مردم 
به دلیل نگرانی از کمبود برخی محصوالت و هم چنین احتکار محصوالت بود که بازار 

را با التهاب روبرو کردند.
حاال با گذشت بیش از چهار ماه از آن، روزهای ملتهب، کمبود محصوالت سلولزی 
و مواد اولیه آن در بازار برطرف شده، اما قیمت ها در مقایسه با میانه سال تغییری 
نداشته است. این درحالی است که به دنبال کاهش نرخ ارز مردم هم چنان در انتظار 

کاهش قیمت کاالها و محصوالت مورد نیاز خود هستند.
در این باره، عباس فصیح خوشگرد - رئیس هیات مدیره انجمن صنایع سلولزی 
بهداشتی ایران - در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که علت اصلی افزایش قیمت 
محصوالت سلولزی افزایش نرخ ارز تخصیص یافته برای واردات مواد اولیه این 
محصوالت بود، گفت: زمانی که ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان به بیش از ۹۰۰۰ تومان 
رسید، قیمت مواد اولیه محصوالت سلولوزی نیز که بیش تر وارداتی است، دو تا 

۲.۵ برابر شد.
وی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه تاثیر مستقیم برروی قیمت محصوالت سلولزی 

داشت.
فصیح خوشگرد با اشاره به این که در حال حاضر شرایط تعادلی در کشور برقرار 
است، اظهار کرد: هجوم مردم به بازارها علت اصلی افزایش قیمت ها نبود و تنها به 
التهابات اقتصادی کشور دامن زد؛ چراکه افزایش تقاضا باعث شده بود فروشنده ها و 

واسطه ها بتوانند سودی باالتر از مقدار متعارف از خریداران دریافت کنند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران هم چنین خاطرنشان 
کرد که در حال حاضر مواد اولیه تولید محصوالت سلولزی به وفور در ایران وجود 

دارد و مشکلی برای تولید این محصوالت وجود ندارد.

رئیس اتحادیه: فروشندگان تلفن همراه گرانفروش نیستند
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی تهران که مدعی 
کرد:  استدالل  اینچنین  نیستند،  گرانفروش  موبایل  فروشندگان  است 
موبایل موجود در بازار از طریق مسافران با ارز آزاد وارد می شود و بعد از 

تبدیل نرخ دالر به ریال آن را به فروشندگان حاضر در بازار می فروشند.
ابراهیم درستی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر آنکه تا چند 
وقت گذشته ۹۵ درصد موبایل در بازار به صورت قاچاق وارد می شد گفت: در دوره 
ای از زمان که قیمت دالر به حدود ۲۰ هزار تومان رسید نه تنها قیمت موبایل بلکه 

دیگر کاالها هم تحت تاثیر قیمت ارز با افزایش همراه شدند.
به گزارش ایرنا این درحالی است که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان می گوید: تاکنون هیچ کاالیی با نرخ دالر بیشتر از هشت هزار و ۶۰۰ تومانی 
وارد نشده است. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی تهران افزود: 
اوایل امسال مبلغ دو هزار میلیارد تومان سود حاصل از قاچاق به جیب سوداگران 
بازار تلفن همراه رفت اما از زمان اجرایی شدن ریجستری موبایل میزان قاچاق به 
طور چشمگیری کاهش یافته و اکنون به هیچ عنوان در بازار شاهد قاچاق این کاال 
نیستیم. درستی گفت: طی جلسه ای که دو هفته گذشته با حضور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد قرار بر این شد تا 
ثبت سفارش تلفن همراه آزاد و واردکنندگان قادر به دریافت ارز حاصل از صادرات از 
طریق صرافی ها باشند. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی تهران 
با تاکید بر آنکه در صورت اجرای چنین تصمیماتی شاهد کاهش قیمت تلفن همراه 
در بازار خواهیم بود، ادامه داد: سال گذشته یک مدل موبایل با قیمت سه میلیون 
تومان فروخته و در اختیار مشتریان قرار می گرفت در حالی که بعد از افزایش قیمت 
ارز همان مدل تلفن همراه به مرز ۱۱ میلیون تومان رسید و باعث ایجاد رکود در بازار 
شد. وی با بیان اینکه تلفن همراه از جمله کاالهایی است که اخیرا در سبد کاالی 
خانوارها قرار گرفته است، گفت: کاهش قیمت دالر به کمتر از ۱۰ هزار تومان و نیز 
ثبات آن نقش بسزایی را در کاهش قیمت این کاال دارد اما به شرط آنکه سهم بازار 
تامین و موبایل به میزان کافی وارد، در این زمان می توان افق و چشم انداز بسیار 

روشنی را برای بازار موبایل پیش بینی کرد.
درستی تعداد گوشی های توقیف شده در گمرک را ۱۳۰ هزار عدد اعالم کرد و 
افزود: طی مذاکرات انجام شده با دادستان تهران خواستار عرضه گوشی های توقیف 
شده به بازار هستیم زیرا باال بودن تعداد آن می تواند سهم خوبی را در تنظیم بازار 

داشته باشد.
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دالر ثابت ماند
نرخ خرید دالر در بانک ها و معامله دالر در بازار آزاد نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشته و با ثبات نسبی همراه بوده است. به گزارش ایسنا، نرخ خرید دالر در شعب ارزی بانک ها که مجوز آن در نیمه نخست امسال از سوی بانک مرکزی 
به بانک ها داده شد، روز گذشته حدود 11 هزار و 33۰ تومان بود که امروز )3۰ دی( نرخ خرید دالر در بانک ها تغییر چندانی نداشت و 11 هزار و 33۴ تومان باقی ماند. از سوی دیگر نرخ خرید یورو در بانک ها نیز امروز با ثبات همراه بود؛ به طوری که 

قیمت خرید هر یورو در روز گذشته 1۲ هزار و ۹۲۶ تومان بود و امروز نیز با همین قیمت از سوی بانک ها خریداری می شود. بانک ها امروز هر پوند انگلیس را نیز با اندکی افزایش نسبت به روز گذشته 1۴ هزار و ۵۹۰ تومان می خرند.

وحید شقاقی شهری بررسی کرد

کالف سردرگم افزایش حقوق ها
اخبار

پس از گذشت ۲ سال

بیمه ها چقدر به پالسکو خسارت دادند؟
با فرا رسیدن دومین سالروز حادثه پالسکو، با اینکه مجموع این ساختمان 
بیمه نبود اما بسیاری از واحدهای تجاری این ساختمان به دلیل مالکیت 
سرقفلی، فقط می توانستند بیمه نامه های اموال خریداری کنند؛ از این جهت 
شرکت های بیمه موظف به ایفای تعهدات بیمه ای خود بودند که در این بین 
شرکت های بیمه آسیا، البرز و نوین از ایفای تعهدات کامل خود خبر داده اند.

به گزارش ایسنا، بسیاری از شرکت های بیمه ای درگیر حادثه آتش سوزی ساختمان 
پالسکو هستند، چراکه این ساختمان واحدهای زیادی داشت و هر یک به نحوی با 
شرکت های بیمه در ارتباط بودند. اما این شرکت های بیمه اکثرا در ارتباط با مواردی 
مانند بیمه اموال بیمه نامه داشتند. علت هم این بود که صاحبان واحدهای ساختمان 
پالسکو در واقع تنها مالک سرقفلی مغازه هایشان بودند و طبق قانون نمی توانستند 

واحدشان را بیمه کنند.
به گفته رییس کل وقت بیمه مرکزی، از مجموع ۶۰۰ واحد صنفی مستقر در 
ساختمان پالسکو فقط ۱۶۰ واحد یعنی حدود ۲۵ درصد بیمه )بیمه اموال( بودند 
و براساس برآوردهای تقریبی می توان گفت که کل تعهدات صنعت بیمه درباره 
آتش سوزی این ساختمان حدود ۴۰ میلیارد تومان است. بدیهی است که این مبلغ 
گوشه بسیار کوچکی از کل خسارت وارده به افراد را پوشش می دهد و با این اوصاف 
می توان گفت که بسیاری از کسبه آن ساختمان پس از این حادثه کل سرمایه خود 

را از دست داده اند.
موضوع اصلی بیمه  ساختمان پالسکو این بود که کسبه این ساختمان هرکدام فقط 
مالک سرقفلی واحدهایی بودند که در اختیار داشتند. از این جهت آنها فقط حق بهره 
برداری و فعالیت اقتصادی را در این مجموعه داشتند؛ بنابراین بیمه کردن ساختمان 
در حیطه وظایف آنها نبوده و این کاسبان شاید نهایتا اموال خود را بیمه کرده باشند. 
از آنجاکه مالکیت ساختمان پالسکو در اختیار بنیاد مستضعفان بود تنها نهادی که 
می توانست آن ساختمان را بیمه کند هم خود بنیاد مستضعفان بود که البته این کار 

را انجام نداده بود.
این نهاد البته طبق قانون مختار است اموالش را بیمه کند یا نکند؛ اما حتی اگر 
بنیاد مستضعفان هم بیمه ساختمان را تقبل می کرد، باز چیزی نصیب کسبه پالسکو 

نمی شد، چراکه آنها فقط مالک سرقفلی واحدهایشان بودند.

کدام بیمه ها باید به پالسکو خسارت می دادند و چقدر پرداخت کردند؟
بسیاری از شرکت های بیمه از جمله بیمه ایران، آسیا، البرز، سامان و نوین در این 
حادثه بیمه نامه هایی را صادر خساراتی را پرداخت کردند که ایسنا بعد از فرارسیدن 
دومین سالروز این حادثه بزرگ به سراغ شرکت های بیمه مربوطه رفته است تا میزان 

تعهدات و خساراتی که پرداخت کرده اند را جویا شود.
یکی از بزرگترین بیمه هایی که در این حادثه برای واحدهای پالسکو بیمه نامه صادر 
کرده، بیمه آسیا است. این شرکت تاکنون ۵۱ مورد خسارت پرداخت کرده که اکبر 
مشتاقی، مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه آسیا در گفت وگو با ایسنا در این زمینه اظهار 
کرد که این شرکت بابت این تعداد بیمه نامه مبلغ شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 

پرداختی داشته است.
مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه آسیا با بیان اینکه عمده بیمه نامه های صادر شده از 
نوع بیمه مسئولیت و آتش سوزی بوده اند، اضافه کرد: تعدادی از بیمه گذاران داوطلبانه 
گفتند که موجودی در مغازه هایشان نداشته اند. عالوه بر اینها تعدادی واحد هم پشت 
پالسکو قرار داشتند که چون اجناس شان دود گرفته بود، بیمه آسیا کل خسارت را 

پرداخت کرد.
همچنین مسئوالن بیمه البرز به ایسنا اعالم کردند که ۱۱ واحد از ساختمان 
پالسکو تحت پوشش بیمه آتش سوزی این شرکت بیمه قرار داشته که دو واحد 
که در برج اصلی تخریب شده بود به طور کامل از بین رفته و این شرکت به همه 
تعهدات خود عمل کرده است و دیگر هیچ پرونده ای در ارتباط با پالسکو در این 

شرکت وجود ندارد.
عالوه بر اینها حسین کریم خان زند، مدیرعامل بیمه نوین در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه فقط یک مغازه در پالسکو تحت پوشش این شرکت بیمه بوده است، از 
ایفای تعهدات کامل بیمه نوین در قبال این بیمه نامه خبر داد و گفت که بنا بر اصل  
اعتماد، سقف این مبلغ را پرداخت کردیم؛ هرچند در این باره هنوز تحقیقات کامل 

نشده است.
اما علیرغم پیگیری های متعدد ایسنا از شرکت بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت 
بیمه ای که در این حادثه بیشترین بیمه نامه را هم صادر کرده بود، پاسخی حاصل نشد. 

همچنین شرکت بیمه سامان نیز در این زمینه حاضر به پاسخگویی نشد.

به گزارش ایسنا، تعداد واحدهای بیمه شده در ساختمان پالسکو بیش از ۱۶۰ واحد 
اعالم شده بود که  پس از اطالعات کامل تری که از واحدهای پالسکو بدست آمد 
مشخص شد، حدود ۲۱۰ واحد دارای بیمه نامه بوده اند که در کل ۴۹ میلیارد تومان 

خسارت برآورد شده است.
با اینکه ایران در بین ۱۰ کشور حادثه خیز دنیا قرار دارد هنوز صندوقی برای حوادث 
طبیعی نداریم. البته هرچند بعد از ۱۳ سال باالخره در دوران ریاست همتی در بیمه 

مرکزی، الیحه ای برای تاسیس صندوق حوادث طبیعی به مجلس فرستاده شد.
این حادثه خیزی همواره مشکالت زیادی برای کشور به وجود آورده است که 
تاسیس صندوقی برای بیمه حوادث می تواند نقش برجسته ای در رفع مشکالت 
جبران خسارت در مواقع بحرانی به وجود آورد؛ امری که هنوز در پیچ و خم طی کردن 

مراحل قانونی گرفتار شده و وضعیت روشنی ندارد.

هیات وزیران در مصوبه  اخیر خود اجازه داده بود 13 هزار 
خودروی دپو شده در گمرک ترخیص شود و اجازه ثبت 
سفارش بدون انتقال ارز این خودروها را نیز داده بود. اما 
این موضوع با مخالفت رئیس بانک مرکزی و عدم امکان 
ثبت سفارش برخی از این خودروها مواجه شد و در نهایت 

عملیات ترخیص خودرو از گمرک کماکان منتفی ماند.
در  وزیران  هیات  که  مصوبه ای  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
سفارش  ثبت  کرد،  ابالغ  گمرک  به  امسال  دی ماه  شانزدهم 
ساخت(  سال  رعایت  )بدون  سواری  خودروهای  واردات  برای 
که تا تاریخ ابالغ تصویب نامه )۱۶ دی( دارای قبض انبار اماکن 
گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی 
بودند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار 
منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع اعالم 

و قرار شد همه ثبت سفارشات قبلی خودرو )اعم از بانکی و 
غیربانکی( لغو شود.

پس از این مصوبه، مهدی میراشرفی، رییس کل گمرک کشور 
اعالم کرد که ترخیص خودروها از هفته آینده )از ۲۲ دی ماه به 

بعد( شروع خواهد شد.
برای  وزیران  بود، مصوبه هیات  اعالم کرده  آنچه وی  طبق 
ترخیص خودروها تا چهار ماه اعتبار دارد اما خودروهایی که 
پس از تاریخ این مصوبه وارد شده باشند، امکان ترخیص ندارند.

با این حال چند روز بعد این مصوبه هیات وزیران، مخالفت 
ترخیص  با  را در پی داشت؛ همتی  بانک مرکزی  رئیس کل 
خودروهای وارداتی که فقط قبض انبار داشته باشند، مخالفت 
و اعالم کرد که دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای 
وارد شده به گمرکات از ۱۵ مرداد ماه به بعد را نخواهد داد. این 

مساله به گفته مسئوالن باعث شد تا ترخیص خودروها از گمرک 
تا اصالح موارد ایراد شده به مصوبه به تعویق بیفتد.

در مصوبه قبلی خودرو، مبنای ترخیص خودروهای وارد شده 
بدون انتقال ارز، قبل از تاریخ ابالغ مصوبه بود که بر اساس آنچه 
به ایسنا اعالم شده، با اصالح صورت گرفته، مبنای ترخیص 

خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ است.
تکلیف  تعیین  درباره  وزیران  هیئت  تصویب نامه  همچنین 
خودروهای وارداتی ناشی از ثبت سفارش های غیرمجاز، ۲۷ دی 
در "روزنامه رسمی" منتشر شده که طبق قانون، ۱۵ روز پس 
از انتشار یعنی از ۱۳ بهمن امسال، اجرایی می شود. با این حال 
با وجود مخالفت ها و موانعی که در این مصوبه ایجاد شده، بعید 
به نظر می رسد که کار ترخیص خودروها ۱۳ بهمن ماه یکسره 

شود.

این مساله در شرایطی است که سازمان توسعه تجارت هم 
با بازگشایی ثبت سفارش خودروهای جدید مخالفت کرده و 
گفته است که این سازمان برنامه ای برای بازگشایی ثبت سفارش 
واردات خودرو تا سال آینده ندارد. این مساله باعث پیچیده تر 

شدن ماجرای ترخیص خودروها از گمرک خواهد شد.
گمرکی،  مسئوالن  برخی  گفته  به  که  است  حالی  در  این 
بسیاری از خودروهایی که به گمرک وارد شده اند بدون ثبت 
سفارش قبلی وارد محدوده گمرک شده اند و حتی بعد از اینکه 
برخی واردکنندگان از مصوبه تعیین تکلیف خودروهای وارداتی 
به گمرک مطلع شده اند اقدام به واردات خودروهای بیشتری هم 
کرده اند. مجموع این شرایط کار ترخیص خودروها از گمرک را 
بالتکلیف باقی گذاشته است؛ به طوری که طبق اعالم مسئوالن 

هنوز خودرویی از گمرک خارج نشده است.

درپی مخالفت رییس کل بانک مرکزی

هنوز هیچ خودرویی از گمرک خارج نشده است


