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 ذخایر سدهای تهران در پایین ترین
 سطح طی ۵۰ سال اخیر

مدیر توسعه خطوط آبرسانی شرکت تأمین و تصفیه آبفای تهران 
گفت: مخازن استان تهران با 9۰۸هزار مترمکعب در پایین ترین 
حد اس��تاندارد خود قرار دارد. به گزارش تس��نیم، تبریزی گفت: 
مخازن اس��تان تهران با 9۰۸هزار مترمکعب در پایین ترین حد 
استاندارد خود قرار دارد. تبریزی همچنین گفت: در زمان حاضر 
مصرف آب تهران ۳9 هزار و پانصد لیتر بر ثانیه است، در حالی 
که ورودی آب به شهر تهران ۳۴ هزار و پانصد لیتر می باشد که 
ح��دود ۵ ه��زار لیت��ر بر ثانیه کاهش میزان ذخایر آبی را داریم که 
بیش��تر از تولید، مصرف داریم. این مقام مس��ئول در وزارت نیرو 
همچنین افزود: از س��ال گذش��ته تا کنون بارش های ناچیزی در 
س��طح حوزه آبریز س��دهای تهران داشتیم و بارش ناچیز موجب 
ش��ده اس��ت حجم ذخایر سدهای استان تهران به حداقل میزان 
طی ۵۰ سال گذشته برسد و از مصرف کنندگان درخواست داریم 

با کاهش ۲۰درصدی خود ما را یاری دهند.

دنیا در آستانه کمبود گازوئیل
محدود ش��دن عرضه نفت خام، کاهش ظرفیت پاالیش��گاهی 
و تحریم ه��ای نفت��ی روس��یه دنیا را  طی چن��د ماه آینده با خطر 
کمبود گازوئیل روبه رو می کند که به شدت به اقتصاد دنیا آسیب 
می رساند. به گزارش بلومبرگ، هیچ سوختی حیاتی تر از گازوئیل 
برای اقتصاد دنیا نیست. گازوئیل کامیون ها، اتوبوس ها، کشتی ها 
و قطارها را به راه می اندازد و عامل فعالیت ماش��ین آالت برای 
ساخت وساز، تولید و کشاورزی است. از گازوئیل برای گرمایش 
خانه هه استفاده می شود و پس از افزایش قیمت گاز، از آن برای 

تولید برق هم بهره می برند. 

 کاهش ۱۱ درصدی بارش ها 
نسبت به دوره بلندمدت

میزان بارش های از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه( تا آخر 
آبان ماه نسبت به دوره بلندمدت با کاهش ۱۱.۳ درصدی روبرو 
شده است. به گزارش ایرنا، امسال سومین پاییز خشک ایران در 
حال سپری شدن است که اثر مستقیم آن بر روی کاهش منابع 
آبی به خوبی قابل مشاهده است. تازه ترین گزارش مرکز ملی اقلیم 
و مدیریت بحران خشکس��الی هم بیانگر آن اس��ت که از ابتدای 
س��ال آبی جاری )ابتدای مهرماه( تا آخر آبان ماه ۲۵.۱ میلیمتر 
بارندگی در کل حوضه های آبریز اصلی و درجه دو کشور باریده 
که در مقایس��ه با دوره بلندمدت که ۲۸.۳ میلیمتر بارندگی ثبت 

شده بوده کاهش ۱۱.۳ میلیمتری را نشان می دهد. 

اخبار كوتاه

انرژی

کویت مذاکره درباره افزایش تولید نفت اوپک پالس را رد کردزمستان امسال  خاموشی درکار نیست
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت: تامین برق مشترکان در الویت 
قرار دارد، بنابراین باهرسوختی که در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، هیچ نیروگاهی 
به دلیل نوع س��وخت خود خاموش نخواهد ش��د. عبدالرس��ول پیشاهنگ در گفتگو با 
ایسنا، با بیان اینکه نیروگاهی به دلیل عدم دریافت گاز خاموش نخواهد شد چراکه 
تامین برق در الویت ما قرار دارد، اظهار کرد: تاکنون تعامالت خوبی با وزارت نفت 
برای تامین س��وخت صورت گرفته اس��ت و این مذاکرات نیز ادامه خواهد داش��ت. به 
گفته وی هیچ خاموشی برای زمستان تعریف نشده است و تمام تمهیدات برای تامین 

برق در نظر گرفته ش��ده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی نیروگاه های برق حرارتی روز گذش��ته در نشس��تی 
خبری در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص میزان مصرف سوخت نیروگاه ها نیز گفت: از ۱۳۲ نیروگاه موجود در کشور، 
سوخت دوم ۱۴ نیروگاه مازوت است و مابقی نیروگاه ها از سوخت دوم گازوئیل استفاده می کنند و باید گفت که کمتر 
از ۱۰ درصد نیروگاه های کش��ور قابلیت اس��تفاده از مازوت را دارند. براس��اس آمار روزانه ۷۷ میلیون متر مکعب گاز در 
نیروگاه ها مصرف شده، هفت میلیون لیتر گازوئیل و ۲۰ میلیون لیتر مازوت مورد استفاده قرار گرفته است. پیشاهنگ 
با بیان اینکه نسبت به سال گذشته مقدار گازی که تحویل نیروگاه  می شود بیشتر است، اظهار کرد: در سال 9۰ درصد 

گاز و حدود ۱۰ درصد سوخت مایع به نیروگاه ها به طور میانگین تحویل داده می شود.

وزیر نفت کویت وجود هر گونه مذاکره درباره افزایش تولید نفت اعضای اوپک پالس 
و بررسی آن در نشست دسامبر این ائتالف را تکذیب کرد. به گزارش ایلنا از خبرگزاری 
دولتی کونا، بدر الموال روز سه شنبه )یکم آذرماه( گزارش ها مبنی بر گفت وگو برای 
افزایش تولید نفت در نشس��ت بعدی ائتالف س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( را تکذیب کرد. وی افزود: کویت خواهان حفظ 
ثبات و تعادل در بازارهای نفت است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز 
گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مبنی بر گفت وگو درباره طرح افزایش 

تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه ای اعضای اوپک پالس در نشست ماه دسامبر این ائتالف را تکذیب کرده اند. ۲۳ کشور 
عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( در سی وسومین نشست خود با کاهش 
روزانه ۲ میلیون بشکه ای تولید از ماه نوامبر )آبان ماه - آذرماه( تا دسامبر سال ۲۰۲۳ به اجماع رسیدند. اوپک پالس 
در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس کووید-۱9، تولید خود را از ماه مه سال ۲۰۲۰، 9 میلیون و 
۷۰۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود، اما پس از آن زمان با بهبود تقاضا، محدودیت 
عرضه را به مرور تس��هیل کرد. نشس��ت ۱۸۵ عادی اوپک وزیران نفت و انرژی اوپک روز س��وم دس��امبر )۱۲ آذرماه( و 

سی وچهارمین نشست وزارتی اوپک پالس چهارم دسامبر )۱۳ آذرماه( در وین برگزار می شود.

راه و مسکن 

اخبار كوتاه

زنجیره تامین مالی مسکن بدون بودجه دولتی تکمیل می شود

دو روی سکه صندوق ملی مسکن
گروه راه و مسکن: در صورتی که منابع صندوق ملی مسکن به 
صورت تسهیالت قرض الحسنه صرف فعالیت  توسعه ای نظیر 
تکمیل زیرس��اخت شهرهای جدید شود، شاهد تشکیل زنجیره 
تامین مالی مثبت بدون نیاز به بودجه دولتی در حوزه مس��کن 
خواهیم بود. صندوق ملی مسکن با اتکا به ماده ۳ قانون جهش 
تولید مسکن و به منظور ایجاد هم ا فزایی، تقویت توان حمایتی 
و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و 
تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، باید حداکثر تا سه ماه 
پس از الزم االجرا ش��دن این قانون تش��کیل ش��ود. بر این مبنا 
سرانجام ۱۸ آبان پس از کش و قوس فراوان، اساسنامه صندوق 
ملی مسکن توسط شورای نگهبان تایید شد و این نهاد رسمیت 
یافت و تابلوی آن بر سر در محلی واقع در خیابان شهید کامران 
نجات الهی نصب شد. به اتکا به مفاد قانون جهش تولید و تامین 
مسکن، تمام منابع مرتبط با زمین و مسکن و مالیات های مربوط 
در این صندوق تجمیع شود و منابع حاصل صرف تامین مسکن 

و زیرساخت های آن خواهد شد.
آنط��ور ک��ه فارس گزارش داده؛ با توجه به اهداف در نظر گرفته 
ش��ده برای صندوق ملی مس��کن، این صندوق می تواند تحول 
بزرگی در بخش مسکن، به ویژه بسترسازی تامین مالی مسکن 
به وجود بیاورد. همچنین  این نهاد با در اختیار داشتن منابع مالی، 
تکمیل کننده  اقدامات اجرایی معاونت مس��کن در وزارت راه و 
شهرسازی خواهد بود. در همین راستا، حمید احمدی، کارشناس 
حوزه مسکن در بیان مزایای تشکیل صندوق ملی مسکن گفت: 
تجمی��ع مناب��ع و وجود صندوق��ی که مصارف آن تنها به بخش 
ساخت مسکن اختصاص می یابد، مسئله ای بسیار مهم در این 
حوزه اس��ت و می تواند خال تامین مالی در حوزه س��اخت مسکن 
را پوشش دهد. وی افزود: هرچند معتقد هستم که نظام بانکی 

متولی اصلی تامین مالی س��اخت مس��کن اس��ت، اما با توجه به 
بی مه��ری بانک ه��ا حضور یک صندوق در این بخش به وضوح 
حس می ش��د. احمدی تاکید کرد: تمامی منابع مرتبط با حوزه 
مس��کن بر اس��اس قانون باید به صندوق ملی مس��کن واریز شد 
و از این منابع به صورت تس��هیالت قرض الحس��نه در س��اخت 
مس��کن اس��تفاده شود. با وجود نکات فوق، آسیب هایی نحوه ی 
مدیریت منابع این صندوق را تهدید می کند. مهم ترین تهدیدی 
که صندوق ملی مسکن با آن مواجه است، هزینه کرد اصل منابع 
صندوق به صورت کمک های بالعوض به حس��اب می آید. در 
مقابل صندوق باید تا جایی که می تواند منابع خود را در طرح های 

توسعه ای بخش مسکن سرمایه گذاری و با اهرم کردن این منابع، 
بدون هزینه کرد یک ریال، ساخت مسکن در کشور را پیگیری 
کند. با توجه به مفاد قانون جهش تولید و تامین مسکن، وجود 
صندوق ملی مسکن می تواند، با ایجاد زیرساخت و راه دسترسی 
مناسب، مشکل بسیاری از شهرهای جدید اطراف کالنشهرها را 
حل کند. در صورتی که شهرهای جدید را بتوان با جاده مناسب 
یا مسیر ریلی به شهر مادر وصل کرد، به خوبی امکان اسکان بار 
جمعیتی شهر مادر در این شهرها فراهم خواهد شد. نقطه  قابل 
توجه این است که در مواردی خط ریلی در نزدیکی شهر مورد 
نظر نیز وجود دارد و با س��رمایه گذاری کمی می توان خط ریلی 

را به ش��هر جدید متصل کرد.  بر این مبنا صندوق ملی مس��کن 
می تواند هزینه  ی اتصال خط ریلی را بپردازد و در ازای آن از شهر 
جدی��د زمین دریافت نمای��د. با تکمیل پروژه، ارزش زمین های 
دریافت��ی ه��م افزایش می یابد و صندوق می تواند با فروش این 
زمین ها یا مشارکت در ساخت ارزش افزوده ی بیش تری ایجاد 
نماید. از سوی دیگر، اهرم منابع صندوق برای پرداخت تسهیالت 
بیش تر می تواند در بانک سپرده گذاری کند به شرطی که بانک 
ه��م از ای��ن مناب��ع به همراه منابع درونی خود، تس��هیالت چند 
براب��ری ب��رای موضوعات مدنظر صندوق پرداخت کند یا امتیاز 
وام متناسب با مدت سپرده گذاری پرداخت کند. در این صورت 
در ازای یک واحد منابع صندوق، چند واحد تسهیالت پرداخت 
می  ش��ود و با بازپرداخت تس��هیالت، منابع به صندوق باز خواهد 
گشت. همچنین پرداخت تسهیالت قرض الحسنه. در بعضی از 
طرح ها با تزریق مبلغ کمی به پروژه امکان اتمام آن وجود دارد 
ام��ا ب��ه ه��ر دلیل مردم امکان تامین آن را در کوتاه مدت ندارند. 
در این موارد می توان تس��هیالت به صورت قرض الحس��نه به 
مردم پرداخت کرد. آخرین مزیت ایجاد صندوق ملی مس��کن، 
تضمین پیش فروش واحدهای مس��کونی اقدام دیگری اس��ت 
که صندوق ملی مس��کن می تواند انجام دهد. یکی از دالیلی 
که پیش فروش واحدهای مس��کونی توسعه پیدا نمی کند، عدم 
اعتماد خریداران به اتمام کار توسط سازندگان از یک سو و عدم 
اعتماد سازندگان به واریز پول از طرف خریداران است. صندوق 
ملی مسکن می تواند به سازندگان خوشنام این تضمین را بدهد 
که در صورت عدم واریز وجه از طرف متقاضی، صندوق منابع 
الزم را تکمیل کند. همچنین به خریداران اطمینان می دهد که 
با نظارت دقیق بر پیشرفت پروژه، از هرگونه انحراف جلوگیری 

خواهد کرد. 

دبیر نمایش��گاه بین المللی هوایی ایران از رونمایی نخس��تین موتور جت هواپیما س��اخت داخل همزمان با برگزاری نمایش��گاه بین المللی هوایی 
ایران خبر داد. به گزارش تس��نیم، بیژن بنکدار اظهار کرد: با وجود تحریم های همه جانبه صنعت هوانوردی ایران، اما کش��ورمان در این بخش 
به پیش��رفت های چش��مگیری دس��ت یافته اس��ت. وی با بیان اینکه برای اولین بار همزمان با برگزاری نمایش��گاه اولین موتور جت هواپیما ساخت 
داخل رونمایی می شود،  ادامه داد: بر این اساس این موتور که توسط گروه مپنا طراحی و ساخته شده در ۴ روز برگزاری نمایشگاه تست می شود. 
وی با اش��اره به حضور حدود 9۰ ش��رکت داخلی و خارجی در نمایش��گاه امس��ال، افزود: ش��رکت هایی از کشورهای ایتالیا، روسیه، چین، پاکستان و 

ترکیه که در حوزه ساخت هواپیما و قطعات آن فعال هستند در نمایشگاه حضور دارند. 

خیراهلل خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در کل کشور بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مسیرهای مختلف زیرساختی شامل ریلی، آزادراهی 
و بزرگراهی در حال اجرا داریم، گفت: نزدیک به ۱۲ هزار کیلومتر نیز مسیرهایی است که مطالعه آن انجام شده و کارهای واگذاری آن به پیمانکار در 
دست اجراست. وی ابراز کرد: برآورد اتمام این پروژه ها حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که در بخش ریلی سه هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسیر ریلی در 
بخش های مختلف در سطح کشور اجرا می شود و امیدواریم بخشی از کریدورهای ریلی را در چهار سال آینده تحویل بدهیم. معاون وزیر راه و شهرسازی 
در ادامه با بیان اینکه در بخش آزاد راهی ۱۰۳۸ کیلومتر پروژه آزادراهی اجرا می شود، خاطرنشان کرد: در بخش بزرگراهی هم ۶ هزار و ۱۰۰ کیلومتر 

پروژه بزرگراهی درسطح کشور حال اجرا است که نسبت به موجودی بزرگراه ها که حدود ۲۰ هزار کیلومتر است باز عدد قابل توجهی است.

اجرای 10 هزار کیلومتر مسیر مختلف زیرساختی در کشورنخستین موتور جت ایرانی هواپیما رونمایی می شود

رشد تورم ماهانه مسکن کاهشی شد
طبق آمار منتش��ر ش��ده توس��ط س��ازمان مرکز آمار ایران، تورم 
نقطه ای و ماهانه )نس��بت به ماه گذش��ته( کاهش��ی بوده است. 
به گزارش تس��نیم، نرخ تورم ماهانه )درصد تغییرعدد ش��اخص 
قیمت نسبت به ماه قبل( در آبانماه  ۱۴۰۱به ۲.۱ درصد رسیده 
که در مقایسه باهمین اطالع در ماه قبل، ۰.9واحد درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. تورم ماهانه برای گروههای عمده »خوراکیها، 
آشامیدنیها و دخانیات« و»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به 
ترتیب ۱.۳درصد و۲.۷درصد بوده است. همچنین نرخ تورم ماهانه 
برای خانوارهای شهری و روستایی۲.۱درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل برای خانوارهای شهری ۱.۱واحد درصدکاهش وبرای 
خانوارهای روستایی ۰.۱واحد درصد افزایش داشته است. در این 
بین یکی از کاالهای مهم در سبد اقالم محاسبه تورم،  مسکن 
و اجاره بها میباشد که در ماههای اخیر به صورت مستقل تورم 
ماهیانه آن در محافل رس��انه ای و کارشناس��ی مورد توجه جدی 
تر قرار گرفته است. گفتنی است، طبق آمار مرکز آمار ایران، نرخ 
رشد نقطه به نقطه تورم حوزه مسکن یعنی مقایسه رشد متوسط 
قیمت مس��کن  درآبان ماه امس��ال در قیاس با آبان س��ال گذشته 
افزایش ۳9.۲درصد را نشان می دهد. نکته ی قابل توجهی که 
باید به آن اشاره کرد رشد ۳.۷درصدی تورم بخش مسکن نسبت 
به ماه گذشته )تورم ماهیانه مسکن در کشور( است. این درحالی 
است که تورم ماهیانه مسکن در کشور در مهر ماه حدود ۶ درصد 
بوده است. بر این اساس تورم ماهیانه مسکن در کشور در آبان ماه 

نسبت به مهر افت قابل توجهی را تجربه کرده است.

دولت باید از تصدی گری خود در حوزه 
حمل ونقل بکاهد

یک کارشناس حوزه حمل ونقل ریلی با اشاره به مشکالت حوزه 
حمل ونقل، گفت: اگر مشارکت همه ذی نفعان بخش خصوصی 
نباشد و آنها در تصمیم گیری ها حضور نداشته باشند، وضعیت 
با مشکالت فعلی ادامه پیدا می کند. محمد رجبی در گفتگو با 
ایس��نا در پاس��خ به اینکه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید 
چه ویژگی هایی داشته باشد، گفت: کسی که در حاکمیت قرار 
می گیرد باید نقش پررنگی به فعاالن بخش خصوصی دهد که 
آنها بتوانند در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند و درصورتی 

که کسی این استراتژی را داشته باشد،   موفق می شود. 

گروه نفت و انرژی- نسرین عبادی: تبادل برق ميان ایران و تركيه 
آغاز شده است. این خبر را مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی 
صنعت برق ایران داده است. او در آخرین صحبت های خود اعالم 
ك�رد ك�ه در ح�ال حاضر 3.5 روز برق را از این كش�ور دریافت و 
3.5 روز صادر می كنيم. براساس صحبت های سخنگوی صنعت 
برق كش�ور اكنون س�نکرون انجام شده، ۶00 مگاوات را به طور 
ازمایشی وارد تبادل كردیم و با اخرین فناوری روز دنيا به صورت 
یك پست بك تو بك كار را پيش می بریم. اواسط مهرماه سال 
جاری بود كه علی اكبر محرابيان، وزیر نيرو اعالم كرد: امکان 
تبادل برق با ظرفيت ۶00 مگاوات بين كشورمان و كشور تركيه 
فراهم شده و اكنون این تبادل صورت می گيرد. در همين حال 
روز گذشته آرش كردی، مدیرعامل شركت توانير در گفتگویی 
با خبرگزاری ایلنا عنوان كرد كه افزایش صادرات برق به عراق 
بستگی به نيازهای این كشور دارد اما در هر حال ما زیرساخت 

های الزم برای افزایش صادرات را داریم.
براساس چشم اندازهای بلندمدت تا پایان دولت سیزدهم، صنعت 
ب��رق افزای��ش ۳۵ ه��زار مگاوات تولی��د را در حوزه نیروگاه های 
حرارتی، تجدید پذیر و نیروگاه های اختصاصی برق صنایع دیده 
است و اجرایی شدن این برنامه را با جدیت دنبال می کند، در عین 
حال افزایش ۶ هزار مگاوات ظرفیت برای عبور از اوج بار مصرف 
تابس��تان امس��ال برنامه ریزی و اجرایی شد، با اجرایی شدن این 
برنامه ها ظرفیت تولید نیروگاه های حرارتی از ۷۲ هزار مگاوات 
فراتر رفت. بر اس��اس تفاهمنامه منعقد ش��ده با وزارت صمت به 
منظور مشارکت در تولید انرژی، بخشی از این افزایش ظرفیت 
به میزان ۱۸۳ مگاوات نیز به نخستین نیروگاه برق صنایع یعنی 
نیروگاه شهید باکری سمنان اختصاص داشت. نیروگاهی که باید 
۱۲ تا ۱۴ ماه زمان احداث و بهره برداری آن به طول می انجامید، 
اما با عزم جهادی و تکیه بر توانمندی داخلی ظرف مدت ۸ ماه 

وارد مدار شد.
این در حالی است که نیاز مصرف برق نیز در اوج تقاضای تابستان 
سال جاری با ۳.۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته رکورد جدیدی 
را به ثبت رس��اند و به ۶9 هزار و ۴۵۷ مگاوات رس��ید، ارقام تولید 
برق نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل هشت و نیم 
درصد برخوردار بوده است. اما پاسخگویی و تأمین این رشد تقاضا، 
مرهون اقدامات متعددی است که افزایش ظرفیت نیروگاهی و 
آمادگی حداکثری نیروگاه های کشور برای تولید در اوج بار مصرف 
تابستان بخش هایی از آن است، برای دستیابی به این مهم 9۳ هزار 

و ۶۴۱ مگاوات تعمیرات در نیروگاه های حرارتی صورت گرفت و 
ضریب آمادگی این نیروگاه ها تا قبل از شروع اوج مصرف به 9۸ 
درصد رس��ید. این امر س��بب شد نرخ خروج اضطراری نیروگاه ها 

در اوج بار شبکه به کمتر از ۲ درصد برسد.
در ح��ال حاض��ر بخش عمده افزایش ظرفیت نیروگاهی تا پایان 
تابستان در مدار قرار گرفت و به شبکه سراسری متصل شد، در واقع 
توانستیم با توجه به توسعه ای که صورت گرفت و سایر اقدامات 
اعم از استفاده از ظرفیت نیروگاه های برقابی و تجدید پذیر، افزایش 
تب��ادل ب��رق و همچنین برنامه ه��ای مدیریت مصرف در تمامی 

بخش ها اعم از خانگی، صنایع، کشاورزی، ادارات دولتی و بخش 
عموم��ی، دوره اوج ب��ار مص��رف برق کش��ور را با اعمال حداقل 

محدودیت سپری کنیم.

آغاز تبادل برق با ترکیه � 
در همین حال س��خنگوی صنعت برق از ش��روع تبادل برق با 
ترکیه خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳.۵ روز برق را از این کشور 
دریاف��ت و ۳.۵ روز ص��ادر م��ی کنیم. مصطفی رجبی مش��هدی 
درخص��وص اخری��ن وضعیت صادرات برق به ترکیه، اظهار کرد: 
اکنون سنکرون انجام شده، ۶۰۰ مگاوات را به طور ازمایشی وارد 
تبادل کردیم و با اخرین فناوری روز دنیا به صورت یک پست بک 
تو بک کار را پیش می بریم. وی با بیان اینکه با این تکنولوژی از 
اختالالت فرکانسی جلوکیری می شود، گفت: ۶۰۰ مگاوات در 
این مرحله اقدام ش��ده و امیدواریم بتوانیم تبادالت را گس��ترده تر 
کنیم. سخنگوی صنعت برق درخصوص هدفگذاری صنعت برق 
برای صادرات برق به اروپا، به ایسنا گفت: یکی ازمسیرها اروپاست 
و از طریق ترکیه می توانیم به آن راه پیدا کنیم. رجبی مشهدی 
همچنین درخصوص تامین سوخت زمستان نیروگاه ها، با تاکید 
بر اینکه اکنون تامین گاز نیروگاه ها در الویت وزارت نفت است،   
گفت: برنامه ریزی این است که هیچ گونه خاموشی به نیروگاه ها 
از بابت عدم سوخت تحمیل نشود. وی با بیان اینکه در روز های 
س��رد س��ال ممکن اس��ت درصد گاز به سوخت مایع به ۵۰ درصد 
برسد، گفت: اکنون بیش از ۷۰ درصد سوخت نیروگاه ها از طریق 
گاز تامین می ش��ود. س��خنگوی صنعت برق اظهار کرد: اگر یک 
مقایسه در طول چند روز گذشته نسبت به سال قبل داشته باشیم، 
گاز تحویلی به نیروگاه ها دوبرابر افزایش یافته و اکنون از سوخت 
جایگزین کمتری استفاده می کنیم و با تالش هایی که در وزارت 

نفت می شود، مشکلی برای تامین برق نخواهیم داشت. 

زیرساخت های الزم فراهم شده است

دورخیز برای افزایش صادرات برق به عراق

نگاه ملیتی بنادر روسی به کشتی های ایرانی
گروه راه و مس�کن: دبیر انجمن کش��تیرانی اظهار داش��ت: به رغم تالش های زیاد برای 
هماهنگی ، اما طرف روس نگاه ملیتی دارد و همین امر باعث می شود که شناورهای ایرانی 
سرویس های مطلوبی دریافت نکنند. مسعود پلمه در گفتگو با ایلنا درباره انباشت کاال در 
بنادر شمالی و مشکالت شناورهای ایرانی برای تردد بین بنادر آستاراخان و سالیانکا اظهار 
داش��ت: موضوع و مس��ئله کش��تی های ایرانی در بنادر آستاراخان و سالیانکا از هم متفاوت 
هستند. شناورهای ایرانی در بندر آستاراخان برای پهلوگیری و تخلیه با مشکالتی مواجه 

هس��تند که این مش��کالت باعث طوالنی ش��دن توقف در بندر آس��تاراخان شده و همین 
موضوع منجر به این می شود که تعداد سرویس های تجاری با یک کشتی که در طی یک 
ماه باید حداقل دو سرویس را انجام دهد، امروز با این مشکالت تقریبا به یک سرویس در 
ماه رسیده  است. دبیر انجمن کشتیرانی ادامه داد: این روند در نتیجه باعث شده خروج بار 
از بندر به سمت ایران و بالعکس دچار توقف عدیده ای شود و معتقدیم که مدیریتی که در 
بندر آستاراخان باید به صورت صحیح و هماهنگ با فعالیت تجاری انجام شود دستخوش 

چالش هایی ش��ده که نیاز اس��ت که دیپلماس��ی اقتصادی این موضوع را حل و فصل کند، 
چراکه مش��کل فنی نیس��ت. مش��کل در بندر آس��تاراخان کامال مدیریتی است اما هر چه 
پیش می رویم، به دلیل سرما، در مسیر یخبندان رخ می دهد و آن زمان عالوه بر مشکل 
مدیریتی با مشکل فنی هم مواجه خواهیم بود. هر چند که امروز عمق کم آبخور و درفت 
این مشکل را تشدید کرده  است اما با توجه به این که ظرفیت شناورها کم است اگر یک 

مدیریت صحیح رخ دهد، این مشکالت فنی قابل کنترل است. 


