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هر کیلو گوشت قرمز به طور متوسط ۲۹۰ هزار 
تومان قیمت دارد؛ حاال ببینیم با دستمزد روزانه ی 
خرید؛  قرمز  گوشت  می شود  چقدر  کارگران 
در   ،۱۴۰۱ سال  برای  کارگران  روزانه  دستمزد 
اگر  تعیین شد؛  ریال  کار ۱.۳۹۳.۲۵۰  شورایعالی 
روزانه  دستمزد  به  را  شمول  همه  مزدی  مزایای 
بهترین  در  کارگران  روزِ  هر  دریافتی  بیفزاییم، 
مزدی،  مولفه های  همه ی  احتساب  با  و  حالت 
هزار   ۱۶۰ با  می شود.  تومان  هزار   ۱۶۰ حدود 
تومان مزد روزانه دقیقًا می توان نیم کیلو گوشت 
گوشت خرید؛  کیلو   ۰.۵۵ دقیق  طور  به  یا  قرمز 
نیم  پول  فقط  کارگران  روز  یک  واقع حقوق  در 
بلکه  ران گوسفندی  نه  آنهم  است،  کیلو گوشت 

گوشت گوساله!
است  بدتر  سال  هر  از  معیشت  اوضاع  امسال 
اما تاخیر در برگزاری کمیته دستمزد از هر سال 

بیشتر، چرا؟
سبد  آذر،  پایان  تا  کنیم،  حساب  جور  »هر 
و  شده  برابر  نیم  و  دو  زندگی  هزینه های 
حداقلی ترین معیارهای محاسبه هم این واقعیت را 
نشان می دهد، اما مساله این است که چرا به پایان 
دی رسیده ایم ولی کمیته ی دستمزدِ شورایعالی کار 
تشکیل نمی شود!« فرامرز توفیقی )فعال کارگری( 
با بیان این جمله، نسبت به صعود تند هزینه های 
هزینه هایی  می دهد؛  هشدار  آذر  پایان  تا  زندگی 
که به نظر می رسد در دیماه بازهم به میزان قابل 

توجهی باال رفته اند.
هر  به  آذرماه،  آماری  داده های  احتساب  با 
شیوه ای که حساب کنیم نرخ سبد معیشت کمتر از 
هفده یا هجده میلیون تومان نمی شود؛ این واقعیت 

مسلم را نمی توان نادیده گرفت.
بزرگ  هزینه  دومین  رسمی،  داده های  براساس 
هزینه  به  مربوط  مسکن،  از  پس  خانوارها 
قیمت  آمار،  مرکز  گزارش  طبق  خوراکی هاست. 
خوراکی ها و آشامیدنی ها در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت 
روند  درصدی،   ۶۳.۶ تورم  با   ۱۴۰۰ آذرماه  به 
هزینه- گزارش  براساس  است.  داشته  افزایشی 
درآمد این مرکز، طی سال ۱۴۰۰ از کل هزینه های 
خانوارهای شهری کشور حدود ۲۶.۷ درصد آن 
مربوط به هزینه های خوراکی بوده است. اما کدام 
متحمل  را  تورمی  بار  بیشترین  خوراکی  اقالم 

شده اند؟
اول از همه، »رشد ۷۳ درصدی قیمت لبنیات« 
است؛ بیشترین افزایش قیمت طی مدت یک ساله 
کره  به  مربوط   ۱۴۰۱ آذر  تا   ۱۴۰۰ آذر  از 
نزدیک  رشد  که  بوده  مایونز  سس  و  پاستوریزه 
قیمت  یعنی  کرده اند  تجربه  را  درصدی   ۱۰۰ به 
آن ها دوبرابر شده است؛ در مرحله ی بعد، »رشد 
است  صیفی جات«  و  میوه  قیمت  درصدی   ۴۴
مربوط  گروه  این  در  قیمت  افزایش  بیشترین  که 
پیاز بوده که رشد ۱۰۹ درصدی داشته است.  به 
»رشد ۱۲۳ درصدی قیمت برنج ایرانی« نیز یک 
تولیدات  هرچند  است،  دیگر  معیشتی  معضل 
ماکارونی نیز ۱۳۸ درصد رشد قیمت داشته است. 
قیمت گوشت طی  »افزایش ۴۰ درصدی  البته  و 

موجب  که  بوده  دیگری  نامیمون  رشد  روز«   ۱۵
شده محصوالت گوشتی از دسترس اکثریت مردم 
خارج شود؛ طی یک سال اخیر قیمت مرغ ماشینی 
تومان  هزار   ۳۲ حدود  از  افزایش  درصد   ۸۰ با 
تومان  هزار   ۵۷ از  بیش  به  کیلوگرم  هر  ازای  به 
افزایش یافت که رتبه اول را در میان محصوالت 

این گروه کسب کرد.
در همین گروه گوشت و پروتئین، ارقام قیمتی 
باید نجومی و خارج از دسترس  وجود دارد که 
اکثریت مردم توصیف شود؛ برای نمونه گوشت 
قرمز که قیمت آن، مرزهای تحمل را مدتهاست 
رئیس  دیماه،  هفدهم  است؛  گذاشته  سر  پشت 
در  زنده  دام  قیمت  میانگین  سبک،  دام  اتحادیه 
قبلتر را حدود ۱۱۰ هزار تومان اعالم کرد  هفته 
و افزود: قیمت گوشت با این نرخ دام زنده باید 
در بازار حداقل کیلویی ۲۶۰ تا ۲۸۰ هزار تومان 
هیات  عضو  حبیب فر  نیما  روز،  همان  در  باشد. 
میان  گاوی،  گوشت  فروشندگان  اتحادیه  مدیره 
مصرف  کاهش  و  محصول  یک  نرخ  افزایش 
گوشت  الشه  گفت:  و  کرد  برقرار  نسبت  آن 
ران  و  تومان،  هزار   ۲۸۰ کیلویی  گوسفندی 
گوسفندی کیلویی ۳۳۰ تا ۳۴۸ هزار تومان و الشه 

گوشت گاوی ۲۸۰ هزار تومان شده است. و اما 
مشاهدات میدانی در روزهای هفدهم و هجدهم 
دیماه: »ران گوسفندی کیلویی ۳۴۸ هزار تومان، 
هزار   ۲۹۵ کیلویی  گوسفندی  دنده  با  سردست 
تومان، سردست گوساله ۲۸۸ هزار تومان، گوشت 
چرخ کرده ۳۰۵ هزار تومان، گوساله خالص ۲۷۸ 
هزار   ۲۸۰ کیلویی  گوساله  شقه  و  تومان  هزار 

تومان خرید و فروش می شود.«
»دستمزد روزانه« نیم کیلو گوشت قرمز می شود!
طور  به  قرمز  گوشت  کیلو  هر  ترتیب،  این  به 
متوسط ۲۹۰ هزار تومان قیمت دارد؛ حاال ببینیم با 
دستمزد روزانه ی کارگران چقدر می شود گوشت 
سال  برای  کارگران  روزانه  دستمزد  خرید؛  قرمز 
۱۴۰۱، در شورایعالی کار ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال تعیین 
شد؛ اگر مزایای مزدی همه شمول را به دستمزد 
در  کارگران  روزِ  هر  دریافتی  بیفزاییم،  روزانه 
مولفه های  همه ی  احتساب  با  و  حالت  بهترین 
 ۱۶۰ با  می شود.  تومان  هزار   ۱۶۰ مزدی، حدود 
کیلو  نیم  می توان  دقیقًا  روزانه  مزد  تومان  هزار 

گوشت قرمز یا به طور دقیق ۰.۵۵ کیلو گوشت 
خرید؛ در واقع حقوق یک روز کارگران فقط پول 
گوسفندی  ران  نه  آنهم  است،  گوشت  کیلو  نیم 

بلکه گوشت گوساله!
کارگران  از ناتوانی در خرید گوشت و پروتئین 
یک  محمدزاده،  دارند؛  انتقاد  مرغ  گوشت  حتی 
گرانی  از  که  کارگری ست  مستمری بگیر  خانم 
خرج های زندگی به خصوص خوراکی ها شکایت 
بسیار دارد؛ او می گوید: یک پسر و دو نوه دارم؛ 
ماهی  آنهم  می کنم  را دعوت  نوه هایم  وقتی  فقط 
یکبار، مرغ می خرم؟ گوشت که خیلی وقت است 
تومان  پانصد هزار  و  میلیون  دو  وقتی  نخریده ام؛ 
اجاره خانه در اسالمشهر است، چطور گوشت و 
مرغ بخرم؛ خوراک خودم بیشتر سبزیجات و تخم 

مرغ است، البته آن ها هم گران شده!
یک  پول  که  وقتی  دقیقًا  یعنی  اوضاع،  این  در 
روز کارِ  کارگران، فقط نیم کیلو گوشت می شود، 
نیست؛   ۱۴۰۲ دستمزد  کمیته  تشکیل  از  خبری 
دولتی ها  می گوید:  رابطه  این  در  توفیقی  فرامرز 
شوند،  معیشت  سبد  بحث  وارد  اگر  که  می دانند 
سبد  نرخ  بکنند،  هم  تعدیل  و  جرح  هرگونه 
به  شاید  است؛  قبل  سال  برابر  نیم  و  دو  حداقل 
برای  اهتمامی  هیچ  امسال  که  است  دلیل  همین 

شروع به کار کمیته دستمزد ندارند.
او ادامه می دهد: سبد معیشت آذرماه، تقریبًا دو 
است،  قبل  سال  اسفند  معیشت  سبد  برابر  نیم  و 
و  تهران  سبد  بین  درصدی  پانزده  واریانس  یک 
هزینه های  جا  همه  اما  دارد،  وجود  شهرستان ها 
اگر  البته  شده،  برابر  نیم  و  دو  حداقل  زندگی 
بخواهیم مسکن را به عنوان یک »مولفه مستقل« 
در محاسبات دخیل کنیم، نرخ صعود خیلی بیشتر 

از اینهاست.
توفیقی »تامین معاش« را رنج دائم می داند و با 
اشاره به ترافیک سنگین روزانه در مسیر حاشیه ها 
سخت ترین  به  کارگران  می گوید:  کالنشهرها  به 
شرایط ممکن روی آورده اند، حاشیه نشینی مطلق؛ 
پایتخت و شهرهای بزرگ،  چراکه نمی توانند در 
متری   ۴۰ خانه  یک  مناطق  پایین ترین  در  حتی 
و  ورودی  ترافیک  و شب ها  کنند؛ صبح ها  کرایه 
خروجی تهران را ببینید تا همه چیز روشن شود!

دیگر  که  تفریح  زده ایم،  هزینه ها  همه ی  »از 
برایمان آرزو شده«؛ اینها را محمدزاده در توصیف 
زندگی خود می گوید؛ زندگی ای که به گفته ی او 
فردا  بابت  نگرانی  و  به سال سخت تر شده  سال 
دغدغه ای تمام وقت است: »اول تهران بودم، شرق 
از  اسالمشهرم،  حاال  پایین تر،  آمدیم  بعد  تهران، 

اینجا به کجا بروم خوب است؟«
با این مختصات و در شرایطی که هیچ پاسخی 
توفیقی  نیست،  کار  در  کارگران  استیصال  برای 
و  کارگری  تشکل های  که  »عجبا  می گوید: 
نمایندگان کارگری بر برگزاری کمیته دستمزد و 
به روزرسانی سبد معیشت اصرار نمی کنند؛ امسال 
اوضاع معیشت از هر سال بدتر است اما تاخیر در 
برگزاری کمیته دستمزد از هر سال بیشتر، خطاب 

به وزیر کار می پرسم: چرا؟.....«

اقتصاد

حقوق روزانه کارگران پول نیم کیلو گوشت قرمز
دوشنبه 26 دی 1401      شماره  6454      سال بیست و پنجم 

قدرت خرید مردم در سال 
آینده حداقل ۳۰ درصد 
کمتر از امسال خواهد بود

اقتصادی  کارشناس مسائل  هادی حق شناس 
باید  اوال  بودجه ۱۴۰۲ می گوید:  نقد الیحه  در 
برای  که  تومانی  میلیون   ۷ بگویم  را  نکته  این 
حداقل حقوق کارکنان دولت درنظر گرفته شده، 
هیچ ارتباطی با خط فقر و تامین حداقل نیاز های 
مردم ندارد. طبق قوانین قانون خدمات مدیریت 
نرخ  با  متناسب  هستند  مکلف  دولت ها  کشور، 
دهند.  انجام  را  کارکنان  حقوق  افزایش  تورم، 
بخش هایی از گفت و گوی هادی حق شناس 

را در ادامه می خوانید:
سوم  دو  یعنی  هزینه ها  اصلی  بخش  اکنون 
خوراکی ها  یا  غذایی  مواد  به  مربوط  هزینه ها 
مواد  قیمت  افزایش  هم  است.  مسکن  اجاره  یا 
خوراکی و هم اجاره مسکن بسیار بیشتر از تورم 
است؛ یعنی اگر میانگین تورم ۴۰ درصد باشد، 
میانگین خورد و خوراک و مسکن، قطعا بیش 
اهمیت  آنجا  موضوع  این  است.  درصد   ۵۰ از 
می یابد که بدانیم تورم خورد و خوراک در ۶ ماه 
بنابراین برای  ابتدایی سال به ۸۰ درصد رسید، 
اصلی شان  هزینه های  که  کم درآمدی  دهک های 
 ۲۰ افزایش  می شود،  خوراک  و  مسکن  صرف 
آنها  حال  کمک  و  ندارد  معنایی  حقوق  درصد 

نخواهد بود.

ابالغ بخشنامه جدید و مهم 
بانک مرکزی درباره ارز

مورخ   ۰۱/ ۱۱۷۱۳۲ شماره  بخشنامه  پیرو 
و  ارز  بازار  مدیریت  منظور  به   ۱۴۰۱/ ۰۵/ ۱۰
واقعی  غیر  درخواست های  ایجاد  از  جلوگیری 
نظام  بانک،  این  منابع  محل  از  ارز  تخصیص 
یکپارچه معامالت ارزی )نیما( و ارز حاصل از 
صادرات دیگران جهت واردات کاال و خدمت 
رعایت  با  ذیل  موارد  غیردولتی  بخش  توسط 
اجراء  جهت  ارزی  مقررات  و  ضوابط  سایر 

ابالغ می شود:
ایجاد/ زمان  در  است  موظف  بانک  آن   - ۱
تمدید گواهی ثبت آماری )بابت اصل و کارمزد( 
گواهی  تمدید  نوبت  و  ایجاد  زمان  با  متناسب 
ثبت آماری به میزان مندرج در جدول ذیل نسبت 
به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد 
مندرج  ارز  حواله  فروش  نرخ  به  درخواست 
 )ETS( ارز  الکترونیکی  معامالت  سامانه  در 
به عنوان  بانک  نزد آن  در حساب های متقاضی 

سپرده تخصیص ارز اقدام کند:
کند  درخواست  متقاضی  که  صورتی  در   - ۲
ارز تخصیص یافته از طریق آن بانک خریداری 
ریالی  وجه  برداشت  و  مسدودی  رفع  شود 
سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک 

بالمانع است.
سامانه  طریق  از  متقاضی  که  صورتی  در   - ۳
جامع تجارت رأسًا اقدام به خرید ارز از سامانه 
کند،  )نیما(  ارزی  معامالت  یکپارچه  نظام 
متعاقب تأمین ارز )آماده صدور حواله( و ثبت 
آزاد سازی  بانک،  این  ارز  تأمین  سامانه  در  آن 
شده  تأمین  ارز  مبلغ  با  متناسب  یادشده  سپرده 

ظرف )۷( روز بانکی امکان پذیر است.
ثبت  گواهی  انقضاء  ابطال،  صورت  در   - ۴
آماری یا عدم تخصیص ارز، الزم است آن بانک 
با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف 
از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزاد سازی 
سپرده مورد اشاره ظرف )۷( روز بانکی اقدام کند.

۵ - در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی 
اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص 
ارز  تخصیص  درخواست  مجدداً  و  کرده  یافته 
با  تمدید  نوبت  یک  منزله  به  اقدام  این  ؛  کند 
تلقی  فوق  در جدول  مندرج  ترتیبات  به  توجه 

خواهد شد.
۶ - کاالهای اساسی و نهاده های دامی منوط به 
تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط )مبنی بر شمول 
از  نیز گندم  و  دامی(  نهاده های  اساسی و  کاالی 

شمول مفاد بندهای فوق الذکر مستثنی است.
مجوز  )دارای  پزشکی  تجهیزات  و  دارو   - ۷
در  دارو  و  غذا  سازمان  سوی  از  صادره 
بندهای  مفاد  شمول  از  مربوطه(  ثبت سفارش 

فوق الذکر مستثنی است.
یا  و  ایجاد  برای  سپرده  سازی  مسدود   - ۸
وثایق  اخذ  نافی  ثبت آماری،  گواهی  تمدید 
گمرکی  پروانه  ارائه  تضمین  بابت  تضامین  و 
اول  کلیات بخش  از قسمت  بند )۱۴(  موضوع 

مجموعه مقررات ارزی نیست.
ثبت سفارش های  و  موارد  کلیه  ۹ -بابت 
به  الزام  بر  تأکید  ضمن  بخشنامه  این  مشمول 
 )۲( شماره  پیوست  در  مندرج  تعهدنامه  اخذ 
زمان  در  ارزی  مقررات  مجموعه  اول  بخش 
مطالبه خدمت از آن بانک و قبل از درخواست 
تخصیص ارز از متقاضی درخصوص متن ذیل 
قبل  و  بانک  آن  از  مطالبه خدمت  زمان  در  نیز 
از  تعهدنامه های الزم  ارز  درخواست تخصیص 
مسدود  و  ارز  "تخصیص  شود.  اخذ  متقاضی 
و  متقاضی  برای  گونه حقی  هیچ  سازی سپرده 
نیز هیچ گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و 
بانک مرکزی بابت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد.
ثبت  گواهی  تأیید  عدم  یا  تأیید  است  بدیهی 
ارز،  تخصیص  میزان  ارز(،  )تخصیص  آماری 
تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات 
بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی 
بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود 

سلب می کند. "

گزارش  جدیدترین  در  تهران  بازرگانی  اتاق 
خود به بررسی وضعیت صنایع مختلف کشور از 
ابتدای دهه ۹۰ تا نیمه سال جاری پرداخته است.
نشان  برآوردها  است:  آمده  گزارش  این  در 
می دهد که شاخص کل تولید کارگاه های صنعتی 
کشور از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا نیمه سال ۱۴۰۱، 
صعودی  نهایت  در  نوسانات  برخی  وجود  با 
سال  سوم  فصل  در  شاخص  سطح  است.  بوده 
پایه  از عدد ۱۰۰ )رقم  بار  برای نخستین   ۱۳۹۸

سال۱۳۹۵( باالتر می رود.
بار  نخستین  برای   ،۱۴۰۰ پاییز  در  آن  از  پس 
عبور   ۱۲۰ مرز  از  کشور  صنعت  کل  شاخص 
به  رسیدن  با  امسال  تابستان  در  البته  و  می کند 
این حوزه  در  ثبت شده  باالترین عدد  عدد ۱۲۴ 
را نمایش می دهد. به این ترتیب هرچند وضعیت 
صنعت کشور در ۱۰ ساله گذشته، با تالطم و رکود 
و رونق های متعدد رو به رو بوده اما در نهایت در 
باالترین سطح خود رسیده که  به  امسال  تابستان 

نشان از حرکت صعودی در این حوزه دارد.
به فصل وضعیت صنعت کشور  بررسی فصل 
رکود  مختلفی  دوره های  در  که  می دهد  نشان 
ماندگاری  بیشترین  است.  شده  تجربه  طوالنی 
و  بازمی گردد   ۱۳۹۲ و   ۱۳۹۱ سال  دو  به  رکود 
بیشترین شدت رکود نیز حدفاصل تابستان ۱۳۹۷ 

تا تابستان ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است.
دو فصل  در هر  نیمه نخست سال جاری،  در 
بوده  مثبت  کشور  صنعت  رشد  تابستان،  و  بهار 
با  حوزه  این  در  بزرگ  چالش  آخرین  و  است 
برق  خاموشی  تاثیر  تحت  و  قبل  سال  تابستان 

صنایع باز می گردد.
در نیمه نخست امسال به جز سه بخش، سایر 
تجربه  را  مثبت  رشد  کشور  صنعتی  حوزه های 
نقلیه، صنایع  تولید سایر وسایل  کرده اند. صنایع 
تولید سایر مصنوعات و صنایع نقلیه موتوری به 
ترتیب با رشد ۵۷، ۲۲ و ۲۱ درصد باالترین سطح 
رشد را به خود اختصاص داده اند. صنایع چوب، 
صنایعی  دیگر  نیز  اساسی  فلزات  و  آشامیدنی ها 
اختصاص  خود  به  را  رشد  باالترین  که  هستند 

داده اند.
در این میان تولید پوشاک تقریبا رشدی نزدیک 
به صفر داشته و صنایع تولید چرم، فراورده های 
دارویی و صنایع تولید مواد غذایی نیز سه صنعتی 

هستند که رشد منفی را به ثبت رسانده اند.
چند  در  نیز  ایران  صنعتی  تمرکز  آن،  کنار  در 
بخش خاص بیش از سایرین است. بر این اساس 
صنایع  اساسی،  فلزات  شیمیایی،  محصوالت 
و  کانی  محصوالت  غذایی،  مواد  نقلیه،  وسایل 
افزوده  ارزش  از  درصد   ۸۰ حدود  دارد،  تولید 
و  داده اند  اختصاص  خود  به  را  ایران  صنعت 
۲۰ گروه دیگر، مجموعا ۲۰ درصد از سهم این 

عرصه را در اختیار دارند.
تابستان  و  بهار  در  میان، صنایع غذایی  این  در 
امسال، برای دو فصل پی در پی رشد منفی را ثبت 
کرده اند؛ این در حالی است که صنایع آشامیدنی 
نیز  کانی  داشته اند. محصوالت  قبولی  قابل  رونق 
در  منفی،  رشد  پی  در  پی  فصل  چهار  از  پس 
تابستان امسال از رکود خارج شده است و صنایع 

شیمیایی و پوشاک نیز تجربه ای مشابه دارند.

کدام صنعت ایرانی بیشترین رونق را دارد؟

رضا شهرستانی از قطعی شدید گاز شرکت های 
افزود: در حال حاضر به جر  فوالدی خبر داد و 
بخش احیا سایر شرکت های فوالدی گاز ندارند؛ 
گاز  مکعب  متر  میلیون   ۴۰ روزانه  فوالد  صنعت 
به  آنها  مصرف  عدد  امروز  که  می کند  مصرف 
توجه  باید  است.  رسیده  مکعب  متر  میلیون   ۱۵
داشت که این حجم گاز جوابگوی نیاز ۵۰ درصد 

شرکت های احیا آهن اسفنجی است.
صنایع،  برق  درصدی   ۵۰ قطعی  اعالم  با  وی 
گفت: کمبود گاز باعث قطعی برق صنایع نیز شده 
نیروگاه ها  نیاز  جوابگوی  فعلی  گاز  چراکه  است 

برای تولید برق را نمی دهد.
فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
برق  و  گاز  قطعی  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
می گذارد؟  تولید  میزان  در  تاثیری  چه  فوالدی ها 
خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که قطعی گاز و 
برق در صنعت فوالد، کاهش ۲ میلیون تنی تولید 
فوالد را به همراه بیاورد؛ البته کاهش تولید تاثیری 
در روند صادرات فوالد نخواهد گذاشت چراکه 

ما مازاد نیاز داخل فوالد صادر می کنیم.
ادامه دار  را  ایران  در  گاز  کمبود  مشکل  وی 
شدیدتر  چالش  این  آینده  سال  افزود:  و  دانست 
باشد  داشته  ادامه  رویه  همین  اگر  و  شد  خواهد 
در میزان تولید همه صنایع تاثیر ملموس  خواهد 
گذاشت. به نظر من افرادی که سکان دار وزارت 
نفت شده اند در قد و قواره این جایگاه نیستند از 

این رو ما شاهد نابه سامانی در همه زمینه ها باشیم.
 به گفته شهرستانی؛ در بازار داخلی تولید فوالد 
به  اما  به مشکل نخواهیم خورد  در بخش طویل 
شدت  به  تختان  فوالد  قیمت های  می رسد  نظر 

افزایش پیدا کنند.

راهکارهای  به  نسبت  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
بخش  درازمدت  و  مدت  میان  کوتاه مدت، 
بی توجه  گاز  بحران  کنترل  برای  خصوصی 
گاز  مصرف  کردن  برد  برد-  برای  گفت:  است، 
خصوصی  بخش  صنعت،  و  خانگی  بخش  در 
الگوی  یک  که  است  داده  پیشنهاد  دولت  به 
بر  اگر  و  کند  تدوین  فرد  هر  ازای  به  مصرف 
را  گاز  مصرف  مصرف کننده ای  الگو  این  اساس 
برساند  الگو  به  را  میزان مصرف  بدهد و  کاهش 
تومان  هزار   ۲ همان  ازای  به  را  قیمت  اختالف 

صورت  به  صنعت  می شود  گرفته  صنعت  از  که 
کاهش  را  که مصرف  به مصرف کننده ای  مستقیم 

داده پرداخت کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳ برابر نیاز واقعی 
بر  بتواند  شهروندی  اگر  که  داریم  گاز  مصرف 
مکعب  متر   ۶۰۰ و  مصرف  واقعی  الگوی  مبنای 
مصرف را کاهش بدهد می تواند هزینه این کاهش 
مصرف را مستقیم از صنعت گر دریافت کند و گاز 
عالوه  اینگونه  شود  داده  صنعت  به  صرفه جویی 
بر اینکه برای مصرف کننده درآمد ایجاد می شود 
تولید نیز متوقف نمی شود. اما متاسفانه در دولت 

گوش شنوایی برای این راهکارها وجود ندارد.
سیستم های  بهره وری  معدل  شهرستانی 
گرمایشی در ایران را ۳۵ درصد دانست و افزود: 
به ۱۰۵  اروپا  بهره وری سیستم های گرمایشی در 
درصد هم رسیده است؛ رسیدن به این ایده آل مد 
نظر ما نیست اما در ایران بخاری هایی وجود دارد 
که باالی ۸۵ درصد بهره وری دارند و شرکت های 
یک  در  گرمایشی  سیستم های  می توانند  بزرگ 
استان را تغییر بدهند و اینگونه مصرف را به یک 
سوم برسانند. همچنین در ایران باالی ۶۰ میلیون 
این در حالیست که  فلر می شود  متر مکعب گاز 
که  دارند  تمایل  خارجی  و  داخلی  شرکت های 
روی آن کار کنند که این گاز به جای فلر شدن به 
صنعت داده شود شرایط تولید فوالد دگرگون و 

دیگر شاهد خواب تولید نخواهیم بود.

بر اساس یافته های تحقیقات سازمان ملل متحد، قطعی ۵۰ درصدی برق صنایع
حدود ۵۰ هزار سد بزرگ در سراسر جهان بیش 
از یک چهارم از ظرفیت خود را تا سال ۲۰۵۰ در 
نتیجه افزایش رسوب، از دست می دهند که امنیت 

انرژی و آب جهانی را تحلیل می برد.
دانشگاه سازمان ملل متحد اعالم کرد ظرفیت 
به  مکعب،  متر  تریلیون  شش  از  جهان  سدهای 
۴.۶۵۵ تریلیون متر مکعب تا سال ۲۰۵۰ کاهش 
برای رسیدگی  اقداماتی  باید  و  پیدا خواهد کرد 
این مشکل و حفظ زیرساخت ذخیره سازی  به 

حیاتی انجام شود.
تغییر  نتیجه  در  آب  مخازن  در  که  و الی  گل 
جریان طبیعی آب، انباشته می شوند، می توانند 
به توربینهای برق آبی آسیب زده و تولید برق را 
رودخانه  طول  در  رسوب  جریان  دهند.  کاهش 
معرض  در  را  باالدستی  مناطق  است  ممکن  هم 
خطر سیل قرار دهد و زیستگاههای پایین دستی 

را تخریب کند.
در تحقیقات سازمان ملل متحد، اطالعات بیش 
از ۴۷ هزار سد در ۱۵۰ کشور مورد بررسی قرار 
از ظرفیت ذخیره  گرفت و نشان داد ۱۶ درصد 
سازی این سدها از بین رفته است. ایاالت متحده 
با از بین رفتن ۳۴ درصد از ظرفیت سدهای خود 
تا سال ۲۰۵۰ روبروست و برآورد می شود برزیل 
۲۳ درصد، هند ۲۶ درصد و چین ۲۰ درصد از 

دست  از  زمان  آن  تا  را  خود  سدهای  ظرفیت 
خواهند داد.

های  هزینه  اند  داده  هشدار  همواره  منتقدان 
سدهای  بلندمدت  محیطی  زیست  و  اجتماعی 

بزرگ، بسیار بیشتر از فایده های آنها است.
والدیمیر اسماختین، مدیر موسسه آب، محیط 
زیست و سالمت دانشگاه سازمان ملل متحد و 
یکی از نویسندگان این تحقیقات گفت: سدسازی 
قابل  میزان  به  هم  حاال  همین  جهان  سراسر  در 
توجهی کاهش پیدا کرده و ساالنه حدود ۵۰ سد 
ساخته می شود که در مقایسه با ساخت هزار سد 

در اواسط قرن گذشته، نصف شده است.
از  استفاده  کاهش  برنامه  راستای  در  چین 
سوختهای فسیلی و کنترل انتشار گازهای گلخانه 
ای، همچنان به ساخت سد روی رودخانه های 
"ری  مانند  پروژه هایی  اما  ادامه می دهد  بزرگ 
آبی  برق  تاسیسات  بزرگترین  که  گورجس" 
جهان به شمار می رود، از نظر اجتماعی و محیط 

زیستی، مخرب بوده است.
سال  که  تحقیقاتی  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
چین  که  سدهایی  داد  نشان  شد،  انجام  گذشته 
جریان  است،  ساخته  مکونگ  رودخانه  روی  بر 
زده  برهم  را  دستی  پایین  در کشورهای  رسوب 
و وضعیت زمین را تغییر داده و معیشت میلیونها 

کشاورز را به خطر انداخته است.

یک چهارم ظرفیت سدهای جهان تا ۲۷ سال دیگر
 از بین می رود


