4

بانک و بیمه
پنجشنب ه  20مرداد  1401شماره 1350

خبر

ن نامه حمایت از طر ح های
بیمه کوثر بر اساس آیی 
ت های
پژوهش��ی ،از طرح های متناس��ب ب��ا اولوی 
پژوهش��ی خ��ود حمایت میکند .ب��ه گزارش روابط
عمومي و اعالم مدير آموزش و پژوهش بیمه کوثر،
با هدف توس��عه فعاليتهاي دانشبنيان و ب ه منظور
ايجاد انگيزه و هدايت پژوهش��گران و دانش��جويان
برای گسترش پژوهشهای مرتبط با صنعت بیمه،
ش��رکت بیمه کوثر از طرحهای برگزیده پژوهش��ی
حمایت میکند .محمد س��جاد میرزاخانی این اقدام
را فرصت��ی ب��رای بهرهگی��ري از توانمن��دي علمي
متخصص��انوصاحب��اناندیش��هوبرقراريارتباط
بهينه و سازنده بين واحدهای پژوهشی دانشگاهها و
موسسات آموزشعالي با صنعت بیمه دانست و گفت:
توقف دانش در سطح نظری و اجرایی نشدن آن به
صورت عملی با هدف رفع مش��کالت و دس��تیابی به
شرایط بهینه یکی از معضالت همیشگی تولید علم
در کش��ور ما بوده اس��ت؛ از این رو ،بیمه کوثر براي
تقويت دانش و بهرهگیری از آن در متن صنعت بیمه
که قطعا به ارزش افزوده نیز ختم خواهد شد.

جبران خسارت های مردم
در حوادث گوناگون

کاه��ش دغدغ��ه های دول��ت در خصوص جبران
خس��ارت های مردم در حوادث گوناگون از اهداف
دارای اولویت صنعت بیمه به شمار می رود .مهندس
مجی��د بهزادپ��ور در دیدار با مع��اون اجرایی رئیس
جمه��ور با اعالم این مطلب افزود :افزایش س��طح
رضایتمندی بیمه گذاران در گرو توانمندی شرکت
ه��ای بیم��ه در دو عرص��ه مالی و فنی اس��ت و حق
بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور نسبت به منطقه از
وضعیت رضایت بخشی برخوردار است اما به دلیل
وضع تحریم های ناجوانمردانه و مس��ائل دیگر با
متوس��ط بین المللی فاصل��ه معناداری دارد .رئیس
کل بیم��ه مرک��زی با تبیی��ن برنامه های آتی برای
دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون ،اظهار
داشت :افزایش ضریب نفوذ بیمه و همگانی سازی
محصوالت و خدمات بیمه ای یک نیاز ملی اس��ت
و همه دس��تگاه ها و رس��انه ها باید در این پروژه
فرابخشی در کنار صنعت بیمه تالش کنند.

خــبرویـژه

حمايت شركت بيمه كوثر
از طرح هاي پژوهشي

تالش برای حذف
کارمزد وام
قرضالحسنه

مدیرعامل بانک قرضالحس��نه مهر ایران در دیدار با آیتاهلل «محمدباقر محمدی الئینی» نماینده ولی فقیه در اس��تان مازندران گفت :در یک س��ال اخیر حدود  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار فقره
وام خرد با رقم  ۷۵هزار میلیارد تومان از سوی بانک قرضالحسنه مهر ایران پرداخت شده است .وی اظهار داشت :تالش ما بر این است در نیمه دوم سال وامهای  ۱۰و  ۲۰میلیون تومانی
را بدون کارمزد ارائه کرده و بیش از پیش بانکداری اسالمی را رعایت کنیم که این موجب رونق و کاهش هزینههای مردم و آرامش خاطر آنها در زمان گرفتن وام خواهد شد .شمسینژاد
گفت :یکی از برنامههای مدیریت جدید بانک ،توسعه خدمات غیرحضوری و آسانسازی شیوه دریافت خدمات برای آحاد جامعه است.

با امضا تفاهم نامه انجام شد ؛

آغاز همکاری بانک کارآفرین و دانشگاه تهران

گروه بانک و بیمه ـ حسن چشمی :تفاهمنامه
هم��کاری بی��ن بانک کارآفرین و دانش��گاه
تهران با هدف «ترویج فرهنگ کارآفرینی»
و با محوریت شرکت عصر امین کارآفرین و
دانشکده تجارت و مالیه منعقد شد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک کارآفرین؛
طی نشس��تی با حضور دکتر احمد بهاروندی
مدیرعام��ل بان��ک کارآفری��ن ،دکتر مقیمی
رئی��س دانش��گاه ته��ران و جمعی از مدیران
ارشد دانشگاه تهران و بانک کارآفرین ،تفاهم
نامه همکاری با موضوع توسعه همکاریهای
علم��ی و تخصص��ی ح��وزه کارآفرین��ی و با
محوری��ت ش��رکت عصر امی��ن کارآفرین و
دانش��کده تج��ارت و مالیه دانش��گاه تهران
امضاء ش��د .دکتر بهاروندی در مراسم امضاء
ای��ن تفاه��م نامه با تقدیر از دانش��گاه تهران
ب��ه جهت تالش ب��رای پیوند میان صنعت و
دانش��گاه گفت :نگاهی گذارا بر برنامه ریزی
های مختلف اقتصادی در ایران از سالهای دور

تا کنون نشان می دهد که متاسفانه به آنچه که
می خواستیم نرسیدیم و تا رسیدن به جایگاه
مطلوب نیز فاصله داریم .بهاروندی با تاکید بر
لزوم تغییر نگاه حکمرانی در اقتصاد ،تصریح
کرد :به دلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران و عدم
دستیابی به اهداف و جایگاه های تعیین شده
در برنام��ه ه��ای مختلف ،نیاز به ایجاد نگاه و

رویکردی بنیادی ،راهبردی و استراتژیک در
دانشگاه ها داریم تا بتوانیم در مسیر کاربردی
ش��دن تئوری های اقتصادی و پیاده س��ازی
آنها در فضاهای کسب و کاری گام برداریم.
مدیرعامل بانک کارآفرین تاسیس دانشکده
تج��ارت و مالیه را دردانش��گاه تهران به فال
نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد :همانگونه

که نام با مسمایی برای این دانشگاه انتخاب
شده است ،امیدوارم با همکاری بیشتر بخش
خصوص��ی و دانش��گاه و با تمرک��ز بر واقعی
س��ازی مولفه های آموزش��ی اقتصاد در این
دانشگاه نیروهایی رشد و تربیت شوند که در
برنامه ریزی های آتی اقتصادی کشور ،نقش
موثری ایفا کنند .دکتر سید محمد مقیمی نیز
در نشست انعقاد تفاهمنامه با بانک کارآفرین،
به ش��عار راهبردی دانش��گاه تهران مبنی بر
جهاد علمی برای تحقق دانش��گاه کارآفرین
با رویکرد مس��ئولیتپذیری اجتماعی اشاره
ک��رد و با ی��ادآوری اینکه “ارتباط با صنعت”
یکی از مولفههای دانش��گاه کارآفرین است،
اظهار داشت :نظام آموزش عالی کشور فاصله
زیادی با مفروضات دانش��گاه کارآفرین دارد.
اولی��ن گام برای تحقق مولفههای دانش��گاه
کارآفری��ن ،برقراری ارتباط بین رش��تههای
دانشگاهی و حوزههای تخصصی در صنعت
است.

بانک سپه در صدر جدول پرداخت تسهیالت بدون ضامن

براس��اس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی
 ،بانک س��په با کس��ب سهم از کل  ۳۳.۷درصد از
پرداخت تس��هیالت بدون ضامن در کشور ،رتبه
نخس��ت نظام بانکی را کس��ب کرد .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه و به نقل از شبکه
اخب��ار اقتصادی و دارایی (ش��ادا) ،دکتر «س��ید
احس��ان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی

از اواخ��ر دی م��اه بانکهای دولتی را موظف کرد
در پرداخت تسهیالت کمتر از  ۱۰۰میلیون تومان
صرف ًا اعتبارس��نجی را مالک پرداخت قرار دهند
و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.
در واقع نظام پرداخت تسهیالت براساس ضامن،
سالهاس��ت در بس��یاری کشورها منسوخ شده و
آنچ��ه ک��ه مبنای اعط��ای وام خرد قرار میگیرد

اعتبار فرد در شبکه بانکی است .این اعتبارسنجی
براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت
تسهیالت ،میزان مانده تسهیالت ،میزان درآمد
ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه میشود.
باوجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در
 ۱۲تیر ماه به شبکه بانکی ابالغ کرد ،اما بانکهای
دولت��ی از ابتدای بهمن ماه س��ال  ۱۴۰۰اعطای

تس��هیالت بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی
را در دس��تور کار قرار دادند .در همین راس��تا از
ابتدای بهمن ماه س��ال گذش��ته تا پایان تیر ماه
امس��ال  ۱۵ه��زار و  ۹۳۱میلی��ارد و  ۶۳۲میلیون
تومان تسهیالت در قالب  ۴۷۵هزار و  ۴۴۸فقره
تسهیالت توسط بانکهای دولتی پرداخت شده
است.
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برنامههایراهبردی
برای ارتقای سهم از بازار

مدیرعام��ل بانک صادرات
ای��ران در جری��ان بازدید از
برخیش��عباس��تانقمبر
استفادهازظرفیتهایبانک
ب��رایبهبودترکیبمنابعو
مصارف،اصالحساختارهای
مالی ،توسعه بانکداری الکترونیک و وصول مطالبات
تاکی��دکرد.بهگ��زارشروابطعمومیبانکصادرات
ایران ،س��ید ضیاء ایمانی در بازدیدی س��رزده از چهار
شعبه بانک صادرات استان قم ضمن بررسی عملکرد
و خدمترسانی شعب بر استفاده از ظرفیتهای شعب
ادغام��ی ،توجه ب��ه بانکداری الکترونیک ،پیشبینی
نیازهای مشتریان ،تغییر ترکیب منابع ،مصارف بهینه
و ارائه تس��هیالت با ریس��ککمترووصولمطالبات
تاکی��دک��ردوافزود:تقوی��تبخشکنترل،نظارتو
بازرسی از شعب باید جدیت بیشتری در دستورکار قرار
دارد .ویبابیاناینکهبرنامهریزیدقیقیبرایافزایش
سهم از بازار بانک صورت گرفته ،به تشریح وضعیت
ش��بکه بانکی درباره منابع ،س��هم بازار ،ترکیب منابع
ارزیوریال��یوتبیی��نجای��گاهبانکصادراتایران
پرداختوبرنامههاومحصوالتجدیدبانکراتشریح
کرد .ایمانی در این بازدید با بررس��ی عملکرد ش��عب
نسبت به رعایت منابع و مصارف و کاهش هزینههای
غیرضروری و افزایش رضایتمندی مش��تریان تأکید
کرد و با اش��اره به ضرورت تدوین برنامه در ش��عب و
رصدروزانهوضعیتشاخصهایعملکردی،خواستار
سرعت و دقت بیشتر در انجام امور و خدمت به مردم
شد .مدیرعامل بانک صادرات ایران وصول مطالبات
رایک��یازراهبرده��ایاصل��یبانکعنوانوازاتخاذ
تصمیم��اتجدی��دبرایتمرکزب��روصولمطالبات
مشکوکالوصول بانک شد.

انرژی
راه ورود  ۱۶۰میلیارد دالر سرمایه باز میشود؟

اخبار

پروژ ه پترو پاالیشگاهی
وارد بازار بورس شد

وزیر نفت گفت :بخشی از سهام دو پترو پاالیشگا ه
که یکی در کنار پاالیش��گاه خلیج فارس و دیگری
در منطقه جاسک قرار دارد ،در سهام بورس عرضه
میشود تا مشارکت مردمی را به همراه داشته باشد
و از نقدینگ��ی ب��اال جلوگیری میش��ود .به گزارش
ایلنا ،جواد اوجی در حاشیه نشست هیات دولت در
جمع خبرنگاران درباره س��اخت دو پترو پاالیش��گاه
گفت :این پترو پاالیش��گاهها با ظرفیت  ۳۰۰هزار
بشکه یکی به نام شهید سلیمانی در کنار پاالیشگاه
خلیج فارس و دیگری در منطقه جاس��ک اس��ت که
برای  ۴هزار نفر اش��تغال ایجاد کرد .وی ادامه داد:
این پترو پاالیشگاهها در کنار تولید نفت خام و گاز،
تولید خوراک برای منطقه پایین دست پتروشیمیها
هم فراهم میکنند که از خام فروش��ی جلوگیری و
نف��ت خ��ام به ارزش افزوده تبدیل میش��ود .وزیر
نفت با بیان اینکه فراوردههای نفتی تحریم ناپدیر
است ،گفت :ساخت پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی
با س��رمایه نزدیک  ۱۱و جاس��ک  ۷میلیارد دالر با
استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران داخی و بانکها
و هلدینگهای داخلی انجام شد.

 ۱۴درصد مصرف برق متعلق به
مشترکانپرمصرف

مدی��رکل ف��روش و خدم��ات مش��ترکان توانی��ر
گف��ت :برنام��ه پاداش  ۵براب��ر تعرفه که بهازای هر
کیلوواتس��اعت کاهش مصرف اجرا ش��د ،ابتکار
خوب��ی بود ک��ه باتوجهبه آمارها حدود  ۴۰درصد از
مشترکان مشمول پاداش شدند .به گزارش وزارت
نی��رو ،عبداالمی��ر یاقوتی اظهار داش��ت :عملکرد
صنعت برق در سال جاری برای مدیریت بار شبکه
بسیار بهتر از سالهای قبل بود و با توجه به تجربه
س��ال گذش��ته تالش شد پیش از پیک مصرف و در
اردیبهش��تماه ،تمام��ی ظرفیتهای موجود برای
تأمین برق تابس��تان مهیا ش��ود .مدیرکل فروش و
خدمات مشترکان توانیر افزود :با وجود رشد تقاضای
مص��رف ب��رق خانگی ،مصرف برق کش��ور در این
بخش  ۴درصد نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل
کاهشیافته است که به طور یقین تغییر تعرفه و نیز
مش��وقهای وزارت نیرو برای مشترکان خانگی از
عوامل مهم در این کاهش مصرف بودهاند.

گروه انرژی :یک کارشناس ارشد حوزه انرژی
گف��ت :برخ��یتصور میکنندجذب س��رمایه
خارج��ی ب��ه معنای بدهی اس��ت در حالی که
اگر جذب س��رمایه خارجی بدهی اس��ت امروز
قدرته��ای ب��زرگ اقتصادی دنیا مثل چین و
امریکا باید بزرگترین بدهکاران دنیا باشند.
بهگزارشاس��کناس،س��یدمهدیحسینیدر
گفتوگ��و ب��ا خبرنگار اقتص��ادی ایلنا ،درباره
احتمال به س��رانجام رس��یدن برجام و تاثیر آن
بر صنعت نفت اظهار داش��ت :باتوجه به اینکه
دولت و مجلس تغییر کرده و یکدست هستند،
فرض بر این اس��ت که اکنون مانند دوره قبل
نیس��ت که نمیخواس��تند برجام اجرایی و یا
توس��ط عده دیگری انجام شود .اکنون فرض
بر این اس��ت که در صدد اجرایی ش��دن برجام
هس��تند اما در عین حال بنده به عنوان کس��ی
که در بس��یاری از مذاکرات بینالمللی حضور
داش��تهام میدانم که مذاکره چقدر س��خت و
پیچی��دهب��ودهومیتواندزمانبرباش��دتابرای
هر کدام از مش��کلی راه حل پیدا ش��ود .ضمن
اینکه بعد از ترامپ کارها سختتر شده ،اکنون
بیش از  1700تحریم داریم که باالترین تعداد
تحریم در طول تاریخ اس��ت .اس��تراتژی نفتی
پساتحریم چیست؟ وی افزود :اکنون باید یک
استراتژیوراهبردمشخصیبرایبهرهبرداری
از شرایط پساتحریم برای توسعه کشور در همه
زمینهها منجمله نفت و گاز داشته باشیم .مثل
همه کش��ورها که در جهت منافع ملی و رش��د
اقتصادی ،اش��تغال و توس��عه صنایع میکنند،
عمل کنیم ،زمانی در دهههای قبل کره جنوبی
در سرویس ما قرار میگرفت ،اما اکنون جایگاه
این کشور در قبال ما قابل مقایسه نیست .البته
ما مش��کالت خاص خودم��ان از جمله جنگ
و تحریم را داش��تیم ،بعد از تحریم باید ببینیم
استراتژی و راهبرد کشور چیست تا بتوانیم به
عن��وان نقطه محوری و موتور محرک اقتصاد
کشور از این فرصت استفاده کرده و رشد کنیم.
برجام راه ورود  160میلیارد دالر سرمایه به نفت

ت تشنه توافق برجام
بازار نف 

باز میکند این کارشناس ارشد حوزه انرژی با
بیان اینکه برخی اساس��ا با جذب س��رمایه که
به ش��دت هم به آن نیاز داریم ،مخالفند گفت:
وزیر نفت اعالم کرده  160میلیارد دالر بودجه
برایطرحهایکنونینفتنیازداریم،البتهبنده
معتقدم اگر تحریم نباشیم و طرز تامین سرمایه
درس��ت تنظیم ش��ود خیلی بیش از این رقم به
سرمایه نیاز است تا توسعه و رشد اقتصادی که
شایسته آنیم محقق شود و طبیعتا اقتصاد کشور
ه��م با تزریق درآمدهای بس��یار باالی نفت و
گاز توسعه مییابد .برخی تصور میکنند جذب
سرمایه خارجی به معنای بدهی است وی ادامه
داد :برخی تصور میکنند جذب سرمایه خارجی
به معنای بدهی اس��ت در حالی که اگر جذب
س��رمایه خارجی بدهی است امروز قدرتهای
ب��زرگ اقتص��ادی دنیا مثل چین و امریکا باید
بزرگترین بدهکاران دنیا باشند ،چون بیشترین
جذب س��رمایه را داش��تهاند ،ما باید ابتدا این
موضوعاتراحلکنیمکهجذبسرمایهخارجی
یکاصلدراقتصادویکیازپارامترهایتوسعه
از نظر صندوق بینالمللی پول و بانک اقتصاد
جهانی میزان س��رمایه جذب ش��ده در اقتصاد
اس��ت و بدهی نیست .در قراردادهای بایبک
بهره شرکتهای خارجی چقدر بود؟ وی بیان
داش��ت :ما در فرصت توافق قبلی تعداد نس��بتا
زیادی قرارداد نفتی منعقد کردیم که بر پایه آن
حدود  800هزار بش��که نفت به ظرفیت تولید

اضافه ش��د ،پارسجنوبی با قراردادهای نفتی
بایبک ش��کل گرفت و باعث رشد اقتصادی
کشور شد ،سهمی که شرکتهای خارجی به
طور متوس��ط از قراردادهای بایبک بردند 5
درصد یعنی پایینترین رقم در دنیا اس��ت و در
مقابل درآمدس��ازی که داشتیم ،رقمی نیست.
یعنی بخش کوچکی از س��رمایه جذب شده را
بازپرداخ��ت و در مقابل بابت درآمدهای کالن
میتوانستیم به رشد اقتصادی برسیم ،اما بعد از
تحریم ناچار شدیم درب برخی چاهها را ببندیم.
کار کردن کنار ش��رکتهای بزرگ بینالمللی
یکفرصتاستحسینیتاکیدکرد:اکنونباید
یکدلی ملی ایجاد شود تا بتوانیم توسعه را جلو
ببریم ،دوم اینکه ظرفیتهای داخلی مهندسی
ساخت،نصبتجهیزاتوتاسیساتایجادکنیم
و از همه مهمتر بتوانیم در کنار ش��رکتهای
ب��زرگ کار ک��رده و اعتبار بینالمللی بدس��ت
بیاوریم و این اعتبار باعث میش��ود شرکتها
خودشان تامین مالی کنند ،در حال حاضر حدود
15تا16شرکتداخلیداریمکهپتانسیلباالیی
دارند اما به خاطر تحریمو منابع مالیدستشان
بستهاستکهلغوتحریممیتواندمشکالتآنها
را حل کند .فاینانس؛ بهترین مدل تامین مالی
در پاییندست به اعتقاد وی؛ فاینانس بهترین
مدل تامین مالی در پاییندس��ت است ،لزومی
ندارد از طرق قراردادهای ش��بیه آیپیسی در
پاییندست کار کنیم چون تکنولوژی و توان را

اخبار

افزایش قیمت در تولید برق

در بخشهای زیادی مثل ساخت پاالیشگاه و
پتروشیمی و همچنین پیمانکاری و متخصص
داریم ،الیسنس را هم میتوانیم بخریم ،مهم
تامین مالی اس��ت که وقتی تحریم نباشد ابزار
تزریق مالی از بانکهای جهانی فراهم خواهد
بود ،در حال حاضر بانکهای داخلی هم از نظر
تامین ضعیف هس��تند و هم اینکه بهرهها باال
اس��ت و کل منافع پروژه را میبلعند 20 ،تا 30
درصد بهره در مقایسه با  4تا 5درصد بانکهای
خارجی بسیار باال است و در توان شرکتهای
داخلی بخش پاییندس��ت نیست .وارد قاعده
بازیبینالمللیشویماینکارشناسارشدحوزه
انرژی خاطرنشان کرد :مهمتر از همه اینکه در
ص��ورت تواف��ق در برجام این فرصت را داریم
که در بخش بازارهای پتروش��یمی و پاالیش
و پخش یاد بگیریم که با شرکتهای خارجی
مشارکت کنیم و استاندارهایمان را بینالمللی
کنیم تا منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود،
ام��ا هم��ه اینها در گرو این اس��ت که دعواها را
کنار بگذاریم و بر اساس اصول علمی اقتصادی
تفاهم کنیم و بر پایه تجربههای بینالمللی که
دیگرانانجامدادنداقدامکنیم،نخواهیمدوباره
خودم��ان چ��رخ را اختراع کنیم ،باید وارد قائده
بازی بینالمللی ش��ویم .بهای معامالت نفت
برنت با  ۲۳سنت معادل  ۰.۲درصد کاهش ،به
 ۹۶دالر و هشت سنت در هر بشکه رسید .بهای
معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا با
 ۲۸سنت معادل  ۰.۳درصد کاهش ،به  ۹۰دالر
و  ۲۲س��نت در هر بش��که رسید .به گفته منابع
آگاه در ب��ازار ،آمار موسس��ه امریکن پترولیوم
نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به
پنجم اوت ،حدود  ۲.۲میلیون بشکه رشد کرده
اس��ت .تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش
بینی کرده بودند که ذخایر نفت آمریکا در هفته
منتهی به پنجم اوت ،به میزان  ۴۰۰هزار بشکه
کاهش پیدا کرده است .آمار رسمی بعدازظهر
روز چهارش��نبه از سوی اداره اطالعات انرژی
آمریکا منتشر می شود.

قیمت فروش محصوالت نیروگاهها در بهار امسال
نسبت به سال گذشته با افزایش  ۸.۴درصدی همراه
ش��ده اس��ت .به گزارش ایس��نا ،مرکز آمار ایران در
تازهترین گزارش خود به بررس��ی آخرین تغییرات
قیمت��ی در ح��وزه تولید برق پرداخته اس��ت .بر این
اس��اس در بهار  ،۱۴۰۱ش��اخص قیمت تولیدکننده
بخش برق  ۱۸۸.۳اس��ت که نس��بت به فصل قبل
(تورم فصلی)  ۰.۸درصد کاهش و نسبت به فصل
مش��ابه س��ال قبل (تورم نقطه به نقطه)  ۸.۴درصد
افزایش دارد .همچنین تورم س��االنه  ۱۳.۸درصد
اعالم ش��ده اس��ت .در دوره مورد بررس��ی ،میزان
تغییرات قیمت تولیدکننده کل بخش برق نس��بت
به فصل قبل  -۰.۸اس��ت که در مقایس��ه با همین
اطالع��ات در فصل قب��ل  ۲.۹واحد درصد کاهش
داش��ته اس��ت .به عبارتی ،میانگین قیمت دریافتی
توسط نیروگاههای برق به ازای فروش محصول به
شرکتهای توزیع برق ،نسبت به زمستان پارسال ،
 ٠.٨درصد کاهش دارد .در همین راستا درصد تورم
فصلی بخش تولید برق ،برای ساعات مختلف اوج
بار ،میان بار و کم بار به ترتیب  -۲.۹ ،-۰.۸و ۳.۶
درصد بوده است.

اعتبار اسنادی برای پروژه نیروگاه
«سیر یک» گشایش یافت

مج��ری ط��رح نیروگاههای بخاری ش��رکت برق
حرارتی گفت :اعتبار اس��نادی س��ال  ۲۰۲۲پروژه
احداث نیروگاه بخاری سیر یک توسط بانک صنعت
و معدن افتتاح ش��د .به گزارش پایگاه خبری برق
حرارتی« ،بهنام خائفی نژاد» افزود :نیروگاه س��یر
یک هرمزگان دارای چهار واحد بخار  ۳۵۰مگاواتی
اس��ت که با س��اخت این پروژه مجموع ًا یک هزار و
 ۴۰۰مگاوات به ظرفیت تولید برق حرارتی کش��ور
افزوده خواهد ش��د .وی ادامه داد ۸۵ :درصد اعتبار
الزم ای��ن پ��روژه از محل وام اعتباری فدراس��یون
روس��یه به دولت جمهوری اس�لامی تأمین خواهد
شد .خائفی نژاد خاطرنشان کرد :باتوجهبه تصویب
بودج��ه  ۷۳میلی��ون یوروی��ی برای اح��داث پروژه
نیروگاه س��یر یک در س��ال میالدی جاری ،فرایند
اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مجاری ذیربط و انتخاب
شرکتهای بازرسی کاال و بیمهگر حمل پروژه در
دستور کار قرار گرفت.

