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حل معماهای بحران آب کشور
یک کارشناس معتقد اســت: ساخت سدهای تکراری و 
اضافی به میزان دست کم ۶۰ و یا ۷۰ درصد و یا بیشتر در 
خشکی دریاچه  ها، رودخانه ها و تاالب ها، توسعه بی رویه 
کشاورزی در فضای باز و تغییر کاربری های شدید اراضی 
شهری و گسترش بی  رویه کالنشهرها در وقوع این بحران 
موثر بوده اســت و یک چرخه ناپایدار و خطرناک توسعه 
 نیافتگی را پدید آوردند.داریوش مختاری در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که خشک شدن 
دریاچه بختگان به طور مشخص ناشی از تاثیرات منفی 
ساخت ســدهای داریوش )درودزن( در ســال ۱۳۵۲، 
ساخت سدهای مالصدرا و سیوند در دهه ۸۰ بوده است، 
اظهار کرد: همچنین خشک شــدن دریاچه ارومیه ناشی 
از ساخت ۲۲ سد در باالدســت حوزه آبریز آن بوده و با 
این حال نزدیک به ۶۰ سد اضافی و تکراری دیگر نیز در 
حوزه آبریز دریاچه ارومیه در دست مطالعه و ساخت است.

وی ادامه داد: در همان حال سدســازی  بی  رویه و اضافی 
زمینه فرصت  سوزی  دیگر در حوزه مدیریت آب و انرژی 
از جمله نبود تخصیص منابع اعتباری کافی به پروژه های 
۱۵ گانه طرح های تعادل  بخشــی منابع آب زیرزمینی و 
یا خودداری از تخصیص اعتبار بــرای اجرای طرح های 
نیروگاه های خورشیدی که یکی از استعدادهای شگرف 
سرزمینی در جغرافیای ایران است را فراهم کرده است.به 
گفته این کارشناس، اکنون با چنین آسیب های فراگیری 
که به دنبال سدســازی های بی رویه پدید آمده است چه 
باید کرد؟ راه این اســت کــه در قالب یک واحد کوچک 
آب شناختی و واحد بزرگ تر آن یعنی حوزه آبریز، شکست 
)تخریب( و یا حفظ ســدهای موجود، بررسی و مطالعه 
دقیق شود. همچنین پیامدهای زیست  محیطی شکست و 
یا حفظ سدها سنجش و ارزیابی شوند. وجه دیگر تاثیرات 
ساخت سدها بر حقابه ها و عدالت اجتماعی از ناحیه رعایت 
حقابه اولیه است. سپس این داده ها در چارچوب تحلیل 
منفعت هزینه و با نگاه به هزینه های ریخته  شده، از دیدگاه 
اقتصادی در تحلیل اقتصادی محاسبه و تعیین شوند و 
تصمیم مناسب گرفته شود. همچنان ریزه  کاری  بسیاری 
باقی می ماند که می  توان از ظرفیت دانش فنی و مهندسی 
کشور برای حل آن ها کمک گرفت.مختاری با بیان اینکه 
اکنون بحران آب ایران با مسایل در هم تنیده و پیچیده ای 
روبه رو شــده، پرسش این است که چگونه می توانیم این 
مسایل را حل و فصل کنیم، برای یافتن راه کارهای عملی 
و میدانی برای معماهای بزرگ از جمله حدود ۵۰۰ سد 
اضافی و تکراری در حوزه  های آبریز، نزدیک به ۲۰۰ سد 
در دست ساخت و نزدیک به ۶۰۰ سد در دست مطالعه 
چه باید کرد؟ مسایل حوزه آبریز تاالب گاوخونی را چگونه 
باید حل و فصل کرد، گفت:  همان جایی که بهره  برداری 
بی  رویه از منابع آب زیرزمینی، توســعه بی  رویه صنایع 
آب بر در باالدست، گسترش بی  رویه شهرنشینی و اجرای 
پروژه های انتقال آب بین حوزه ای انباشتی از پیچیدگی را 
برای حل مساله خشکی این تاالب پدید آورده مورد بحث 
اســت، به طور معمول در بیشتر حوزه های آبریز کشور، 
افزوده شدن حقابه بران جدید افزون بر اولی ها )حقابه بران 
قدیمی( دشواری حل مســاله را دو چندان می کند.وی 
افزود: ابتدا، برای کاستن از دامنه بحران آب ایران نیازمند 
یافتن راه کارهای اصولی و مبتنی بر دانش فنی و مدیریتی 
هستیم. مدیریت راه بردی به تفکر انسجام می دهد و در 
کنار اینکه الزم اســت در چارچوب مبانی نظری بحران 
آب به حل آن همت گماشــت، بهتر اســت از ظرفیت 
مدیریــت راهبردی برای حل بحــران آب کمک گرفت.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه در 
پهنه  مدیریت آب کشور، به مرور تهدیدها افزون شده و 
نقاط ضعف و شکنندگی بسیاری پدید آمده است، گفت: 
مدیریت راهبردی کمک می کند تا وضعیت موجود را بهتر 
بشناسیم و سیاست های اجرایی را در وضعیت تهاجمی یا 
تدافعی برگزینیم. تعیین و گزینش سیاست ها در چارچوب 
مدیریت عرضه و تقاضــای آب و یا تحلیل های منفعت 
هزینه انجام می شود.مختاری با بیان اینکه در هر مرحله و 
با هر رویکردی، رعایت اصول اولیه الزم است، گفت: واحد 
برنامه  ریزی حوزه آبریز اصلی، آبریز فرعی و یک دشــت 
بوده و الزم است مبانی آب شناختی حوزه آبریز را رعایت 
کرد و هر اقدامی در چارچوب بیالن منابع آب انجام شود. 
در این میان رعایت مدیریت مشارکتی منابع آب یک اصل 
است و اجرای هر راهکار و سیاستی باید در ظرف همکاری 
دولت و جامعه محلی انجام گیرد. بنابراین دیده می شود 
که با رویکرد کارشناسی و علمی الزاما الزم است بحران را 

در چارچوب های مشخص بازشناسی و حل و فصل کرد.

خبر

مدیر منابع انسانی شرکت بیمه دی 
منصوب شد

مدیرعامل بیمه دی طی حکمی، دکتر امیر بابا اکبری را به 
سمت مدیر منابع انسانی شرکت بیمه دی منصوب کرد.به 
گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ دکتر بابا اکبری در حالی 
حکم مدیریت منایع انسانی را از مهندس کشاورز دریافت 
نمود که کارنامه ای حاکی از ســوابق درخشان در حوزه 
منابع انسانی و صنعت بیمه دارد. در بخشی از متن حکم 
ایشــان آمده: »نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده ی 
جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیر منابع انسانی 
منصوب می شــوید. امید است با اســتعانت از پروردگار 
یکتا و ســرلوحه قراردادن راهبردهــا، برنامه ها و اصول 
تبیین شده ی شرکت شامل “شفافیت”،“حرفه ای گری”، 
“دلبستگی سازمانی” و “مسئولیت پذیری و پاسخگویی” 
و نیز بهره مندی از نیروهای کاردان و استفاده ی بهینه از 
کلیه ی امکانات و منابع در اختیار، در پیشبرد امور محوله 

و تحقق اهداف، موفق و سربلند باشید«

ِدی دار، وب اپلیکیشن جامع شرکت 
بیمه دی راه اندازی شد

 شرکت بیمه دی در راستای اهداف استراتژیک و حرکت 
در مسیر تحول دیجیتال، وب اپلیکیشن جامع خود را با نام 
ِدی دار راه اندازی نمود.به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ 
وب اپلیکیشن ِدی دار در راستای مشتری مداری الکترونیک 
و ایجــاد تجربه ی خوشــایند برای ایشــان و نیز با هدف 
تسهیل و تسریع فرآیند صدور بیمه نامه از سوی شبکه ی 
فروش، راه اندازی شده است.علی اکبر گلشنی، مدیر تحول 
دیجیتال شرکت بیمه دی در این باره گفت؛ از اهم مزایای 
دی دار، طراحی ســامانه به صورت pwa  است که امکان 
بهره بــرداری از آن را در تمامــی مدل های تلفن همراه و 
رایانه ی شخصی فراهم می آورد. وی افزود؛ در حال حاضر 
در این وب اپلیکیشین امکانات متنوعی چون صدور آنالین 
انواع بیمه نامه، مشــاهده ی کلیه جزئیات سوابق خسارت 
درمانی، مشاهده ی کلیه ی بیمه  نامه های خریداری شده و 
خسارت های مرتبط با هریک از آن ها، مشاهده ی فهرست 
شــبکه ی فروش، مراکز خســارت، مراکز طرف قرارداد و 
همچنین صدای مشتری، جهت ارتباط مستقیم با مشتریان 
و دریافت انتقادات و پیشــنهادات پیاده سازی شده است.

شایان ذکر است؛ در وب اپلیکیشن ِدی دار عاله بر خدمات 
فوق، امکاناتی چون ارسال درخواست جهت تحویل مدارک 
خسارت درمان و دارویاب جهت ثبت درخواست و دریافت 
دارو نیز پیش بینی شــده که این خدمت به زودی برای 
تمامی بیمه شدگان گرامی راه اندازی خواهد شد. در حال 
حاضر این وب اپلیکیشن، قابلیت اتصال به سایر سامانه ها 
و اپلیکیشن ها را به صورت احراز هویت یکپارچه دارد و با 
توجه به نقشــه ی راه و برنامه های توسعه ای آتی، امکانات 

متنوع دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.

قرارداد نوسازی بیش از 36 هزار واحد 
در بافت فرسوده منعقد شد

عضو هیات مدیره بانک مســکن از انعقاد قرارداد بیش از ۵ 
هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده 
خبر داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۳ هزار و 
۶۰۲ میلیاردتومان تسهیالت نوســازی به ۱۳ هزار و ۴۶۱ 
واحد توسط بانک مســکن پرداخت شد. به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، 
سیدمحســن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن ، در 
خصوص ارایه تســهیالت نوسازی در بافت فرسوده توضیح 
داد: از ابتدای اجرای طرح نوســازی بافت فرســوده از سال 
۱۳۹۸ تاکنــون در مجمــوع ۳۸ هــزار و ۵۱۳ واحد برای 
دریافت تسهیالت نوسازی به بانک مسکن معرفی شد که 
بانک تاکنون با ۳۶ هزار و ۸۴۷ واحد به میزان ۵ هزار و ۵۰۰ 
میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده اســت.عضو هیات مدیره 
بانک مسکن ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۴ 
هزار و ۵۵۶ واحد متقاضی دریافت تســهیالت نوسازی در 
بافت فرسوده به بانک مسکن معرفی شد که بانک تاکنون با 
۱۳ هزار و ۴۶۱ واحد برای پرداخت تسهیالت قرارداد منعقد 
کرده است.فاضلیان مبلغ قرارداد منعقد شده از ابتدای دولت 
سیزدهم تاکنون را ۳ هزار و ۶۰۲ میلیاردتومان برشمرد.وی 
یادآور شد: از سال ۱۳۹۸ تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ نیز تعداد 
۲۳ هزار و ۹۵۷ واحد برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی 
شدند که بانک طی این مدت با ۲۳ هزار و ۳۸۶ واحد قرارداد 
منعقد کرد و یکهزار و ۸۹۸ میلیاردتومان تسهیالت به این 

تعداد از واحد در مدت اعالم شده پرداخت شد.
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همدلی|  بیش از یک ساعت از آغاز بازار دیروز 
گذشــته بود، اما روند معامالت به گونه ای پیش 
می رفت که به ســختی نمادی سبز پوش در آن 
پیدا می شد. تا چشــم می دید تنها  رنگ سرخ 
بود که جلب توجه می کرد؛ حدود ۵۴۰ نماد در 
مدار منفی معامله شــد و تعداد نمادهای منفی 
هم به کمتر از ۱۰۰ رســید؛ بازاری که بی رمق تر 
از همیشــه در حال سپری شــدن بود و ارزش 
معامالتش در ســاعات ابتدایــی فقط و فقط به 
۸۰۰ میلیارد تومان رسید. نماگرها یکپارچه نزولی 
بودند و شــاخص کل افت قابل توجهی را تجربه 
کرد. ریزش بــورس در اولین روز هفته در حالی 
بــود که بهای دالر اما صعودی بود و با ۳۲ هزار و 
۷۰۰ تومان روی میز معامله رفت. به نظر می رسد 
در ســایه اتفاقات دو هفته اخیر در کشور، عمال 
اخبار و تحوالت مربوط به برجام به حاشیه رفته 
و بازار سرمایه هم به حال خود رها شده است. به 
عقیده بسیاری از تحلیلگران یکی از عوامل اصلی 
و ریشــه ای برای بروز برخی اتفاقات به تأثیرات 
مخرب تداوم تحریم ها بر اقتصاد و معیشت کشور 
بازمی گردد؛ معیشتی که بخش زیادی از آن هم 
به بازار ســرمایه گره خورده است. هر چه هست 
به نظر می رســد کاهش ارزش معامالت با توجه 
به اخبار ناخوشی که از برجام رسیده، به راحتی 
ترمیم نمی شود. سواالت بی شماری درباره اوضاع 
بازار سرمایه با توجه به اوضاع اخیر شنیده می شود؛ 
اینکه رشد بورس با توجه به ریزش های چند سال 
اخیر نزدیک است؟ کارشناسان می گویند صعودی 
شــدن بورس نیاز به دالیلــی دارد که فعال آن 
دالیل در بازار مشــاهده نمی شوند. اما از آنجا که 
بازار مدت ها منفی بوده، می توان انتظار یک رشد 
موقت را داشت که این رشد به معنای پایان رکود 
بازار سهام و ثبت سقف های جدید در شاخص ها 
نیست. آن طور که آگاهان اقتصادی اوضاع اخیر 
این بازار را تحلیل می کنند، فعال بورس شــرایط 
مســاعدی ندارد. با اینکه در اواخر هفته گذشته 
وضعیت نسبتا خوب بود و شاخص ها رشد کردند، 
اما نمی توان نســبت به شرایط کلی بازار بی اعتنا 
بود و آن را نادیده گرفت.تحت چنین شــرایطی 
کارشناســان می گویند فعال اوضاع بورس به این 
شکل اســت که بازار حال خوشی ندارد، ابهامات 

درباره مسائل مختلف و مرتبط با بازار سهام زیاد 
هستند و نگرانی هایی درباره دخالت های ناگهانی 
دولت در وضعیت شــرکت ها وجود دارد.جدا از 
تمام این مسائل گفته می شود نقدینگی موجود 
در بازار سهام به حدی کاهش یافته که توان باال 
بردن بازار را ندارد. شرایط کلی بازار سرمایه ایران 
و ابهامات موجود، طی دو ســال گذشته به مرور 
ســرمایه گذاران را به این نتیجه رسانده که بهتر 
اســت پول خود را از این بازار خارج کرده و وارد 

سایر بازارها شوند. 
 کاهش ارزش معامــات خرد به راحتی 

ترمیم نمی شود
کارشناسان بازار ســرمایه می گویند این اتفاقی 
نیســت که یکی دو روزه رخ داده باشد و برای از 
بین رفتن آن هم نیاز به زمان زیادی است. با این 
حســاب کاهش ارزش معامالت خرد که یکی از 
عوامل اصلی رکود بازار سهام محسوب می شود، 
به راحتی ترمیم نمی شود و برای بهبود وضعیت 
آن نیاز به زمان طوالنی است. اما همچنان گفته 
می شــود که در کوتاه مدت، انتظار یک رشد از 
بازار سهام وجود دارد. این رشد چه در این هفته 
آغاز شود چه پس از آن، خیلی از زمان فعلی دور 
نیست چراکه مدت زمان منفی بودن بازار طوالنی 
شــده و همین روزهاســت که یک نوسان رو به 

باال رخ دهد. با این حال از این نوســان رو به باال 
نمی توان انتظار داشت که حتما آغازگر یک موج 
صعودی قدرتمند جهت ثبت سقف های باالتر در 
شاخص کل باشــد. واقیعت این است که ارزش 
معامالت خرد در روز چهارشنبه گذشته کمتر از 
۲۱۰۰ میلیارد تومان بود و با این رقم، انتظار رشد 
بزرگ بورس، دور از واقعیت است. اما رشدی در 
حد ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار واحد برای شاخص کل، 
محتمل به نظر می رسد.فعال تنها امیدواری همین 
است که شاخص در شکستن محدوده حمایتی 
ناموفق عمل کرده باشد و یک شکست غیرواقعی 
رخ داده باشــد که این عامل بتواند شاخص را تا 
حدودی به سمت باال برگرداند. با این شرایط برای 
بازار امروز رشد شاخص ها را می توان متصور بود 
که اگر این رشد همراه با افزایش ارزش معامالت 

نباشد، تداوم نخواهد یافت.
 شاخص بورس منفی شد

شاخص کل بورس تهران دیروز با ۱۵ هزار و ۶۸۴ 
واحد کاهش، در ارتفاع یک  میلیون و ۳۳۰ هزار 
واحدی ایستاد. شاخص هم وزن با ۶ هزار و ۳۶۰ 
واحد کاهش به ۳۸۶ هزار و ۱۳۷ واحد و شاخص 
قیمت با سه هزار و ۸۰۳ واحد افت به ۲۳۰ هزار 
و ۹۲۶ واحد رسید.شــاخص بازار اول، ۱۷  هزار و 
۲۶ واحد و شــاخص بــازار دوم، ۱۴  هزار و ۹۲۱ 

واحد کاهــش را ثبت کرد. دیــروز در معامالت 
بورس تهران، بیش از پنج میلیارد و ۴۲۱ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار 
و ۱۷ میلیارد ریال معامله شد.همچنین صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 
۱۷۱ واحد، بیمه دانا )دانــا( با ۴۸ واحد، انتقال 
داده های آسیاتک )آســیتک( با ۳۱ واحد، نفت 
سپاهان )شســپا( با ۲۵ واحد و سیمان اصفهان 
)ســصفها( با ۲۴ واحد تاثیر مثبت بر شــاخص 
بورس همراه شدند.در مقابل فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با یک هــزار و ۵۵۰ واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )شــبندر( با یک هــزار و ۷۱ واحد، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۶۳ 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۸۵۸ واحد، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
۸۲۶ واحد و ایران خودرو )خودرو( با ۷۳۷ واحد 
تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.بر پایه این 
گزارش، امروز نماد ســایپا )خساپا(، ایران خودرو 
)خودرو(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
ایران خودرو  )شستا(، گسترش ســرمایه گذاری 
)خگســتر(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و بورس کاالی ایران 
)کاال( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه 
خودرو هم در معامالت دیروز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و 
۳۲۱ میلیون برگه سهم به ارزش سه هزار و ۶۳۵ 

میلیارد ریال دادوستد شد.
 آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شــاخص فرابورس نیز دیروز بیــش از ۲۰۱ واحد 
کاهش داشــت و به ۱۸ هزار و ۱۶۰ واحد رســید.

در این بازار بیش از ســه میلیــارد و ۲۶۶ میلیون 
برگه ســهم و اوراق مالی دادوســتد شــد و تعداد 
دفعات معامالت دیروز فرابورس بیش از ۱۴۷ هزار 
و ۱۲۸ نوبت بود.تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
بهمن دیزل )خدیزل(، صنعتی مینو )غصینو(، تهیه 
توزیع غذای دنا آفرین فدک )گدنا( تاثیر مثبت بر 
شاخص فرابورس همراه بودند و همچنین پلیمر آریا 
ساسول )آریا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پاالیش 
نفت شیراز )شراز(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
فرابورس ایران )فرابورس( و ســنگ آهن گهرزمین 

)کگهر( تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.

با کاهش قابل توجه ارزش معامات خرد، فعاالن بازار سرمایه در پی خروج از بورس هستند   

تاالر شیشه ای رو به خاموشی 

همدلی| در حالــی گزارش ها حکایــت  مذاکــرات اوپک پالس 
برای کاهش نیم تا یک میلیون بشــکه ای تولیــد نفت دارد که که 
تولیدکنندگان نفــت اوپک پالس در حال بررســی کاهش هدف 
تولیدشــان در دیدار هفته جاری هســتند و برای کاهش بین ۵۰۰ 
هزار تا یک میلیون بشکه در روز تولید، رایزنی می کنند. در این میان 
کارشناسان نیز از هموار شدن مسیرهای ورود نفت ایران به بازارهای 
جهانی خبر می دهند. یک کارشناس ارشد حوزه انرژی معتقد است 
در شرایط فعلی و با وجود تحریم ها در حوزه انرژی، انجام مذاکرات با 
کشورهایی مانند ژاپن موجب شود تا درصورت وقوع توافق برجام با 
وجود زیرساخت های مناسب، کار با حداکثر ظرفیت آغاز شود.مرتضی 
بهروزی فر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تحریم مجدد آمریکا علیه 
نفت ایران، اظهار کرد: »پــس از رفتن ترامپ و آمدن بایدن فضا تا 
حدودی برای صنعت نفت ایران بازتر شد، چراکه سیاست های ترامپ 
در این بخش با بایدن متفاوت شد، بنابراین در شرایط فعلی راه های 
تنفس برای اقتصاد ایران نســبت به قبل بیشتر شده اما مساله این 
اســت که اگر جامعه جهانی بخواهد می تواند موانعی در این بخش 
ایجاد کند«. وی با بیان اینکه فروش نفت نیازمند تمهیداتی اســت 
و در شرایط تحریم حجم آن کاهش می یابد، ادامه داد: »با این حال 
می توان بــا دور زدن تحریم و راه های دیگر، میزان فروش را افزایش 
و از ظرفیت صادراتی نفت ایران اســتفاده کرد اما باید درنظر داشت 
که هزینه انجام این کار باال خواهد بود، باید تخفیف بیشــتری داده 
شــود و پول آن نیز به راحتی قابل بازگشت به کشور نیست«. این 
کارشناس ارشــد حوزه انرژی با بیان اینکه اگر ایران امکان صادرات 
نفت را داشته باشد، قطعا وضعیت اقتصادی کشور بهبود می یابد، گفت 
که در شرایط فعلی نیز می توان با دور زدن تحریم ها شرایط را بهبود 
بخشید. در این بین مذاکره با کشورهایی همچون ژاپن می تواند اثرات 
مثبتی داشته باشد تا راه برای صنعت نفت ایران هموار شود.وی ادامه 

داد: »انجام چنین مذاکراتی می تواند موجب شود تا درصورت وقوع 
توافق برجام با وجود زیرساخت های مناسب با حداکثر ظرفیت کار 
آغاز شود؛ همچنین می توان چنین مذاکراتی را با شرکت های بزرگ 
دیگر کشــورها نیز برقرار کرد چرا که بی شــک نتایج مثبت آن کم 
نخواهد بود«. این کارشــناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه انجام 
چنین مذاکراتی موجب فراهم شدن زیرساخت ها می شود، اگر ژاپن 
نیز بتواند مجوزهایی را از آمریکا اخذ کند، اکنون نیز می توانیم کار را 
شروع کنیم، ادامه داد:»در مجموع انجام اینگونه مذاکرات یک بازی 
دو ســر برد برای هر دو کشور است.«بهروزی فر با اشاره به وضعیت 
روسیه، اظهار کرد: »این کشور اکنون با مشکالت اساسی مواجه است 
و رقیب ایران به حساب می آید، حداقل ۱.۵ میلیون بشکه در روز به 
دلیل عدم بازاریابی میزان تولید آن کاهش یافته و این در شــرایطی 
اســت که به هند و چین تخفیف نیز داده است، در این شرایط این 
کشور به فکر توسعه صنعت خود است و نمی تواند چندان روی کمک 
آن حســاب کرد«. در همین زمینه یک منبع آگاه از قصد روسیه، 
اوایل هفته گذشته به رویترز گفته بود روسیه احتماال کاهش تولید 
حدود یک میلیون بشکه در روز تولید نفت اوپک پالس را در دیدار 
اکتبر وزیران این گروه پیشــنهاد خواهد کرد در حالی که یک منبع 
اوپک، این رقم را حدود ۵۰۰ هزار بشــکه در روز تخمین زد. انتظار 
می رود مذاکرات پیش از برگــزاری دیدار وزیران اوپک پالس، ادامه 
پیدا کند.یک منبع آگاه در اوپک پالس اظهار کرد: »شاید در روزهای 
آخر هفته یا دوشنبه، شفافیت بیشتری ایجاد شود. معموال رایزنی ها 
پیش از زمان دیدار وزیران، به نتیجه می رسد«. تولیدکنندگان اوپک 
پالس در دیداری که اوایل سپتامبر برگزار کردند، برای نخستین بار 
از ســال ۲۰۲۰، کاهش اندک هدف تولیدشان به میزان ۱۰۰ هزار 
بشکه در روز را تصویب کردند.نشست هفته جاری در شرایطی برگزار 
می شــود که قیمت های نفت از باالترین رکورد امسال، کاهش قابل 

توجهی پیدا کرده اند و بازار دچار نوســان شدیدی است. نفت برنت 
دوشنبه گذشته به ۸۳ دالر و ۶۵ سنت نزول کرده بود که پایین ترین 
رکورد ۹ ماهه بود.تحلیلگران انتظار دارند موافقت تولیدکنندگان اوپک 
پالس با کاهش تولید، از قیمت ها پشتیبانی کند. عربستان سعودی که 
بزرگ ترین تولیدکننده عضو اوپک است، در اوت احتمال کاهش تولید 
برای اصالح نوســان بازار را مطرح کرده بود.در این بین، نظرسنجی 
رویترز نشــان داد تولید نفت اوپک در سپتامبر به باالترین میزان از 
ســال ۲۰۲۰ رسیده و از افزایش تولیدی که برای این ماه وعده داده 
شده بود، فراتر رفته است.طبق یافته های نظرسنجی رویترز، اوپک در 
سپتامبر ۲۹.۸۱ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۲۱۰ هزار 
بشکه در روز باالتر از اوت و باالترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ بود.

قرار بود در سپتامبر تولید اوپک پالس ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش 
پیدا کند که ســهم اوپک، ۶۴ هزار بشکه در روز بود. افزایش تولید 
اوپک ۱۳۰ هزار بشــکه در روز بیشتر از این سهمیه بود.با این حال، 
اوپک همچنان کمتر از سطح هدف گذاری شده، نفت تولید می کند. 
تولید ۱۰ عضو اوپک که در پیمان کاهش تولید اوپک پالس شرکت 
دارند، ۱.۳۲ میلیون بشــکه در روز کمتر از هدف تعیین شده برای 
سپتامبر بود.تولید نفت عربستان سعودی در سپتامبر به میزان ۵۰ 
هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۱۱ میلیون بشکه در روز رسید. 
لیبی که از شرکت در توافق کاهش تولید اوپک پالس، معاف است 
و نیجریه، موفق شدند تولیدشان را به میزان مشابهی افزایش دهند. 
تولید لیبی از اختالالتی که پیش آمده بود، بهبود بیشتری پیدا کرد 
و رصدکنندگان نفتکش، افزایش صادرات نیجریه را مشاهده کردند.

تولید در عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است، تغییر 
چندانی نداشت و تولید امارات متحده عربی و کویت مطابق با اهداف 
تولیدشان، افزایش یافت.طبق نظرسنجی رویترز، هیچ کاهش قابل 

توجهی در میزان تولید در سپتامبر وجود نداشت.
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