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رئیس شعبه چالوس شرکت بیمه رازی با بیان اینکه
این ش��عبه توانس��ته در نیمه نخست امسال ،بیش از
 ۷۰درصد پرتفوی درنظر گرفته شده در بودجه اش
را محق��ق کن��د ،گفت :مدیریت صحیح ریس��ک در
این ش��عبه باعث ش��ده اس��ت که نسبت خسارت به
رقم کم س��ابقه  ۱۵درصد برس��د .به گزارش روابط
عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی ،مروارید
نصرتی با اش��اره به این که حوزه تحت پوش��ش این
شعبه ،توریستی و در مواردی پرریسک است ،اظهار
ک��رد:ت��رددزیادخودروهاوبهویژهخودروهایباری
باعث ش��ده که ریس��ک باالیی متوجه فعالیت های
بیمه گری در این منطقه باشد ولی ما توانسته ایم با
مدیریت صحیح ،بیمه گذاران کم ریسک را انتخاب
کنیم .وی با اشاره به اینکه شعبه چالوس موفق شده
اس��ت نمایندگان شایس��ته را انتخاب و از این طریق
پرتفوهای ارزش��ندی را جذب کند ،خاطرنشان کرد:
نمایندگان ما توانسته اند عالوه بر تمرکز روی خرده
فروش��ی که از موارد تاکیدی مدیران ارش��د شرکت
است،برخیپرتفوهایکالنباحداقلخسارتراوارد
شرکت کنند .رئیس شعبه چالوس شرکت بیمه رازی
به نقش قرارداد این شرکت با وزارت نیرو در توسعه
فعالیت های ش��عبه اش��اره کرد و با بیان اینکه حتی
پیش از انعقاد این قرارداد نیز تعامل بسیار خوبی میان
ش��عبه چالوس و برق منطقه ای وجود داش��ته است،
گفت :پس از انعقاد قرارداد بزرگ مذکور  ،همکاری
و تعامالت دو جانبه وسعت بیشتری پیدا کرده است.
نصرتی به استفاده از حداکثر توان دیجیتال شرکت
بیمه رازی توس��ط نمایندگان اش��اره و با بیان اینکه
سامانه همراز به خوبی در میان شبکه فروش جایگاه
خود را پیدا کرده اس��ت ،گفت :میزان اس��تفاده شبکه
فروش شعبه چالوس از این ابزار به حدی است که در
همه ارزیابی ها ،نفراتی از نمایندگان این شعبه بعنوان
رتبه های برتر به کارگیرندگان این سامانه ها دیده می
شوند .وی توسعه فروش بیمه نامه های مسئولیت و
مهندس��ی به ویژه در حوزه ش��ناورها را از دالیل رشد
پرتفوی این ش��عبه خواند و اظهار کرد :خوش��بختانه
با توس��عه خرده فروش��ی و تمرکز بر رش��ته های کم
ریسک ،پرتفوی باکیفیتی در این شعبه شکل گرفته
و اکنون ش��رایط برای بیش از پیش ش��عبه چالوس،
به خوبی مهیاست.

خــبرویـژه

کاهش کم سابقه نسبت خسارت
شعبه چالوس بیمه رازی

تمدیدمدیرعاملی
«یزداندوست» در
بیمهآسماری

انتصابعلیرضایزداندوستبهعنوانمدیرعاملشرکتسهامیبیمهآسماریبرایمدتباقیماندهازدورهدوسالهاعضایهیئتمدیرهاینشرکتازسویبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایرانبالمانعاعالم
شد .به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آسماری و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ،در این ابالغیه دکتر غالمرضا سلیمانی خواستار برنامهریزی جهت رشد و توسعه پرتفوی
بیمهایوکسبسهممناسبازبازاربیمهکشوردرمناطقآزاد،جلوگیریازتمرکزپرتفویشرکتدربیمههایدرمانوایجادتنوعدرترکیبپرتفوی،معرفیافرادواجدشرایطبهعنوانکارکنانکلیدیجهت
احراز صالحیت حرفه ای ،بررسی بدهی های شرکت و تعیین تکلیف آنها ،توجه به موضوع بازاریابی و تبلیغات شرکت در مناطق آزاد و تالش در جهت بهبود و ارتقای توانگری مالی شرکت شد.

دکتر کاردگر ،مدیرعامل بیمه دانا:

طرح رفاه دانا ،حامی فعالیتهای تولیدی و خدماتی

گروه بانک و بیمه :ش��رکت س��هامی بیمه دانا
در راس��تای رس��الت خ��ود در ح��وزه فعالیت
بیمهگ��ری ،با ارای��ه خدمات متمایز بیمهای،
پس از اجرای طرح موفق مهردانا ،مدتی است
ک��ه ط��رح رفاه دانا را ب��ه مرحله اجرا درآورده
است .طرح رفاه دانا با بهرهگیری از سرمایه
و اس��تعدادهای انسانی توانمند ،میکوشد از
طری��ق اطمینان بخش��ی برای تامین امنیت
خاطر مش��تریان و برآورده ش��دن انتظارات
ذینفع��ان ش��رکت اقدام کن��د .به گزارش
رواب��ط عموم��ی بیم��ه دانا ،این ش��رکت در
ادامه فعالیت حرفهای خود با رعایت مواردی
همچون حفظ شأن و کرامت انسانی ،رعایت
صداقت ،ش��فافیت در اجرای امور ،مش��تری
مداری و حمایت از مشتریان در تمام مراحل،
رعایت اخالق حرفهای در بازار بیمه ،نوآوری
و خلق ارزش پایدار ،میکوشد ضمن افزایش
ضریب نفوذ بیمه در کشور ،پاسخگوی نیازها
و مطالبات بیمهای جامعه مخاطب باشد .یکی
از گامهای بلند شرکت بیمه دانا طی دو سال

گذش��ته ,طرح مهردانا اس��ت که برای اولین
بار درکش��ور بر اساس پیوند بیمه و بانکداری
اس�لامی و با هدف توس��عه ضریب نفوذ بیمه
و حمای��ت از اقش��ارمختلف جامعه طراحی و
اجرا شده است .اینک در گام دوم این تحول
همکاران��ه بیم��ه و بانک ،ط��رح رفاه دانا که
محصول مش��ترک بیمه دانا و بانک رفاه می
باش��د ،در سراس��ر کش��ور در حال اجرا است

و ه��دف عم��ده آن ارائ��ه خدمات بیمهای به
بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران سازمان
تامین اجتماعی درقالب تامین مالی از طریق
تس��هیالت برای خرید پوششهای بیمهای
است .دکتر کاردگر نایب رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل بیمه دانا در این باره میگوید :بر
اساس این طرح ،دارندگان خودروهای سبک
برای خرید بیمهنامه شخص ثالث ،بدنه خودرو

و آتشس��وزی منازل مسکونی خود تا سقف
معینی میتوانند از تس��هیالت قرض الحسنه
بانک رفاه با اقساط  12ماهه ،بدون ضامن ،وام
دریافت کرده و اقساط آن را به صورت کسر
از حقوق بازپرداخت نمایند .مدیرعامل بیمه
دان��ا مهمتری��ن ویژگیها و اهداف این طرح
را ،بهبود نس��بت نقدینگی ،افزایش فروش
بیمه نامههای خرد که منتج به کاهش ریسک
بیمهگ��ری می ش��ود ،بهرهمندی از ظرفیت
تس��هیالت اعتباری بانکی در توانمندسازی
آح��اد جامع��ه برای خرید ان��واع بیمه نامه و
تعام��ل و اعتم��اد نظام بانکی به صنعت بیمه
میدان��د و در ادام��ه تاکید میکند :هم افزایی
و تعامالت دو سویه اقتصادی و اجتماعی دو
مجموع��ه اصلی حوزه مالی« :بیمه و بانک»
به عنوان دو نهاد تاثیرگذار در اقتصاد کشور،
رش��د ضریب نفوذ بیمه ناش��ی از توسعه بیمه
نامه های مربوط به رشته هایی که علی رغم
اهمیت آن در س��بد خانوار ،س��هم اندکی را به
خود اختصاص داده اند ،را تقویت نماید.

تسهیالت حسابهای انفرادی و زوجین از محل اوراق به ۲۸۰و ۴۸۰میلیون تومان افزایش یافت

مدیر امور طرح و برنامه بانک مس��کن ،جزئیات افزایش تس��هیالت
حسابهای انفرادی و زوجین از محل اوراق را که هم اکنون با احتساب
جعال��ه ب��رای انفرادی ۲۸۰و برای زوجین ۴۸۰میلیون تومان اس��ت،
تشریح کرد .به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از وزارت راه
و شهرسازی ،محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن
جزئیات افزایش تسهیالت بانکی را از محل اوراق برای حسابهای

انفرادی و زوجین اعالم کرد .مدیرکل امور طرح و برنامه بانک مسکن،
با اشاره به اینکه سقفهای تسهیالتی از محل اوراق در گذشته برای
زوجین در تهران  ۲۰۰و برای حساب انفرادی  ۱۰۰میلیون تومان بود،
گفت :در حال حاضر با موافقت و ابالغ بانک مرکزی ،سقف تسهیالت
از محل اوراق برای حسابهای انفرادی و زوجین افزایش یافته است.
هماکنون ارایه تسهیالت برای حسابهای انفرادی تهرانیها از محل

اوراق  ۲۰۰میلیون تومان و برای زوجین  ۴۰۰میلیون تومان است که
به این میزان تسهیالت جعاله که هم اکنون  ۸۰میلیون تومان است،
افزوده خواهد شد .مرادی ادامه داد :برای مراکز استانها و شهرهای
باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت میزان تسهیالت انفرادی که معادل ۸۰
میلیونتومانبودبه۱۶۰میلیونتومانوبرایحسابهای۱۶۰میلیون
تومانی زوجین به  ۳۲۰میلیون تومان رسیده است.
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بیمه ایران از جانفشانی
آتش نشانان تجلیل کرد

مدی��ر کل و مع��اون رواب��ط عمومی بیمه ایران،
ب��ه نیاب��ت از مدیر عام��ل ،اعضای هیأت مدیره و
تمامی همکاران ،در چهل و یکمین سالروز حماسه
آفرینی آتش نش��انان قهرمان پاالیش��گاه آبادان،
از زحمات آتش نش��انان ایس��تگاه  43آتش نشانی
تهران ،تجلیل به عمل آوردند .به گزارش روابط
عمومی بیمه ایران ،در این دیدار مدیر کل روابط
عمومی و امور بین الملل ،در نشس��ت مش��ترک با
علی گلی رئیس ایس��تگاه  43آتش نش��انی تهران
و تمامی همکاران این ایس��تگاه ،ضمن تقدیر از
رش��ادت های آتش نش��انان در تمامی حوزهها و
اشاره به جایگاه ویژه آنها میان مردم ،گفت« :آتش
نش��انی ش��غلی است پر از ایثار ،از جان گذشتگی و
شجاعت که جز با عشق توجیه نمی شود ».علی
گلی نیز با اش��اره به اینکه پس از حادثه پالس��کو،
مردم با جایگاه واقعی آتش نش��انی آش��نا شدند ،بر
لزوم آموزش صحیح تمامی اقش��ار جامعه که به
صورت رایگان توسط آتش نشانی انجام می گیرد
برای پیش��گیری از حوادث و مقابله با آنها ،تاکید
کرد و گفت« :دعای همیش��گی ما این اس��ت که
هی��چ گاه ب��رای هیچ کس حادثه ای رخ ندهد ،اما
با توجه به ساخت و سازهای کنونی در سراسر دنیا
ریسک آتش سوزی باال رفته است که با آموزش
صحیح می توان حتی پیش از حضور آتش نشانان
آنها را مهار نمود ».طرفین با اشاره به همکاری
های مشترک بیمه ایران و آتش نشانی در حوادث
گوناگون ،با تاکید بر اهمیت بیمه حوادث و آتش
س��وزی ،ابراز امیدواری کردند با توس��عه فرهنگ
بیمه در بین مردم ،حتی اگر از بروز فاجعه به طور
کامل جلوگیری نشود ،می توان از ابعاد و خسارت
های تحمیلی آن کاست.

انرژی
اخبار

اختصاص بودجه  ۱۵۰میلیارد تومانی
برای بهبود آب شیرین مناطق محروم

مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانههای کشور
گفت :بیش از ۱۵۰میلیارد تومان به حساب وزارت
نیرو بابت بهبود آب ش��یرین مناطق محروم واریز
شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در راستای
بهبود وضعیت آب شیرین در مناطق محروم و کمتر
برخوردار کش��ور ،مبلغ  156میلیارد تومان از منابع
سازمان هدفمند سازی یارانه به وزارت نیرو پرداخت
واریز شد .حاجتی مدیر عامل سازمان هدفمندسازی
یارانههای کش��ور در این رابطه اظهار کرد :مبلغ در
نظر گرفته شده برای این منظور را از محل بند ()۲۹
مصارف جدول ذیل تبصره ( )۱۴قانون بودجه سال
 ۱۴۰۰کل کشور  ۱۵۶میلیارد تومان اعالم کرد که
صرف خرید تضمینی آب استحصالی پساب تصفیه
ش��ده از بخش غیر دولتی و تامین خرید برق جزایر
جنوب کش��ور خواهد ش��د .با احتساب این پرداخت
جمع پرداختهای س��ازمان هدفمندسازی یارانهها
ب��ه وزارت نی��رو در این خصوص ب��ه  ۹۱۷میلیارد
تومان رسید.

کاهش  ۴۷درصدی
ورودی آب به سدها

گزارش تازه شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان
میدهد ،در پایان س��ال آبی  ،۹۹ - ۱۴۰۰مجموع
ظرفیت مخازن سدها به  ۱۹میلیارد و  ۴۸۰میلیون
مترمکع��ب رس��یده که نش��ان دهن��ده کاهش ۴۷
درصدی ورودی آب به سدهااست .به گزارش ایرنا
 ،در پایان س��ال آبی  ،۹۹ - ۱۴۰۰مجموع ظرفیت
مخازن سدها  ۵۰میلیارد و  ۵۰۰میلیون مترمکعب
بوده که نش��ان دهنده  ۳۹درصد پرش��دگی مخازن
اس��ت .ب��ر این اس��اس و به دنب��ال کاهش میزان
بارشها ،حجم ورودی آب طی سال آبی ۹۹ -۱۴۰۰
براب��ر ب��ا  ۲۹میلیارد و  ۴۳۰میلیون مترمکعب بوده
که نس��بت به مدت مش��ابه سال آبی قبل از آن (۵۵
میلی��ارد و  ۷۲۰میلی��ون مترمکعب) ،بیانگر کاهش
 ۴۷درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور
اس��ت .همچنین آخرین وضعیت س��دهای کش��ور
نش��ان میدهد که در ش��روع سال آبی جدید میزان
ذخای��ر آب در مخزن س��دها ب��ه  ۱۹میلیارد و ۴۸۰
میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی
 ۹۸-۹۹دارای  ۲۹درصد کاهش است.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران خبر داد

شروع سال آبی جدید با کسری سنگین سدها

گروه انرژی :مدیرعامل شرکت آب منطقهای
تهران ،از شروع سال آبی جدید و کسری ۳۱۴
میلیون مترمکعبی ،ذخیره س��دهای تهران در
مقایسه با سال گذشته خبر داد.
به گزارش اسکناس و به نقل از روابط عمومی
ش��رکت آب منطقهای تهران ،یوسف رضاپور
افزود:کارنامهسالآبی۱۳۹۹-۱۴۰۰رادرحالی
میبندیمکهمیزانبارشهایکشوردرمقایسه
بامتوسطبلندمدتباکاهش۳۷درصدیمواجه
بودهوهمینامردرحوزهعملکرداستانتهرانو
حوضهآبریزسدهایپنجگانهتهراننیزمشهود
بوده و ورودی آب به مخازن س��دهای تهران
را نی��ز تح��ت تأثیر قرار داده اس��ت .وی با بیان
اینکه مقایسه میزان بارشها در حوزه عملکرد
استانبیانگرکاهش ۳۴درصدینزوالتجوی
سالآبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰نسبتبه ۴۶۱میلیمتر
بارش سال آبی  ۱۳۹۸-۹۹است ،تصریح کرد:
همی��نام��رباتوجهب��هعدمبارشبرفونبود
پوشش برفی مناسب در حوضه آبریز سدهای
تأمین کننده آب ش��رب کالنشهرهای تهران
و کرج در زمس��تان س��ال  ۹۹و عدم بارش در
فروردینماهسالجاری(ثبتتنها ۲.۳میلیمتر

بارش در فروردین ماه سال  ۱۴۰۰به عنوان کم
بارشترین فروردین ماه دوره آماری  ۵۲ساله)
موجب ش��د اندک برف موجود در حوضه آبریز
سدها نیز به تدریج ذوب شده و شاهد رواناب و
سیالبهای ناشی از ذوب برف نباشیم و میزان
ورودیآببهمخازنسدهایپنجگانهتهران را
باکاهش۴۰درصدینسبتبهسالآبیگذشته
مواجهساخت.مدیرعاملشرکتآبمنطقهای
ته��رانهمچنی��نتاکیدکرد:باوجودمواردیاد
ش��ده،ش��ایداس��تانتهراندرمقایسهباسایر

اس��تانهای درگیر با بحران خشکسالی حادث
ش��ده در کش��ور ،چالش و مشکالت به مراتب
کمتریرادرنیمهاولس��ال ۱۴۰۰ش��اهدبود.
رضاپور با اشاره به اینکه اکنون در آستانه فصل
پاییز و شروع سال آبی جدید ،متأسفانه با ۵۰۳
میلیون متر مکعب ذخیره آبی و کس��ری ۳۱۴
میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته وارد
س��ال آبی  ۱۴۰۱-۱۴۰۰میشویم ،یادآور شد:
حجم ذخیره آبی در مخازن سدهای امیرکبیر و
طالقان در سامانه غرب ۳۲۶میلیون متر مکعب

بودهودرمقایسهبامخزننرمالانتهایشهریور
کمبود  ۱۳۶میلیون متر مکعبی و در س��امانه
شرق سدهای لتیان ،الر و ماملو با حجم ذخیره
 ۱۷۶میلیون متر مکعبی کاهش  ۲۳۲میلیون
مت��رمکعبینس��بتبهمخ��زننرمالانتهای
ش��هریورمواجهش��دهاند.ویادامهداد:باتوجه
به پیش بینیهای سازمان هواشناسی مبنی بر
بارشه��ای کمت��ر از نرمال در مهر و آبان ماه و
افزایش نیم تا دو درجهای دما در مقایسه با آمار
بلندمدت در فصل پاییز س��الجاری ،درصورت
تداوم خشکس��الی حاکم در کش��ور و حوضه
آبریز س��دهای تحت پوشش و روند نزولی آب
ورودی به مخازن سدهای تحت پوشش ،سال
سختیرابهلحاظتأمینمطمئنوپایدارآبرقم
زده و وضعیت تأمین آب شرب بهخصوص در
سامانهشرقراباچالشجدیمواجهخواهدکرد.
مدیرعاملشرکتآبمنطقهایتهراندرپایان
خاطرنش��ان کرد :همراهی یکایک شهروندان
میتواند یکی از راهکارهای مؤثر در برون رفت
ازبحرانخشکسالیوبهرهبرداریبهینهازمنابع
آبی محدود در اختیار و کاهش آثار سوء و تبعات
ناشی از کم آبی باشد.

سخنگویکمیسیونانرژی:

برایصادراتسوختبهانگلستانمشکلینداریم

گروه انرژی :سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت :ما ابتدا باید
ب��ه لح��اظ فن��ی ظرفیت تولید گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی را باال
ببریم و برای بازاریابی محصوالت نیز ابتدا از همس��ایگان ش��روع
کنیم ،اکنون کش��ورهای اطراف از جمله ترکیه ،عراق و افغانس��تان
ب��ه ان��رژی و فرآورده نیاز دارند ،بنابراین باید ابتدا برای کش��ورهای
اطراف اولویت قائل ش��ویم و س��پس به بازارهای دیگر مثل اروپا و
انگلیس ورود کنیم .به گزارش اسکناس ،مصطفی نخعی در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،درباره امکان تامین س��وخت انگلس��تان از
س��وی ایران اظهار داش��ت :ما مش��کلی برای ارسال سوخت به هیچ
ج��ای دنی��ا را نداری��م و از ص��ادرات نفت و ف��رآورده و گاز طبیعی به
هر نقطهای از جهان استقبال میکنیم ،اما باید ظرفیت مازاد ایجاد
کنیم .وی افزود :متاس��فانه رویه س��نوات گذشته باعث شده مصرف

در کشور افزایش پیدا کند علیرغم ظرفیت خوبی که در برداشت گاز
و ظرفیت پاالیشی در کشور ایجاد شده ،در حوزه تولید و مصرف گاز
طبیعی به ناترازی رس��یدیم و بخش زیادی از فراوردههای نفتی را
نیز به مصرف داخلی میرس��انیم .اکنون با توجه به ذخایر نامناس��ب
بنزین و نفتگاز در بخشهای مختلف از جمله نیروگاهها مجبوریم
که صادرات را محدود کنیم تا ذخایر داخل کشور را افزایش دهیم،
بنابرین اگر تولید گاز و ظرفیت پاالیش��ی را هر چه بیش��تر ارتقا داده
و از س��وی دیگ��ر مص��رف را اصالح کنیم ظرفیت مازاد بیش��تری
برای صادرات ایجاد میش��ود .سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس
با تاکید بر اینکه باید بازار فروش محصوالت ما متنوع شود ،گفت:
بای��د ت�لاش کنیم دنبال بازار جدید ب��رای فرآوردههای نفتی و گاز
طبیعی باش��یم و این یک فرصت مغتنم برای کش��ور اس��ت که از

ظرفیتهای موجود بهتر و بیشتر استفاده کنیم .وی درباره لزوم ورود
به بازار اروپا و بخصوص انگلیس با توجه به کمبود س��وخت در این
کشورها بیان داشت :تاکنون کشورهای اروپایی در مسائل سیاسی
و اقتصادی حسن نیتی نشان نداشتهاند ،مثال وقتی امریکا از برجام
خارج شد اروپا و بخصوص انگلستان هیچ قدمی برای تحقق اهداف
و برنامههایی که در برجام پیشبینی شده بود ،برنداشتند و به طور
کامل از امریکا حرف شنوی و پیروی کردند ،بنابراین اگر قرار است
ارتباطی ش��کل بگیرد باید دو طرفه باش��د .نخعی یادآور شد :ما ابتدا
بای��د ب��ه لحاظ فنی ظرفیت تولید گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی را
باال ببریم و برای بازاریابی محصوالت نیز ابتدا از همسایگان شروع
کنیم ،اکنون کش��ورهای اطراف از جمله ترکیه ،عراق و افغانس��تان
به انرژی و فرآورده نیاز دارند.

اخبار

مشاوروزیر نفت براینظارتبر فروش
اموالبابکزنجانیمنصوبشد

وزی��ر نف��ت در حکمی ،علیرضا ضیغمی را بهعنوان
«مش��ـاور وزی��ر در امور محول��ه از جمله نظارت بر
فروش اموال و داراییهای بابک زنجانی» منصوب
ک��رد .به گزارش خبرگ��زاری مهر به نقل از وزارت
نف��ت ،ج��واد اوجی ،وزیر نف��ت در حکمی ،علیرضا
ضیغمی را بهعنوان «مشاور وزیر در امور محوله از
جمل��ه نظ��ارت بر فروش اموال و داراییهای بابک
زنجانی» منصوب کرد .در حکم جواد اوجی خطاب
به علیرضا ضیغمی آمده است« :با عنایت به تجارب،
تعه��د و تخص��ص جنابعالی به موجب این حکم به
سمت مشاور وزیر در امور محوله از جمله نظارت بر
فروش اموال و داراییهای بابک زنجانی» منصوب
میشوید .در همین راستا امید است با اتکال به الطاف
خداوند منان موفق و مؤید باشید».

نفت در نزدیکی باالترین
قیمت  3سال گذشته

در آستانه نشست اوپک ،قیمت نفت به  79.28دالر
در هر بشکه رسید و اگر اوپک سیاست افزایش تولید
خود را تغییر ندهد ،احتمال رشد قیمت تا  90دالر در
هر بشکه وجود دارد .به گزارش رویترز ،از آنجاییکه
انتظار می رود در آستانه نشست اوپک ،وزرای عضو
این س��ازمان روند عرضه نفت خود را تغییر ندهند،
قیمت نفت در معامالت آخرین روز کاری بازارهای
جهانی به بیش از  79دالر رسید و در نزدیکی باالترین
رقم  3سال گذشته ماند .کشورهای صادرکننده نفت
خام و هم پیمانانشان موسوم به اوپک پالس ،در روز
دوشنبه نشست دارند .این گروه به آرامی در حال کم
کردن از کاهش تولید بی سابقه ای که سال گذشته
به علت کاهش تقاضا اعمال کردند ،است .هر بشکه
نفت برنت با  97سنت افزایش  79.28دالر فروخته
شد و چهارمین هفته افزایشی خود را ثبت کرد .نفت
خام آمریکا نیز با  85سنت افزایش  75.88دالر معامله
شد و ششمین هفته افزایشی خود را ثبت کرد .نفت
برنت امسال بیش از  50درصد افزایش قیمت داشته
و در روز سه شنبه ( 6مهر) به  80.75دالر ،باالترین
رقم  3س��ال گذش��ته رسید .اوپک با فشار مشتریانی
نظیر آمریکا و هند برای تولید بیشتر به منظور کاهش
قیمت هاست زیرا تقاضا در برخی از نقاط جهان سریع
تر از انتظار بهبود یافت.

