اخبار
دارایی مالکان سهام عدالت
 ۴.۱درصد آب رفت

ارزش برگه  ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت
در پایان معامالت هفته جاری با افت ۸۱۷
هزار و  ۹۸۴تومانی نس��بت به هفته قبل به
 ۱۸میلیون و  ۸۱۶هزار و  ۵۶۴تومان رسید.
ب��ه گزارش تس��نیم ،در پی صدور دس��تور
آزادس��ازی س��هام عدالت ،س��پردهگذاری
مرک��زی اوراق به��ادار و تس��ویه وجوه با
راهاندازی س��امانه اس��تعالم و آزادس��ازی
س��هام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی
واقعی سهام عدالت مش��موالن بهتفکیک
شرکتهای بورس��ی و ارائه تعداد و ارزش
هر س��هم آنها کرد.این سامانه بار دیگر در
پایان معامالت هفته بِروزرسانی شده است
و مش��موالن میتوانن��د با مراجع��ه به این
س��امانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود
آگاهی یابند.بر اس��اس این گزارش کسانی
که ارزش اولیه س��هام عدال��ت آنها 532
هزار تومان اس��ت در پای��ان معامالت روز
چهارش��نبه  8مرداد ارزش سهام عدالتشان
ب��ه  18میلیون و  816ه��زار و  564تومان
رسیده است.
انتصاب معاون
امور بینالملل بانک آینده

طی حکمی از س��وی دکترمحمد فطانت،
مدیرعام��ل بان��ک آینده ،به��روز صدیق
نیکجو ،بهعنوان معاون امور بینالملل این
بان��ک ،منصوب ش��د .دکترفطانت در این
حکم ب��ر لزوم تحق��ق اقداماتی همچون:
راهاندازی بخ��ش بینالملل بانک و انجام
سریع امور ارزی مشتریان؛ تأمین و جذب
مناب��ع ارزی بانک از بازاره��ای داخلی و
خارجی؛ ایجاد روابط کارگزاری با بانکها
و کارگزاران حرفهای داخل و خارج کشور
و ایجاد بس��ترهای مناس��ب جهت کسب
درآمده��ای ارزی بان��ک ،بهعنوان برخی
از اولویته��ای این معاون��ت ،تأکید کرد.
صدی��ق نیکجو ،پی��ش از این ،ریاس��ت
ش��ورای عالی کانون صراف��ان ،عضویت
در هی��أت مؤس��س و نظ��ارت ش��ورای
عالی کانون صراف��ان ،عضویت در هیأت
مدیره ش��رکتهای بورسی و غیربورسی،
مدیرعامل��ی صرافی پارس��یان و فعالیت
در بانک س��په را در کارنامه حرفهای خود
دارد

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

تداوم تالش برای کنترل تورم روی  ۲۲درصد

رئیس کل بانک مرکزی در یادداش��تی نسبت به خرید منابع ارزی صندوق
توسعه ملی که آثاری مشابه استفاده از پایه پولی دارد ،هشدار داد.به گزارش
مهر ،عبدالناصر همتی در صفحه ش��خصی اینس��تاگرام خود با بیان اینکه
همه افزایش قیمتها در بهار امس��ال صرف ًا به رش��د پایه پولی و نقدینگی
مربوط نمیش��ود ،نوشت :خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی،
جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال
 ۹۸تکلیف ش��د) در ش��رایط تحریمی ،تأمین کس��ری بودجه از محل پایه
پولی اس��ت .این روش ،در کوتاه مدت ،همانند استقراض از بانک مرکزی
خواه��د بود .لذا ،بانک مرکزی به حکم وظیفه ،نظر کارشناس��ی خود را در

خصوص آثار احتمالی ناخوش��ایند این روش تأمی��ن بودجه ،گزارش کرده
بودبان��ک مرکزی تمام تالش خ��ود را برای کنترل میان مدت و بلندمدت
رش��د متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود ،برای کنترل و مهار تورم به کار
گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیتها از همه ابزارهای خود برای
تحقق تورم هدفگذاری شده ،برای یک سال آینده استفاده میکند.قضاوت
در خصوص عملکرد بانک مرکزی ،بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کالن
و شوکهای وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها ،اختیارات و درجه
استقالل بانک مرکزی باشد.خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی،
جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال

 ۹۸تکلیف شد) در شرایط تحریمی ،تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی
اس��ت .این روش ،در کوتاه مدت ،همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد
بود .لذا ،بانک مرکزی به حکم وظیفه ،نظر کارشناسی خود را در خصوص
آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه ،گزارش کرده بود.روشهایی
که امس��ال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام
دولتی و نیز انتش��ار اوراق بدهی به کار گرفته اس��ت ،در شرایط تداوم فشار
حداکثری ،روشهای مناسبی برای تأمین منابع الزم از نقدینگی موجود در
جامعه و بدون فش��ار به پایه پولی است و در صورت تداوم ،کمک خوبی به
بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.

رییس هیأت مدیره بانک مسکن تشریح کرد:

 ۶۰درصد منابع بانک مرهون ایده های مرحوم رحیمی انارکی است

گروه بانک و بیمه :رییس هیأت مدیره بانک مس��کن با اش��اره به اینکه ۶۰
درصد منابع بانک مسکن مرهون ایده های مرحوم رحیمی انارکی است ،سه
ماموریت پیش روی بانک را تشریح کرد .به گزارش خبرنگار پایگاه خبری
بانک مسکن ،نادر قاسمی در مراسم معارفه محمود شایان مدیرعامل جدید
بانک مسکن ،ضمن تسلیت درگذش��ت مرحوم رحیمی انارکی مدیرعامل
س��ابق بانک مسکن گفت :آقای رحیمی در طول  36سال فعالیت در بانک
خدمات نوینی ارائه دادند .غالب محصوالت بانک مسکن محصول ایده های
ایشان است و  60درصد منابع بانک به دلیل مرهون ایده های آقای رحیمی
انارکی است .وی با بیان اینکه بیش از  8میلیون خانوار به صورت مستقیم
و غیرمستقیم با ایده های مرحوم رحیمی انارکی دارای سرپناه شدند ،افزود:
وی تا آخرین روزهای فعالیت دغدغه بانک را داشتند و حتی برخی جلسات
هیأت مدیره در روزهای بستری در بیمارستان با ماسک و اکسیژن پیگیری
می کردند .قاسمی با تاکید بر اینکه راز قدرت آقای رحیمی انارکی در دانش
و راز محبوبیت ایشان در فروتنی بود ،گفت :از طرف خودم و مجموعه بانک
انتصاب آقای ش��ایان را تبریک عرض می کنم و امیدوارم حضور ایش��ان
منشاء اثرات خیر برای بانک باشد .رییس هیأت مدیره بانک مسکن گفت:
به تمام کارکنان شاغل و بازنشسته بانک اعالم می کنیم با تمام وجود در
کنار دکتر ش��ایان هستیم و در تمام دوران فعالیت ایشان از تفکرات و ایده

های آقای ش��ایان بهره مند خواهیم شد .قاسمی با اشاره به اینکه تا پایان
س��ال  98منابع بانک  88هزار میلیارد تومان ب��ود که تا کنون به  90هزار
میلیارد تومان رس��یده است ،گفت :قیمت تمام شده پول نیز با کاهش 4.7
درصدی مواجه بوده است .رییس هیأت مدیره بانک مسکن گفت :از ابتدای
سال تاکنون نزدیک  7300میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردیم که البته
هدف ما در سال  99پرداخت  47هزار میلیارد تومان تسهیالت است .وی با
بیان اینکه قرار شد در طرح اقدام ملی  14هزار میلیارد تومان اختصاص داده
شود ،افزود :در بخش مصارف بعد از بانک ملی ،بانک مسکن دومین بانکی

اس��ت که با  140هزار میلیارد تومان بیش��ترین سهم را در مصارف شبکه
بانکی دارد که  13درصد از س��هم ش��بکه بانکی است .رییس هیأت مدیره
بانک مس��کن با اشاره به اینکه تاکنون  157هزار نفر از تسهیالت صندوق
پس انداز مس��کن یکم استفاده کردند ،به س��ه ماموریت اصلی پیش روی
بانک مسکن اشاره کرد و گفت :دو ماموریت در حوزه مسکن است؛ نخست
حمایت کامل بانک از طرح اقدام ملی است که طرح کلیدی دولت در حوزه
مس��کن محسوب می شود .رییس هیأت مدیره بانک مسکن افزود :همان
طور که در مسکن مهر  2میلیون و  370هزار مسکن مهر را راهبری کردیم
آمادگی داریم از طرح مسکن ملی نیز حمایت کنیم .اگر در بحث مالی هم
به بانک کمک شود اجرای این طرح تسهیل می شود .قاسمی با بیان اینکه
تمام دس��تورالعمل ها و ش��یوه نامه های مورد نیاز را ابالغ کردیم و بانک
مسکن آمادگی کامل را در این زمینه دارد ،گفت :ماموریت دوم تکمیل پروژه
های مس��کن مهر است که خوشبختانه تا کنون  2میلیون و  31هزار واحد
فروش اقساطی شده و مابقی پروژه ها به راحتی قابل فروش اقساطی است.
رییس هیأت مدیره بانک مس��کن با اشاره به ماموریت سوم بانک مسکن
نیز گفت :یکی از برنامه های بانک بحث بانکداری الکترونیکی است که از
دغدغه های وزارت امور اقتصادی و دارایی اس��ت و با انتصاب دکتر شایان
این بحث جدی تر پیگیری خواهد شد.

دریافت جایزه ملی حسابرسی داخلی توسط بیمه «ما»

ش��رکت بیمه «ما» به عنوان اولین ش��رکت در صنعت بیمه موفق به دریافت
تندیس برنزی در دومین دوره جایزه ملی حسابرس��ی داخلی ش��د.به گزارش
روابط عمومی بیمه «ما» طی مراسم برگزار شده در روز یکشنبه پنجم مرداد
ماه  ۱۳۹۹با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ،واحد حسابرسی داخلی
شرکت بیمه «ما» در ارزیابی هیات داوران دومین دوره جایزه ملی حسابرسی
داخلی که بر اس��اس رهنمودهای انجمن بینالمللی حسابرسان داخلی ()IIA
طراحی شده است ،با کسب امتیازات الزم موفق به کسب تندیس برنزی برای

عملکرد سال هزار و سیصد و نود و هشت شد.بیژن صادق رییس هیات مدیره
بیمه «ما» ضمن تشکر از زحمات مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره و تیم داوری
جایزه ملی حسابرس��ی داخلی و ابراز رضایت از عملکرد مدیریت حسابرس��ی
داخلی شرکت به اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی و برگزاری کمیتههای
حسابرسی داخلی ،تطبیق مقررات ،جبران خدمات و ریسک اشاره کرد و گفت:
هرچه واحد حسابرسی داخلی قویتر عمل کند ،هیات مدیره شرکت بیمه «ما»
نیز بیشتر به اهداف خود دست پیدا خواهند کرد.سعید کلوانی مدیر حسابرسی

داخلی ش��رکت بیمه «ما» ،ضمن ابراز خرس��ندی از دریافت جایزه حسابرسی
داخلی گفت :با لطف و عنایت پروردگار و رهنمودها و نظارت کمیته حسابرسی
و حمایتهای مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره و معاونین ،مدیریت حسابرسی
داخلی ش��رکت بیمه «ما» به عنوان اولین ش��رکت در صنعت بیمه موفق به
دریافت این جایزه شده است .این جایزه پس از بررسی کامل سوابق ،گزارشات و
فعالیتهای مدیریت حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی ،توسط هیات داوران
به شرکت بیمه «ما» اختصاص یافته است.
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اخبار
جشنواره «عید تا عید» بیمه ملت

جشنواره «عید تا عید» بیمه ملت به مناسبت
عید س��عید قربان و عید سعید غدیر از تاریخ
 10مرداد آغاز میشود و تا  18مردادماه ادامه
دارد .ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بیمه ملت،
جشنواره تخفیفهای ویژه انواع بیمهنامههای
این شرکت ،با عنوان جشنواره «عید تا عید»
به مناس��بت دهه مهرورزی ،از روز عید سعید
قربان تا عید غدیربرگزار میشود .بر این اساس،
متقاضیان میتوانند انواع بیمهنامه بدنه خودرو،
مس��ئولیت حرفهای و آتشس��وزی را در این
جشنواره با تخفیف ویژه بین  10تا  25درصد،
خریداری کنند .گفتنی است؛ در این جشنواره،
بیمه بدنه خ��ودرو با  10درصد تخفیف ،بیمه
آتشس��وزی منازل مس��کونی ب��ا  15درصد
تخفیف ،بیمه آتشس��وزی غیرصنعتی با 20
درصد تخفیف ،بیمه آتشسوزی صنعتی با 25
ت حرفهای با 15
درصد تخفیف ،بیمه مسئولی 
درصد تخفیف ،بیمه عمر زمانی با  20درصد
تخفی��ف ،بیمه حوادث انف��رادی با  24درصد
تخفیف و بیمه حوادث خان��واده با  24درصد
تخفیف در دهه مهرورزی ،از سوی بیمه ملت
به متقاضیان ارائه میشود .گفتنی است؛ بیمه
ملت این جشنواره را با هدف افزایش فرهنگ
بیمه و به منظور بهرهمندی همه اقشار جامعه
از خدمات بیم��های برگزار میکند.اعالم نرخ
حق الوکاله بانک پارس��یان در س��ال  139در
راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا
و با توجه به س��قف تعیین شده توسط بانک
مرکزی ج.ا.ا ،.نرخ حق الوکاله بانک پارسیان
به میزان  3درصد در س��ال  1399تعیین شد.
حق الوکاله مبلغی است که بانکها میتوانند
در قبال به کارگیری منابع سپرده شده از سوی
س��پردهگذاران از آنان دریافت کنند که شامل
هزینه های به کارگیری سپرده های سرمایه
گذاری م��دت دار مش��تریان در امور اعطای
تسهیالت و س��رمایه گذاری های اقتصادی
بانک می باشد.

انرژی
اخبار
حق آالیندگی و ارزش افزوده مطالبه
نمایندگان خوزستان از نفت است

رئی��س مجم��ع نمایندگان خوزس��تان در
مجلس شورای اسالمی گفت :دریافت حق
آالیندگ��ی و مالیات بر ارزشافزوده مطالبه
اصلی نمایندگان خوزس��تان از وزارت نفت
اس��ت.به گزارش مهر ،س��ید کریم حسینی
در نشست نمایندگان خوزستان در مجلس
شورای اس�لامی با فریدون عباسی رئیس
کمیس��یون ان��رژی و غالمرضا ش��ریعتی
اس��تاندار خوزس��تان اظه��ار ک��رد :حضور
هش��ت نماینده خوزس��تان در کمیس��یون
انرژی و س��فر رئیس کمیسیون به استان،
نش��اندهنده جای��گاه خوزس��تان در تولید
انرژی است.وی در ادامه به اهمیت مباحث
حوزه انرژی اش��اره کرد و اف��زود :رویکرد
مجل��س یازدهم همدلی با دولت اس��ت و
نماین��دگان در مس��یر پیگیری مش��کالت
مردم و مطالبه حقوق آنها تعارفی با مدیران
اجرایی نخواهند داشت.
ورود ترکیه به بازار صادرات برق به
عراق

فع��ال صنع��ت برق گف��ت :نگ��ران رقابت
با ترکی��ه ای ها در ص��ادرات برق به عراق
نیس��تیم.به گ��زارش اتاق بازرگان��ی ایران،
علیرضا کالهیصم��دی گفت :صنعت برق
ایران جزو معدود صنایع توانمند کشور است
که این خودکفایی یا توانمندی با برنامهریزی
مشترک دولت و بخشخصوصی ایجاد شده
است.وی ایران را مهمترین صادرکننده برق
به عراق دانس��ت و گفت :ورود ترکیه به این
ب��ازار جایگاه ایران را متزل��زل نمیکند؛ اما
شرط عقل این اس��ت که حواسمان به رقبا
باش��د.کالهی صم��دی به س��فر اردکانیان
به کش��ور عراق اش��اره ک��رد و ادام��ه داد:
پانزدهم خردادماه امس��ال در سفر وزیر نیرو
ب��ه عراق قرارداد ص��ادرات برق به عراق به
مدت دو سال امضا ش��ده ،که قرارداد بسیار
خوبی اس��ت؛ این قرارداد میتواند بخشی از
مطالبات و نگاه بخش خصوصی را پاسخگو
باش��د.وی افزود :ما یک��ی از صادرکنندگان
برق به عراق هس��تیم؛ برخی از ورود ترکیه
ب��ه بازار برق عراق نگران هس��تند که مبادا
جای ما را بگیرد؛ ولی من معتقدم که چنین
اتفاقی نخواهد افت��اد؛ ترکیه خود واردکننده
انرژی است.

وزیر نیرو:

ایران حقآبه هیرمند را از افغانستان میگیرد

رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان گفت:
در سال آبی جاری حق آبه رودخانه هیرمند را دریافت میکنیم و در شرایط
خوبی به س��ر می بریم.به گزارش صداوس��یما؛ رضا اردکانیان با اش��اره به
مس��ئولیت وزارت نیرو به عنوان مسئول کمیسیون همکاریهای اقتصادی
ایران و افغانستان ،گفت :به اعتقاد من زمینه خوبی برای توسعه همکاریها
بی��ن ایران و افغانس��تان وجود دارد.وزی��ر نیرو گفت :در آین��ده نزدیک دو
نمایش��گاه در زمینه فعالیتهای تجاری ،بازرگانی و صنعتی را برپا خواهیم
کرد و کمیس��یون مش��ترک همکاریهای اقتصادی را در افغانستان برگزار
میکنیم.اردکانیان افزود :در زمینه برق ،همکاریها را با افغانس��تان توسعه
خواهیم داد و زمینه بسیار خوبی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین
دو کش��ور وجود دارد.وزیر نیرو درباره حق آبه ایران از رودخانه هیرمند هم
گفت :در چارچوب معاهده سال  ۱۳۵۱بین ایران و افغانستان عمل میکنیم
که در آن معاهده ،س��از و کاری تحت عنوان تش��کیل هیئت کمیس��اریای
هیرمند پیش بینی شده است که از هر دو طرف یعنی از جمهوری اسالمی
ایران و افغانس��تان در آن عضو هستند.اردکانیان گفت :از جمله وظایف این
کمیساریای هیرمند ،نظارت بر اجرای معاهده بوده و خوشبختانه با توجه به
فضای خوب همکاری ،این بخش از معاهده فعال اس��ت.وی افزود :جلسات

کمیس��اریای هیرمند به صورت مرتب در تهران و کابل برگزار میشود.وزیر
نی��رو همچنین گفت :اقدامات خوبی هم برای پایش اجرای معاهده هیرمند
در حال انجام اس��ت و سفر اخیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ایران
ه��م تأکیدی بر این موضوع در گفتگوه��ای دو جانبه بود.اردکانیان تصریح
کرد :در س��ال آبی فعلی هم طبیعت َا آن میزان از حق آبه رودخانه هیرمند را

دریافت میکنیم و در ش��رایط خوبی به سر می بریم.وی درباره احداث سد
جدید در مس��یر رودخانه هیرمند تصریح کرد :به طور طبیعی هر نوع س��ازه
آبی که در مسیر این رودخانه احداث شود ،نباید بر قرارداد ایران و افغانستان
در زمینه هیرمند تأثیر بگذارد و ما امیدوار هس��تیم این مس��ئله مورد توجه
همکارانمان در افغانس��تان هم باش��د.وزیر نیرو افزود :ق��رارداد بین ایران و
افغانستان درباره بهره برداری از رودخانه هیرمند یک قرارداد رسمی و تأیید
شده دو کشور بوده که برای هر دو طرف قابل احترام است.اردکانیان درباره
رودخان��ه هریرود هم گفت :ای��ن رودخانه یک رودخانه مرزی اس��ت و در
انتها ،ایران و ترکمنستان از این رودخانه فصلی بهره مند هستند.وی افزود:
رودخانه هریرود رودی اس��ت که در ماههایی از س��ال پرآب میشود که ما
سد دوستی را روی این رودخانه احداث کردیم.اردکانیان در ادامه با اشاره به
اینکه مذاکرات با مقامات افغانس��تان درباره هریرود در جریان است ،گفت:
وزارت امور خارجه در قالب س��ند همکاریهای جامع و بلندمدت دو کشور
بحثی را به این امر اختصاص داده است.وزیر نیرو افزود :پیشرفتهای خوبی
در مذاکرات برای اس��تفاده از رودخانه هریرود بین ایران و افغانستان انجام
ش��ده اس��ت که امیدواریم در آینده نزدیک این سند جامع به طور رسمی به
امضا برسد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو:

کارگروه احیای زاینده رود به ریاست جهانگیری تشکیل شد

معاون آب و آبفای وزارت نیرو از تشکیل کارگروه احیای زایندهرود به ریاست
مع��اون اول رئیسجمهور خبر داد و گفت :ای��ن کارگروه مانند دریاچه ارومیه
برای حل مش��کالت این حوضه آبریز برنامهری��زی میکند.بهگزارش وزارت
نیرو ،قاسم تقیزاده خامسی روز گذشته ( ۸مرداد) در مراسم آغاز بهرهبرداری
از پروژهه��ای صنعت آب و برق چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه با افتتاح
تصفیهخانه فاضالب لردگان تعداد تصفیهخانههای فاضالب در کشور به ۱۹۴
تصفیهخانه رس��ید ،گفت :از سال  ۹۲در کشور حدود  ۷۵تصفیهخانه فاضالب
احداث ش��ده اس��ت.معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه قبل از پیروزی
انقالب اسالمی تنها  ۲۷تصفیهخانه در کشور وجود داشت ،افزود :اکنون تعداد
تصفیهخانه های کشور  ۱۱۹عدد است و تا پایان دولت حدود  ۲۵تصفیهخانه
آب دیگر در کشور به بهرهبرداری میرسد.وی با بیان اینکه هماکنون  ۱۸۹سد
در کشور ساخته شده است ،افزود :از سال  ۹۲تاکنون  ۴۰سد در کشور احداث
ش��ده است که تعداد سدها تا پایان دولت به  ۵۰سد میرسد.تقیزاده خامسی

با بیان اینکه حدود  ۶هزار روستا با تانکر آبرسانی میشود ،خاطرنشان کرد :تا
قبل از س��ال  ۹۲تنها  ۹۰۰هزار نفر در روستاهای کشور از آب پایدار بهرهمند
بودند ،اما در حال حاضر این عدد به  ۷میلیون و  ۳۰۰هزار نفر رسیده است و تا
پایان دولت به  ۷میلیون و  ۳۰۰هزار نفر میرسد.معاون آب و آبفای وزیر نیرو
گفت :کش��ور ایران در یک منطقه خشک و نیمهخشک قرار دارد و دسترسی
به آب ش��رب محدود است ،در این شرایط حدود  ۴۶درصد از جمعیت کشور
در فالت مرکزی کش��ور ساکن هس��تند و تنها به  ۲۰درصد منابع آبی کشور
دسترسی دارند ،بنابراین تأمین آب شرب از مهمترین وظایف حاکمیت است.
تقیزاده خامسی از تش��کیل کارگروه احیای زایندهرود به ریاست معاون اول
رئیسجمهور در روز گذش��ته خبر داد و افزود :فعالیت این کارگروه تحت نظر
دکتر جهانگیری ،یک اتفاق خوب برای حل مشکالت این حوضه آبریز است
و مانند دریاچه ارومیه برای احیای آن برنامهریزی میش��ود ،نقشه راه در این
کارگروه به تصویب رس��ید و تاکید شده که اختالفات حوضه زایندهرود باید با

حضور ذینفعان حل شود.معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه زایندهرود
یکی از پرچالشترین حوضههای آبریز در کش��ور اس��ت ،یادآور شد :کاهش
بارندگی ،توس��عه کشاورزی و صنعت این مش��کالت کمآبی در این حوزه را
تشدید کرده است.وی در خصوص انتقال آب از دریا ،بیان کرد :درصدد هستیم
برای  ۱۷اس��تان کشور طرح مطالعاتی آب ش��یرینکن و تصفیهخانه احداث
کنیم ،اولویت در انتقال آب از دریا با اس��تانهای س��احلی است و در مراحل
بعدی استانهایی مانند خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،کرمان ،یزد و … نیز
میتوانند از آب دریا استفاده کنند.تقیزاده خامسی با بیان اینکه وضعیت بارش
در سالگذشته مناسب بوده است ،خاطرنشان کرد :اما پراکنش بارش در کشور
نسبت به سنوات گذشته متفاوت بود ،به طور مثال در استانهای پر بارش با
کاهش بارندگی و در استانی مانند سیستان و بلوچستان با افزایش نزدیک به
 ۱۰۰درصدی بارش مواجه بودیم ،اس��تفاده از پس��اب تصفیه شده فاضالب
میتواند کمک بزرگی به بخش تأمین آب در صنعت و کشاورزی کند.

اکتشاف نفتی بزرگ در آبهای سورینام

ش��رکت فرانسوی توتال و شرکت آپاچی آمریکا یک اکتشاف نفتی بزرگ در
بلوک  ۵۸در آبهای س��ورینام داش��ته اند که س��ومین اکتشاف نفتی در این
بلوک است .به گزارش تسنیم به نقل از اویل پرایس ،شرکت فرانسوی توتال
و ش��رکت آپاچی آمریکا یک اکتش��اف نفتی بزرگ در بلوک  58در آبهای
س��ورینام داشته اند.این سومین اکتش��اف نفتی در بلوک  58است و حاال این
ش��رکت های نفتی که به طور مس��اوی از این میدان س��هم دارند ،به دنبال

چهارمین اکتشاف در این بلوک هستند .شرکت فرانسوی توتال سال گذشته با
خرید نیمی از این پروژه از شرکت آپاچی ،وارد بلوک  58شد.بلوک  58بخشی
از حوزه نفتی گویان-س��ورینام اس��ت که در کنار بلوک استاربروک قرار دارد.
شرکتهای اکسون و هس تا حاال چندین اکتشاف نفتی در استاربروک داشته
اند .ذخایر نفتی این حوزه  5میلیارد بشکه ظرفیت دارد.اولین اکتشاف دریایی
نفت در س��ورینام در بلوک  ،58از چاه ماکا 1در ژانویه س��ال جاری میالدی

صورت گرفت .ناظران عقیده داشتند این تازه آغاز روند اکتشاف های جدید در
سورینام است که باعث جذب سرمایه گذاری در این کشور همسایه گویان می
شود.با سقوط قیمت نفت و آغاز همه گیری ویروس کرونا ،خبرهای مربوط به
اکتشاف نفت کمرنگتر شد .ولی حاال چندین شرکت مجوز اکتشاف دریایی
در س��ورینام را دریافت کردهاند که شامل شرکتهای اکسون ،پتروناس ،تولو
اویل و و ایکویینر نروژ هم میشوند.

اخبار
لکه نفتی خلیج فارس پاکسازی شد

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر
و دریانوردی از مهار ،جمع آوری و پاکس��ازی
کامل لکه نفتی مشاهده شده در خلیج فارس
خبر داد .به گزارش تس��نیم ،نادر پسنده اظهار
کرد :با تالش اداره هاى کل بنادر و دریانوردی
اس��تان هاى بوش��هر و خوزس��تان ،مشارکت
سازمان حفاظت محیط زیس��ت ،ارگان های
نظامی و غیر نظامی ،چندین فروند شناور بزرگ
حامل تجهی��زات مقابله با آلودگی های نفتی،
ج��ذب کننده مواد نفت��ی و نیز عملیات پایش
هوایی متعدد در منطقه پس از هفت س��اعت
عملیات کامل که که از صبح امروز (پنجشنبه)
آغاز ش��ده بود ،لکه نفت��ی مربوطه مهار ،جمع
آوری و پاکس��ازی ش��د.وی افزود :لکه نفتی
کامال پاک شده و شناورهای مقابله با آلودگی
آب دری��ا تجهیزات را جم��ع آوری کرده و به
ایستگاه ها در بنادر بازگشتهاند.مدیرکل ایمنی
و حفاظت دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی
از تالش هم��ه ارگان ها برای پاکیزگی خلیج
همیشه فارس قدردانی کرد.
تولید نفت انگلیس  ۵درصد کاهش یافت

تولی��د نفت انگلیس  ۵درصد ط��ی  ۵ماه اول
 ۲۰۲۰کاهش یافته و به  ۱.۱۱میلیون بش��که
در روز رس��یده است .به گزارش تسنیم به نقل
از اس پی گلوب��ال پلتس ،تولید نفت انگلیس
 5درصد طی  5م��اه اول  2020کاهش یافته
و به  1.11میلیون بش��که در روز رسیده است.
کاهش تقاضا به معنای پیشی گرفتن صادرات
از واردات ب��رای دومین ماه پیاپ��ی در ماه مه
است.وزارت کس��ب و کار ،انرژی و استراتژی
صنعتی انگلی��س اعالم کرد تولید نفت خام 4
درصد در  5ماه اول سال جاری میالدی نسبت
به همین دوره در س��ال قبل کاهش یافته و به
 1.01میلیون بشکه در روز رسیده است .تولید
مایعات گاز طبیعی هم  13درصد پایین آمده و
به  96هزار بشکه در روز رسیده است.تولید نفت
انگلیس در ماه مه  1.08میلیون بش��که در روز
بود که کاهش کمی نسبت به ماه آوریل داشت.
تولید نفت این کشور در ماه مارس به پایینترین
رقم یعنی  1.03میلیون بش��که در روز رسیده
بود .صنعت نفت باالدستی انگلیس در آن زمان
درگیر ش��یوع ویروس کرونا در میان کارگران
بخش نفت دریایی بود که باعث کاهش نیروی
کار این بخش در اواس��ط ماه مارس و کاهش
تولید نفت شد.

