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بانک جهانی قیمت نفت در سال  2017را  55دالر در هر بشکه پیش بینی کرد
بانک جهانی در آخرین گزارش چشم انداز بازار کاالی خود ،پیش بینی قیمت نفت خام در سال  2017را از  53دالر که درماه ژوئیه برآورده کرده بود به  55دالر افزایش داد .به گزارش ایرنا ،بانک جهانی دلیل این
افزایش را آماده شدن سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای محدودسازی تولید نفت اعالم کرد .این بانک در آخرین گزارش چشم انداز بازار کاالی خود که  3روز پیش ( 20اکتبر 29 ،مهر) منتشر
شد ،پیش بینی کرد؛ قیمت انرژی که شامل نفت ،گاز طبیعی و زغال سنگ است تقریبا  25درصد در سال آینده میالدی افزایش یابد .بانک جهانی در گزارش ماه ژوئیه (مرداد) خود ،درصد رشد قیمت انرژی را
کمتر پیش بینی کرده بود .در گزارش ماه اکتبر بانک جهانی ،قیمت های نفت در سال  2016به طور میانگین  43دالر در هر بشکه پیش بینی شده است که نسبت به برآورد ماه ژوئیه تغییری ندارد .جان بافس
اقتصاددان ارشد بانک جهانی و نویسنده بخش نخست این گزارش گفت :ما انتظار داریم قیمت های انرژی و در راس آن قیمت نفت خام در سال آینده میالدی رشد قابل توجهی تجربه کند.

قائم مقام وزیر نیرو :میزان مصرف منابع آب تجدیدپذیر کشور  80تا  90درصد است

قائم مقام وزیر نیرو از بروز تنش آبی برای  70درصد
کشورهای جهان تا سال  2050میالدی خبر داد و گفت:
اکنون با وجود تهدید کم آبی 80 ،تا  90درصد منابع آب
تجدیدپذیر کشور را استفاده می کنیم.
به گزارش وزارت نیرو« ،ستار محمودی» دیروز (شنبه) در
نخستین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت
محیط و توسعه پایدار در سالن اصلی همایش های برج میالد
افزود :بر پایه نظر مدیران و متخصصان جهانی آب ،کشورهایی
که تا  40درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده می کنند
جزو کشورهای پایدار محسوب می شوند که زیان نمی بینند و
کشورهایی که تا  60درصد از منابع تجدیدپذیر خود را استفاده
کنند ،آثار نامطلوب و تخریبی آن را در محیط زیست خود
مشاهده می کنند.
وی گفت :آمارها نشان می دهد تا سال  2050میالدی نزدیک
به  55درصد نیازهای آبی بشر از منابع آب زیرزمینی استحصال
می شود و اگر به همین صورت ادامه یابد 70 ،درصد کشورهای
جهان به نوعی با تنش آبی روبرو می شوند.
محمودی ادامه داد :سازمان ملل متحد در سال  2005در
برنامه «اهداف هزاره سوم» با حضور  119کشور جهان مصمم
شد سه هدف اصلی ریشه کنی فقر و گرسنگی ،کاهش مرگ
و میر کودکان و تضمین پایدار محیط زیست را در دستور کار
خود قرار دهد.
وی یادآوری کرد :در دهه های پیش مطابق آمارها ،کشور
ما از  130میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی برخوردار بود
اما در  20سال گذشته منابع آب تجدیدشونده به  110میلیارد

وزیر نفت:

شرکتهای مالزیایی خواهان سرمایه گذاری در صنعت
نفت ایران هستند

وزیر نفت از عالقهمندی شرکتهای مالزیایی به سرمایه گذاری در صنعت نفت
ایران خبر داد و گفت :ایران به طور طبیعی از این کار (سرمایه گذاری) استقبال
می کند.
بیژن زنگنه ،صبح دیروز (شنبه ،یکم آبانماه) پس از دیدار با مصطفی محمد ،وزیر
صنعت و تجارت خارجی مالزی به شانا گفت :ایران از سرمایه گذاری شرکتهای
مالزیایی و شرکت پتروناس که سالها با صنعت نفت ایران همکاری کرده است ،استقبال
می کند .وی به روابط خوب صنعت نفت ایران با شرکت دولتی نفت مالزی (پتروناس)
پیش از اعمال تحریمها اشاره کرد و یادآور شد :این شرکت در سال  ٧٦در کنار شرکت
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آب رفتن آب های زیر زمینی
مترمکعب و در  6سال گذشته به کمتر از  100میلیارد مترمکعب
کاهش یافته است.
این مسئول درباره آثار تخریبی این استفاده نادرست از منابع
زیرزمینی بر چهره طبیعت کشور گفت :بیش از  300دشت از
 609دشت کشور به عنوان «دشت ممنوع» اعالم شده است
که در آنها بیش از اندازه از سرمایه ذخیره راهبردی آب استفاده
می شود و به همین دلیل ،ساالنه نزدیک به پنج میلیون متر
مکعب بیالن منفی را شاهدیم.
محمودی یادآوری کرد :از  20سال پیش با تاسیس
شرکت های آب و فاضالب ،جمعیت زیر پوشش این خدمات
در کشور از  74به  92درصد افزایش یافت .همچنین نزدیک به
 78درصد جمعیت روستایی کشور زیر پوشش شبکه های آب و
فاضالب قرار دارند و نزدیک به  42درصد جمعیت شهری از طرح
های سالم و بهداشتی فاضالب برخوردارند.
قائم مقام وزیر نیرو پیش بینی کرد در پایان سال  ،1405نزدیک
به  75درصد جمعیت شهری و  40درصد جمعیت روستایی از
خدمات فاضالب بهره مند شوند.
وی اعالم کرد اینک بیش از  800آزمایشگاه ،سالمت آب شرب
مردم شهرها و روستاهای کشور را با دقت زیر نظر دارند.
اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی
محمودی درباره اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی
از سوی وزارت نیرو برای جلوگیری از آسیب بیشتر به منابع آب
زیرزمینی کشور گفت :در این طرح با کنترل برداشت از منابع آب
زیرزمینی ،از برداشت های غیرمجاز نیز جلوگیری و منابع آب
تجدیدپذیر بیشتر تغذیه می شود.
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در دیدار رییس هیات مدیره بانک و معاون نیروی انسانی
ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد

تاکید بر لزوم تقویت همکاری های دوجانبه
محسن پدرام رییس هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران با امیر
سرتیپ «محمدحسن باقری» معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،محسن پدرام
طی نشستی به منظور تقویت تعامالت بانکی ،معرفی سبد محصوالت و تشریح طرح
های تسهیالتی بانک با امیر سرتیپ محمدحسن باقری معاون نیروی انسانی ستاد کل
نیروهای مسلح گفت وگو و تبادل نظر کرد .وی با اشاره به تاریخچه بانک قرض الحسنه
مهر ایران بیان داشت :با تالش کارکنان این بانک از سال  86تا کنون گامهای اساسی و
موثری در زمینه توانمندسازی نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه برداشته شده است.

طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی با توجه به
مصوبه شورای عالی آب ،اقدام مشترک وزارتخانه های
کشور ،جهادکشاورزی ،راه و شهرسازی ،صنعت ،معدن
و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نیاز دارد
که به همراه وزارت نیرو باید برای مدیریت مصرف آب پیاده
شود.
بر اساس این طرح پارسال  475میلیون متر مکعب اضافه
برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل شد ،در چهار سال
آینده پنج میلیارد و  700میلیون مترمکعب و پس از  20سال
 110میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی

فرانسوی توتال در توسعه فازهای  ٢و  ٣پارس جنوبی حضور داشت و این پروژه به خوبی
اجرا شد .شرکت پتروناس از معدود شرکتهای نفت و گاز جهان است که با توجه به
سال های اندک فعالیت در صنایع نفت و گاز ،هماکنون دارای فعالیت و تیمهای عملیاتی
در هر دو بخش صنایع باالدستی و پایین دستی صنعت نفت است.
وزیر نفت با بیان این که شرکت های کوچک مالزی نیز خواهان سرمایه گذاری در
ایران هستند ،تصریح کرد :البته این شرکتها باید دارای توانایي مالی باشند و این توانایی
را به ما اثبات کنند.
زنگنه گفت :این شرکتها باید طوری در طرحها فعالیت کنند که بازپرداخت اصل و
فرع سرمایه گذاری آنها از محل بخشی از تولید میدان باشد .وی درباره خرید نفتخام
و فرآورده نفتی مالزی از ایران نیز اظهار کرد :این موضوع نیز در دیدار دیروز مطرح شد
و به آنها پیشنهاد دادیم برای آغاز همکاری و سپس گسترش آن بهتر است از کارهای
بازرگانی و کوتاه مدت آغاز کنیم.

کنترل می شود.
قائم مقام وزیر نیرو گفت :واگذاری مطالعه درباره هر یک یا
چند دشت در استان های مختلف کشور در دستور کار است تا با
انعطاف فکری علمی بتوان تصمیم بهتری برای اصالح منابع آب
زیرزمینی اتخاذ کرد.
این مسئول استفاده از پساب و بهسازی فاضالب را عاملی برای
بقای محیط زیست برشمرد و گفت :تامین آب جوامع فقیر و سایر
نقاط ،اصالح روش ها و رفتارهای مصرفی ،سرمایه گذاری بیشتر
در مسائل زیست محیطی و رعایت حریم منابع و تاسیسات آبی
مانند رودخانه ها باید در اولویت قرار گیرد.

به گفته وزیر نفت ،قرار شد مطالعه و مذاکرات بیشتر میان شرکتهای  ٢کشور انجام
شد .مصطفی محمد ،وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی حدود  ٢هفته پس از سفر
حسن روحانی ،رئیس جمهوری به کواالالمپور برای گسترش روابط با ایران وارد تهران
شد .وی که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی مالزی و ایران را نیز برعهده دارد قرار
است امروز در همایشی در اتاق بازرگانی شرکت کند ،در این همایش ،ضرورت توسعه
روابط بازرگانی و همکاریهای اقتصادی میان بخشهای خصـوصی ایران و مالزی و
بهره برداری از ظرفیتهای موجود بررسی می شود .مالزی کشوری در جنوب شرقی
آسیا و پایتخت آن کواالالمپور است ،سازمانهای دولتی و وزارتخانههای این کشور در
شهر جدید پوتراجایا (پایتخت اداری) این کشور واقع است.
مهمترین همکاریهای نفتی شرکت ملی نفت ایران و مالزی در دوران پیش از اعمال
تحریمها به فروش و صادرات نفت خام باز میگردد به طوری که ایران به طور میانگین
روزانه  ۵۰تا  ۶۰هزار بشکه نفت به این کشور صادر کرده است.

بانک انصار بیش از  7000تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
پرداخت کرد
بانک انصار برپایه مسئولیتهای اجتماعی و تعهدات دینی و فرهنگی خود و از
زمان ابالغ بانک مرکزی مبنی بر پرداخت تسهیالت قرضالحسنه ازدواج ،تا 31
شهریور 1395حدود  7000فقره تسهیالت قرضالحسنه ازدواج پرداخت کرد.
به گزارش اداره کل بازاریابی وتبلیغات براساس اعالم معاونت اعتبارات ،بانک انصاردرشش
ماهه نخست سال  1395بیش از  178میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه ازدواج را از
طریق شعب خود در سراسر کشور به متقاضیان پرداخت کرده است .سید حمید خالقی
مدیرکل بازاریابی وتبلیغات بانک انصار طی گفتگویی ضمن اعالم این خبر ،درخصوص
زمان موردنیاز برای دريافت تسهيالت در بانک انصار گفت :درصورت کامل بودن مدارک،
متقاضیان باحداقل زمان ممکن وام خود را دریافت میکنند .وی افزود :درحال حاضر مبلغ
تسهيالت قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجین به تنهایی  100ميليون ريال است .

از ابتدای سال  ۹۵تا پایان شهریور ماه

 ۱۰۰هزار نفر از بانک ملی وام ازدواج گرفتند
بانک ملی ایران از ابتدای سال  ۹۵تا پایان شهریور ماه ۴۱۸ ،هزار و  ۳۰۰فقره
تسهیالت قرضالحسنه به ارزش حدود  ۱۰هزار و  ۶۸۰میلیارد ریال پرداخت
کرده است
طی مدت مذکور این بانک مبلغی حدود  520میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه
خود اشتغالی اعطا کرده است .این بانک در بخش ازدواج و تامین جهیزیه نیز به حدود
 100هزار نفر از جوانان کشور ،نزدیک به  8هزار میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه
پرداخت کرد.

