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بانک و بیمه
دوشنبه  23تیر  1399شماره 765

خبر بیمه

کاه��ش90درص��دیحقبیم��هتولی��دیدربرخی
رشتههای بیمه مسئولیت ،کاهش سهم بیمه مرکزی
از سهم اتکایی و کاهش صدور بیمهنامه ،تنها بخشی
ازآثارزیانبارشیوعویروسکرونابربیمههایمسئولیت
است .به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه ،بیمه
مسئولیت در کنار بیمه اموال و اشخاص ،یکی از سه
رش��ته اصلی صنعت بیمه اس��ت که خسارات مالی و
بدنی وارد شده به بیمهگذار ،ناشی از فعل
غرامتهای ِ
یا ترک فعل غیر عمدی را پوش��ش میدهد .گزارش
پژوهش��ی «تاثیر ش��یوع ویروس کرونا بر بیمههای
مسئولیت» ضمن ارائه گزارش مختصری از عملکرد
بیمه مس��ئولیت طی ده س��ال گذشته ،به بررسی آثار
شیوع ویروس کرونا بر عملکرد بیمههای مسئولیت
درصنع��تبیم��هوارائهراهکارهایحمایتیپرداخته
است .بر اساس یافتههای حاصل از این گزارش ،حق
بیمه تولیدی در برخی رشتههای بیمه مسئولیت مانند
اس��تفاده از استراحتگاهها و مجموعههای تفریحی،
مراکزآموزش��یوورزش��ی،مهدکودکهاو...بهعلت
قرنطینه در دوران ش��یوع ویروس کرونا تا 90درصد
کاهش یافته است .عالوه بر آن ،ارتباط مستقیم بیمه
مس��ئولیتباقانونمجازاتاس�لامی،وتغییرساالنه
نرخ پایه حق بیمه متناسب با نرخ دیه ،موجب کاهش
بیشتری در پرتفوی بیمه مسئولیت شده است .شیوع
ویروس کرونا با کاهش پرتفوی صنعت بیمه ،از یک
اتکایی اجباری و اختیاری
س��و موجب کاهش س��هم
ِ
بیمه مرکزی ش��ده و از س��وی دیگر با کاهش صدور
بیمهنامههایمسئولیت،شبکهفروشبیمهراباکاهش
درآمد و کاهش نقدینگی مواجه کرده اس��ت .بر پایه
نتای��ج این گزارش ،تامین امنیت صاحبان مش��اغل،
حمایت اقتصادی و اجتماعی از افراد زیاندیده ،حمایت
ازتولیدکنن��دگان،احی��ایپروژهه��ایکالنوایجاد
اشتغالپایدارازمهمترینویژگیهایبیمهمسئولیتدر
جبران زیان وارده به اشخاص ثالث است .بر این اساس
شرکتهایارائهدهندهبیمههایمسئولیتمیتوانند
راهکارهایینظیرتعلیقمدتبیمهنامه،تعویقاقساط
و تخفیف حقبیمه را برای بیمهگذارانی که تحت تاثیر
پاندم��یکرون��اقرارگرفتهان��د،درنظربگیرند.دراین
گزارش اشارهای نیز به برخی از رایجترین چالشها و
حقوقی بیمههای مسئولیت کارفرمادر مقابل
ابهامات
ِ
کارگر در دوران شیوع ویروس کرونا شده است.

خــبرویـژه

کاهش  90درصدی حق بیمه تولیدی
در برخی رشتههای بیمه مسئولیت

پرداخت  11هزار

میلیارد ریال تسهیالت
به بخش اقتصادی

سرپرس��ت مدیریت ش��عب بانک توس��عه تعاون فارس از پرداخت بالغبر  11هزار میلیارد ریال تس��هیالت به بخش اقتصادی در اس��تان فارس خبر داد .به گزارش روابط عمومی مدیریت ش��عب
بانک توس��عه تعاون فارس ،غالمرضا حس��انی زاده در بازدید از چند طرح صنعتی در شهرس��تان آباده ،اظهار داش��ت :بانک توس��عه تعاون فارس بیش از  9هزار  230فقره تس��هیالت به فعاالن
بخش اقتصادی استان در سال گذشته پرداخت کرده است که مبلغ این تسهیالت بالغبر  10هزار  667میلیارد ریال است که در سال  1398جهت کمک به رشد اقتصادی استان پرداختشده
است .وی گفت :این تسهیالت در بخشهای صنعت و معدن ،خدمات ،بازرگانی ،مسکن و کشاورزی پرداختشده است.

تشریح بسته حمایت از صادرکنندگان از سوی مدیرعامل بانک توسعه صادرات
گروه بانک و بیمه :بانک توسعه صادرات ،برنامه
مراقبت از مشتریان در شرایط تحریم و کرونا
را در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس
اختیارات ش��عب افزایش و شرایط بازپرداخت
تسهیالت آسان تر شده است .دکتر علی صالح
آبادیدرنشستمطبوعاتیخودکهبهمناسبت
بیست و نهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه
صادرات ایران برگزار شد ،گفت :بانک توسعه
ص��ادرات ایران قریب به س��ه دهه خدمت به
اقتصاد کشور ،توانسته حمایت مطلوبی از حوزه
صادرات کش��ور داشته باشد .مدیرعامل بانک
توسعه صادرات تصریح کرد :در شرایط تحریم
و کاهش درآمد نفتی ،با ارز حاصل از صادرات
غیر نفتی می توان کش��ور را اداره کرد .وی با
تاکید بر اینکه اداره کش��ور بدون ارز نفتی در
گرو مدیریت واردات و برگش��ت ارز حاصل از
صادرات اس��ت ،گفت :یک��ی از مبادی اصلی
تامین ارز کش��ور ،صادرات غیر نفتی اس��ت.
بنابرایناهمیتماموریتبانکتوسعهصادرات
یعن��ی حمایت از صادرات غیر نفتی دو چندان
می ش��ود .صالح آبادی با اش��اره به اینکه بانک
توسعه صادرات در اجرای پروژه های مختلف
کشور سهیم بوده ،گفت :در شرایطی که نفت
نیز صادر می شد ،صادرات غیر نفتی ما تقریبا
معادل صادرات نفتی و حتی بیشتر بوده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار
داش��ت :این بانک با  ۱۱۰۰نیروی مختصص
که عمدتا تحصیالت لیس��انس به باال دارند،
خدمات خود را با کیفیت و سرعت مطلوب به
مش��تریان ارائه می کند .وی در ادامه با ذکر
این نکته که بانک توسعه صادرات هیچگونه

اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته ،گفت:
صورت های مالی بانک در شرایط مطلوب قرار
داشته و در بازار بین بانکی عملکرد خوبی از خود
نشان داده ایم به طوریکه عمدتا بانکی سپرده
گذار بوده است تا سپرده پذیر .صالح آبادی در
خص��وص اموال مازاد بانک گفت :اموال مازاد
چندانی در بانک توسعه صادرات نداریم و از این
منظر بین سیستم بانکی در وضعیت مناسبی
ب��ه س��ر می بریم .به گ��زارش خبرنگار اگزیم
نیوز ،بانک توسعه صادرات در سال های اخیر
تمرک��ز وی��ژه ای بر حمایت از صادرات دانش
بنیان داش��ته و بس��ته حمایتی ویژه برای این
حوزه تعریف کرده اس��ت ،صالح آبادی در این
زمین��ه گفت :بانک توس��عه صادرات در حوزه
دان��ش بنیان های صادراتی برنامه مفصلی را
اجرا کرده است .صالح آبادی با تاکید بر اجرای
بس��ته مراقبتی حمایت از مشتریان در شرایط
تحریم و بحران کرونا در بانک توسعه صادرات
اظهار داشت :در سیاست های تعریف شده در

س��ال گذشته و همچنین سال جاری ،مراقبت
از مش��تریان در اولویت بوده و به ش��عب این
اختیارداده ش��دهتا ش��رایط بازپرداخت رابرای
مشتریانی که از کرونا آسیب دیده اند ،تسهیل
کنند .مدیر عامل بانک توسعه صادرات در این
نشست از تامین سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی صادراتی ،ارائه تس��هیالت با میانگین
نرخ سود  ۱۴_۱۴.۵درصد از محل منابع بانک
و منابع صندوق توس��عه ملی ،ارائه تسهیالت
به ش��رکت های دانش بنیان صادراتی با نرخ
س��ود  ۱۲درص��د برای س��رمایه در گردش و
ط��رح خب��ر داد و گفت ۴ :ه��زار میلیارد ریال
تسهیالتبرایحمایتازصادراتدانشبنیان
در نظر گرفته ش��ده که به دنبال توافق انجام
شده با صندوق نوآوری و شکوفایی و تخفیف
 ۳۰درص��دی در ن��رخ کارمزد ارائه خدمات به
ش��رکت های دانش بنیان ،تس��هیالت با نرخ
سود  ۱۲درصدی  ،به شرکت هایی که دانش
بنیان بودنشان از سوی معاونت علمی ریاست

جمهوری محرز ش��ود ،پرداخت می شود .وی
اع�لام کرد :طب��ق توافق با بانک مرکزی هر
گونه ارز صادراتی به صورت اس��کناس بدون
محدودیت توس��ط ش��رکت صرافی توس��عه
صادرات،خریداریوهمانروزمعادلریالی آن
پرداخت می شود؛ صرافی توسعه صادرات در
راستای تسهیل مبادالت ارزی صادرکنندگان،
حوالج��ات ارزی را ب��ا نرخ نیما و اس��کناس را
به نرخ س��نا بدون محدودیت در حداقل زمان
ممکن خریداری می کند .الزم به ذکر اس��ت
صرافی توسعه صادرات این توانمندی را دارد
ت��ا ارز صادرکنن��دگان را از ه��ر مبدایی به هر
مقصدی جابجا نماید و در این زمینه س��قفی
در نظر گرفته نشده است .وی در ادامه یادآور
ش��د:علی رغم اینکه عمده تس��هیالت بانک
ارزی بوده اس��ت و با توجه به نوس��انات نرخ
ارز ،نس��بت معوقات بانک توسعه صادرات ۱۱
درصد است که رقم مناسبی محسوب می شود.
وی از دیگر برنامه های اساس��ی بانک توسعه
ص��ادراتای��رانراصدوراوراقگاماعالمکرد
و گف��ت :اخ��ذ مجوز صدور پانزده هزار میلیارد
ریال اوراق گام از بانک مرکزی و ده ها برنامه
دیگربرایحمایتصادراتکشوردردستورکار
بانک توسعه صادرات ایران است .صالح آبادی
ب��ا تاکی��د بر اینکه بانکداری دیحیتال از جمله
مقوله هایی اس��ت که بانک توس��عه صادرات
دنبال می کند و زیر ساخت های آن را از سال
گذش��ته فراهم کرده است گفت :بانکداری باز
در دس��تور کار این بانک قرار دارد تا مش��تریان
شرکتی به راحتی به عملیات بانکی مانند شعبه
دسترسی داشته باشند.

خبر بانک

بازدید سرزده عضو هیئت مدیره
بانک دی از شعبه شهید مطهری

رحیمطاهری،عضوهیاتمدیرهبانکدیضمنبازدید
سرزدهازشعبهشهیدمطهریباکارکنانومشتریاناین
شعبه دیدار و گفت و گو کرد .به گزارش روابط عمومی
بانکدی،طاهریدرجریاناینبازدیدضمنقدردانی
ازتالشهایهمکارانشعبهمطهریدرتحققاهداف
ازپیشتعیینشدهگفت:نقشهمکارانشعبدرتحقق
اهداف بانک با تمرکز بر بازاریابی هدفمند ،جذب منابع
ارزان قیمت و وصول مطالبات پرونده های اعتباری از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .وی با اشاره به اهمیت
اجرایی شدن برنامه های عملیاتی بانک در سال جاری
توس��ط همکاران ش��عب افزود :با اب�لاغ برنامه های
عملیاتی به ش��عب انتظار می رود همکاران با تالش
روزافزون،روحیهپیگیریوتکیهبردانشبانکیبتوانند
اجرای این برنامه ها را در الویت فعالیت های خود قرار
دهندتابانکبیشازگذش��تهدرمس��یرس��ودآوریو
موفقیت قرار گیرد .عضو هیئت مدیره بانک دی با بیان
اینکهبرگزارینخستینمجمعارزیابیعملکردشعب
تهران بانک دی حاکی از عزم جدی مدیران ارشد برای
دستیابی به اهداف برنامه عملیاتی شعب است ،گفت:
برگزاریاینمجمعبرایشعبشهرستاننیزدردستور
کارقرارداردوشایستهاستکههمکارانبهراهکارهایی
که برای بهبود نتایج عملکردی در  3ماهه دوم س��ال
 1399در این مجمع ارائه شد توجه کافی داشته باشند.
طاهری در پایان سخنانش با تاکید بر اهمیت تکریم
خانواده معزز ش��هدا و ایثارگران به عنوان یکی از مهم
ترین ارزش های بانک دی ،افزود :تکریم مشتریان به
ویژه خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری یکی
از ارزشهای مهم بانک به ش��مار می رود و همکاران
شعب باید ضمن رعایت این اصل بر روند تسهیل ارائه
خدمات مطلوب بانکی و با کیفیت برای رضایتمندی
حداکثری آنان اهتمام ورزند.

نفت و نیرو
از میان اخـــبار

مصرف برق تهران
در وضعیت هشدار

ب��ه دنب��ال افزایش دمای ه��وا و ثبت حدود 4200
مگاوات مصرف برق در پایتخت ،مدیرعامل شرکت
توزی��ع نیروی برق تهران بزرگ از مش��ترکان این
شرکت خواست تا با کاهش مصارف مازاد و استفاده
بهین��ه از وس��ایل برقی ب��ه ویژه کولرهای گازی به
کنترل بار شبکه توزیع برق کمک کنند.
بهگزارش ایلنا“ ،حسین صبوری” مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه در روز
شنبه؛  21تیرماه در ساعت  ،15مصرف برق 4194
مگاوات در پایتخت ثبت ش��ده است ،گفت :شرایط
فعل��ی ب��ا توجه به افزایش قابل مالحظه دمای هوا،
در صورت عدم همکاری مشترکان میتواند کنترل
پایداری شبکه را با مشکالتی روبرو کند.
صبوری از بس��یج تمامی امکانات ش��رکت توزیع
نی��روی ب��رق تهران بزرگ و تالش ش��بانه روزی
کارکن��ان این ش��رکت برای تامی��ن برق مورد نیاز
مش��ترکان خب��ر داد و تاکی��د کرد :گرچه با اقدامات
انجام شده شبکه توزیع برق پایتخت در حال حاضر،
پایدار است ،اما شیب منحنی مصرف برق و همچنین
در پیش بودن روزهای گرم ،ممکن است در روزهای
آت��ی در صورت عدم همکاری مش��ترکان ،نگران
کننده باشد.

تکلیفذخیرهکارتسوختچهمیشود؟

سررسید  ۹ماه ذخیره بنزین در کارتهای سوخت
این ماه به پایان میرس��د اما طبق گفته س��خنگوی
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی تصمیمگیری
برای تمدید یا عدم تمدید س��قف ذخیره بنزین در
جریان است.
به گزارش ایسنا ،از ابتدای طرح سهمیهبندی بنزین
در آب��ان  ۱۳۹۸ام��کان ذخیره بنزین در کارتهای
هوش��مند س��وخت مالکان خودروهای شخصی و
موتورسیکلت به مدت شش ماه تعیین شده بود که
بر این اس��اس س��ه ماه دیگر افزایش و مجموعا به
 ۹ماه تغییر یافت.
این مس��اله بدین معناس��ت که درحال حاضر کارت
سوخت ظرفیت ذخیره  ۵۴۰لیتر بنزین را دارد و بر
اس��اس ش��رایط فعلی اگر فرد تا پایان ماه نهم یعنی
تیرماه این میزان س��همیه را حتی یک لیتر اس��تفاده
نکند ،سهمیه مردادماه به آن فرد تعلق نمیگیرد.

«اسکناس» گزارش می دهد؛

باز پسگیری مشتریان نفتی ایران از رقبا

گروه نفت :از زمانی که امریکایی ها به شکل
ظالمانهصنعتنفتکشورمانراتحریمکردند،
فروش نفت کش��ورمان به کمتر از  3میلیون
بشکه رسید ،اما بازار جهانی همچنان نیازمند
نفت است که در این میان رقبای تولید کننده
نفت کش��ورمان وارد میدان ش��دند و از رابطه
شکرآببینایرانوایاالتمتحدهسوءاستفاده
کردن��د و نفت تولیدیش��ان را افزایش دادند تا
مش��تریان نفتی ایران را از آن خودش��ان کنند.
ب��ه گزارش «اس��کناس»؛ در این میان عراق
و عربس��تان دو همس��ایه ایران که هر دو نیز
تولیدات قابل توجه نفت دارند با اجرای تحریم
هایامریکاعلیهایرانبهدنبالجذبمشتریان
نفتی ایران هستند؛ با روی کار آمدن ترامپ و
خروج امریکا از برجام عربستان و متحدانش نیز
در این خصوص با امریکا همگام شدهاند .این
کشورها اعالم کرده اند که میتوانند از ظرفیت
اضافی تولید نفتشان برای پر کردن جای خالی
نفت ایران استفاده کنند .از سوی دیگر «خالد
فالح »وزیر صنعت ،معدن و انرژی عربستان در
آن زمان گفت« :در واکنش به احتمال کاهش
حجم نفت خام ایرانی در بازارهای بینالمللی
پ��س از خ��روج رئیس جمهور آمریکا از توافق
هستهای ما آماده افزایش تولید نفت هستیم.
ما با بزرگترین تولیدکنندگان در داخل و خارج
اوپک و با بزرگترین مصرفکنندگان همکاری
خواهی��م ک��رد تا کمبودها را به پایینترین حد
برسانیم».؛ گرچه این اتفاق رخ داد و برخی از
مشتریان ایران خرید نفت از ایران را قطع کردند
و به سوی عربستان و دیگر کشورها رفتند ،اما
دیروز وزیر نفت کشورمان اعالم کرده که سهم
بازار فروش نفت را پس خواهیم گرفت.

افزایش ظرفیت تولید


وزی��ر نف��ت کش��ورمان در توئیت��ر نوش��ت:
تحریمها ماندنی نیس��ت ،باید ظرفیت تولید
نف��ت را ب��اال ببریم ،افزای��ش ظرفیت تولید
نف��ت ب��رای ما حیاتی و راهبردی اس��ت .به
گزارش«اس��کناس» به نق��ل از ایلنا «،بیژن

میکند .اگر بتوانیم رفتار درس��تی با اتحادیه
اروپا و کشورهای نیازمند به انرژی مانند ژاپن
داشته باشیم ،ممکن است صادرات ما کم شود
اما به صفر نخواهد رسید.

آماره�ای ف�روش رقب�ای نفت�ی چ�ه می

گوید؟

نامدارزنگنه»درتازهترینمطلبخوددرتوئیتر
نوشت« :تحریمها ماندنی نیست ،باید ظرفیت
تولی��دنف��ت را باال ببریم تا بتوانیم با قدرت به
بازار بازگردیم و س��هم ایران را پس بگیریم.
افزای��ش ظرفی��ت تولیدنفت برای ما حیاتی و
راهبردی اس��ت .قرارداد  IPCتوس��عه میدان
مش��ترک یاران با شرکتی ایرانی برای همین
امضا شد .ایران از پا نمینشیند ».همچنین آن
طور که تنس��نیم به نقل از بلومبرگ گزارش
داد ،زنگنه گفت  :ایران ظرفیت تولید نفت خود
را ب��اال میب��رد وزیر نفت تأکید کرد که ایران
ظرفی��ت تولید نفت خ��ود را باال خواهد برد تا
با پایان تحریمها بتواند س��هم خود را از بازار
جهانی نفت پس بگیرد« .زنگنه» ،وزیر نفت
تأکی��د ک��رد که ایران ظرفیت تولید نفت خود
را ب��اال خواهد ب��رد تا با پایان تحریمها بتواند
س��هم خود را از بازار جهانی نفت پس بگیرد.
زنگنه در سخنانی گفت :درست است که تولید
م��ا به دلیل تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی
کم اس��ت ،اما همه چیز به همین ش��کل باقی
نمیماند .وی افزود :ما باید ظرفیت تولید خود
را افزایش دهیم تا بتوانیم با تمام توان به بازار
برگردیم و هر وقت الزم باشد سهم خود را احیا
کنیم .این اظهارات در حاشیه مراسم امضای
قرارداد توس��عه میدان نفتی یاران در اس��تان
خوزس��تان صورت گرفت .این میدان نفتی با

عراق مشترک است .صادرات نفت خام ایران
پس از خروج آمریکا از توافق هستهای موسوم
به برجام و اعمال تحریمها به اقتصاد و انرژی
این کشور ضربه بزرگی وارد کرده است.

بازی ایران برای جذب مشتری دربازار


«سید مهدی حسینی» کارشناس حوزه انرژی
در این باره گفت :باید رابطه با اروپا را از تهدید
و دع��وا خارج کنیم .همچنین دیپلماس��ی ما
فقط نباید سیاس��ی باش��د؛ بلکه باید سیاسی،
اقتصادی و مبتنی بر انرژی باشد و راهحلهایی
ت
را در این زمینه ارائه کنیم .راهحل اروپا حمای 
از شرکتهای خصوصی در مقابل آمریکا بوده
اس��ت .وی ادامه داد :به نظر من ایران باید به
اتحادیه اروپا پیشنهاد کند که شرکتهایی را
مخصوص معامله نفت با ایران تاس��یس کند
ک��ه س��رمایهای در آمری��کا ندارند .همچنین
بانکهایی تاسیس کند که با ایران تعامالت
مال��ی داش��ته باش��ند و این تعام�لات با یورو
انج��ام ش��ود ن��ه با دالر .اگر ای��ن اتفاقات رخ
ده��د ،فضای سیاس��ی و اقتصادی دنیا تغییر
میکند .این کارش��ناس ارش��د حوزه انرژی با
تاکی��د بر اهمیت انجام اقدامات مذکور گفت:
به نظر من عربستان توان تولید نفت بیش از
این را ندارد و باید مواظب عراق و روسیه باشیم
و با این کش��ورها وارد مذاکره ش��ویم .در حال
حاض��ر وزارت نف��ت روی اوپک به خوبی کار

هن��د یک��ی از مش��تریان عم��ده خرید نفت
کش��ورمان بود که این روز ها کمتر از ماخرید
نفتی می کند ،آمار شرکت کپلر نشان داد که
عربس��تان سعودی در آوریل  ۱ /۰۸۴میلیون
بش��که نفت در روز به هند صادر کرد و عراق
را که  ۷۶۰هزار بشکه در روز صادرات داشت،
مغل��وب کرد و به جایگاه صادرکننده ش��ماره
یک نفت به هند دس��ت یافت .عراق از س��ال
 ۲۰۱۷پ��س از تحری��م نفت ایران و ونزوئال از
س��وی آمریکا ،به صادرکننده بزرگ نفت به
هند تبدیل ش��د .این کش��ور در مارس ۹۶۹
هزار بش��که در روز و عربس��تان سعودی ۷۱۶
ه��زار بش��که در روز نفت ب��ه هند صادر کرده
بود .ثامر غضبان ،وزیر نفت س��ابق عراق در
آوری��ل گفته بود که این کش��ور برای عرضه
نفت به هند به دلیل قرنطینه و تقاضای کمتر
از س��وی این کش��ور دچار مشکل شده است.
به گفته تام کنیسون ،تحلیلگر نفتی خاورمیانه
در شرکت  ،FGE Energyشرکت بازاریابی
نف��ت دولتی عراق (س��ومو) ناچار خواهد بود
قیمت فروش نفت س��بک و سنگین بصره در
ژوئ��ن به مقصد آس��یا را ب��ه میزان کمتری از
قیمتهای فروش عربس��تان سعودی عرضه
کند .همچنین پاالیش��گاههای هندی ممکن
اس��ت بی��ن  ۵۰تا  ۷۰درص��د از نفتی را که بر
اس��اس قراردادشان قرار بود در ژوئن دریافت
کنند ،تحویل بگیرند که به معنای دش��وارتر
شدن رقابت میان دو صادرکننده خاورمیانهای
خواهد بود .شرکت سومو قیمت فروش رسمی
نف��ت ب��رای تحویل در آوریل به مقصد آس��یا
را در رقابت با کاهش قیمت نفت عربس��تان
سعودی ،کاهش داد.

ازمیاناخـــبار

سهم  ۳۸درصدی نیروگاههای برق
آبی در تامین برق

مدی��ر کل مرک��ز مدیریت نیروگاهه��ای برق آبی
شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :نیروگاههای
برقآب��ی ب��ا ثبت رکورد بالغ ب��ر  ۳۰میلیاردکیلوات
ساعت تولید برق سهمی  ۳۸درصدی در تولیدبرق
غیرفسیلی در کشور دارند.
ب��ه گ��زارش ایرنا«،فرب��د اس��تیری»افزود :برای
نخستین بار در کشور ،در سال  ۱۳۹۸افزون بر ۲۵
درصد از برق مصرفی کشور با اتکاء به بخش بخار
واحدهای س��یکل ترکیب��ی ،نیروگاههای برقآبی،
نیروگاههای اتمی و انرژیهای نو ،بدون اس��تفاده
از سوختهای فسیلی تولید شد.
وی ادامه داد :سهم نیروگاههای برقآبی کشور ،از
این بین  ۳۸درصد بوده است که با وجود تنگناهای
فنی و مالی شدید ،بسیار حائز توجه است.
او گفت :براساس برنامهریزی دقیق و بهرهگیری
مناس��ب از بارشهای قابل مالحظه در س��ال آبی
گذش��ته ،نیروگاهه��ای برقآب��ی با تولی��د بالغ بر
 ۳۰۰۰۰گیگاواتس��اعت ،رکورد بیسابقهای را در
طول مدت بهرهبرداری از این تأسیسات رقم زدند،
بهگونهایک��ه معادل  ۵.۹درصد از کل انرژی برق
تولید شده در کشور در این سال متعلق به واحدهای
برقآبی است.

حدود  ۶۰هزار قطعه مورد نیاز نیروگاه
نکاء بومیسازی شد

مدیرعامل نیروگاه ش��هید سلیمی نکاء گفت که در
حال حاضر حدود  ۶۰هزار قطعه نیروگاهی با کیفیت
باال و قابل رقابت با مش��ابه خارجی در این ش��رکت
طراحی و بومیسازی شده و مورد استفاده قرار گرفته
اس��ت« .محس��ن نعمتی»در گفت و گو با ایرنا بر
اهتمام جدی و تمرکز نیروگاه به ساخت قطعات در
داخ��ل و حمایت از تولی��د داخلی تاکیدکرد و افزود
 :با بومی س��ازی قطعات عالوه بر کمک به رونق
اقتصادی از خروج قابل توجه ارز نیز جلوگیری شده
اس��ت    .مدیرعامل نیروگاه ش��هید سلیمی نکاء
به رش��د قابل توجه بومی سازی قطعات نیروگاهی
طی سال های اخیر اشاره کرد و توضیح داد  :بومی
سازی قطعات نیروگاهی در این شرکت از  ۲۷هزار
قطعه به حدود  ۶۰هزار قطعه  ،نش��انه عبور از پل
تحریم ها است.

