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در راستای توجه به حوزه مسئولیت های 
اجتماعی

بانک شهر با دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی تفاهمنامه همکاری 

امضاء کرد

در راستای توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی 
و کمک به جامعه پزشکی کشور، بانک شهر با 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تفاهمنامه 

همکاری مشترک امضاء کرد.
در  شهر،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم امضای این تفاهمنامه که با حضور دکتر 
سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر و 
دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی برگزار شد، دو طرف بر استفاده 
جامعه پزشکی و کادر درمان کشور از خدمات 
برتر بانکی در حوزه های مختلف به ویژه بهره 

مندی از تسهیالت بانک شهر تفاهم کردند.
دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک 
شهر در ابتدای این مراسم با تبریک فرارسیدن 
والدت دخت نبی مکرم اسالم حضرت فاطمه 
زهرا )س( و بزرگداشت مقام زن و روز مادر، 
رفتاری  الگوهای  حال  همه  در  انشاالله  گفت: 
 حضرت زهرا )س( سرلوحه زندگی ما قرار بگیرد.
زمان  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  احمدی  دکتر 
شیوع و همه گیری ویروس کرونا کادر درمان 
این  با  مقابله  به  نظیر  کم  فداکاری  با  کشور 
افزود:  پرداختند،  هموطنان  درمان  و  ویروس 
زحمات  قدردان  همواره  جامعه  آحاد  تمامی 

مدافعان سالمت بوده و خواهند بود.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه ارتباط 
به  جاری  سال  در  را  پزشکان  جامعه  با  موثر 
صورت جدی پیگیری و در دستور کار خود قرار 
دادیم، تصریح کرد: در همین راستا تالش کردیم 
با طراحی بسته های تسهیالتی متفاوت باتوجه 
به شرایط اقتصادی کشور بخشی از نیازهای این 

عزیزان را برطرف کنیم.
وی با اشاره به توجه این بانک به دانشجویان 
آنان،  به  مناسب  تسهیالت  ارائه  و  پزشکی 
نیز  اخیر  های  سال  طی  ساخت:  خاطرنشان 
و  فعاالن  تمامی  برای  سالمت  بسته  ابالغ  با 
خدمتگزاران این عرصه، حمایت های ویژه ای را 

از آنان داشته ایم.
دکتر احمدی با بیان اینکه امروز ایران اسالمی 
افزود:  دارد،  اختیار  را در  دنیا  پزشکان  برترین 
آماده همکاری برای گسترش گردشگری سالمت 
در کشور هستیم. این مهم می تواند نقش بسیار 
موثری در اقتصاد حوزه بهداشت و درمان ایفا 

کند.
مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: این بانک 
همچنین می تواند با واگذاری امالک مازاد خود 
در  فعاالن سالمت  دغدغه  مناسب،  با شرایط 
 حوزه خرید ملک را نیز به صورت کامل رفع کند.
دکتر احمدی در پایان با تاکید بر اینکه حمایت از 
فعالیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ 
های فعال در حوزه درمان را نیز در برنامه داریم، 
گفت: این تفاهمنامه همکاری می بایست در 
کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شود تا همگان 
تاثیرات آن بر حوزه بهداشت ودرمان کشور را 

مشاهده کنند.
دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی نیز در این مراسم با بیان اینکه 
شاهد فصل نوینی از ارتباطات میان بانک شهر 
پزشکی کشور هستم، گفت: تالش  و جامعه 
های این بانک برای رفع نیازهای پزشکان شایسته 

تقدیر است.
وی با تاکید بر اینکه عزم جدی میان دوطرف 
برای گسترش همکاری ها وجود دارد، تصریح 
شهر  بانک  افزون  روز  های  موفقیت  کرد: 
اقشار  به  آن  ممتاز  وخدمات  بانکی  شبکه  در 
میان  ها  همکاری  افزایش  موجبات  مختلف، 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و این بانک 

را فراهم آورده است.
دکتر زالی افزود: با توجه به مسئولیت پذیری 
بانک شهر و نگاه مثبت و حرفه ای این بانک به 
پزشکان، امیدواریم در آینده سطح همکاری های 

طرفین روز به روز افزایش یابد.

جعفری خبر داد
  صرفه جویی ارزی نزدیک به

1.5 میلیارد دالری با بومی سازی 
صنعت فوالد

جویی  از صرفه  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
سازی  بومی  با  دالری  میلیارد   1.5 به  نزدیک 

صنعت فوالد طی 3 سال اخیر خبر داد.
ا...  ایمیدرو، وجیه  به گزارش روابط عمومی 
ملی  جشنواره  چهارمین  حاشیه  در  جعفری 
فوالد با بیان این مطلب اظهار داشت: طی 3 
ملی  انجمن  و  ایمیدرو  همکاری  با  اخیر  سال 
فوالد ایران، با ایجاد سامانه کارلینک به عنوان 
حلقه اتصال، بستر سازی برای ورود سازندگان 
و شرکت های نیازمند شکل گرفت و درنتیجه، با 
احصای نیازمندی ها و متعاقب آن، با استفاده 
از دانش روز، بومی سازی قطعات و تجهیزات 

انجام شد.
وی ادامه داد: طی این مدت، بیش از 26 هزار 
قطعه و تجهیز در صنعت فوالد از طریق سامانه 
کارلینک بومی سازی شده که البته انجمن ملی 
ایفا کرده  این زمینه  بیشتری در  فوالد، نقش 
است. در مراسم افتتاح جشنواره نیز تفاهم نامه 
های مختلفی برای تامین نیازهای داخلی بین 

شرکت های سازنده و نیازمند منعقد شد.
برطرف شدن نگرانی ها با اکتشافات عمقی 

جدید در سنگ آهن
آهن  سنگ  موجود  ذخایر  اینکه  به  اشاره  با 
پیش  ظرفیت  -که  فوالد  جامع  طرح  براساس 
بینی شده 55 میلیون تن فوالد انجام می شود 
و االن به ظرفیت 45 میلیون تن رسیده - بین 
15 تا 17 سال است، تصریح کرد: خوشبختانه با 
اکتشافات عمقی در حال انجام، ذخایر جدیدی 
از  نتایج حاکی  افزوده می شود و  به مجموعه 
اضافه شده ذحایر جدید، به میزان ذخایر موجود 

است.
وی افزود: به عنوان مثال، در منطقه گل گهر، 
بیش از 500 میلیون تن افزایش ذخیره داشته 
ایم. نتایج حفاری های زمین شناختی در برخی 
مناطق گرچه نیازمند قطعی شدن ذخایر است 

اما در مجموع، چشم انداز مثبت است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: 
موضوع سرمایه گذاری در معادن خارج از کشور 
در بخش های  را  اکتشافات  است.  نیز مطرح 
مختلف عناصر آغاز کرده ایم و حتی مصوباتی 
هست که می توانیم قانونی انجام دهیم. این 

روند می تواند نگرانی ها را برطرف کند.
ارائه تسهیالت کم بهره به شرکت های عالقه 

مند به ماشین آالت بومی سازی شده
یک  از  بیش  ساالنه  اینکه  بیان  با  جعفری 
میلیارد متر مربع حجم عملیات خاکی داریم، 
گفت: با توجه به اکتشافات جدید و تولید در 
حال انجام، 15 ماده معدنی جدید را در زنجیره 
تولید دنبال می کنیم که در کنار ذخایر، نیازمند 
به  توجه  هستیم.  استخراج  برای  آالت  ماشین 
ماشین آالت ساخت داخل می تواند در قیمت 

تمام شده کمک کند.
وی ادامه داد: طی یک سال گذشته سیاست 
حمایت از تولید داخل، در معاونت امور معادن 
و صنایع معدنی دنبال می شود و در ایمیدرو هم 
از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت 
تا  کردیم  فراهم  را  فرصت  این  معدنی،  های 
شرکت هایی که قرارداد خرید ماشین آالت از 
شرکت های داخل می کنند، تسهیالت مناسب 

با بهره کمتر اعطا کند.
کاهش 65درصدی ارزبری دامپتراک بومی 

سازی شده
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به بومی 
سازی دامپتراک 60 هزار تنی برای نخستین بار 
در کشور، گفت: شرکت سازنده توانسته است 
جسارت و خودباوری را ایجاد و نسبت به ساخت 
آن اقدام کند. 45 درصد این دستگاه، ساخت 
داخل است. این موضوع تاکنون توانسته بیش 
از 65 درصد ارزبری را کاهش دهد. همچنین، 
با توسعه این حوزه به افزایش اشتغال نیز کمک 

خواهد کرد.
برای  بتوانیم  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
سازندگان دامپتراک، بستر الزم را فراهم کنیم تا 
آنها امکان تولید دامپتراک هایی با ظرفیت باالتر 

پیدا کنند.

وی  نیست.  اعداد  این  خودرو  واقعی  تقاضای 
خودرو  قرعه کشی  فرایند  به  اشاره  با  همچنین 
گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت نامی  نزدیک به 
10 میلیون نفر برای 20 هزار خودرو ثبت نام کردند. 
طبق محاسبات از ۸5 میلیون نفر جمعیت کشور 
73 میلیون نفر به دالیل مختلف از جمله اینکه 
صاحب خودرو یا زیر 1۸ سال هستند، نمیتوانستند 
 10 مانده  باقی  نفر  میلیون   12 از  کنند.  شرکت 

میلیون نفر شرکت کردند.
این یک التاری ملی به تمام معنا است. در یک 
یک  بفروشیم،  خودرو  میخواهیم  آزمایی  بخت 
تبعات  از  غیر  فرایند  این  هدف.  بی  رانت  توزیع 
از نظر علمی بررسی شود که چه  باید  اقتصادی 
تبعات اجتماعی دارد. اینکه 10 میلیون نفر را درگیر 
التاری می کنیم و کال 20 هزار خودرو دست مردم 

می دهیم.
به  اشاره  با  چنین  بورس هم  سازمان  رئیس 
قیمت گذاری دستوری خودرو  نیز گفت: این روند 
زیاندهی باعث شده است که هیچکدام از اصالحاتی 
گذشته  سال  سیک  در  نرسد.  نتیجه  به  الزم  که 
بحث های زیادی درمورد واگذاری این خودروسازها 
مطرح شده است.  قیمت گذاری باعث شده است 
زیان انباشته این شرکت ها عدد عجیبی شود. انگار 
میخواهیم بگوییم آقای سرمایه گذار اگر جرات داری 
این شرکت را بخر! درحالی که شرکت را آتش زدمی 
میگوییم بخر. مشخص است کسی جرات نمی کند 
با این ساختار مالی این ریسک را بکند و در این 

صنعت سرمایه گذاری کند.
عشقی ادامه داد:  این سیاست ها باید باهم اتخاذ 
شوند و برنامه ای وجود داشته باشد تا فرایند قیمت 
و واگذاری اصالح  گذاری دستوری، ساختار مالی 
با  که  برنامه ها  از  یکی  بورس  سازمان  در  شود. 
همکاری صمت و خودروسازها و سازمان خصوصی 
و  بورس  به  ورود خودرو  انجام شد، بحث  سازی 

فروش خودرو در بورس است.
انصاف حلقه گم شده قیمت گذاری خودرو

اخیر نیز سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در 
این نشست با تاکید بر این که باید دسترسی ها و 
و  مصرف کننده  برای  منصفانه  گذاری های  قیمت 
مردم که سمت مهم تقاضای صنعتی و محصوالت 
شود،  فراهم  می دهند  تشکیل  را  کشور  تولیدی 
اظهار کرد: گاه به بهای سوداور شدن بیشتر برای 
سمت  گذاری  قیمت  برای  انصاف  تولیدکنندگان 
مردم را فراموش می کنیم یا اینکه دولت ها به دلیل 
کشش و تمایلی که به سمت مردم دارند افق های 
پیدا  می بندند،  تولیدکنندگان  برای  را  سوداوری 
کردن راه میانه شاه راه حرکت به سمت پیشرفت 

است.
با  کردن  مقابله  مسیر  این  در  داد:  ادامه  وی 
هدف  به  نه  غیرتولید  از  ناشی  درآمدهای  کسب 
دسترسی  به  نه  است  تولید  سوداوری  که  اول 
اهداف  این  منصفانه منجر می شود. در هر دوی 
کشور  در  را  ویژه خواری  که  سازوکارهایی  با  باید 
گسترش میدهد مقابله کنیم. این اتفاق می تواند 
در دل ارز ترجیحی 4200 تومانی رخ دهد یا در فالن 
سیاست صنعتی که جمعی را به ویژه خواری سوق 
می دهد.  رویکرد عملی دولت سیزدهم تا حد ممکن 
محدود کردن ویژه خواری ها و گسترشمنفعت مردم 

و سوداوری برای تولیدکنندگان است.
خودرو در بورس عرضه می شود، عرضه نمی شود!

اما از سوی دیگر اظهار نظرهای رسمی در فاصله 
تصمیم  برای  دولت  توانایی  عدم  از  نشان  11روز، 
گیری در نحوه فروش خودرو و عرضه آن در بورس 
دارد و همچنان آن کس که به دلیل ناتوانی دولت 
در اجرایی کردن تصمیمات هزینه می دهد، مصرف 

کننده نهایی است. 
در خصوص  دولت  تصمیمات  واقع خالصه  در 

عرضه خودرو در بورس در دو کلمه به عنوان کلید 
عرضه  می شود،  »عرضه  است  شده  خالصه  واژه 
نمی شود. عرضه می شود، عرضه نمی شود« و این 
در  خودرو  عرضه  برای  دولت  تصمیمات  خالصه 
بورس فقط طی یازده روز است که از زبان مسئولین 
واحد  نتیجه  یک  هم  هنوز  و  آمده  بیرون  رسمی 

نداشته است.
است  مدت ها  سیزدهم  دولت  فراز،  گزارش  به 
که می خواهد عنان بازار خودروسازان ساکن جاده 
مخصوص را تا خیابان طالقانی بکشاند و به دست 
رام  را  خود  که  بازاری  عنان  بسپارد.  کاال  بورس 
ناشدنی نشان می دهد. وزارت صمت می گفت این 
کار نتیجه اش ختم به پایان دالل بازی در بازار و 
تالطم قیمت ها می شود. در اولین روزهای عرضه 
بازارهای  قیمت ها  رشد  اما  کاال  بورس  در  خودرو 
فقط  مساله  اما  کرد. حاال  روسفید  هم  را  داللی 
که  است  این  مساله  نیست،  ایده  این  موفقیت 
معلوم نیست دولت می خواهد طرح عرضه خودرو 
در بورس کاال را ادامه دهد یا خیر؟ یک مرور کوتاه 
گذشته  روزهای  همین  نقیض  و  اظهارات ضد  به 
این طرح  اجرای  برای  از سردرگمی دولت  حکایت 

را دارد. 
به  فراوان  انتقادات  از  پس  امسال  ماه  13دی 
کشف قیمت هایما S۸ ایران خودرو در بورس کاال، 
دو مدیرعامل شرکت های ایران خودرو و سایپا به 
سازمان بازرسی فراخوانده شدند. براساس آنچه از 
این  در  شده  نقل  بازرسی  سازمان  عمومی  روابط 
و  ایدرو  عامل  هیأت  رییس  حضور  با  که  جلسه 
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 
و  نظارت  معاون  اسدیان  شده،  برگزار  کنندگان 
بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی پس از شنیدن 
خودروساز،  شرکت های  عامل  مدیران  سخنان 
معاونین وزیر صمت و اساتید دانشگاه و صاحب 
رقابت  »شورای  است:  گفته  حوزه خودرو،  نظران 
باید در سریعترین زمان ممکن به وظیفه قانونی 
خود در خصوص قیمت گذاری خودرو عمل کند. 
عرضه خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا باید به 

همان روال گذشته که تا دو ماه قبل انجام می شد، 
ادامه پیدا کند تا تکلیف عرضه خودرو در بورس کاال 

مشخص شود.«
دوگانه عرضه به بورس و توقف عرضه

پس از این جلسه سازمان بازرسی رسما اعالم کرد 
که عرضه خودرو در بورس کاال باید متوقف شود اما 
تیموری مدیرعامل سایپا، آخر هفته همه را غافلگیر 
کرده و اعالم کرد که فروش محصوالت در بورس 
کاال براساس شرایط و ضوابط مجلس بوده و ما به 
فروش خودرو در بورس کاال ادامه می دهیم و نکته 
اینجاست که ادامه هم داد. در همین حین نامه 
11 نماینده مجلس منتشر شد که درخواست توقف 
عرضه در بورس کاال را داده و خواستار ورود مجدد 

شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو شده بودند.
در این نامه با ضد رقابتی خواندن عرضه خودرو 
در بورس کاال آمده بود: »هیچ قاعده و ضابطه ای 
این  در  قیمت  تعیین  دستورالعمل  خصوص  در 
شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد نوسانات غیرموجه 
خودرو  معامالتی  قیمت های  در  ضابطه  بدون  و 
در بورس کاال هستیم. اضافه در آمد حاصل شده 
برای خودروسازان در بورس کاال نبایستی مستقیما 
به جیب خودروساز برود چرا که حاصل از عملکرد 
انحصاری  شبه  ساختار  دلیل  و  نبوده  خودروساز 

بازار خودرو ایجاد شده است.«
چند روز بعد در تاریخ 1۹ دی ماه، شورای رقابت 
از تشکیل کارگروه تخصصی خودرو با هدف بازنگری 
دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو خبر داد و این 
یعنی آمادگی شورای رقابت برای بازگشت به عرصه 
چندان  نه  دوران  شروع  و  خودرو  قیمت گذاری 

خوشایند قرعه کشی خودرو.
مدیرعامل  از  نامه ای  اتفاق،  این  از  پس  روز   3
ایران خودرو منتشر شد که در آن درخواست لغو 
عرضه 500 دستگاه دناپالس در بورس کاال را کرده 
بود و اندکی بعد توضیحاتی منتشر شد که دناپالس 
همچنان مشمول قیمت گذاری شورای رقابت است 

و باید در فرآیند قرعه کشی عرضه شود.
با این حال امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت 

در همان روز اعالم کرد که لغو عرضه دنا در بورس 
به دلیل مالحظات ناشی از ورود سازمان بازرسی 
تاریخ  تا  که  تناقضاتی  همه  بر  عالوه  است.  بوده 
21دی ماه مشاهده شد، مشخص نشد که وزارت 
صمت و ایران خودرو باالخره مقید به نظر سازمان 
بازرسی بودند یا روغن ریخته را نذر امامزاده کردند؟ 
در هر صورت سازمان بورس نیز اعالم کرد با توجه 
به اختیارات قانونی دنا را در بورس عرضه خواهد 

کرد.
نهایتا 23 دی ماه عشقی، رییس سازمان بورس 
درخواست  اقتصاد  وزیر  خاندوزی  به  نامه ای  در 
کرد که از فرآیند فروش خودرو در بورس کاال رفع 
ابهام شود و اظهارات برخی دستگاه ها را برخالف 
اختیارات قانونی دانست. وزیر اقتصاد نیز سریعا 
طی  ماه  24دی  شنبه  و صبح  داد  پاسخ  نامه  به 
شورای  مصوبه  به  توجه  »با  کرد:  اعالم  نامه ای 
عالی بورس و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، 
گذشته  روال  طبق  کاال  بورس  در  خودرو  عرضه 

ادامه می یابد.«
تعلیق نماد ایران خودرو و سایپا در بورس

و  نداشت  خریدار  اقتصاد  وزیر  حرف  گویا  اما 
اندکی پس از انتشار این نامه اعالم شد که نماد 
ایران خودرو و سایپا در بورس تعلیق شده است. 
براساس آن چه که مدیر نظارت بر ناشران سازمان 
بورس گفته دلیل تعلیق نمادهای ایران خودرو و 
سایپا در بورس کاال رفع ابهام از عرضه خودرو در 
این دو نماد  تا پنجم بهمن ماه  بورس کاالست و 
اظهار نظرها در  این  بود. خواندن  تعلیق خواهند 
برای  دولت  توانایی  عدم  از  نشان  11روز،  فاصله 
فروش  نحوه  نام  به  مساله ای  در  تصمیم گیری 
دلیل  به  که  کس  آن  همچنان  و  دارد  خودرو 
اجرایی کردن تصمیمات هزینه  در  ناتوانی دولت 
پس  هنوز  است.  نهایی  کننده  مصرف  می دهد، 
از 11 روز دولت در میان این دو جمله گیر کرده 
است: »عرضه می شود. عرضه نمی شود.« و جیب 
مشتری نهایی است که میان چرخ دنده های این 

بالتکلیفی در حال خرد شدن است.

همزمان با برودت هوا در هفته جاری و افزایش مصرف گاز در 
کشور بخصوص در بخش خانگی موجی از نگرانی در کشور حاکم 
شد، تاجایی که کورسوی سواپ گاز ترکمنستان هم که می توانست 
بخشی از حجم تقاضای شمال کشور را پاسخگو باشد خاموش 
شد، در این بین مسئولین در اقدامی عجوالنه تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها را که البته از چند هفته قبل به بهانه آلودگی هوا کلید 
خورده بود این بار برای صرفه جویی در مصرف گاز و جلوگیری از 
قطعی گاز بخش خانگی به ادارات دولتی و حتی مراکز تجاری و 
بخش خصوصی هم کشاندند و این افزون بر توقف فعالیت صنایع 

و قطع گاز نیروگاه ها است. 
در همین ارتباط مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با ایلنا، درباره 
اوضاع تامین گاز و راهکارهایی از جمله تعطیلی ادارات و مدارس 
که برای عبور از شرایط کنونی کمبود اتخاذ شده اظهار داشت: ما 

در حال حاضر سومین تولیدکننده گاز دنیا هستیم و باتوجه به 
سیاست هایی که داشته ایم اقتصاد کشور در 30 سال گذشته بر 
مبنای اقتصاد گازسوز تعریف شده و به عنوان اینکه نفت را راحت تر 
می توان صادر کرد و همچنین با توجه به قیمت پایین گاز نسبت به 
نفت به نفع اقتصاد کشور بود که در داخل گاز مصرف و نفت را 
صادر کنیم، به این ترتیب گاز در کشور توسعه پیدا کرد و تقریبا 70 

درصد انرژی کشور توسط گاز تامین می شود.
وی افزود: مشکل از جایی ایجاد شد که مصرف افزایش پیدا کرد 
اما به صورت بهینه نبود، بعنوان مثال صنایع انرژی بر تعریف شدند 
ولی از آخرین تکنولوژی روز استفاده نشد، صنعت فوالد و سیمان و 
مس همه انرژی بر هستند اما بدنبال مصرف بهینه نبودیم، مبحث 
1۹ ساختمان مربوط به 2 دهه پیش بوده و الزام است که پوسته 
خارجی ساختمان عایق شود ولی این اتفاق نیفتاد. مسئله این است 

که حتی واحدهایی که در تهران ساخته می شود این مقررات اجرا 
نمی شود و اگر هم اجرا شود فرمالیته و سرهم بندی است. راندمان 
تجهیزات گازسوز بسیار پایین است، در حالی که در دنیا این موضوع 
توسعه پیدا کرده و اکنون بخاری ها باالی ۹5 درصد راندمان دارند 
و یا موتورخانه ها استاندارد نیستند، باید اصالح شوند و از تکنولوژی 

قابل قبول استفاده شود. 
وی تاکید کرد: امروز متاسفانه به جایی رسیدیم که چاره ای نداریم 
که صنعت و پتروشیمی تعطیل شود زیرا باید گاز بخش خانگی 
تامین شود، حتی به جایی دسیدیم که نیمی از کشور تعطیل شود 
و در واقع راهکار کوتاه مدتی غیر از این وجود ندارد.  این کارشناس 
حوزه انرژی گفت: 2.5 میلیون متر مکعب صرفه جویی که در تهران 
بابت تعطیالت صورت گرفته در مقابل 125 میلیون متر مکعبی که 
به مصرف می رسد خیلی ناچیز و کمتر از 2 درصد است، با این رقم 

حمله رئیس سازمان بورس به قرعه کشی خودرو

خودرودردوراهیالتاریملییاتاالرشیشهای!
رئیس سازمان بورس با انتقاد از التاری ملی قرعه کشی خودرو اظهار کرد: این فرآیند تبعات اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. مجید عشقی در میزگرد 
تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کاال با اشاره به عرضه خودرو در بورس کاال اظهار کرد: اگر فرایند ادامه پیدا کند و عرضه ها افزایش یابد، خود 

بازار به انتقادات در این حوزه پاسخ می دهد. البته به شرط اینکه عرضه ها منظم باشد که بتواند پاسخ مشتریان را بدهد. 

بحرانگازباتعطیلیحلنمیشوداز عقب ماندگی در توسعه تا بهینه سازی مصرف مشکل حوزه انرژی ایران

دولت سیزدهم 
مدت ها است 
که می خواهد 

عنان بازار 
خودروسازان 

ساکن جاده 
مخصوص را تا 

خیابان طالقانی 
بکشاند و به 
دست بورس 
کاال بسپارد. 
عنان بازاری 

که خود را رام 
ناشدنی نشان 

می دهد

سرپرست بیمه های مسئولیت و مهندسی بیمه تعاون، در یادداشتی به تشریح 
بیمه و بایسته های آن پرداخته است؛ امری که شاید سوال ذهنی بسیاری از 

افرادی باشد که برای افرادی که به چرایی و ضرورت بیمه می اندیشند.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از روزنامه صمت، عسل اشتری، 
سرپرست بیمه های مسئولیت و مهندسی بیمه تعاون در یادداشت خود با 

عنوان »آرامش خیال، ارمغان صنعت بیمه« آورده است:
درباره بیمه زیاد می شنویم و می خوانیم. در تبلیغ های تلویزیونی و بیلبوردهای 
سطح شهر درباره بیمه تبلیغات بسیار است. با وجود تمام این حرف ها، همچنان 
بسیاری از افراد ارزش و اهمیت بیمه را درک نکرده اند و از نقش حمایت گرانه 
بیمه بی خبرند؛ در صورتی که بیمه مزایای بسیاری برای زندگی شخصی و حرفه 

ای مردم دارد.
به دلیل حس همبستگی، خانوارها تمایل بیشتری به افزایش رفاه دارند؛ به 
همین علت به طور غیرقابل باوری بیمه ها اعم از بیمه های اجتماعی، اشخاص 

و اموال در سبد هزینه های خانوارها جا گرفته اند.
این ضریب نفوذ به قدری باال و نامحسوس است که گاهی بعضی از خانواده 
ها از وجود آن اطالعی ندارند؛ به طور مثال یک خانواده سه نفره که در منزل 
استیجاری سکونت دارند در قبض آب، برق و گاز پرداختی به طور نامحسوس 

حق بیمه پرداخت می کنند.
رفاه خانواده معموالً به دو دسته عوامل کمی و کیفی بستگی دارد. در دسته 
کمی، درآمد یاال و پایدار می تواند در افزایش رفاه خانوار نقش آفرینی کند و در 
دسته کیفی، »آسایش خاطر« از وضعیت آینده اقتصادی خانوار، بُعد رفاه را 

متأثر می سازد.
گرچه بیمه از هر دو جنبه می تواند رفاه خانوار را بهبود بخشد اما مهم ترین 
نقش بیمه به جنبه کیفی افزایش رفاه یعنی برگرداندن آسایش خاطر به خانواده 

یا فرد نسبت داده می شود.
برای درک بهتر، کافی است صاحب زمین کشاورزی را تصور کنیم که به علت 
موقعیت جغرافیایی زمین خود مدام در معرض سیل است. پرواضح است که اگر 
صنعت بیمه ای نباشد که خسارت احتمالی را تضمین کند، نبود آسایش خاطر، 

رفاه او را متزلزل می کند.
در مثالی دیگر، امروزه هزینه های درمان، بخش چشمگیری از سبد هزنیه 
ای خانوار به ویژه در سطوح پایین جامعه را به خود اختصاص داده است. به 
همین علت، بیماری های احتمالی به شدت از زاویه عدم آسایش خاطر، رفاه 
چنین خانواده هایی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما بیمه درمان با دریافت 
مبلغ اندک ماهانه، هزینه های درمان بیماری های احتمالی فرد را بیمه می 
کند و در اصل، آرامش خاطر مالی به بیمه خانواده در زمینه بیماری می 

دهد.
صنعت بیمه یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی و قوی ترین و غیرقابل 
انکارترین پشتیبانی کننده و تأمینی برای دیگر موسسات اقتصادی، اجتماعی و 

خانواده به شمار می رود.
اگر سرمایه گذار برای حفظ سرمایه و تداوم فعالیت های اقتصادی خویش 
از پوشش های بیمه ای حسب ضرورت برخوردار نباشد، چه بسا در معرض 

ورشکستگی و اضمحالل قرار گیرد.

بیمه می تواند در هنگام وقوع اتفاقات ناگوار، جلوی ضرر مالی شما را بگیرد. 
گرجه بیمه می تواند تا حدودی خیال شما را راحت کند، اما مانند یک حساب 
پس انداز نیست که هر پولی که در آن می گذارید، متعلق به خودتان باشد؛ 
پولی که می توانید از یک شرکت بیمه طلب کنید، به نوع قرارداد بیمه شما با 

شرکت بیمه گر بستگی دارد.
بیمه ها انواع مختلفی دارند و هرکدام از آنها می توانند در زمان نیاز، بخشی 
از هزینه ها را پوشش دهند. بیمه سالمت، درمان و همچنین بیمه عمر از مهم 
ترین بیمه هایی هستند که نه تنها در هزینه ها به ما کمک می کنند، بلکه نوعی 
سرمایه گذاری محسوب می شوند؛ بر همین اساس است که اهمیت استفاده از 

بیمه در زندگی باال است.
بیمه عالوه بر زندگی در کار و تجارت نیز مورد نیاز است. در اصل استفاده از 
بیمه نوعی آینده نگری محسوب می شود که می تواند به جبران هزینه ها در 

آینده کمک کند.
آرامش ذهنی از مهم ترین مزایای بیمه در زندگی افراد جامعه است. استرس 
ها و دغدغه های روزانه افراد در زندگی زیاد شده که احتمال وقوع اتفاقی که 
به موجب آن شخص متحمل خسارت شود نیز یکی از این استرس ها است؛ 

بنابراین داشتن بیمه در هر بخش از زندگی امری مفید و ضروری است.
اهمیت بیمه در باال بردن رفاه فردی و گروهی به قدری باال است که بسیاری 
از دولت ها برای جبران هزینه های ناشی از هرگونه خسارتی، برخی از بیمه نامه 
ها را اجباری کرده اند. به طور مثال هزینه بیمه درمان در اکثر کشورهای اروپایی 

توسط دولت پرداخت می شود.

آرامشخیال،ارمغانصنعتبیمه


