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بانک و بیمه
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خبر

فصل جدید جشنواره بیمه های زندگی بیمه تعاون
با هدف تقویت فرهنگسازی بیمه ای و ارائه خدمات
متنوع به تمام خریداران آغاز ش��د .به گزارش روابط
عمومی بیمه تعاون ،محمدحسین یوسفی ،سرپرست
مدیریت بیمه های زندگی از آغاز به کار فصل جدید
جشنوارهبیمههایزندگیاز«اولمهرتاپایانآذرماه»
خبر داد .یوسفی همچنین مطرح کرد :در این جشنواره
ب��رایبیم��هگ��ذاراندرهرماه ۵جایزهدرنظرگرفته
شده که به این ترتیب در زمان قرعه کشی مجموع ًا۱۵
جایزه در هر فصل به خریداران بیمه های زندگی بیمه
تعاون اهدا خواهد شد .سرپرست مدیریت بیمه های
زندگی بیمه تعاون همچنین تشریح کرد :افرادی که
اقدام به تهیه این بیمه نامه می کنند ما به ازای هر ۵۰
هزار تومان یک امتیاز برای تقویت شانس برنده شدن
در قرعه کشی دریافت خواهند کرد .او در ادامه مطرح
کرد« :در قرعه کش��ی صورت گرفته برای خریداران
بیمه های زندگی در سال  ۱۴۰۰مجموع ًا  ۵۶برگزیده
داشته ایم و امیدواریم که با خدمات این بیمه نامه که
درحالافزایشمداوماستبتوانیمتوجهافرادبیشتری
را به خرید بیمه نامه زندگی جلب کرده و بدین ترتیب
نقش فرهنگسازانه ای را نیز در توسعه صنعت بیمه ایفا
کنیم» .یوسفی همچنین از بازتکرار این جشنواره در
سال ۱۴۰۱سخن گفت و اعالم کرد که نخستین دوره
جش��نوارهازاولتیرتاپایانش��هریورماهبرگزارشدهو
قرعه کشی برای انتخاب برندگان آن صورت خواهد
پذیرفت .قابل توجه اس��ت که خریداران بیمه زندگی
تعاون در کنار «پوشش معافیت بیمهگزار از پرداخت
حق بیمه به علت فوت در اثر حادثه»« ،پوشش هزینه
پزشکی در اثر حادثه»« ،پرداخت خسارت در صورت
ابتال به پنج بیماری خاص شامل سکته قلبی ،سکته
مغزی ،جراحی قلب باز ،سرطان ،پیوند اعضای اصلی
ب��دن»«،پرداخ��تهزینهبهبیمارانمبتالبهکرونا»
و خدماتی چون «پوش��ش بیمه آتشس��وزی منازل
مس��کونی و محل کار» می توانند از مزایای معرفی
نامه های بیمارستانی و پرداخت خسارت ها بر اساس
تعرفههایمصوبنیزبرخوردارشوند.شایانذکراست
که هم اکنون «تعداد پوشش بیماری های خاص در ۴
گروه اصلی از  ۵بیماری به  ۳۰بیماری رسانده شده و
در این طرح تا حداکثر  ۵۰میلیون تومان نیز به صورت
سرمایه ای پوشش داده خواهد شد».

خــبرویـژه

آغاز فصل جدید جشنواره
«لبخند به زندگی»

تقدیر از خادمان
موکب های اربعین

دکتر محمدرضا فرزین در پیامی از تالش های خادمان و فعاالن برگزاری حماسه اربعین در بانک ملی ایران تقدیر کرد .این بانک پیرو تشکیل ستاد اربعین و برگزاری جلسات متعدد در جهت برنامه
ریزی برای ارائه خدمات هر چه بهتر به زائران عتبات عالیات اقداماتی نظیر ارایه خدمات الکترونیکی و ارزی گسترده در حوزه خدمت رسانی بانکی و تخصیص ارز اربعین ،برپایی موکب و پذیرایی از
زائران ،ارایه خدمات درمانی ،برنامههای فرهنگی و ...در قالب موکب های دایر شده در واحدهای صف و ستاد و همچنین بیمارستان خود اقدام کرده که این خدمات در ستادهای ویژه اربعین در پایانه های
مرزی مهران ،مریوان ،شلمچه و چذابه ،باشماق ،خسروی و موکب شرکت سداد در شهر کربال و پایانه مرزی مهران ،موکب ایثارگران بانک ملی در شهر نجف اشرف به زائران ارایه شده است.

مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان اردبیل :

شعبه مجازی بانک قرضالحسنه مهر ایران راهاندازی میشود
مدیر ش��عب بانک قرض الحس��نه مهر ایران
در اس��تان اردبیل گفت :امس��ال اولین شعبه
مجازی بانک راهاندازی میشود و امیدواریم
هموطن��ان از خدم��ات این ش��عبه به صورت
غیرحضوری بهرهمند شوند« .عقیل وکیلی»
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در
اس��تان اردبیل گفت :در یک س��ال اخیر بیش
از  ۳۰درص��د وام های بانک قرض الحس��نه
مهر ایران در استان اردبیل مطابق با سیاست
های دولت سیزدهم ،بدون ضامن و بر اساس
اعتبار سنجی پرداخت شده است .به گزارش
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران،
«عقیل وکیلی» اظهار کرد :در سال های اخیر
و با اعتقاد راسخ مردم به فرهنگ غنی قرض
الحس��نه ،بانک قرض الحس��نه مهر ایران به
عنوان بانک پیشرو در جذب منابع و پرداخت
وام ارزان قیمت به شکل شایسته عمل کرده
اس��ت .وی با اش��اره به رش��د منابع این بانک
خاطرنش��ان کرد :بانک قرض الحس��نه مهر
ای��ران ریال��ی مناب��ع دولتی ن��دارد و از منابع

م��ردم س��عی دارد در حوزه ه��ای مختلف از
وام ه��ای ازدواج گرفت��ه تا وام های اش��تغال
و تامی��ن نیازمندی نهادهای حمایتی و حوزه
های مختلف را انجام دهد .مدیر شعب بانک
قرض الحسنه مهر ایران در استان اردبیل این
بانک را مشتری مدار و مصمم در جلب رضایت
مردم توصیف کرد و گفت :این بانک به سمت
بانکداری دیجیتال حرکت کرده و با راه اندازی

سامانه میعاد ،مصرف کاغذ را به حداقل رسانده
و از بروکراسی اداری فاصله گرفته و در تمام
ح��وزه ه��ا تالش می کند ت��ا اکثر خدمات را
ب��ه صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام
ده��د .وکیلی همچنین هدفگ��ذاری برای
منابع  ۲۰۰هزار میلیارد تومانی و قرار گرفتن
در جمع  ۶بانک برتر کش��ور در س��ال ،۱۴۰۱
رونمای��ی از فرابانک «پلتفرم یکپارچه بانک

بر مبنای بانکداری غیر حضوری» طی  ۲ماه
آین��ده ،کاه��ش و ح��ذف کارمزد ثابت از  ۴به
صفر درصد و حرکت به س��مت مزد خدمت،
توس��عه فرآیند غیر حضوری اعتبار س��نجی و
اخ��ذ وثایق الکترونیکی «س��فته الکترونیک
و توثیق س��هام» ،اصالح اساس��نامه و توسعه
بانکداری قرضالحسنه ،حذف شعب ناکارآمد
و کاهش هزینههای تمام شده بانک ،کاهش
تعدد سامانههای بانک و حرکت به سمت یک
پلتفرم جامع را از دیگر برنامه های بانک برای
سال جاری عنوان کرد .وی همچنین ،حرکت
به س��مت کارت مهر ـ کارت زندگی ،حرکت
به سمت  ۲۰میلیون مشتری فعال و افزایش
ش��مولیت قرضالحس��نه در جامعه ،انتش��ار
اوراق قرضالحسنه در بازار سرمایه ،افزایش
س��رمایه از  ۵هزار میلیارد تومان به  ۱۰هزار
میلیارد تومان و توسعه برنامههای بینالمللی
قرضالحسنه در ارتباط با بانکهای اسالمی
سایر کشورها را از جمله اقدامات در حال انجام
بانک قرض الحسنه مهر ایران ذکر کرد.

نوسازی بیش از ۳۶هزار واحد دربافتفرسوده

عضو هیات مدیره بانک مس��کن از انعقاد قرارداد بیش از  ۵هزار و
 ۵۰۰میلیاردتومان تس��هیالت نوس��ازی در بافت فرسوده خبر داد و
گفت :از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون  ۳هزار و  ۶۰۲میلیاردتومان
تس��هیالت نوس��ازی به  ۱۳هزار و  ۴۶۱واحد توس��ط بانک مسکن
پرداخت ش��د .سیدمحسن فاضلیان عضو هیاتمدیره بانک مسکن
 ،در خصوص ارایه تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده توضیح داد:
از ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال  ۱۳۹۸تاکنون

در مجموع  ۳۸هزار و  ۵۱۳واحد برای دریافت تسهیالت نوسازی به
بانک مسکن معرفی شد که بانک تاکنون با  ۳۶هزار و  ۸۴۷واحد به
میزان  ۵هزار و  ۵۰۰میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن ادامه داد :از ابتدای دولت سیزدهم
تاکنون  ۱۴هزار و  ۵۵۶واحد متقاضی دریافت تسهیالت نوسازی در
بافت فرسوده به بانک مسکن معرفی شد که بانک تاکنون با  ۱۳هزار
و  ۴۶۱واحد برای پرداخت تسهیالت قرارداد منعقد کرده است.

فاضلیان مبلغ قرارداد منعقد ش��ده از ابتدای دولت س��یزدهم تاکنون
را  ۳هزار و  ۶۰۲میلیاردتومان برشمرد.
وی یادآور شد :از سال  ۱۳۹۸تا پایان مردادماه  ۱۴۰۰نیز تعداد ۲۳
هزار و  ۹۵۷واحد برای دریافت تس��هیالت به بانک معرفی ش��دند
ک��ه بان��ک ط��ی این مدت با  ۲۳هزار و  ۳۸۶واحد قرارداد منعقد کرد
و یکه��زار و  ۸۹۸میلیاردتوم��ان تس��هیالت ب��ه این تعداد از واحد در
مدت اعالم شده پرداخت شد.

خبر

همکاری میان بیمه نوین
و دانشگاه آزاد اسالمی

تفاهم نامه همکاری مش��ترک ش��رکت بیمه نوین و
دانشگاه آزاد اسالمی با رویکرد تقویت و بهره مندی از
ظرفیتهایدوسویهدرحوزهآموزشواشتغالمنعقد
شد .به گزارش روابط عمومی و تبلیغات بیمه نوین؛
اینتفاهمنامهطینشستیباحضورحسینکریمخان
زند؛ مدیرعامل این شرکت و داریوش جاوید؛ معاون
توس��عه و مدیریت منابع دانش��گاه آزاد اس�لامی ،با
هدف همکاریهای مشترک در حوزههای آموزش،
اشتغال ،بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و جذب و
پرورشنیرویانسانیتوانمنددرصنعتبیمه،بهامضا
رسید .کریمخان زند مدیرعامل شرکت بیمه نوین در
این نشست گفت :طی سالهای گذشته فعالیت در
حوزه مس��ئولیت اجتماعی یکی از دغدغههای مهم
در بیمه نوین بوده اس��ت .در این حوزه فراهم آوردن
فرصته��ا و ایج��اد عدالت آموزش��ی ،همواره یکی
از رویکرده��ای اساس��ی بوده و ب��ه دنبال آن جذب
دانش��جویان و فارغ التحصیالن متخصص و فراهم
نمودن بستری مناسب برای مهارت آموزی آنان یکی
از برنامه های مد نظر بیمه نوین در حوزه مسئولیت
اجتماعی بوده است که در قالب تفاهمنامه همکاری
مشترک در نهادها و مجموعههای آموزشی به دنبال
اجرایی شدن آن هستیم .وی در ادامه با تأکید بر نیاز
مبرم صنعت بیمه به نیروی انسانی متخصص گفت:
ایجاد فرصتهای کارآموزی برای دانش��جویان در
حین تحصیل ،هم به وسعت دید آنان در زمینههای
تحقی��ق و پژوه��ش کمک کرده و هم در آینده برای
اش��تغال آنان زمینههای مناس��بی را فراهم میکند.
بنابراین چنین همکاریهای مش��ترکی میتواند به
رش��د و توس��عه صنعت بیمه بینجامد و در عین حال
بس��تری جهت توانمندس��ازی دانشجویان در حوزه
اشتغال فراهم آورد.

انرژی
اخبار

بهای نفت کاهش یافت

ب��هدلی��لافزایشعرضهنفتدرب��ازارهایجهانی،
به��ایمعام�لاتآتینفتبرنتبا ۱.۵درصدکاهش
به  ۸۴.۹۴دالر در هر بشکه رسید .به گزارش مهر در
بحبوحه انتظار افزایش ذخایر نفت آمریکا که موجب
افزایش عرضه نفت در بازارها میش��ود ،قیمت نفت
امروز چهارش��نبه بیش از یک درصد کاهش یافت و
این درحالی است که نگرانیها از رکود اقتصاد جهانی
افزایش یافته است .بهای معامالت آتی نفت برنت با
 ۱.۵درصد یا حدود ۱.۳۳دالر کاهش به ۸۴.۹۴دالر در
هربشکهرسید.همچنینقیمتنفتخامآمریکابرای
تحویلدرنوامبر ۱.۲۷درصدیامعادلیکدالرکاهش
یافت و به  ۷۷.۳۳دالر در هر بشکه رسید .افزایش دالر
آمریکا فشاربیشتریبرنفتخاممیافزاید،زیراقیمت
کاال را ب��ه ارز آمری��کا برای خریداران گرانتر میکند
که تقاضا برای نفت خام را تضعیف میکند .دادههای
مؤسسه نفت آمریکا که روز سهشنبه منتشر شد نشان
داد که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به  ۲۳سپتامبر
 ۴.۱میلیون بشکه افزایش یافت.

ژاپندوبارهخریدارنفتایرانمیشود؟

پاالیشگاههایآسیاییکهمعموالبزرگترینخریداران
نفت ایران بودهاند ،مشتاق از سرگیری واردات نفت در
صورت احیای توافق هس��تهای هستند .در این میان
ایران نیز تمایل خود را در این راستا اعالم کرده است.
به گزارش ایسنا ،ژاپن واردات نفت ایران را در ماه مه
سال ۲۰۱۹مدت کوتاهی پس از این که وارداتش را در
فوریه ازسرگرفته بود متوقف کرد زیرا آمریکا معافیت
 ۱۸۰روزه هشت کشور شامل ژاپن برای ادامه واردات
نف��ت ای��ران را تمدید نکرد .طبق آمار وزارت اقتصاد،
بازرگان��ی و صنعت ژاپ��ن ،واردات نفت ژاپن از ایران
در س��ال  ۲۰۱۹به  ۱۷.۱۰میلیون بش��که بالغ شد که
 ۶۳.۲درصددر مقایسه با ۴۶.۵۱میلیون بشکهدر سال
 ۲۰۱۸کاهش داشت .به گفته مقامات پاالیشگاهی
و بازرگانی در چین ،کره جنوبی ،ژاپن ،هنگ کنگ و
هند ،بازگش��ت میعانات و بسیاری از گریدهای نفتی
دیگر ایران به بازار احتماال زمینه را برای رقابت جدید
برای بازارهای آسیایی ایجاد میکند و باعث میشود
تولیدکنندگانبزرگپیشنهادهایرقابتیعرضهکنند
که اقتصادخوراک پاالیشگاههای آسیاییو همچنین
حاشیه سود تولید آنها را بهبود خواهد بخشید ،تاکنون
اما این اتفاق نیفتاده است.

وقوع انفجار در دریا و نشت گاز از لوله روسیه ،اروپا را سرگرم تحقیق کرد

بهدنبال کشف مقصر حادثه نورد استریم

گروه انرژی -اروپا س��رگرم تحقیقات درباره
حمله به دو خط لوله گازی روس��یه اس��ت که
باعث نشت گاز در دریای بالتیک شده است.
به گزارش اس��کناس ،هنوز معلوم نیست چه
کسانی عامل حمله به این خطوط لوله هستند
که روز دوش��نبه برای نخس��تین بار گزارش
ش��د .روسیه و شرکای اروپاییاش برای این
خط��وط لول��ه که در قلب بحران انرژی اروپا
ق��رار دارند ،میلیارده��ا دالر هزینه کردهاند.
رابرت هابک ،وزیر اقتصاد آلمان ،به مدیران
بازرگانی اعالم کرد که نش��ت گاز از خطوط
لول��ه زیردری��ا ،به دلیل حم�لات هدفمند به
این زیرس��اخت بوده و آلمان اکنون مطمئن
اس��ت ک��ه این اتفاق ،یک رخ��داد طبیعی یا
ناش��ی از فرس��ودگی تجهیزات نبوده است.
نخست وزیران کشورهای سوئد و دانمارک
اعالم کردند نشتی این خطوط لوله به شکل
واضحی ناش��ی از اقدامات عمدی اس��ت و
اطالع��ات ،خراب��کاری احتمال��ی را نش��ان
میده��د .نخس��ت وزیر لهس��تان هم بدون
اش��اره ب��ه مس��تندات ،خراب��کاری را عامل
این نش��تی اعالم کرد .روس��یه که تحویل
گاز ب��ه اروپ��ا را پس از اعم��ال تحریمهای
گس��ترده غربی بر س��ر جنگ در اوکراین ،به
شدت کاهش داده است ،اعالم کرد احتمال
خراب��کاری وج��ود دارد و نش��ت گاز ،امنیت
انرژی این قاره را تضعیف میکند .یک مقام
ارشد اوکراینی بدون ارائه مدرکی ،این حادثه
را یک حمله روسی برای بیثبات کردن اروپا
خواند .ماتئوش موراویهتسکی ،نخست وزیر
لهستان ،در مراسم افتتاح یک خط لوله جدید
بین نروژ و لهس��تان ،اعالم کرد ما به ش��کل
روشنی این اتفاق را یک اقدام خرابکارانه در
گام بعدی برای تش��دید بحران در اوکراین
میبینیم .ماگدالنا آندرس��ن ،نخس��ت وزیر
س��وئد ،در یک کنفران��س مطبوعاتی اعالم
کرد دو انفجار در ارتباط با نش��ت گاز از این
خطوط لوله شناسایی شده اند و با این حال،

این به منزله حمله به س��وئد نیس��ت و دولت
وی در تماس نزدیک با ش��رکایش ش��امل
ناتو و همس��ایگانش نظیر دانمارک و آلمان
پیرامون این تحوالت است .زلزلهشناسان در
دانمارک و س��وئد اعالم کردند روز دوش��نبه
در نزدیکی محل نش��ت ،دو انفجار قدرتمند
ثبت کردند .سازمان زمین شناسی دانمارک
و گرینلند اعالم کرد این س��یگنالها ش��بیه
سیگنالهای زلزله نیستند و به سیگنالهای
ثبتش��ده از انفجاره��ا ش��باهت دارن��د و
زلزلهشناسان دانش��گاه اوپساالی سوئد که
با س��ازمان زمین شناسی دانمارک همکاری
دارن��د ،اظهار کردند انفج��ار دوم که بزرگتر
بوده ،مربوط به انفجار بیش از  ۱۰۰کیلوگرم
دینامیت است و انفجار در آب و نه در بستر دریا
اتفاق افتاده اس��ت .خطوط لوله نورد استریم
در قلب جنگ انرژی بین کشورهای اتحادیه
اروپا و مس��کو قرار دارند که به اقتصادهای
ب��زرگ غرب��ی آس��یب زده و قیمت گاز را به
میزان چشمگیری افزایش داده است .هابک
گفت :آلمان کشوری است که میداند چطور
از خ��ود دف��اع کند و اروپا به عنوان یک قاره،
میتواند از زیرس��اخت انرژی خود دفاع کند.
مدیر س��ازمان انرژی دانم��ارک اعالم کرد
نش��ت گاز بس��یار بزرگ بوده و ممکن است
ی��ک هفت��ه طول بکش��د تا خروج گاز از خط

لولهنورداس��تریم۲متوقفش��ود.

تحقیق�ات اروپ�ا از انفجاره�ای عم�دی

خطوط لوله گاز روسیه

کش��تیهایی که به این محدوده وارد ش��وند،
ممکن است مجوز تردد خود را از دست بدهند.
س��ازماندریانوردیس��وئداعالمکرددومورد
نشتی در خط لوله نورد استریم ۱یکی در منطقه
اقتصادی سوئد و دیگری در منطقه اقتصادی
دانمارک وجود دارد که بسیار نزدیک یکدیگر
هستند .سخنگوی این سازمان اعالم کرد :به
شدت مراقبیم تا مطمئن شویم هیچ کشتی به
این محدوده نزدیک نمی شود .اورزوال فون در
الین ،رئیس کمیسیون اروپا ،اعالم کرد :نشت
خطوط لوله نورد استریم بر اثر خرابکاری بوده
و هشدار داد حمله با زیرساخت انرژی اروپایی،
با قویترین پاسخ ممکن روبرو خواهد شد .در
هنگام کشف این نشتیها ،هیچ خط لولهای به
مسیراروپاگازمنتقلنمیکرد،امااینحوادثهر
گونهامیدیکهبرایدریافتسوختازخطلوله
نورد استریم ۱پیش از فرا رسیدن زمستان وجود
داشت را باطل خواهد کرد .شرکت نورد استریم
که گرداننده این خطوط لوله اس��ت ،صدمات
وارد ش��ده را کمس��ابقه توصیف کرد .شرکت
دولتی گازپروم که صادرکننده انحصاری گاز از
روسیه است ،حاضر نشد در این باره اظهارنظر
کن��د.وزی��رانرژینروژدربیانیهایاعالمکرد:

نروژ امنیت تاسیسات نفت و گاز خود را در پی
ای��ن حوادث و گزارش فعالیتهای پهپادی در
دریای شمالی ،تحکیم خواهد کرد .مقامات در
دانمارک از بخش نیرو و گاز خواستند آمادگی
خود را باال ببرند که مس��تلزم امنیت مضاعف
برایتاسیس��اتبرقاس��ت.روسیهعرضهگاز
به اروپا از طریق نورد استریم  ۱را به  ۲۰درصد
ظرفیت این خط لوله کاهش داده بود و سرانجام
در اوت ،ب��ا اعالم ای��ن که تحریمهای غربی،
مش��کالت فنی برای این خط لوله ایجاد کرده
است ،فعالیت آن را به مدت نامعلوم متوقف کرد.
اما سیاس��تمداران اروپایی این اقدام را بهانهای
برای توقف عرضه گاز میدانند .س��اخت خط
لوله جدید نورد اس��تریم ۲هم تکمیل ش��ده اما
فعالیتش را آغاز نکرده است .برنامه انتقال گاز
از این مسیر مدت کوتاهی پیش از آغاز جنگ
روسیه در اوکراین ،توسط دولت آلمان لغو شد.
براساسگزارشرویترز،قیمتگازدرپیانتشار
این خبر ،افزایش یافت و قیمت گاز هلند برای
تحویل در اکتبر روز سه شنبه حدود  ۱۰درصد
افزایش یافت .قیمتها از باالترین رکورد امسال
عقب نشینی کردهاند اما بیش از  ۲۰۰درصد در
مقایس��هبااوایلس��پتامبرسال ۲۰۲۱افزایش
نشان میدهند.

کرملی�ن :ادعاهای حمله روس�یه به نورد

استریم احمقانه است

در پ��ی این اتفاقات ،کرملین روز چهارش��نبه،
ادعاه��ا مبن��ی بر این که روس��یه به نحوی در
حمله احتمالی به خطوط لوله گاز نورد استریم
دست داشته است را احمقانه خواند و اعالم کرد:
مسکوشاهدافزایشچشمگیرسودشرکتهای
آمریکاییازتامینگازبرایاروپاست.دیمیتری
پسکوف ،سخنگوی کرملین گفت :این حادثه
بای��د مورد تحقیق قرار بگیرد و زمان تعمیرات
خطوط لوله آسیب دیده معلوم نیست .پسکوف
درخصوصادعاهامبنیبراحتمالدستداشتن
روسیهدرحملهاحتمالی،گفت:اینمسئلهکامال
قابل پیش بینی و همچنین احمقانه است.

اخبار

توافق طالبان برای خرید
نفت و گاز ارزان از روسیه

حکومت طالبان توافقی را با روس��یه برای واردات
س��وخت و گن��دم ب��ا قیمت ارزانتر امض��ا کرد .به
گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ ،عبدالسالم جواد
آخوندزاده  -س��خنگوی وزارت بازرگانی و صنعت
افغانس��تان  -در تماس تلفنی از کابل اعالم کرد:
افغانستان اقالمی مانند بنزین ،دیزل ،گاز و گندم را
به روبل روسیه و با تخفیف ویژه ،خریداری خواهد
کرد .آمادگیهای الزم برای آغاز واردات این اقالم
طی روزها یا هفتههای آینده ،در دست انجام است.
این قرارداد ،بزرگترین توافقنامهای است که طالبان
از زمان بازگش��ت به قدرت ،امضا کرده و به گفته
این س��خنگو ،ش��امل واردات س��االنه یک میلیون
ت��ن بنزین ،ی��ک میلیون تن دیزل ،نیم میلیون تن
الپیج��ی و دو میلی��ون تن گندم ،به مدت نامعلوم
است .انتظار میرود قراردادهای بلندمدت بیشتری
در آینده با مس��کو منعقد ش��ود .این توافق پس از
س��فر ماه گذش��ته نورالدین عزیزی ،وزیر بازرگانی
و صنعت افغانس��تان به روسیه ،حاصل شد .طالبان
در ژوئن ،توافقی با ایران برای خرید  ۳۵۰هزار تن
فرآوردههای نفتی منعقد کرده بود.

پیشبینیگلدمنساکس
از قیمت نفت پایینتر رفت

بان��ک آمریکای��ی گلدمن س��اکس در پی افزایش
نشانههای کندی اقتصاد جهانی ،قیمت نفت مورد
پیشبین��ی خ��ود را به می��زان قابل توجهی کاهش
داد ام��ا اع�لام کرد نفت به دلیل محدودیت عرضه
احتماال از س��طوح فعلی صعود میکند .به گزارش
ایس��نا ،دامین کوروالین و کالوم بروس ،تحلیلگران
گلدمن ساکس در یادداشتی اعالم کردند :دالر قوی
و انتظ��ارات ب��رای کاهش تقاضا ،موانع قدرتمندی
برای صعود قیمت نفت تا پایان امسال خواهند بود.
خوش بینی مربوط به محدودیت عرضه که ناش��ی
از عدم سرمایه گذاری ،ظرفیت مازاد تولید و ذخایر
اندک است و باالتر رفتن قیمتها را ایجاب می کند،
قویتر شده است .این بانک وال استریت پیشبینی
کرد میانگین قیمت هر بش��که نفت برنت در س��ه
ماهه چهارم امسال به  ۱۰۰دالر میرسد که باالتر
از قیمت فعلی حدود  ۸۵دالر خواهد بود اما پایینتر
از پیش بینی قبلی  ۱۲۵دالر است.

