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طی هشت ماهه امسال رخ داد
 پرداخت خسارت بیش از 14 هزار 

نفر افراد واجد شرایط توسط 
صندوق تامین خسارت های بدنی

تامین  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
خسارت های بدنی به نقل از شادا، بر اساس 
گزارش صندوق تامین خسارت های بدنی، در 
هشت ماهه سال 1401 خسارت ١٤ هزار و ٣٤٠ 
از ١٨ هزار و ٤١٦  بیش  با مبلغ  نفر، مجموعا 
میلیارد ریال به خسارت دیدگان مذکور پرداخت 

شده است.
بنا بر این گزارش، این آمار در هشت ماهه 
سال قبل 12 هزار و 131 نفر بوده است.الزم به 
ذکر است 3021 نفر از 14 هزار و 340 نفری که 
بدنی خدمت  های  تامین خسارت  از صندوق 
 13 ماده  تعهدات  مشمول  اند،  کرده  دریافت 

قانون بیمه اجباری شخص ثالث بوده اند.
تعهدات  و  فعالیت  موضوع  است،  گفتنی 
به  وارد  بدنی  های  خسارت  جبران  صندوق، 
علل  از  یكی  به  كه  می باشد  ثالث  اشخاص 
فقدان یا انقضای بیمه نامه،  بطالن قرارداد بیمه، 
حادثه،  مسبب  نقلیه  وسیله  نشدن  شناخته 
افزایش  از  ناشی  بیمه نامه  پوشش  كسری 
مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت 
شركت بیمه یا صدور حكم توقف یا ورشكستگی 
بیمه گر موضوع ماده )22( قانون، یا به طور كلی 
خسارت های بدنی كه خارج از تعهدات قانونی 
بیمه گر مطابق مقررات قانون به استثنای موارد 
مصرح در ماده )17( قانون و سایر مصادیق مقرر 

در قوانین مربوط، قابل پرداخت نباشد.

بانک رفاه کارگران به عنوان 
بانک برتر در حمایت از صنعت 

سالمت محور معرفی و مورد تقدیر 
قرار گرفت

سالمت  »صنعت  ملی  جشنواره  پنجمین 
رفاه  بانک  اثربخش  و  فعال  حضور  با  محور« 

کارگران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در 
مرکز  ابوریحان  تاالر  محل  در  که  جشنواره  این 
بهشتی  شهید  دانشگاه  بین المللی  همایش های 
برگزار شد، از بانک رفاه کارگران به عنوان بانک برتر 
در حوزه صنعت سالمت محور و پیشرو در حمایت 
از واحدهای تولیدی فعال در این حوزه به صورت 
ویژه تجلیل به عمل آمد و به پاس این حمایت ها 
تندیس ویژه جشنواره به این بانک اهداء شد.   این 
محصوالت  سالمت  ارتقای  رویکرد  با  جشنواره 
با  سالمت محور  برندهای  معرفی  و  خدمات  و 
برنامه ریزی  و  سیاستگذاری  نظم  »بهبود  هدف 
رویکرد ارتقای سالمت در سطح کالن« و »تبدیل 
گفتمان  به  سالمت  حوزه  علمی  ارکان  گفتمان 
و  مطالبه گری  فرهنگ  »ایجاد  جامعه«،  مسلط 
توانمنمدسازی جامعه در راستای ارتقای سالمت 
کشور« و »بهبود و توسعه فرایندهای سالمت محور 
در صنایع تحت پوشش سازمان غذا و دارو« برگزار 
شد. در این جشنواره دو پنل تخصصی با عناوین 
محصوالت  تولید  در  شواهد  بر  مبتنی  »تجارب 
در  »حمایت طلبی  و  سالمت محور«  خدمات  و 
تولید محصوالت سالم در راستای ارتقای سالمت 
جامعه« با حضور کارشناسان و صاحب نظران حوزه 
پنل ها  این  در  شد.  برگزار  سالمت محور  صنایع 
سالمت  حوزه  کارگران از  رفاه  حمایت های بانک 
قرار  حاضران  و  سخنرانان  قدردانی  مورد  کشور 

گرفت.  

افزایش سرمایه 1۹۶1 میلیارد ریالی 
بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید

مجمع عمومی فوق العاده بیمه سرمد با حضور 
7۸.3۸ درصد سهامداران تشکیل شد.

بیمه سرمد، مجمع  روابط عمومی  گزارش  به 
عمومی فوق العاده این شرکت برای تصمیم گیری 
درباره افزایش سرمایه با حضور بیش از 7۸.3۸ 
درصد از صاحبان سهام، ساعت 14روز 14آذر 

1401برگزار شد.
امیرمهدی  ریاست  به  که  مجمع  این  در 
به مجوز سازمان  توجه  با  برگزار شد،  امینیان 
اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری  بورس و 
اسالمی ایران، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 
4.۸00.000.000.000 ریال به ۶.7۶1.۵۵3.0۶2.000 
ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، به 

تصویب اکثریت سهامداران حاضر رسید.
ریالی   1.۹۶1.۵۵3.0۶2.000 سرمایه  افزایش 
بیمه سرمد با هدف اصالح ساختار مالی شرکت 
به تایید سهامداران رسید تا بیمه سرمد سرمایه 
افزایش  ریال   ۶.7۶1.۵۵3.0۶2.000 به  را  خود 

دهد.
همچنین با تصویب سهامداران مقرر شد بیمه 
سرمد، مقدمات و تشریفات افزایش سرمایه را 
از محل آورده نقدی سهامداران، تا مبلغ 10 هزار 
میلیارد ریال در سال 1402 در دستور کار خود 

قرار دهد.

پرداخت وام کمک ودیعه مسکن در 
بانک سینا سرعت گرفت

اقشار  و  مستأجران  از  حمایت  منظور  به 
ودیعه  کمک  وام  پرداخت  جامعه،  کم درآمد 

مسکن در بانک سینا سرعت گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، پرداخت 
وام کمک ودیعه مسکن به منظور کمک به اقشار 
آسیب پذیر و حمایت از مستاجران کم درآمد در 
صورت  اجتماعی  مسئولیت های  انجام  جهت 
می گیرد که از تیرماه 1401 در بانک سینا به اجرا 
درآمده و در این بازه زمانی تا پایان آبانماه تعداد 
شش هزار و 37۶ فقره وام کمک ودیعه مسکن 
به مبلغ سه هزار و ۵۶3 میلیارد ریال پرداخت 

شده است.
سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن در تهران 
یک میلیارد ریال، مراکز استان ها 700 میلیون 
ریال و سایر نقاط شهری 400 میلیون ریال است 

با دوره بازپرداخت ۵ ساله است.
متقاضیان باید برای ثبت نام و دریافت کمک 
و  راه  وزارت  سامانه  طریق  از  مسکن  ودیعه 

شهرسازی اقدام کنند.

آغاز ثبت نام بازنشستگان کشوری 
برای بیمه تکمیلی عمر و حادثه بیمه 

ملت
ثبت نام بازنشستگان کشوری جهت بهره مندی 
از  ملت  بیمه  حادثه  و  عمر  تکمیلی  بیمه  از 
ماه  تا 2۵ همین  و  آغاز شده  آذرماه  سیزدهم 

ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، این شرکت 
با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری، طرح 
بیمه تکمیلی عمر و حادثه صبا را برای افزایش 
پوشش بیمه های عمر و حادثه بازنشستگان و 

وظیفه بگیران طراحی کرده است.
وظیفه بگیران  و  بازنشستگان  طرح،  این  در 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که 
خالص حقوق دریافتی آن ها بیش از 1۵ میلیون 
حق  پرداخت  با  می توانند  باشد،  ریال 
بیمه 22 تا ۵۵ هزار تومان در هر یک طرح های 

طالیی، نقره ای و برنزی این طرح ثبت نام کنند.
ثبت نام بیمه تکمیلی عمر و حادثه صبا، در 
خدمات  درگاه  طریق  از  روزهای 13 تا 2۵ آذر 
به  کشوری  بازنشستگی  صندوق  الکترونیک 

نشانی  sabasrm.ir  انجام خواهد شد.
یکی از موارد مورد توجه در این طرح، پوشش 
رایگان بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات، 
اثاثیه و دکوراسیون بیمه شده اصلی است که با 
پوشش های سیل و زلزله به شرکت کنندگان در 

این طرح ارائه خواهد شد.
هم چنین بازنشستگان بدون لحاظ سقف سنی 
می توانند خود و افراد تحت تکفل خود را نیز در 

این طرح بیمه کنند.
کسب  برای  می توانند  محترم  بازنشستگان 
اطالعات بیشتر از طرح بیمه عمر و حادثه صبای 
نشانی: sabasrm.ir  مراجعه  به  بیمه ملت، 

کنند.

نقش آفرینی بانک آینده در بخش 
کشاورزی با هدف رفاه، رشد 

اقتصادی و تأمین امنیت غذایی 
کشور

کشاورزی  بخش  از  حمایت  در  آینده  بانک 
اقتصادی و  با هدف رفاه جامعه، رشد  کشور، 
تأمین امنیت غذایی کشور همواره نقش آفرینی 

کرده است.
بانک آینده با توجه به اهمیت این موضوع، 
در  ریال  میلیارد   240 و  یک هزار  از  بیش 
سال های 13۹۹ و 1400 به این بخش تسهیالت 
اعطا کرده است تا رسالت و نقش مهم خود 
در حمایت از بخش کشاورزی به عنوان موتور 
رشد اقتصادی و عبور از بحران ها در این حوزه 

را به خوبی ایفا کند.

گزارش  شریف  کسب وکار  اندیشکده  تحلیل گران 
خود را با ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو 
آغاز کرده و در این بخش آورده اند: سال هاست مردم 
ناراضی  موجود  وضعیت  از  خودرو  بازار  مشتریان  و 
هستند. از سویی با وجود تحریم ها و ناکارآمدی های 
قدرت خرید مردم  متوسط  تورم،  به علت  مدیریتی، 
کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل 
کیفیت  دیگر  سویی  از  و  شده  ناممکن  بسا  چه  و 
مشتریان  انتظارات  از سطح  داخل  تولید  خودروهای 
پایین تر است. همچنین، تعیین استانداردهای جدید 
برای خودروهای داخلی در سال های اخیر، موجب از 
خودرویی،  گروه  مختلف  مدل های  شدن  خارج  دور 
مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد 
ایمنی، آالیندگی، استهالک  ایرانی شامل  خودروهای 
بسیار  همچنان  وارداتی،  متوسط  خودروهای  از  و... 

پایین تر است.
گزارش درباره کمبود منابع برای واردات 

این گزارش در ادامه به وضعیت واردات نیز پرداخته 
است: به علت کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز 
بسیار محدود شده و خودروهای وارداتی موجود در بازار 
به علت تعداد کم و فزونی تقاضا بر عرضه، به چندبرابر 
قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر از 
قیمت تمام شده خرید، پس از احتساب تعرفه های ٨۶ 

درصدی واردات، به فروش می روند.
که  است  آمده  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
دهه  دو  در  تولید  نهاده های  و  ارز  قیمت  افزایش 
گذشته، هزینه های ساخت خودرو در کشور را بسیار 
باال برده است؛ اما درآمد خودروسازها به همان نسبت 
زیانده  شدن  موجب  موضوع  این  و  نیافته  افزایش 
خودروسازهای بزرگ از ابتدای دهه ٩٠ به این سو شده 
است. گرچه ضعف بهره وری، ریخت وپاش های مالی و 
بی تدبیری های مدیریتی همگی در مشکالت چند دهه 
خودروسازی کشور نقش داشته اند، ولی علت اصلی 
هزینه های  نسبت  به  درآمدها  افزایش  تناسب  عدم 
خودروسازها و زیانده شدن آنها در یک دهه گذشته 

سیاست قیمتگذاری دستوری بوده است.
 این مطالعه در ادامه به این مساله اشاره می کند که 
در ٢۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط 
در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری 
بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می دهد قیمت 
وسایل نقلیه در مقابل هزینه های خودروسازان بسیار 
به  رقابت  شورای  ورود  با  است.  یافته  افزایش  کمتر 
فضای قیمت گذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی 
اوایل دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت 
خودرو از سال ١٣٩٦ مقارن با آغاز زیاندهی ساالنه 
خروج  با  که  ارز  مجدد  جهش  شد.  خودرو  صنعت 
آمریکا از برجام در اواخر سال ١٣٩٦ آغاز شد، اوضاع را 

برای خودروسازان بحرانی تر کرد.
برای  شریف  کسب وکار  اندیشکده  بدین منظور، 
حذف  جهت  زمینه سازی  و  رقابت  شرایط  بهبود 
سیاست قیمت گذاری دستوری و با اصل  قراردادن 
حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی، راه حل های 
در  دولت  »حضور  حوزه  چهار  در  را  عملیاتی 
»حذف  »رقابت گذاری«،  خودروسازی«،  مدیریت 
به  خودروها«  کیفیت  »افزایش  و  قیمت گذاری« 

سیاست گذار پیشنهاد کرده است.
صنعت  در  رقابت  افزایش  برای  ترتیب  این   به 
شرکت های  سهام  باید  دولت  کشور،  خودروسازی 
تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی 
کشور )ایران خودرو و سایپا( را به صورت کامل به بخش 
خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق 
در  هم زمان  باشد.  نداشته  نفوذی  آن  نقدی  جریان 
بازه ای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت 
پله ای به میانگین قیمت منطقه )۵ درصد( برسد. در 
این بازه ١٠ ساله، خودروسازان باید قدرت رقابت پذیری 
و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی 
نزدیک کنند. نهاد تنظیم گر نیز باید با ارائه تنفس در 

سال های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه تر 
و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید 
داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه 
داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو 

استفاده کنند.
مانور خودرو در زمین ارزی 

این شرایط در حالی است که طی چند هفته گذشته و 
با توجه به روند صعودی نرخ ارز، بازار خودرو نیز متاثر 
از آن با رشد قیمت مواجه شد؛ اتفاقی که به خصوص 
در چهارساله تحریم به دفعات رخ داده است. در این 
ارز  قیمت  و  رفت  باال  تورمی  انتظارات  هرگاه  دوران، 
صعودی شد، منحنی قیمت خودرو نیز روندی رو به 
رشد به خود گرفت. عکس این اتفاق نیز کم رخ نداده؛ 
به نحوی که معموال با نزولی شدن انتظارات تورمی و 
پایین آمدن نرخ ارز، موج افزایش قیمت خودرو نیز 
فروکش کرده است. در حال حاضر نیز با توجه به ثبات 
نسبی نرخ ارز در بازار، انتظار می رفت منحنی قیمت 
خودرو نیز وارد فاز استراحت شود، با این حال اتفاقات 
دیگر به ویژه انتشار اخبار مربوط به تغییر سیاست 

دولت درباره قیمت خودرو، پیش بینی ها را تغییر داد.
به  اخبار مربوط  بازار می گویند،  آن طور که فعاالن 
اثر ثبات  سرنوشت قیمت گذاری خودرو های داخلی، 
نسبی قیمت ارز بر بازار خودرو را به نوعی خنثی کرده و 
حتی سبب رشد قیمت نیز شده است. منظور فعاالن 
بازار از اخبار قیمت خودرو، اظهارات اخیر رئیس سازمان 
خصوصی سازی مبنی بر حذف قیمت گذاری دستوری 
حسین  پیش  چندی  است.  داخل  تولید  خودرو های 
قربان زاده اعالم کرد طبق توافق صورت گرفته با وزارت 
صمت، با عرضه تمام خودرو های تولید داخل در بورس 
کاال، قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو حذف 
خواهد شد. بر این اساس، محصوالت ایران خودرو و 
سایپا عمال دیگر توسط نهاد های بیرونی تعیین قیمت 
نشده و نرخ پایه ای که برای عرضه آن ها در بورس کاال 
لحاظ می شود، متناسب با هزینه های تولید و غیرزیانده 

خواهد بود.
این موضوع که به تایید وزارت صمت نیز رسیده، البته 
به معنای آزادسازی قیمت و تعیین قیمت خودرو ها 
بر اساس حاشیه بازار نیست. تنها اتفاقی که فعال قرار 

است در عرصه تعیین قیمت خودرو های داخلی رخ 
بدهد، لغو قیمت گذاری دستوری است. به عبارت بهتر 
تنها قرار است قیمت فروش )در بورس کاال( و هزینه 
تولید خودرو های متناسب شود، نه اینکه خودروسازان 
محصوالتشان را در حاشیه بازار )با قیمتی نزدیک به 
بازار( بفروشند. به هر صورت این موضوع سبب شده 
منحنی قیمت خودرو در بازار همچنان صعودی باقی 
بماند و طبعا اگر بازار ارز از فاز استراحت خارج شود 
و دوباره سر به صعود بگذارد، قیمت خودرو جهش 

دیگری را هم به خود خواهد دید.
حقایقی درباره اختالف قیمت خودرو در بورس و بازار

در همین حال نیز عرضه خودرو در بورس اردیبهشت 
امسال با وانت کارا کلید خورد و حاال زمزمه های ورود 
تاالر  به  پارس  پژو  و  مثل 20۶  پرطرفداری  مدل های 
شیشه ای شنیده می شود. از آخرین عرضه خودرو در 
بورس که چهار مدل از محصوالت ایرانخودرو روی تابلو 
رفتند، کمتر از یک هفته می گذرد و آمار و ارقام ارائه 
شده از سوی سازمان بورس نشان می دهد این مدل ها 

بین شش تا 3۶ درصد زیر قیمت بازار معامله شدند.
شیشه ای  سقف  اتوماتیک   207 فرارو،  گزارش  به 
است.  بازار  در  داخلی  گران قیمت  محصول  دومین 
درحالی که قیمت تندر ۹0 پالس اتوماتیک در بازار از 
مرز 700 میلیون عبور کرده، 207 اتوماتیک در بازار ۶۵۵ 
میلیون تومان ارزش دارد. همین مدل هفته گذشته بین 
10 تا 23 درصد زیر قیمت بازار معامله شد. مدل های 
سبز کله زغالی که متقاضیان کمتری نسبت به میزان 
عرضه داشتند با همان قیمت پایه یعنی 2۸۵ میلیون 
تومان معامله شدند، اما نهایتا با احتساب هزینه های 
عوارض، مالیات و خواب پول، قیمت تمام شده این 
درصد  تا 23  رسید  تومان  میلیون  به ۵03  محصول 
کمتر از قیمت بازار، در بورس معامله شوند. مدل های 
آمار  از  بیشتر  اتوماتیک سقف شیشه ای  مشکی 207 
عرضه، متقاضی داشتند و میانگین قیمت تمام شده 
برای خریدران آن به ۵۸۹ میلیون تومان رسید. رقمی 
که ۶۶ میلیون تومان یعنی تقریبا 10 درصد کمتر از ارقام 

اعالم شده در بازار است.
تارا دستی در آخرین مرحله عرضه در بورس یعنی 
زیر  درصد  تا 3۶  بین شش  پیش  هفته  یک  تقریبا 

تارا دستی سبز  فروخته شد. متقاضیان  بازار  قیمت 
پایه 2۶۸  قیمت  با  که  را  محصول  این  شدند  موفق 
میلیون تومان عرضه شده بود، با همین رقم خریداری 
کنند. البته اضافه شدن هزینه های مالیات و عوارض و 
خواب پول، قیمت تمام شده تارا دستی سبز را برای 
خریداران آن در بورس به 32۵ میلیون تومان می رساند 
این  تومانی  میلیون  عدد ۵10  به  نسبت  رقم  این  که 
محصول در بازار، 1۸۵ میلیون تومان یعنی تقریبا 3۶ 
درصد کمتر است. این رقم برای خریداران تارا دستی 
نقره ای به شش درصد می رسد. چون تعداد متقاضیان 
این محصول در بورس از آمار عرضه بیشتر بود و نهایتا 
قیمت تمام شده آن، به 47۵ میلیون تومان رسید که 
این عدد فاصله 3۵ میلیونی یعنی همان شش درصدی 

با قیمت بازار داشت.
روی  با مدل های دستی  که همزمان  اتوماتیک  تارا 
تابلو بورس رفت، 13 تا 2۸ درصد کمتر از ارقام اعالمی 
فروشنده ها در بازار، معامله شد. مدل های مشکی تارا 
اتوماتیک نسبت به رنگ های سبز و نقره ای تقاضای 
تمام شده  قیمت  و همین موضوع  داشتند  بیشتری 
این محصول برای خریداران را به ۵4۵ میلیون تومان 
رساند. قیمت تارا اتوماتیک در بازار آزاد آن روز ۶32 
میلیون تومان بود این عدد ما را به اختالف ۸7 میلیونی 
آن در بورس و بازار می رساند. نسخه های سبز رنگ 
تارا اتوماتیک هم که با همان قیمت پایه یعنی معامله 
شدند، نهایتا برای خریداران 4۵۵ میلیون تومان هزینه 
داشتند که این عدد به معنی تفاوت 2۸ درصدی در 

بورس و بازار آزاد است.
با رنگ  اتوماتیک معمولی هفته گذشته فقط   207
سفید در بورس کاال عرضه شد. ایرانخودرو این مدل 
را با قیمت پایه 2۸0 میلیون تومان به بورس برد که 
تقریبا سه برابر آمار عرضه، تقاضا داشت. موضوعی 
که نهایتا باعث شد قیمت تمام شده این مدل 1.7 برابر 
بیشتر از قیمت پایه باشد؛ یعنی ۵27 میلیون تومان. 
البته که این رقم میانگین معامالت انجام شده است، 
اما اگر همین عدد را مالک قرار بدهیم، متوجه می شویم 
خریداران 207 اتوماتیک در بورس کاال هفته قبل موفق 
شدند آن را 13 درصد یعنی ۸3 میلیون تومان زیر قیمت 

بازار بخرند.

قرمز  فرش  ما  گفت:  پتروشیمی  کارفرمایی  صنفی  انجمن  دبیر 
پهن کردیم و به عده ای مجوز دادیم که واحدهای متانولی و اوره ای 
احداث کنند، اکنون همه چیز زیر سوال رفته است. این واحدهایی که 
هزینه کرده و کار خود را تازه آغازه کرده اند در حال توقف هستند. 
درباره  ایلنا،  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مهدوی ابهری  احمد 
چالش های نرخ خوراک پتروشیمی ها در ایران اظهار داشت: معموال نرخ 
خوراک هاب ها بر مبنای فروش اسپات است و قراردادهای بلندمدت 
نیستند، مثال هنری هاب امریکا و یا آلبرتا قیمت گاز متان را 22 سنت 
اعالم می کنند، این نرخ برای یک بار خرید است نه برای شرکتی که 
قرارداد درازمدت با تولیدکننده گاز در کانادا و یا امریکا منعقد می کند. 
با این وجود ما اعالم کردیم در فرمولی که گاز به پتروشیمی های ایران 
فروخته می شود هنری هاب و آلبرتا لحاظ شود، اما نمی توان هاب اروپا 

را به ایران وصل کرد. 
وی با بیان اینکه برابر قانون فرمول نرخ خوراک در ایران باید اصالح 
شود، تصریح کرد: فرمول نرخ در ایران میانگین وزنی مصرف داخل، 
صادرات و واردات است. برخی عنوان می کنند نرخ صادرات گاز ایران 

به ترکیه مثال 30 سنت است، چرا باید به پتروشیمی 22 سنت داده 
شود، پاسخ اینکه 30 سنتی که به ترکیه داده می شود در قیمت ما 

لحاظ می شود. 
وی خاطرنشان کرد: باید قیمت خوراک بر اساس روح و واقعیت 
قانون؛ اصالح و منطقی شود تا ما این صنعت را گسترش دهیم، در 
غیر این صورت دچار مشکل می شویم، کمااینکه متانولی ها دچار مشکل 
شده اند. البته آثار جنگ اقتصادی نیز است که در پی جنگ روسیه و 
اوکراین رخ داده و مقطعی است، ولی در مجموع اگر هدف ما این است 
که فضای کسب و کار رونق بگیرد باید منطقی رفتار کرده و یک فرمولی 

را برای 10 تا 20 سال مشخص کنیم. 
وی تصریح کرد: ما فرش قرمز پهن کردیم و به عده ای مجوز دادیم که 
واحدهای متانولی و اوره ای احداث کنند، اکنون همه چیز زیر سوال رفته 
است. این واحدهایی که هزینه کرده و کار خود را تازه آغازه کرده اند در 
حال توقف هستند، چه برسد اینکه واحدی بخواهد تازه شروع به کار 

کند زیرا دورنمای مثبتی برای ادامه کار دیده نمی شود. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی یادآور شد: راه نجات کشور 

و استفاده خوب از منابع گاز تشویق به سرمایه گذاری در میادین و 
دیگری صرفه جویی است. ما در زمینه صرفه جویی کاری نکرده ایم، 
اگر در ۶00 میلیون متر مکعبی که بخش خانگی در زمان پیک مصرف 
می کند 3 درصد هم صرفه جویی شود مشکل پتروشیمی و دیگر صنایع 

حل می شود.
وی درباره تفاوت قیمت خوراک پتروشمی با دیگر صنایع داخل کشور 
گفت: قمیت سوخت ما 40 درصد نرخ خوراک است یعنی سوخت را با 
نرخ 2 هزار تومان دریافت می کنیم و با همین سوخت در یوتیلیتی ها 
برق تولید می کنیم، این در حالی است که به نیروگاه ها گاز را تقریبا 
رایگان توزیع می کنند و یا سیمان گاز را برای تولید با نرخ ۵00 تومان 
در هر متر مکعب دریافت می کند، اما ما برای سوخت 2 هزار تومان 
پرداخت  تومان  تا ۵400  با عوارض ۵300  برای خوراک  و  می پردازیم 

می کنیم.
مهدوی درباره کاهش گاز توزیعی به پتروشیمی ها نیز بیان کرد: به 
NPC اعالم شده که روزانه ۵ میلیون متر مکعب از گاز پتروشیمی ها کم 

کنند و این شرکت طی جدولی آن را اعمال می کند.

بازار خودرو همچنان چشم به واردات دوخته است

و از بازار ارز و تاالر بورس  سبقت خودر
اتاق بازرگانی تهران اخیرا در پژوهش های مشترک خود با دانشگاه صنعتی شریف، این بار به وضعیت صنعت و بازار خودرو پرداخته و برای عبور از مشکالت 

فعلی چهار راهکار ارائه کرده است.  

وشیمی ها نرخ باالی خوراک سرمایه گذاران ایرانی را روانه قطر می کند وزانه گاز پتر کاهش 5 میلیون مکعب توزیع ر

 وجود تحریم ها 
و ناکارآمدی های 

مدیریتی، به علت 
تورم، متوسط 
قدرت خرید 

مردم کاهش یافته 
و تهیه خودرو 
برای بسیاری 

افراد مشکل و 
چه بسا ناممکن 
شده و از سویی 

دیگر کیفیت 
خودروهای 

تولید داخل از 
سطح انتظارات 

مشتریان پایین تر 
است

آغاز فعالیت رسمی  از  از گذشت 1۵ سال  »احمدرضا کریمی« اظهار داشت: پس 
بانک های قرض الحسنه، خروج از تک محصولی بودن در جهت ترویج این نوع بانکداری 

ضروری است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، »احمدرضا کریمی« مدیر امور 
استان های بانک ضمن حضور در برنامه گفت وگوی اقتصادی رادیو گفت وگو اظهار داشت: 
اساس بانکداری متعارف دنیا قرض است و بانکداری در دنیا بر اساس قرض گرفتن است.
کریمی با اشاره به تاریخچه بانکداری بدون ربا، بانکداری قرض الحسنه را جایگزین بسیار 

خوبی برای سایر عقود مطرح در قانون بانکداری بدون ربا برشمرد.
وی بانکداری قرض الحسنه را جدا از بانکداری بدون ربا ندانست و آن را بانکداری 

متعارف در قالب عقود و اشکال حقوقی موجود در متون مذهبی برشمرد.
کریمی اظهار داشت: در عقد قرض الحسنه محدودیت های سایر عقود از جمله عقد 

مرابحه، فروش اقساطی، مساوات و جابه جایی کاال و پول را نداریم.
وجه تمایز قرض الحسنه و سایر عقود اسالمی

وی با اشاره به آزادی عمل های موجود در محل مصرف وام قرض الحسنه این موضوع را 
وجه تمایز اصلی عقد قرض الحسنه و سایر عقود اسالمی دانست.

مدیر امور استان های بانک قرض الحسنه مهر ایران خاطرنشان ساخت: بانکداری در 
دنیا بر اساس قرض شکل گرفته است. وی در همین رابطه افزود: ما نمی توانیم از ساختار 
دنیا به دالیل مسائل شرعی استفاده کنیم، زیرا بانک های دنیا منابع را با عقد قرض 
جمع می کنند؛ اما با عقد وکالت آن ها را خرج می کنند و ما در بانکداری قرض الحسنه با 

جای گذاری عقد قرض به جای عقد وکالت این مشکل را مرتفع می کنیم.
این کارشناس حوزه پول و بانک با تأکید بر اینکه اساس بانکداری متعارف دنیا قرض 
است و از آن جمله می توان به اوراق قرضه اشاره کرد، گفت: در قرض الحسنه موضوع 
زیاده ای وجود ندارد؛ اما بر اساس فتوای برخی از مراجع تقلید، دریافت این زیاده برای 
جبران هزینه های بانک اشکالی ندارد و اگر بانک زیاده معقولی را طلب می کند، برای 

جبران هزینه ها بالمانع است.
بانک های قرض الحسنه از تک محصولی بودن خارج شوند

وی با اشاره به  ضرورت اصالح اساسنامه بانک های قرض الحسنه پس از گذشت 1۵ 
سال از آغاز فعالیت رسمی آن ها بر پررنگ تر شدن خدمات جانبی قرض الحسنه از جمله 
صدور ضمانت نامه، خدمات ارزی و آن چیزی که اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه به 
آن نیاز دارند و خروج از تک محصولی بودن در جهت ترویج این نوع بانکداری تأکید کرد.

کریمی اظهار داشت: ما برای افزایش جامعه مخاطبان بانک های قرض الحسنه باید 
بتوانیم این بانک ها را به مردم بشناسانیم و به جرأت می توان گفت شناخت بیشتر مردم 
از 2 بانک فعال در حوزه قرض الحسنه بسیار ناچیز است. وی وام قرض الحسنه را بخش 
کوچکی از سبد تسهیالت بانک های تجاری دانست و گفت: عمده آن ها نیز وام های 
تکلیفی است. بنابراین تنها بانک هایی که وام ارزان قیمت در اختیار مردم قرار می دهند، 
بانک قرض الحسنه  استان های  امور  بانک های تخصصی قرض الحسنه هستند. مدیر 
مهر ایران خاطرنشان ساخت: ما اعتقاد نداریم که بانک های قرض الحسنه می خواهند 
با بانک های تجاری رقابت کنند. اساساً حوزه فعالیت و مخاطبان این بانک ها با یکدیگر 

متفاوت است. وی در پایان با بیان برخی چالش های بانکداری قرض الحسنه و توسعه 
آن، بزرگ ترین مشکل را محدود بودن منابع و عدم اجابت لحظه ای برخی از درخواست ها 
دانست و گفت: راهکار این مسئله، تجهیز مناسب و مدیریت شده منابع است. شعار 
»هر ایرانی، یک حساب قرض الحسنه« یک هدف گذاری مشخص و آرزویی دست یافتنی 

به شمار می رود.

ج شوند بانک های قرض الحسنه از تک محصولی بودن خار


