
قطعه سازان  و  نیرو محرکه  انجمن صنایع همگن  رئیس 
کشور گفت: پس از زیان هفت هزار و 500 میلیارد تومانی 
خودروسازان و تعدیل نیروها در صنعت قطعه سازی، برای 

اعالم قیمت  های جدید خودروها بسیار دیر شده است.
به گزارش ایرنا، از آغاز امسال تاکنون در صنعت قطعه سازی 
نیروهای زیادی مشمول تعدیل، کسری حقوق و تمدید نشدن 
از  خروج  برای  کار  سریع ترین  کارشناسان  اند؛  شده  قراردادها 
این شرایط را آزادسازی قیمت ها می دانند تا قطعه سازان بتوانند 
دستکم هزینه های ناشی از تحریم را مدیریت کنند. قطعه سازان 
می گویند امروز با زیان خالص 50 درصد تولید می کنند و تنها 
عاملی که آنان را به تداوم تولید هرچند با زیان ترغیب می کند، 
امید به آینده است؛ زیرا اگر این 2 صنعت کلیدی متوقف و تعطیل 
شود، راه اندازی دوباره آنها )همچون صنعت نساجی( امکانپذیر 

نیست.
و  محرکه  نیرو  همگن  صنایع  انجمن  رئیس  پیوند  این  در 
و  خودروسازان  بین  هنوز  نشست ها  گفت:  کشور  قطعه سازان 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه دارد و 

قیمتی از دل جلسات بیرون نیامده است.
تصمیم گیری  اینگونه  داشت:  بیان  منش  نجفی  محمدرضا 
برای صنایع خودروسازی و قطعه سازی منصفانه نیست و فقط 

تحریم کنندگان ایران را خوشحال می کند.
به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته در فضای مجازی خبری 
منتشر شد مبنی بر اینکه در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول 
قیمت گذاری خودرو در سازمان حمایت، مقرر شده نرخ کارخانه ای 
خودروهای تولید داخل دستکم 50 و حداکثر 130 درصد باال 
برود و با این حساب، قیمت خودروها بطور میانگین نزدیک به 70 

درصد افزایش خواهد یافت.
یک مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
کارشناسان  نشست های  گفت:  ایرنا  به  مطلب  این  تکذیب  با 
خودرویی با مسئوالن سازمان درباره قیمت جدید خودروها ادامه 
دارد و اعداد و ارقامی که از گوشه و کنار در سایت ها و کانال های 

فضای مجازی اعالم می شود، به هیچ عنوان قطعی نیست.
می توان امیدوار بود 

نجفی منش به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر بازار اشاره کرد و گفت: این 
راه در دهه 70 نیز در پیش گرفته شد و به مدت 10 سال ادامه 

یافت و جواب گرفتیم.  
به گفته وی، بنابراین می توان امیدوار بود که این شیوه بار دیگر 

نتیجه بخش باشد.
بر اساس این گزارش، چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در پاسخ به ایرنا درباره مبنا قرار گرفتن قیمت خودرو نزدیک به 

حاشیه بازار گفت: این تصمیم از سوی خودروسازان اتخاذ و مقرر 
شده است عرضه خودروها با قیمت نزدیک به حاشیه بازار تداوم 

و استمرار داشته باشد.
بازار مبنای قیمت گذاری قرار  اکنون  به گفته رضا رحمانی، 
نگرفته بلکه این راهکاری است که خودروسازان اتخاذ کرده اند تا 

نزدیک به قیمت حاشیه بازار به عرضه محصوالت خود بپردازند.
وی از استمرار این روند خبر داد و افزود: مقرر است خودروسازان 
در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایین تر از قیمت های 

قبلی ارائه کنند.
پیشنهاد مشوق گونه برای خریداران خودرو

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور 
درباره کاهش قدرت خرید مردم در پی  گرانی خودروها، پیشنهاد 
کرد: از هر خودرو 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و سه درصد 
عوارض شماره گذاری دریافت می شود؛ می توان برنامه ریزی کرد که 

خریداران این مبالغ را پرداخت نکنند.
و  مالی  خودرو  هر  هزینه های  درصد   20 داشت:  بیان  وی 
مربوط به سودهای بانکی است؛ در این زمینه نیز دولت، بانک ها 

و خودروسازان می توانند برای بازپرداخت اقساط از سوی مردم 
چاره ای بیندیشند و وام های بلندمدت با اقساط و سودهای کمتر 

تخصیص دهند.
نجفی منش، آزادسازی قیمت خودرو را راهکاری اساسی در این 
زمینه برشمرد که هرچند همانند یک عمل جراحی با درد زیاد 

همراه است اما می تواند راهگشا باشد.
به گفته وی، با آزادسازی قیمت ها، عالوه بر حضور مشتریان 
واقعی برای خرید، دالالن و احتکارکنندگان نیز خودروهای خود 

را به بازار عرضه می کنند.
استانداردهای 85گانه خودرویی

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور 
درباره نزدیک شدن زمان اجرای استانداردهای 85گانه خودرویی 
نیز گفت: در شرایط تحریمی اجرای استانداردهای 85 گانه به 
سادگی میسر نیست و انتظار می رود مسئوالن به شرایط موجود 

توجه داشته باشند.
نجفی منش یادآوری کرد: اکنون امکانات تست استانداردهای 
85 گانه در کشور وجود ندارد و باید خودروها را برای آزمایش به 

اتحادیه اروپا یا سایر مراکز جهانی ارسال کرد.
وی توصیه کرد در این زمینه امکانات تست خودرو هر چه زودتر 
فراهم شود و اگر مواد اولیه مورد نیاز مشمول تحریم است، اجرای 

استانداردهای جدید را به تاخیر بیندازیم.
به گزارش ایرنا، با اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید 
برخی  واردات  و  تولید  ماه 1396،  دی  اول  از  خودرو  اجباری 

خودروهای غیر استاندارد از دستور کار خودروسازان خارج شد.
تا ابتدای دی ماه پارسال خودروسازان باید مدارک استاندارد 
55 گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و همه 
خودروهایی که قادر به رعایت این استانداردها نبودند، از دور خارج 

شدند.
از این تاریخ به بعد، هر خودرو برای بازگشت دوباره به خط 
تولید باید استانداردهای 63 گانه را اعمال کند؛ یعنی عالوه بر 
استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شده است.

این مهلت تا اول دی ماه سال 1397 برای این خودروها باقیست 
اما از آغاز زمستان آینده پشت سر گذاشتن 85 استاندارد الزامی و 

22 استاندارد دیگر نیز اضافه می شود.

اقتصادی 5

در بازدید استاندار البرز مطرح شد

گروه صنعتی و پژوهشی زر الگویی برای کارآفرینی 
حضور  با  استان  این  مسئوالن  همراه  به  البرز  استاندار  شهبازی   
و  بنیان  دانش  تولیدی،  واحدهای  از  زر  پژوهشی  صنعتی  گروه  در 

طرح های توسعه این مجموعه بازدید کردند.
 استاندار البرز در  جریان این بازدید از نزدیک با روند فعالیت صورت گرفته 
و برنامه های آتی این گروه آشنا شد. به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی 
پژوهشی زر، محسن امینی مدیر عامل هلدینگ زر در بخشی از این بازدید 
ضمن تشکر از حضور مسئوالن عالی رتبه استان با اشاره به اهمیت توسعه 
اشتغالزایی در استان، گفت: »گروه صنعتی پژوهشی زر به صورت هدفمند در 
زمینه اشتغالزایی برای جوانان کشور گام بر می دارد و در این مسیر از هیچ 
تالشی فروگذار نخواهد بود.« مدیر عامل هلدینگ زر گفت: »استان البرز از 
توان ظرفیتی باالیی در زمینه بهبود وضعیت اشتغال زایی برخوردار است. در 
صورتی که این ظرفیت ها را به بهترین نحو واکاوی کنیم، بهره برداری بهتری 

از استان خواهیم داشت.«

صالحیت مدیرعامل بیمه آسیا تایید شد
به گزارش روابط عمومی بیمه  آسیا، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در نامه ای، صالحیت مسعود بادین به عنوان مدیرعامل 

بیمه  آسیا را مورد تایید قرار داد.
بنا بر این گزارش،در نامه رئیس کل بیمه مرکزی اظهار امیدواری شده است 
با مساعی اعضای هیئت مدیره و کارکنان بیمه آسیا اهداف مورد نظر محقق 
شود. این گزارش می افزاید،پیش از این هیئت مدیره بیمه  آسیا به اتفاق آرا 
)نماینده  اموال  بیمه  های  فنی  و معاون  بادین، عضو هیئت مدیره  ،مسعود 
نایب رئیس هیئت  به عنوان  را  توسعه معین ملت(  شرکت سرمایه گذاری 

مدیره و مدیرعامل بیمه  آسیا انتخاب و معرفی کرده بود.

استاندار مازندران:

بانک مهر اقتصاد منابع قابل توجهی به بخش تولید 
اختصاص داد

های  بنگاه  به  را  توجهی  قابل  منابع  اقتصاد  مهر  بانک  خوشبختانه 
اقتصادی و واحدهای تولیدی استان اختصاص داده است.

  احمد حسین زادگان، استاندار مازندران با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد در 
پرداخت وام و تسهیالت و حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی 
عملکرد مطلوبی داشته است، گفت: خوشبختانه این بانک توانسته است منابع 
قابل توجهی را در قالب تسهیالت به بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی 

استان اختصاص دهد و از ورود به مقوله بنگاه داری پرهیز کند.

در هشت ماه ابتدای سالجاری رقم خورد

پرداخت 620 هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک ملی
بانک ملی ایران در هشت ماه ابتدای امسال بالغ بر 620 هزار و 30 
میلیارد ریال تسهیالت در قالب عقود مختلف به متقاضیان پرداخت 

کرده است.
بانک ملی ایران، در هشت ماه ابتدای سال جاری، بیش از یک میلیون و 
290 هزار فقره تسهیالت در قالب عقد قرض الحسنه، مضاربه، فروش اقساطی، 

جعاله، خرید دین و... تخصیص داده است.
به خود  را  بانک  این  بیشترین میزان تسهیالت پرداختی  مشارکت مدنی 
اختصاص داد و در مدت مذکور، 71 هزار و 136 فقره تسهیالت به ارزش 215 

هزار و 58 میلیارد ریال پرداخت شد.
همچنین بالغ بر 49 هزار و 341 میلیارد ریال تسهیالت مضاربه در 60 هزار 
و 932 فقره به تجار و بازرگانان و 18 هزار و 282 میلیارد ریال تسهیالت خرید 
دین در هفت هزار و 341 فقره به صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی 

پرداخت شده است.

باشگاه مشتریان بانک سپه برگزار می کند

جشنواره عکس »قاب سپه«
باشگاه مشتریان بانک سپه جشنواره عکس »قاب سپه« را با موضوع 

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار می کند.
اعضای باشگاه مشتریان بانک سپه می توانند با ارسال حداکثر 3 عکس از 
تاریخ اول دی ماه لغایت سی ام بهمن  سال جاری در این جشنواره شرکت کنند.
بر اساس این گزارش عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به 

سامانه باشگاه مشتریان به نشانی club.banksepah.ir مراجعه کنند.

با تقدیم لوح و تندیس بانک توسعه صادرات

12 صادرکننده نمونه سیستان و بلوچستان تجلیل شدند
از  تجلیل  مراسم  در  صادرات  توسعه  بانک  تقدیر  لوح  و  تندیس 
صادرکنندگان نمونه استان سیستان و بلوچستان به 12 صادرکننده 

نمونه استانی اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در این مراسم که با حضور 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی 
استاندار و تعدادی از مسئولین استانی برگزار شده بود از 12 صادرکننده نمونه 

استان سیستان و بلوچستان تقدیر بعمل آمد.
در این مراسم که در سالن اتاق بازرگانی صنعت ، معادن و کشاورزی زاهدان 
برگزار شد، رئیس شعبه بانک توسعه صادرات با اهدای لوح و تندیس این بانک 

از صادرکنندگان نمونه استانی تجلیل کرد.

در استان البرز

تامین مالی طرح های بزرگ توسط بانک صنعت و 
معدن

بانک صنعت ومعدن دردولت تدبیر و امید 27 هزار و 500 میلیارد ریال 
به طرح های بزرگ استان البرز، تسهیالت پرداخت کرده است.

حسین مهری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک صنعت و معدن که 
به استان البرز سفر کرده بود، روز گذشته در جمع همکاران شعب با اشاره 
به نقش پراهمیت بانک مزبور در تامین مالی طرح های صنعتی بزرگ استان 
بیان داشت: در درجه نخست از تمام امکانات و ظرفیت های بانک برای تامین 

سرمایه در گردش طرح ها استفاده خواهیم کرد.
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کارمند بانک ملی پژوهشگر برتر شد
در هشتمین همایش بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری، محمد عقبایی جزنی، کارمند بانک ملی ایران به عنوان یکی از پژوهشگران برتر نظام بانکی معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت. منتخبین هشتمین دوره همایش بزرگداشت هفته پژوهش 

و فناوری که با حضور اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و مدیران عامل بانک ها، کارشناسان و صاحبنظران سیستم بانکی برگزار شد، در شش بخش مقاله، کتاب، پژوهشگران منتخب نظام بانکی، 
پژوهشگران منتخب بانک مرکزی، پژوهشگران منتخب پژوهشکده پولی و بانکی و پژوهشگران منتخب بانک ها معرفی شدند.

زیان هفت هزار و 500 میلیارد تومانی خودروسازان

تصمیم گیری برای تعیین قیمت جدید خودروها دیر انجام شد
اخبار

حذف 1۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی

بودجه بازهم ذخیره ارزی را برد

حداقل ساالنه 500 هزار واحد مسکونی باید عرضه شود

شرایط خاص حاکم بر بودجه 1398 موجب شد تا سهم صندوق توسعه ملی 
از درآمدهای نفتی بار دیگر در خالف مسیر قانونی قرار گیرد و 1۴درصد از 
منابعی که باید ذخیره می شد در اختیار دولت گذاشته شود. در این بین 
گرچه تاکید بر این است که سهم نفت در بودجه سال آینده کم شده ولی در 
واقعیت کاهش وابستگی چندانی به نفت انجام نشده و ارز متعلق به صندوق 

بار دیگر به بودجه اضافه شده است.
به گزارش ایسنا، بعد از آنکه در 15 آذرماه دولت الیحه بودجه 1398 را در نبود 
نمایندگان به مجلس فرستاد و قرار شد که بعد از اتمام تعطیالت مجلس، رئیس جمهور 
الیحه را رسما ارائه کند، در میانه راه بحث اصالح پیش آمد و بر کاهش هزینه هایی که 
دولت در ردیف های هزینه ای قرار داده بود، تاکید شد. یکی از تبصره های الیحه بودجه 
که حتی قبل از نهایی شدن الیحه نیز مورد بحث قرار داشت، سهم صندوق توسعه 
ملی از درآمدهای نفتی بود؛ به طوری که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال 
آینده این پیش بینی وجود داشت که دولت پیشنهاد کاهش سهم واریزی به صندوق 
را ارائه کند که این گونه نیز بود. ظاهرا دولت دو پیشنهاد 10 درصد و 34 درصد را در 
الیحه ای که 15 آدرماه به مجلس برد، مطرح کرده بود و این گونه مدنظر بوده که اگر 
34 درصد قانونی مصوب شود دولت امکان استفاده از ذخایر ارزی را تا یک دوازدهم 
داشته باشد، اما بعد از آنکه نظر مقام معظم رهبری بر اصالح سهم صندوق قرار گرفت، 
در روزهای اخیر قرار بر این شد تا در سال آینده 20 درصد از منابع ارزی به صندوق 
واریز شود. این در حالی است که طبق روال تعیین شده در برنامه ششم توسعه باید 
برای سال آینده 34 درصد درآمدهای نفتی به صندوق برود؛ در برنامه ششم توسعه 
تکلیف شد که در سال اول 30 درصد از منابع نفتی واریز و در ادامه ساالنه دو درصد 
اضافه شود  که با توجه به اینکه در سال جاری 32 درصد واریزی به صندوق در قانون 

بودجه تکلیف شد انتظار می رفت برای سال بعد به 34 درصد برسد. با کاهش سقف 
واریزی به صندوق توسعه ملی تا 20 در بودجه 1398، 14 درصد کمتر از حد قانونی 
تعیین شده از منابع نفتی به ذخیره ارزی وارد می شود و  این 20 درصد در حد همان 
حداقل واریزی مصوب در قانون برنامه پنجم توسعه  است که در سال 1390 با ایجاد 
صندوق توسعه ملی برای آن تعیین شده بود و باید ساالنه تا سه درصد به آن اضافه 
می شد. اگر از سال 1390 که واریزی سهم صندوق توسعه با حداقل 20 درصد در 
بودجه تکلیف شد، طبق روال قانونی این افزایش انجام شده بود باید تا پایان سال 
1394 یعنی پایان برنامه پنجم توسعه،   31 درصد منابع نفتی به حساب صندوق 
رفته بود و از سال 1395 که قانون برنامه ششم اجرایی می شد منابع جدید دیگر. اما 
برنامه ششم از سال 1396 اجرایی شد و از سویی دیگر روند قانونی بر اساس برنامه 
پنجم هم پیش نرفت چرا که با کاهش درآمدهای نفتی و نیاز دولت به منابع، در سال 
1394 و 1395 مصوب شد تا ساالنه وارزی 20 درصد بوده و مازاد در اختیار دولت 
قرار بگیرد. با این حال بار دیگر شرایط خاص اقتصادی و بین  المللی موجب شده تا 
با کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش منابع در اختیار دولت، بار دیگر سهم 
ذخیرا ارزی از محل نفت مورد اشاره قرار گرفته وکاهش پیدا کند و صرف بودجه 
عمومی دولت شود. گرچه در این بین مدیریت منابع و تامین نیاز برای هزینه های 
اداره کشور و معیشت مردم در اولویت قرار دارد و الزم است که حتی در صورت 
نیاز به طور منطقی از منابع ذخیره ارزی هم استفاده شود، اما مساله مورد توجه نحوه 
کاربرد این منابعی است که از ذخیره ارزی برداشت می شود که تا چه اندازه در مسیر 
ایجاد اشتغال، تولید و رشد اقتصادی بکار گرفته خواهد شد. از سوی دیگر دولت تا چه 
زمانی قراراست حتی با کم کردن سهم نفت در بودجه بازهم کاهش این وابستگی را از 
محل درآمدهای نفتی در جای دیگر  یعنی از صندوق توسعه ملی تامین کرده و درآمد 

جایگزینی نداشته شد؟ بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی، صندوق 
توسعه ملی ایجاد شد تا طبق قانون، ساالنه بخشی از درآمدهای ناشی از صارات نفت، 
میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب صندوق واریز شود و محلی برای ذخیره 
منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین به کارگیری در بخش های غیردولتی به منظور 

حرکت در مسیر توسعه باشد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم متعادل سازی عرضه و تقاضای مسکن در 
کشور خاطر نشان کرد: حداقل ساالنه 500 هزار واحد مسکونی باید در کشور 

عرضه شود.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره 
برنامه های این وزارتخانه برای ساخت مسکن ارزان قیمت، اظهار کرد: هفته قبل با حضور 
رئیس  جمهوری در وزارت راه و شهرسازی برنامه احداث 400 هزار واحد مسکونی در سطح 

کشور برای جامعه متقاضی که اقشار متوسط و کم درآمد هستند، اعالم شد.
وی با بیان این که این پروژه ها توسط توسعه گران و انبوه سازان کشور در دست اجرا قرار 
خواهد گرفت، خاطر نشان کرد: قرار است 200 هزار واحد مسکونی در 21 شهر جدید 
و 100 هزار واحد در شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و همچنین 100 هزار واحد 
مسکونی در مناطقی که دارای بافت فرسوده هستند ساخته شود؛ این برنامه در کنار تکمیل 
و تحویل 500 هزار واحد مسکونی که متعلق به مسکن مهر است، از برنامه های تولید مسکن 
است که در سال 1398 و 1399 اجرا می شود. اسالمی در ادامه درباره سرنوشت مسکن 

اجتماعی تاکید کرد: من بارها گفته ام که این طرح مسکن ویژه اقشار متوسط و کم درآمد 
است و وظیفه دولت آن است که به لحاظ قانونی این تکلیف را انجام دهد. وزارت راه و 
شهرسازی موظف است که با فعال سازی جریان تولید مسکن متعادل سازی عرضه و تقاضای 
مسکن را فراهم کند. اسالمی با بیان این که براساس برنامه ششم توسعه حداقل ساالنه 500 
هزار واحد مسکونی باید در کشور عرضه شود، اظهار کرد: در این روزها برای ما مهم ترین 
گام این است که سیاست های روان و برنامه های مشخص و شفاف پایه گذاری کنیم تا جریان 
تولید مسکن شکل بگیرد. وی درباره ی وضعیت طرح برقی کردن قطار تهران _ مشهد با 
تاکید بر این که پروژه برقی  شدن قطار تهران – مشهد یکی از پروژه های مهم کشور است، 
ادامه داد: قراردادهای مربوط به این پروژه منعقد و تامین مالی آن از طریق فاینانس انجام 
شده و اجرای آن در دست پیگیری است؛ امیدواریم موانع پیش روی اجرای این طرح برطرف 

شود تا هرچه زودتر شاهد آغاز و بهره برداری از این پروژه  باشیم.

بازار  که  آتش سوزی  بیمه های  مانند  حوزه هایی  در 
رقابتی است و تابع قیمت گذاری نیست، افزایش قیمتی 
در  بسا  چه  بیمه ها  و  نمی افتد  اتفاق  تورم  با  متناسب 

بلندمدت از این وضعیت متضرر هم می شوند.
به گزارش ایسنا، بروز شرایط تورمی در اقتصاد می تواند همه 
حوزه های صنعتی را تحت تاثیر قرار دهد؛ یکی از این حوزه ها 
صنعت بیمه است که همانند دیگر صنایع از این شرایط تاثیر 
می پذیرد. با این حال یکی از فرضیات مطرح شده درباره تاثیر 
شرایط تورمی بر صنعت بیمه این است که شرکت های بیمه 

را  بیمه های خود  اینکه نرخ حق  بر  تورمی عالوه  در شرایط 
افزایش می دهند، تعداد بیمه نامه های بیشتری را هم می توانند 
مدیر  تاجدار،  رسول  باره سید  در همین  برسانند.  فروش  به 
بر وضعیت صنعت  تورم  اثرات  به  اشاره  با  البرز،  بیمه  عامل 
بیمه، اظهار کرد: در حوزه هایی مانند بیمه های آتش سوزی که 
بازار رقابتی است و تابع قیمت گذاری نیست، افزایش قیمتی 
متناسب با تورم اتفاق نمیفتد و بیمه ها چه بسا در بلندمدت از 

این وضعیت متضرر هم می شوند.
وی با اشاره به حوزه هایی مانند بیمه های مربوط به اتومبیل 

افزایش قطعات یدکی و  به  با توجه  این حوزه  ادامه داد: در 
دستمزد عمال هزینه خسارت های بیمه شخص ثالث افزایش 
پیدا می کند. در این جا نیز چرخه به زیان شرکت های بیمه 

رقم خواهد خورد.
مدیر عامل بیمه البرز با اشاره به دریافت الحاقیه حق بیمه 
اگر  مثال  برای  حوزه  این  در  داد:  ادامه  بیمه گزاران،  توسط 
قیمت خودرو افزایش پیدا کند به نسبت آن افزایش قیمت 
خودرو الحاقیه صادر می شود، اما در بیمه شخص ثالث اینگونه 
نیست، چرا که این بیمه نامه یک بار صادر می شود و بیمه گذار 

هم یک بار آن را می خرد و در صورتی که قطعات یدکی و 
دستمزد افزایش پیدا کرده است، اما شرکت های بیمه عمال 

هیچ حق بیمه ای را به صورت اضافه دریافت نمی کنند.
به گزارش ایسنا، نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آبان ماه 
سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به آبان ماه سال گذشته 
به  تورم  نرخ  بیشترین  که  شده  اعالم  درصد   18.4 معادل 
تفکیک دهک های هزینه ای در آبان ماه امسال مربوط به دهک  
دهم معادل 21.8 درصد و کمترین آن هم مربوط به دهک  اول 

معادل 15 درصد بوده  است.

تورم گریبان بیمه  را هم گرفت


