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اخبار

ضرورت همکاری همهجانبه گروه
کارآفرین با استارتاپهای مالی

تحقق وعدههای دولت امکانپذیر اما دشوار

رشد سه رقمی بیمه رازی در  ۵ماهه
اول سال  ۱۴۰۰نسبت به سال قبل

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات
خوب صورت گرفته در حوزه مرزهای کشور اشاره
کرد و گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا ،رفت
و آمدها کاهش یافت و فرصت مناسبی برای تکمیل
فرآیند آسان سازی بیمه افرادی که به ایران وارد می
شوند فراهم آورد .لذا شرکت های بیمه باید از این
فرصت که با همکاری خوب وزارت کشور و نیروی
انتظامی و سایر مراجع رسمی صورت گرفته بهره
مند شوند.

اخبار

دولت مبارزه با فساد را از درون خود شروع کند

رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد

غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در
نشست هم اندیشی هیأت عامل بیمه مرکزی و
شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران از رشد
سه رقمی حق بیمه در شرکت بیمه رازی در  ۵ماهه
سال  ۱۴۰۰نسبت به سال قبل ابراز خرسندی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست از رشد و
تحوالت مثبت صنعت بیمه در سال های اخیر خبر
داد و گفت :خوشبختانه صنعت بیمه با همدلی
و هماهنگی و بهره گیری از نیروی انسانی فنی و
کارآمد توانسته به جایگاه واقعی خود نزدیک شود.
رئیس شورای عالی بیمه از رشد سه رقمی حق
بیمه در سه شرکت بیمه البرز ،رازی و دی در ۵
ماهه سال  ۱۴۰۰نسبت به سال قبل ابراز خرسندی
کرد و با تاکید بر رعایت اخالق حرفه ای از سوی
مدیران صنعت بیمه گفت :صنعت بیمه ،صنعت
حساسی است و اگر فساد در آن رخنه کند ،اعتماد
مردم به این صنعت کاهش می یابد.
سلیمانی ضمن تقدیر از زحمات شبکه فروش در
توسعه و گسترش فرهنگ بیمه در جامعه گفت:
مدیریت شبکه فروش نماینده های بیمه برای ما
بسیار ارزشمند هستند و باید مدیران شبکه فروش
برای این حلقه گسترده و مهم صنعت بیمه برنامه
های راهبردی و آموزشی در نظر بگیرند.
وی افزود :صنعت بیمه به حدود ۲۰۰هزار
بازاریاب نیاز دارد و باید شبکه فروش صنعت بیمه
به  ۴۰۰هزار نفر افزایش یابد .اما این افزایش باید
همراه با نظارت و آموزش باشد .شرکت های بیمه
باید برنامه های خود را برای مدیریت شبکه فروش
ارائه دهند تا بیمه مرکزی بتواند با استناد به این
برنامه های ساالنه به شرکت های بیمه متقاضی
مجوز نماینده ارائه کند.
سلیمانی با اشاره به برنامه حذف نسخه
فیزیکی نسخههای درمان گفت :این موضوع
کار را برای شرکتهای بیمه سختتر میکند
و از االن باید زیرساختهای الزم در بخش
خسارت بیمه های درمان تکمیلی را فراهم کنند.
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به گزارش ایلنا ،اوضاع وخیم معیشت مردم بر
کسی پوشیده نیست؛ آنها دوران بسیار سختی را
سپری میکنند .افزایش نرخ تورم ،گرانی و ناتوانی
در تامین کاالهای اساسی ،تحریم ،نبود اشتغال و
بسیار مسائل و مشکالت دیگر سبب شده تا مردم
امید خود را برای بهبود اوضاع از دست بدهند .در
این میان دولت جدید از برنامههای خود برای کاهش
نرخ تورم ،بهبود وضعیت معیشت ،افزایش اشتغال
و تامین کاالهای اساسی میگوید و باز در مقابل
برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش
نرخ تورم و بدتر شدن ِ اوضاع معیشتی مردم هشدار
میدهند.
گرچه آنچه طی ِ سالها بر مردم و اوضاع اقتصادی
آنها گذشته سبب ایجاد بدبینی ِو ناامیدی ِکلی نسبت
به آینده شده است ،اما اینکه در آینده به کدام سمت
خواهیم رفت بهبود اوضاع معیشتی یا وخیمتر شدن
اوضاع به سیاستهای دولت برمیگردد.
تبدیل شرایط کشور از حالت بحرانی به حالت عادی
علی قنبری (عضو هیئت علمی گروه اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس) درخصوص اقداماتی که
دولت باید برای بهبود وضعیت مردم انجام دهد،
گفت :دولت باید سعی کند شرایط کشور را از حالت
بحرانی به حالت عادی درآورد و ثبات و امنیت ایجاد
کند .برقراری ارتباط با دنیا و بهبود روابط با کشورهای
منطقه موضوع بسیار مهمی است که دولت باید
برای خروج از این وضعیت ،در این مسیر قدم بردارد.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید
برلزوم تعامل با دنیا گفت :در کنار تغییراتی که باید
در سیاست خارجهمان داشته باشیم ،میبایست به
فراهم کردم زمینهی مناسب برای سرمایهگذاری و
افزایش تولید توجه کنیم .همچنین کنترل نقدینگی
هم باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد.
قنبری در ادامه به لزوم افزایش تولید در کشور
اشاره کرد و گفت :باید از راه افزایش تولید و اشتغال
درآمد مردم را افزایش دهیم چراکه وضعیت در حال
حاضر برای مردم بسیار سخت شده و باید اقدامی
اساسی در این زمینه صورت بگیرد .یکی دیگر از
موضوعات تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است
که دولت باید سعی کند عرضه را مقابل تقاضا
تقویت کند.
این استاد دانشگاه گفت :بهبود وضعیت معیشتی
مردم و انجام اقدامات مناسب برای کاهش نرخ
تورم بستگی به دولت دارد که بخواهد در این مسیر
قدم بردارد یا نه؛ همانطور که گفتم اگر تشنجزدایی
صورت بگیرد و دولت برای سرمایهگذاری و رشد و
تولید و البته کنترل نقدینگی اولویت قائل شود ما
میتوانیم به خروج از این وضعیت امیدوار باشیم
در غیر این صورت مسلم است که نمیتوانیم مسیر
روشنی پیش رویمان متصور شویم .دولت درواقع
باید برای حل این مشکالت برنامه کوتاه مدت ،میان
مدت و بلندمدت داشته باشد تا از این وضعیت
خارج شویم و به سمت توسعه حرکت کنیم.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت

یک استاد دانشگاه گفت :سفرهی مردم در این چند سال بسیار کوچک شده است و بسیاری از مردم حتی توان تامین نیازهای اولیهی خود را هم ندارند،
بنابراین دولت باید نیاز اساسی مردم را تامین کند.

قنبری :دولت
باید درآمد
کافی برای
تحقق این
شعارها را
داشته باشد.
باید درآمد
پایدار داشته
باشیم و
همچنینبخش
خصوصیواقعی
و قدرتمند باید
فعال باشد
مدرس به وضعیت دشوار معیشتی مردم اشاره
کرد و گفت :سفرهی مردم در این چند سال بسیار
کوچک شده است و بسیاری از مردم حتی توان
تامین نیازهای اولیهی خود را هم ندارند ،بنابراین
دولت باید نیاز اساسی مردم را تامین کند .با توجه
به شرایط موجود ،مردم باید بتوانند از حداقلها
برخوردار باشند و این تامین حداقلها از وظایف
دولت است.
تحقق وعدههای دولت امکانپذیر اما بسیار دشوار
است
قنبری به ایجاد شغل پایدار و به تبع آن درآمد
پایدار اشاره کرد و گفت :دولت سیزدهم وعدههایی
داده از جمله اینکه یک میلیون شغل در سال
ایجاد خواهد کرد و همچنین وعدهی تولید یک
میلیون مسکن را در سال داده است .من نمیگویم
امکانپذیر نیست اما خب رسیدن به این هدفی که
دولت تعیین کرده است بسیار سخت است و ما
نمیدانیم این وعدهها را چگونه قرار است عملیاتی
کند .اما خب برای تحقق بخشیدن به این وعدهها
وضعیت خزانهی کشور باید مناسب باشد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد :دولت باید درآمد
کافی برای تحقق این شعارها را داشته باشد.

باید درآمد پایدار داشته باشیم و همچنین بخش
خصوصی واقعی و قدرتمند باید فعال باشد .ببینید
وقتی سرمایهگذاری و تولید در کشور وجود نداشته
باشد دولت چگونه میخواهد شغل پایدار ایجاد
کند؟ بنابراین باید ابتدا زمینهها و زیرساختها فراهم
شود ،در واقع دولت ابتدا باید برنامهی عملیاتی خود
را برای رسیدن به آنچه میگوید ارائه بدهد ،منابع را
تامین کند و در این مسیر حرکت کند بعد میتوانیم
مطمئن شویم که دولت میتواند این شعارها را تحقق
ببخشد.
به بخش خصوصی ِ خودساخته نیاز داریم نه
دولتساخته
قنبری در ادامه با اشاره به صحبتهایش درمورد
قدرت گرفتن بخش خصوصی ،تاکید کرد :البته
بخش خصوصیای که مدنظر من است و معتقدم
برای تحقق اهداف اقتصادی و رشد و رونق اقتصادی
به آن نیاز داریم ،بخشی است که خود ساخته باشد
و نه دولت ساخته؛ بخش خصوصی باید بتواند از
استقالل برخوردار باشد .آنچه امروز ما میبینیم با
آنچه واقعا باید باشد متفاوت است .دولت باید زمینه
را برای ورود و رقابت بخش خصوصی واقعی فراهم
کند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت
مدرس ادامه داد :درواقع وقتی از افزایش تولید و
سرمایهگذاری به دست بخش خصوصی صحبت
میکنم و میگویم با رونق این بخش میتوان
فرصتهای شغلی بسیاری ایجاد کرد ،در مورد
بخش خصوصی با این ویژگیهایی که عرض کردم
میگویم و نه آن بخش وابستهای که با رانت به وجود
آمده است و هیچ استقاللی ندارد.
دولت مبارزه با فساد را از درون خود شروع کند
وی همچنین به تاکید دولت سیزدهم بر مبارزه با
فساد اشاره کرد و گفت :بخشی از این فسادی که
از آن صحبت میشود در همین نهادهای رسمی و
دولتی است .دولت باید مبارزه با فساد را از درون
خود شروع کند .دولت باید مسیرهای فسادزار را
مسدود کند تا فساد اقتصادی هم از بین برود.
قنبری در پایان بار دیگر بر وضعیت معیشتی
مردم و اوضاع سختی که برآنها میگذرد اشاره کرد
و گفت :ادامهی این وضعیت باعث میشود امید
و ایمان مردم برای بهبود اوضاع و داشتن ِ فردایی
بهتر روز به روز کاهش پیدا کند و این خود سبب
کاهش سرمای ه اجتماعی میشود .از اینرو دولت
باید حتما به بهبود وضعیت معیشت مردم توجهی

وزیر جهاد کشاورزی:

دست دالالن و سودجویان باید قطع
شود
وزیر جهاد کشاورزی گفت :خط قرمز وزارت
جهاد کشاورزی حمایت از تولیدکننده داخلی در
حوزه کشاورزی و دامپروری است و در این مسیر
دست دالالن و سودجویان باید قطع شود.
به گزارش ایرنا« ،سید جواد ساداتینژاد» با
بیان اینکه بارها اعالم کردهایم که ما به طور
کلی با قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی
موافق نیستیم ،افزود :حفظ تولید بزرگترین
حمایت از مصرفکنندگان است .برای حمایت
از مصرفکننده ،ما کاال در اختیارشان قرار
میدهیم ،اولین اصل فراوانی و در دسترس
بودن کاالست که این با استمرار تولید امکانپذیر
است.
وی تصریح کرد :خط قرمز ما حمایت از
تولیدکننده در حوزه کشاورزی و دامپروری است
بنابراین قیمتها باید به گونهای تعیین شود که
قیمت واقعی باشد و برای تولیدکننده ما به صرفه
باشد و حتی دغدغه مصرفکننده ،دغدغه ما
است به طوری که حتما باید با تمهیداتی تالش
کرد کاال با قیمت واقعی به دست مصرفکننده
برسد و دالالن و سودجویان دستشان باید قطع
شود .در این مسیر باید به تشکلها و اتحادیه
اعتماد کرد که در دنیا از این روش استفاده
میکنند ،البته این اعتماد دو طرفه است تا
بتوانیم با کمک آنها با بازاررسانی ،محصوالت
بازار را تنظیم و کنترل کنیم .تشکلا در بازار مرغ
طی هشت روز گذشته نشان دادند این آمادگی
به ظهور رسیده و در کنترل بازار کمک میکنند.

واکنش به افزایش قیمت هر شانه تخم مرغ به بیش از  ۵۰هزار تومان

مسئوالن بگویند نهادههای بازار آزاد از کجا میآید!

چنین وضعیتی را پیشبینی کرده بودیم ،گفت :اردیبهشت امسال نیز
بنده به وزیر وقت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم در این زمینه تذکر
داده بودم که درصورت تداوم سیاستهای غلط ،با گرانی تخم مرغ
مواجه خواهیم شد چرا که برای تولیدکنندگان نگهداری مرغهای تخم
گذار به صرفه نبود و آنها را به کشتارگاه فرستادند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران با بیان اینکه
وضعیت تولید تخم مرغ تا بهمن ماه درست نمیشود ،گفت :انتظار
داریم دولت سیزدهم دومینوی تصمیمات غلط دولت قبل درباره
نهادهها را متوقف کند.
به گزارش مهر ،ناصر نبیپور ،رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ
تخمگذار استان تهران در واکنش به افزایش قیمت هر شانه تخم مرغ
به بیش از  ۵۰هزار تومان و با انتقاد از سیاستهای دولت دوازدهم
گفت :وقتی به فکر صنعت و تولید نباشیم ،آخر و عاقبت کار همین
میشود و انتظار داریم دولت سیزدهم دومینوی تصمیمات غلطی که
دولت دوازدهم در بازار نهادههای دامی ،مرغ و تخم مرغ گرفت را
متوقف کند تا دولت سامان یابد.
وی تاکید کرد :زمانی که قیمت تخم مرغ به شدت کاهش یافته
بود تولیدکنندگان از مسئوالن وقت دولت دوازدهم درخواست کمک
کردند اما به این درخواست توجهی نشد در نتیجه تولیدکنندگان نیز
مرغها را به کشتارگاه فرستادند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با بیان اینکه

 ۵میلیون قطعه مرغ فقط در یک استان به کشتارگاه رفت
نبیپور درباره اینکه چه تعداد مرغ به کشتارگاه فرستاده شده است؟،
افزود :جمعیت زیادی از مرغهای تخمذار به کشتارگاه فرستاده شدند
و طبق اعالم مسئوالن مربوطه فقط در استان خراسان رضوی که
از بزرگترین تولیدکنندگان تخممرغ کشور است ۵ ،میلیون قطعه
مرغ تخمگذار به کشتارگاه رفته است .رئیس هیئت مدیره اتحادیه
مرغ تخمگذار استان تهران ادامه داد :به عبارتی از جمعیت حدود ۱۲
میلیونی مرغ تخم گذار استان خراسان رضوی تنها  ۷میلیون قطعه
مرغ باقی مانده است و طبق اعالم مسئوالن استان  ۳۷تا  ۴۰درصد
ظرفیت مرغداریهای تولیدکننده تخم مرغ ،در این استان هم اکنون
خالی است .نبیپور با اشاره به اینکه وضعیت در سایر استانهای
کشور نیز بهتر از این نیست ،گفت :وقتی تولیدکنندگان حدود چهار
ماه تخم مرغ را  ۴۰۰۰تا  ۴۵۰۰تومان زیر قیمت عرضه میکردند،
بدیهی بود که چنین وضعیتی ایجاد میشود.
وضعیت بازار نهادههای دامی آشفته است
وی وضعیت بازار نهادههای دامی را نیز بسیار نامطلوب عنوان کرد و
افزود :یک ماه و نیم است که ذرت پیدا نمیشود و برخی تولیدکنندگان
هنوز ذرت سهمیه مردادماه خود را دریافت نکردهاند و آن را از بازار آزاد
کیلویی شش هزار تومان خریداری میکنند در حالی که نرخ مصوب
آن کیلویی  ۱۹۰۰تومان است .نبیپور با بیان اینکه مرغداران به طور
میانگین نیاز یکماه خود را از بازار آزاد تأمین میکنند ،گفت :دو روز
پیش به تولیدکنندگان اعالم کردند که  ۴۰درصد ذرت مصرفی خود را

میتوانند دریافت کنند اما باقی آن را مشخص نیست که چه زمانی
دریافت خواهند کرد .وی ادامه داد :همین  ۴۰درصد را هم وقتی ثبت
نام میکنیم ،همان زمان تحویل نمیگیریم ،معموال ً بین  ۷تا  ۱۰روز
زمان میبرد و گاهی نیز بیش از یکماه طول میکشد.
مسئوالن جواب بدهند نهادههای بازار آزاد از کجا میآید
نبیپور با اشاره به اینکه در این مدت مرغدار باید نهاده مورد نیاز
خود را از بازار آزاد تأمین کند ،گفت :مسئوالن باید جوابگو باشند که
نهادههای بازار آزاد از کجا آمده است؟ ما هر چقدر نهاده بخواهیم در
بازار آزاد وجود دارد! این مسئله را بارها به مسئوالن دولت دوازدهم
گفتیم اما توجهی نشد.
وی قیمت جوجه یکروزه را نیز بین  ۱۵تا  ۱۷هزار تومان اعالم کرد و
افزود :با احتساب ذرت بازار آزاد ،قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم
تخم مرغ باالی  ۲۰هزار تومان است ضمن اینکه اگر ذرت دولتی باشد،
بیش از  ۱۸هزار تومان قیمت تمام شده تولید خواهد بود.
تا بهمن مشکل تولید تخم مرغ داریم
نبیپور با بیان اینکه یکی از مشکالت ما این است که مسئوالن
قیمت جدید تخم مرغ را اعالم نمیکنند ،تصریح کرد :همین مسئله
نیز جو روانی بدی ایجاد کرده چرا که دولت دوازدهم قرار بود نرخ
مصوب برای تخم مرغ اعالم کند که اینکار را انجام نداد و دولت به
پایان رسید و حاال انتظار ما از دولت سیزدهم این است که قیمت را
سریعتر تعیین تکلیف کند .وی درباره اینکه پیشبینی میکنید ،شرایط
بازار در روزهای آینده به چه صورت باشد؟ گفت :اگر چه جوجهریزی
از ماه جاری افزایش مییابد اما این جوجه به تولید تخم مرغ دی و
بهمن میرسد و بنابراین تا بهمن ماه وضعیت به همین منوال خواهد
بود .نبیپور ادامه داد :آن طرف سال نیز با مازاد وحشتناک تولید
مواجه خواهیم بود و وقتی برنامه ریزی درستی نباشد شرایط همینگونه
خواهد شد.

فاطمیامین:

ساخت  ۴میلیون مسکن در مدت چهار سال امکانپذیر است
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :برنامه دولت در بخش مسکن آغاز شده و
به اعتقاد ما ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال امکانپذیر
است.
به گزارش ایرنا ،سید رضا فاطمیامین افزود :موضوعات ساخت مسکن و
صادرات برای این وزارتخانه اهمیت بسیار دارد و امیدواریم بتوانیم در قالب یک
تعامل و همکاری ،نمونهای متعالی از حکمرانی هوشمند را به نمایش بگذاریم.
با تصمیمات خلقالساعه مخالفیم
این عضو کابینه سیزدهم با بیان اینکه بهشدت با تصمیمات خلق الساعه
مخالف هستم ،به روز رای اعتماد به وزرا در مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و
گفت :حتی صبح همان روز که هنوز معلوم نبود در جلسه رای اعتماد مجلس
چه خواهد گذشت ،برخیها با من تماس گرفتند که «صادرات سیمان را ممنوع
کن» ،اما با آن مخالفت کردم .معنی ندارد وقتی بازرگان و تاجری قراردادی برای
صادرات منعقد کرده ،با یک تصمیم سریع و خلقالساعه آن را منتفی کنیم.
ن کرد :وظیفه ما پیشبینی کردن است و همانطور که شاهد
فاطمیامین بیا 
بودید در قضیه اخیر سیمان نیز بدون تعزیرات ،دوربین و بگیر و ببند کار را به
پیش بردیم و در حقیقت اقتصاد باید پیشبینیپذیر باشد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان و انجمنها و تشکلهای
سیمانی ،خاطرنشانکرد :در موضوعات حمل و نقل ،کاهش قیمت تمام شده،
پروژههای افزایش بهره وری و تامین سوخت زمستانی برنامههایی برای این
صنعت داریم .در زمینه تامین برق نیز ساخت بیش از  ۱۰هزار مگاوات نیروگاه

در بخش صنعت را با همکاری با وزارت نیرو در دستور کار داریم که فوالدیها
در این زمینه پیشقدم شدهاند.
برآورد مخاطرات برای هر سه ماه آینده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :باید برای سه ماه آینده «برآورد
مخاطرات» داشته باشیم و به این منظور هر ماه یک برنامه پایش خواهیم داشت.
وی در خصوص بورس کاال نیز گفت :در این زمینه ،همه کاالها و زنجیرههای
مربوطه را در نظر داریم و فقط سیمانیها نیستند که ورود آنها به بورس مطرح
شده است .همه عامالن فروش باید برای کاالهای خود فاکتور زده و آن را در
سامانه جامع تجارت اعالم کنند .ضمن اینکه تا دو هفته دیگر نیز همه این
عرضهکنندگان باید در قالب این سامانه درآیند و غیر این صورت اجازه خرید از
بورس نخواهند داشت.
وزارت صنعت به دنبال تصدیگری نیست
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :این وزارتخانه به دنبال تصدیگری نیست،
بلکه استفاده از مشورت بخش خصوصی در اولویتگذاریها و قاعدهگذاریها
را دنبال میکند .چهار اقدام وزارت صنعت ،معدن و تجارت که باید به درستی
انجام شود ،اولویت گذاری بر طبق منابع و فرصتها ،تدوین قاعدهها برای بستر
سازی حرکت بخش خصوصی و کسب و کارها ،تسهیل کسب و کارها در این
مسیر و نظارت است .رویکرد ما در وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای همه
بخشها این است که به یک برنامه مشترک بین این وزارتخانه و فعاالن اقتصادی
برسیم.

وی ادامه داد :این برنامهها را با ذینفعان به اشتراک خواهیم گذاشت و در
ادامه از آنها میخواهیم تا متناسب با اهداف به ما برنامه بدهند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در هفته جاری قیمت سیمان به وضعیت
تعادلی رسید و از فعاالن این صنعت تقدیر میکنم که با همکاری خوب خود
این اقدام را رقم زدند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت سیمان به نرخ پیش از
قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسهای  ۲۵هزار تومان رسیده،
گفته بود :اقداماتی که در جریان کنترل قیمت سیمان در وزارت صنعت انجام
شد ،برخورد تعزیراتی و دستوری نبود؛ بلکه اصالح ساختارها منجر به تعادل بازار
و کاهش قیمتها شد.
عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان فله نیز به  ۳۶۰تومان
رسید که همان قیمت سه ماه قبل است ،تأکید کرد :کاری که ما برای کنترل
قیمت سیمان انجام دادیم اصالح ساختار بود و با روشهای تعزیراتی ،موردی و
همچنین ایجاد جو روانی ،قیمتها به اینجا نرسید ،به طوری که تعادلی که در
بازار ایجاد شد نرخ سیمان را کاهنده کرد.
ورود همه خردهفروشان سیمان به سامانه تجارت و بورس
وی با تأکید بر اینکه تا دو هفته آینده نیز بر بازار سیمان متمرکز خواهیم
بود ،یادآور شد :تا دو هفته آتی ،همه خردهفروشان و عامالن فروش سیمان
وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمدهفروشی و
خردهفروشی به یک روال معقول دست یابیم.

تعامل و ارتباطات نزدیک و همهجانبه نظام بانکی
و استارتاپها از الزامات توسعه بانکداری مدرن و
حرکت به سمت نئو بانک است.
محمد رضا فزرین مدیرعامل ،در نشست ارزیابی
عملکرد شرکتهای تابعه این بانک با اعالم این
مطلب افزود :واقعیت این است که بدون بهره
گیری از خدمات متنوع استارتاپ های مالی
صنعت بانکداری راه به جایی نخواهد برد و رضایت
مشتریان را جلب نخواهد کرد.
وی همچنین افزود :گذر از بانکداری سنتی،
توسعه فعالیتهای بانکداری و تحقق و توسعه نئو
بانک ،ضرورت امروز ماست و در آیندهای نهچندان
بدون توجه به اهمیت این موضوع دچار مسائل و
مشکالت زیادی خواهیم شد و سهم خود را از بازار
از دست خواهیم داد.
مدیرعامل بانک کارآفرین تاکید کرد :حذف و
کاهش قابلمالحظه بوروکراسی اداری ،سرعت
بسیار باالی ارائه خدمات به مشتریان ،کاهش
چشمگیر هزینهها ،ارائه خدمات ارزشافزوده و....
ازجمله شاخصههایی هستند که کاربرد استارتاپها را
در توسعه بانکداری مدرن اجتنابناپذیر میکند.
وی همچنین افزود :همکاری نزدیک میان
استارتاپ های مالی و بانک کارآفرین از سیاستها
و اولویتهای بانک کارآفرین است که در تمامی
برنامهها و سیاستهای بانک با جدیت دنبال
خواهد شد .فرزین خاطرنشان کرد :فعالیتهای
تمامی شرکتهای تابعه بانک بر استفاده حداکثری
از تجارت الکترونیک ( )Ecommerceمتمرکز
است و بر اساس جایگاه رقابتی خود از تجارت
الکترونیک حداکثر بهره برداری به عمل خواهد
آمد تا عملکرد مطلوبتری حاصل گردد .بر اساس
این گزارش در این نشست عملکرد شرکتهای
لیزینگ کارآفرین ،کارگزاری گروه مالی کارآفرین و
نگاه پرداخت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و
مدیرعامل و مدیران ارشد بانک راهکارهای الزمرا
برای بهبود عملکرد شرکتهای متبوع بیان کردند.

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد

قیمت نفت سنگین ایران ارزان شد

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد
قیمت نفت سنگین ایران ماه میالدی گذشته
اندکی کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا ،قیمت نفت سنگین ایران
در اوت به  ۷۰دالر و  ۳۴سنت در هر بشکه
رسید که در مقایسه با  ۷۲دالر و  ۹۸سنت در
ژوییه ،دو دالر و  ۶۴سنت معادل  ۳.۶درصد
پایینتر بود .میانگین قیمت نفت سنگین ایران از
ابتدای سال  ۲۰۲۱تاکنون  ۶۵دالر و  ۷۰سنت در
مقایسه با  ۳۹دالر و  ۳۴سنت در مدت مشابه
سال  ۲۰۲۰بوده است.
بر اساس این گزارش ارزش سبد نفتی اوپک
پس از بهبود به مدت سه ماه متوالی ،در اوت
سه دالر و  ۲۰سنت کاهش یافت و به  ۷۰دالر و
 ۳۳سنت در هر بشکه رسید .این به منزله ۴.۴
درصد کاهش ماه به ماه بود که بزرگترین کاهش
ماهانه از سپتامبر سال  ۲۰۲۰بود .با این حال
میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال
 ۲۰۲۱تاکنون  ۶۵دالر و  ۹۳سنت در هر بشکه
بوده که  ۲۵دالر و  ۴۲سنت معادل  ۶۲.۸درصد
افزایش در مقایسه با  ۴۰دالر و  ۵۰سنت در
مدت مشابه سال  ۲۰۲۰نشان می دهد.
طبق گزارش منابع ثانویه ،تولید نفت اوپک
متشکل از  ۱۳کشور در اوت به  ۲۶.۷۶میلیون
بشکه در روز رسید که  ۰.۱۵میلیون بشکه در
روز در مقایسه با ژوییه افزایش داشت .تولید
نفت عمدتا در عراق ،عربستان سعودی ،امارات
متحده عربی و آنگوال افزایش پیدا کرد اما در
نیجریه کاهش داشت .تولید نفت ایران هشت
هزار بشکه در روز در اوت نسبت به ماه پیش
از آن کاهش یافت و از  ۲.۴۹۳میلیون بشکه به
 ۲.۴۸۵میلیون بشکه در روز رسید.

