
 
چرتکه

روس ها رقیب آذربایجان در تکمیل 
کریدور ریلی شمال-جنوب می شوند؟

بخش اقتصاد- یکی از مهم ترین مزیت های جغرافیایی ایران، 
قرار گرفتن در کریدور شمال-جنوب است که روسیه، منطقه 
قفقاز و آسیای میانه را به جنوب و جنوب شرق آسیا بخصوص 

هند که مراودات گسترده مالی با روسیه دارد، متصل می کند.
به عنوان مثال مبادالت هند و روسیه بر اساس آمارهای منتشر 
شده از سوی وزارت خارجه هند در سال ۲۰۱۸ تا حدود »رقم 
باورنکردنی« ۱۱ میلیارد دالر )۱۰ میلیارد و ۹۶۹ میلیون دالر( 
میان هند و روسیه تخمین زده می شود. محمد جواد شاهجویی 
کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفت وگو با مهر درباره سهم 
کریدور شمال- در  هند  و  روسیه  میان  کاال  ترانزیت  از  ایران 

میان  میلیارد دالری  تجارت ۱۱  جنوب گفت: در صورتی که 
درصد  ده  انتقال  فرض  با  دهیم،  قرار  مالک  را  هند  و  روسیه 
این حجم از مسیر ایران، می توانیم تا ۱.۱ میلیارد دالر فقط از 
کریدور شمال-جنوب و تجارت روسیه با هند به دست بیاوریم.

وی افزود: نکته مهم در این تجارت این است که نمی توان رقم 
و هند  روسیه  میان  کاال  ترانزیت  از  ایران  درآمد  برای  دقیقی 
برآورد کرد بلکه می توانیم میزان باری که قابل عبور با کریدور 

ریلی ایران است را محاسبه کنیم.
به گفته شاهجویی، به ازای هر یک تنی که از شبکه ریلی ایران 

عبور می کند، می توانیم ۲۰۰ تا ۴۰۰ دالر درآمد داشته باشیم.
با این حال علی ضیایی کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره درآمد عبور ریلی کاال از ایران 

را بین ۷۵ تا ۱۰۰ دالر در هر تن کاال عنوان کرد.
به گفته ضیایی، در بهترین حالت و با زیرساخت های ریلی و 
جاده ای موجود، می توان تا سالی ۳۰ میلیارد دالر از کل ترانزیت 
است  گرایانه  آل  ایده  ارقامی  چنین  معموالً  که  داشت  درآمد 
ربط  ذی  ارگان های  همه  بسیج  جمله  از  شرایط  همه  باید  و 
ترانزیت  ارشناسان  شود.   فراهم  این خصوص  در  ترانزیت  در 
تکمیل  را  خود  جاده ای  و  ریلی  زیرساخت های  اگر  معتقدند 
کنیم، حتی با فرض عبور تنها ده درصد از این میزان مبادالت از 
خاک ایران، می توانیم ساالنه تا ۱/ ۱ میلیارد دالر از محل ترانزیت 

از کریدور شمال-جنوب درآمد کسب کنیم.
کریدور شمال-جنوب در مناظرات انتخاباتی

در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری نیز که در ۱۵ 
انتخابات  از  دوره  این  نامزدهای  یکی  فقط  برگزار شد،  خرداد 
ریاست جمهوری درباره تکمیل زیرساخت های ریلی به عنوان 
اظهار نظر کرد و  اقتصادی کشور  از پیشران های توسعه  یکی 
گفت: اگر تنها در کریدور شمال-جنوب سرمایه گذاری شود و 

آن را راه اندازی کنیم ۳۰ میلیارد دالر به نفع مردم است.
ترانزیتی  ظرفیت های  توسعه  اهمیت  که  است  حالی  در  این 
بعنوان یکی از منابع مهم درآمدزایی کشور می طلبد که همه 
این  پیرامون  خود  برنامه های  و  سیاست  انتخابات  نامزدهای 

مساله را برای مردم تبیین کنند.
همه زیرساخت های ریلی موجود 

در کریدور شمال-جنوب
الزمه دستیابی به چنین درآمدی، توسعه زیرساخت های ریلی 
و جاده ای است؛ در حال حاضر کریدور شمال-جنوب در ایران 
از دو بندر شهید رجایی )بندرعباس( و شهید بهشتی )چابهار( 
دارای زیرساخت های الزم ریلی است که البته بندر چابهار قرار 

است تا سال آینده تکمیل شود.
۱. بندر شهید رجایی تا رشت

فعاًل می توان با استفاده از بندر شهد رجایی تا پایانه مرزی آستارا 
قطعه رشت- آن،  مفقوده  حلقه  که  کرد  فعال  را  کریدور  این 
آستاراست که در حال حاضر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور در حال احداث خط آهن رشت بندر کاسپین 

و رشت-بندر انزلی است.
۲. راه آهن آستارا-آستارا

سال ۹۷ راه آهن آستارای ایران به آستارای آذربایجان افتتاح 
و مورد بهره برداری قرار گرفت؛ این خط آهن با عبور از کشور 

آذربایجان به روسیه و فنالند متصل می شود.
۳. راه آهن متروکه ایران-ارمنستان از مرز جلفا

همچنین یک خط آهن متروکه میان ایران و ارمنستان از مرز 
جلفا وجود دارد که به دلیل جنگ قره باغ میان آذربایجان و 
ارمنستان در حال حاضر بالاستفاده است اما در سفر اوایل خرداد 
ماه محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی به ارمنستان، وزیر حمل 

و نقل این کشور بر آغاز فعالیت آن تأکید کرد.
که  آهن  خط  این  مجدد  اندازی  راه  صورت  در  است  گفتنی 
بسیار  بخش  تنها  و  بوده  موجود  تقریباً  آن  زیرساخت های 
محدودی از آن نیاز به بازسازی دارد، با توجه به اینکه ارمنستان 
بهره برداری از راه آهن کشور خود را طی قراردادی ۱۰ ساله به 
روس ها واگذار کرده است، امکان استفاده از کریدور باکو-قارس 

نیز وجود خواهد داشت.
این خط آهن )ایران-ارمنستان از طریق جلفا( سال هاست که 
مسدود بوده و فعاًل تنها راه اتصال ریلی به ارمنستان از طریق 
گرجستان است اما یک شرکت روسی با عنوان شبکه واگنتیر 
آمادگی خود را جهت حمل محموله های ترانزیتی ایران به حوزه 

روسیه-آسیای میانه اعالم کرده است.
۴. راه آهن گرگان-اینچه برون

خط آهن گرگان-اینچه برون که در سال ۹۴ به بهره برداری 
رسید، راه آهن ایران را به ترکمنستان متصل می کند؛ این خط 
تا شرق روسیه متصل  میانه  از طریق کشورهای آسیای  آهن 
می شود این در حالی است که بیشتر مناطق توسعه یافته و پر 
جمعیت روسیه )مسکو و سن پترزبورگ( در غرب این کشور 
است که سبب شده تا این خط آهن از مزیت اقتصادی کمتری 

برخوردار باشد.
۵. راه های دریایی به روسیه و آسیای میانه

همچنین در صورت اتصال خط آهن به بندر انزلی، امکان ترانزیت 
مستقیم ریلی کاال از بندر شهید رجایی تا بنادر انزلی، کاسپین 
و آستارا و سپس با کشتی به بندر آستاراخان روسیه وجود دارد؛ 
هرچند که بندر آستاراخان روسیه معموالً در فصول سرد سال 
به دلیل یخ زدگی بخشی از خلیج این بندر، غیر قابل استفاده 
است. از سوی دیگر بندر امیرآباد در شرق مازندران نیز به شبکه 
ریلی کشور متصل بوده و به دلیل داشتن زیرساخت های بندری 
رو-رو )امکان سوار شدن کامیون ها به کشتی( تبادالت منظمی 
با بنادر شرق دریای خزر شامل ترکمن باشی در ترکمنستان و 

اکتائو در قزاقستان را برقرار کرده است.
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بهار  در  کشور  در  گرم  هوای  زودهنگام  رسیدن  فرار  با  اقتصاد-  بخش 
با  متناسب  برق کشور  تأمین  در  بروز محدودیت های جدی  امسال شاهد 
و سپس  متعدد  بروز خاموشی های  به  امر منجر  این  و  بودیم  نیاز مصرف 
اعمال خاموشی های برنامه ریزی شده و صدور جداول خاموشی های احتمالی 

در نقاط مختلف کشور شد.
درحالی که طبق  برنامه ریزی های انجام 
شده قرار بود اغلب واحد های حرارتی 
تا  نیز  بخشی  و  خرداد  نیمه  تا  کشور 
پایان خرداد، با اتمام تعمیرات دوره ای 
وارد مدار بهره برداری شوند، گرم شدن 
زودهنگام و گسترده هوای کشور و آغاز 
زودهنگام پیک مصرف، موجب شد در 
روز های  و  اردیبهشت  پایانی  روز های 
به  قریب  ابتدایی خرداد، در حالی که 
واحد های  ظرفیت  از  مگاوات   ۴۰۰۰
نبودند،  بهره برداری  مدار  در  حرارتی 
پیک مصرف برق کشور به مرز ۵۵ هزار 
مگاوات برسد، در همین زمان، ظرفیت 
هزار  بین ۵۱  برق کشور  تولید  عملی 

مگاوات تا ۵۲ هزار مگاوات بود.
عدم سوخت رسانی مانع تعمیر به 
موقع نیروگاه های برق حرارتی شد

برق  نیروگاه های  مجری  نصراللهی 
باشگاه  با  گو  و  گفت  در  حرارتی 
آخرین  به  اشاره  با  جوان،  خبرنگاران 
نیروگاه ها  تعمیرات  پایان  وضعیت 
گفت: قرار بود پایان تعمیرات نیروگاه ها 
در زمستان یا زودتر باشد، ولی به دلیل 
به  نیروگاه ها  گاز  سوخت  تامین  عدم 

تعویق افتاد و قرار است تا پایان هفته آینده این تعمیرات به پایان برسد.
به گفته این مقام مسئول سالیانه چیزی بالغ بر یک میلیون مشترک جدید به 

ظرفیت قبلی مشترکان خانگی عمومی و صنعتی اضافه می شود.
مجری نیروگاه های برق حرارتی تصریح کرد: حدود ۲ هزار مگاوات سالیانه، 
ظرفیت جدیدی است که ما به مدار اضافه می کنیم. این میزان از طریق 
و  می شود  تأمین  می شوند،  اضافه  مدار  به  که  نیروگاه های جدیداالحداثی 

کاماًل پاسخگوی نیاز مصرف یک میلیون مشترک و صنایع جدید است.
نصراللهی اضافه کرد: اجرای برنامه های مدیریت مصرف و افتتاح نیروگاه های 
نیمه خردادماه،  تا  نیروگاه ها  پایان رساندن تعمیرات  به  تیرماه و  تا  جدید 

می تواند کمبود تولید برق را جبران کند.
میزان  کاهش  برای  روزی  شبانه   صورت  به  نیروگاهی  تعمیرات  گفت:  او 
فعالیت های مشابه در سال های   به  و نسبت  اجراست  خاموشی ها در حال 

گذشته از بهبود و ارتقای چشم گیری برخوردار است.
که  کرد  اشاره  مسئله  این  به  باید  گفت:  حرارتی  برق  نیروگاه های  مجری 
مدیریت برنامه های تعمیراتی و همکاری نیروگاه های حرارتی بزرگ با وجود 
مشکالت و ریسک های تعمیراتی موجب افزایش تولید و جلوگیری از بروز 

خاموشی های بیشتر طی دو ماه ابتدایی امسال شده است.
نصراللهی اضافه کرد: سال گذشته در چنین مقطع زمانی حدود ۸ هزار و 
۴۰۰ مگاوات از نیروگاه های حرارتی به منظور اجرای برنامه های تعمیراتی 
از مدار خارج شده بودند که در وضعیت فعلی این رقم حدود ۶ هزار و ۴۰۰  
مگاوات است. او بیان کرد: ما متاسفانه ۹ هزار مگاوات کسری برق داریم تا 

بتوانیم از پیک تابستان گذر کنیم.
اطمینان خاطر  این  اظهار کرد:  پایان  برق حرارتی در  نیروگاه های  مجری 
به مشترکان صنعت برق داده می شود که نیروگاه های حرارتی در تابستان 
امسال علی رغم تمامی مسائل یاد شده با حداکثر توان در مدار تولید خواهند 

بود.
این در حالی است که ۹۵ درصد برق کشور توسط نیروگاه های برق حرارتی 
بنا به گفته مسئوالن وزارت نیرو و  اما متاسفانه امسال و  تامین می شود، 
صنعت برق کشور عدم سوخت رسانی مانع تعمیر به موقع نیروگاه های برق 

حرارتی کشور شد.

تمامی نیروگاه های حرارتی در کشور در مدار قرار دارند
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در گفت و گو با باشگاه 
نیروگاه های حرارتی در کشور گفت:  اورهال  به  اشاره  با  خبرنگاران جوان، 
همه ساله بعد از شهریور اورهال نیروگاه های حرارتی اغاز و تا پایان خردادماه 

ادامه دارد.
او ادامه داد:در واقع برخی از نیروگاه ها در کشور دوبار اورهال می شوند، اما 
امسال متاسفانه به دلیل کمبود بارش و فرا رسیدن زود هنگام فصل گرما 

مشکل برای ما سخت تر شد، ولی همکاران صنعت برق تعمیرات نیروگاه ها را 
با سرعت بیشتری به اتمام رساندند.

سخنگوی صنعت برق کشور افزود: در حال حاضر تمامی نیروگاه های حرارتی 
در کشور در مدار تولید قرار دارند و مابقی که اورهال آن ها در حال انجام 

است تا پایان خرداد ماه امسال به پایان خواهد رسید.

اگر راندمان نیروگاه ها افزایش و تلفات کاهش یابد، در نتیجه میزان هدر رفت 
انرژی کاهش خواهد یافت و انرژی بیشتری به دست مصرف کننده خواهد 

رسید که در مجموع کاهش هزینه ها را نیز به دنبال خواهد داشت.
اما وقتی فرهنگ مصرف انرژی در کشور نادرست باشد، باید به ازای اضافه 
مسابقه  این  شود.  ساخته  هم  بیشتری  نیروگاه های  بیشتر،  مصارف  شدن 
باعث برداشته شدن تمرکز تصمیم گیران از سمت کیفیت )افزایش راندمان، 
کاهش تلفات، بهبود خدمات و...( به سمت ایجاد ظرفیت های تولید، انتقال 

و توزیع برق خواهد شد.
کسری ۱۰ هزار مگاواتی تولید برق در تابستان ۱۴۰۰ در کشور

محسن طرزطلب  مدیرعامل برق حرارتی  با تاکید بر اینکه پیک تابستان 
امسال حدود ۱۰ هزار مگاوات کسری تولید برق وجود خواهد داشت، افزود: 
نتوانستیم  نیروگاه ها  گاز  تامین  با  مرتبط  دلیل مشکالت  به  سال گذشته 
تعمیرات واحد های تولید برق حرارتی را در مورد مقرر آغاز کرده و به ناچار 
واحد های بخاری استفاده کننده سوخت مایع را در مدار تولید نگه داشتیم.

معادل  سوخت  مترمکعب  میلیارد   ۱۴ گذشته  سال  اینکه  بر  تاکید  با  او 
گازوئیل و مازوت در نیروگاه ها مورد استفاده قرار گرفته بود، ادامه داد: تاخیر 
در شروع تعمیرات و بعضا تعویض آن ها موجب شده که به ناچار ۱۰ هزار 
انداخته و به شهریورماه  برنامه تعمیرات نیروگاه ها را به تعویق  از  مگاوات 

امسال موکول کنیم.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی یادآور شد: با وجود وقفه ایجاد 
شده در تالش بودیم تا از اواسط اسفندماه تا نیمه خرداد امسال تعمیرات 
واحد های باقی مانده را به پایان برسانیم که فروردین و اردیبهشت ماه امسال 
گذشته  سال  به  نسبت  کشور  کل  دمای  وزنی  میانگین  بی سابقه  افزایش 
مجددا برنامه ریزی تعمیرات نیروگاه ها را دچار اختالل کرد و به ناچار این 

واحد ها را در مدار تولید نگه داشته ایم.
تولید  بارش ها  میزان  درصدی   ۳۵ کاهش  اینکه  بر  تاکید  با  طرزطلب 
نیروگاه های برقابی را به شدت کاهش داده است، ادامه داد: در تالشیم تا 
از تعمیرات نیروگاه های حرارتی  پایان این هفته سه هزار و ۵۰۰ مگاوات 
باقی مانده را به پایان برسانیم و سایر نیروگاه ها که به دالیلی خارج از شبکه 
کشور  برق  سراسری  شبکه  و کمک کننده  مدار شده  وارد  مجددا  هستند 

باشند.
مدیر عامل برق حرارتی اضافه کرد: در حال حاضر اغلب نیروگاه هایی که در 
اختیار بخش دولتی است جزو نیروگاه های فرسوده و قدیمی هستند و هر 
لحظه ممکن است وقوع یک اتفاق غیرمنتظره فنی برخی از این واحد ها را 
از مدار تولید خارج کند؛ با این وجود همکاران ما به صورت شبانه روزی در 

تالشند تا برق پایداری را برای پیک تابستان امسال فراهم کنند.
اما به گفته مسئوالن وزارت نیرو و صنعت برق راندمان نیروگاه های کشور 
در مقایسه با دنیا خوب است به طوری که رجبی مشهدی سخنگوی صنعت 

برق کشور گفت:هم اکنون نیروگاه های ژاپن با ۴۳ درصد بیشترین راندمان 
را در دنیا از آن خود کرده و راندمان نیروگاه های حرارتی در انگلستان ۴۱ 
درصد و در آمریکا و اسپانیا ۴۰ درصد است که این آمار ها نیز به خوبی 
جایگاه ایران را در دستیابی به این شاخص نشان می دهد و پاسخ مناسبی 
به برخی توقعات غیرکارشناسی است. در ظرفیت نصب شده نیروگاهی نیز 
ایران هم اکنون با بیش از ۸۴ هزار مگاوات 
نیروگاه ساخته شده، جایگاه چهاردهم دنیا را 

از آن خود کرده است.
آیا کشور به نیروگاه جدید نیاز دارد؟

سال  در  شده  برنامه ریزی  خاموشی های 
را  جدید  نیروگاه  ساخت  پرونده  گذشته 
پرونده ای  کرد.  بازگشایی  جدی تر  طور  به 
وجود  با  اما  دارد،  منتقدانی  هرچند  که 
مواجه  خاموشی ها  این  با  امسال  این که 
نشدیم، عده ای بر این باورند که نباید چرخ 
نیروگاه سازی و افزایش ظرفیت های جدید را 
متوقف کرد. به طور کلی ساعات اوج مصرف 
۱۲ تا ۱۷ است که شاید ۲۰ تا ۳۰ روز کاری 
سال  همه  برای  کردن  مصرف  بهینه  باشد. 
است، اما شبکه برق یا نیروگاه ها، ۲۰ ساعت 

در تابستان دچار مضیقه می شوند.
ابوذر صالحی مدیرکل امور بین الملل توانیر 
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با 
بیان این که در دو سال گذشته حدود ۳۰۰۰ 
مگاوات نیروگاه حرارتی وارد مدار شد، اظهار 
کرد: مهم ترین برنامه در حوزه برق، مدیریت 
در  که  درحالی  تقاضاست.  و  عرضه  توامان 
یک دوره هایی وجه عرضه بسیار پررنگ بود. 
درحال حاضر برای راه اندازی ۱۰۰۰ مگاوات 
بسیار سنگین  نیروگاه حدود ۷۰۰ دالر الزم است که یک سرمایه گذاری 
محسوب می شود. کشور برای تامین برق و همچنین به لحاظ صنعتی به 

ظرفیت جدید نیاز دارد و باید زیرساخت ها محیا شود.
به گفته وی ساخت نیروگاه به بخش خصوصی واگذار شده و نقش دولت در 

این بخش کم رنگ است. اکنون ۶۰ درصد از نیروگاه ها خصوصی هستند.

افزایش ۲۹ درصدی تولید نیروگاه های حرارتی برای کاهش 
خاموشی ها

ناصر اسکندری معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به وضعیت 
این روز های صنعت برق، اظهار کرد: سال گذشته تشدید وضعیت  دشوار 
بیماری کرونا موجب شده بود تا بسیاری از مشاغل تعطیل شده و به تبع آن 
میزان مصرف برق نیز کاهش محسوسی پیدا کند؛ ولی از ابتدای امسال با 
بهبود نسبی وضعیت بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی با افزایش 
در  برق  مصرف  توجه  قابل  رشد  شاهد  مختلف  گروه های  مشاغل  فعالیت 

کشور بوده ایم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر رشد طبیعی مصرف برق ساالنه در کشور به 
رشد  اتمی،  نیروگاه  موثر  حضور  عدم  ماینرها،  از  استفاده  افزایش  همراه 
قابل توجه دمای کشور در کنار استفاده زودتر از سیستم های سرمایشی و 
همچنین افت شدید بارندگی و به تبع آن کاهش توان نیروگاه های برق آبی 
موجب شده است که طی دو ماه ابتدایی امسال میانگین تولید نیروگاه های 
حرارتی ۲۹ درصد افزایش یابد تا عدم تولید سایر نیروگاه ها از این طریق 

جبران شود.
جدید  ظرفیت  توسط  تولید  افزایش  این  از  بخشی  کرد:  تاکید  اسکندری 
تامین شده است و مابقی آن  تقریبی ۱۵۰۰ مگاوات  به میزان  نیروگاهی 
مربوط به افزایش تولید نیروگاه های جدید است که بار بیشتری از مصرف 
برق را بر دوش کشیده و یا با جابجایی و سرعت بخشیدن به فعالیت های 

تعمیرات واحد ها باعث افزایش تولید در این مقطع زمانی شده ایم.
که  حالی  در  کرد:  خاطرنشان  حرارتی  برق  شرکت  تولید  راهبری  معاون 
متوسط رشد اوج مصرف برق در ۱۰ سال گذشته ۴.۱ درصد بوده است، این 
رقم امسال بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است. بدین منظور برای جبران 
برق  تولید  واحد های  داده،  بار رخ  افزایش  و  نیروگاه ها  تولید سایر  کسری 
حرارتی با تمام توان و آمادگی مناسب در مدار تولید قرار گرفته اند تا ضمن 
افزایش ۲۹ درصدی تولید برق موجب کاهش وقوع خاموشی در کشور شوند.

نهایتا  که  در کشور هستیم  پراکنده  هفته گذشته شاهد خاموشی های  از 
منجر به انتشار جداول خاموشی شد و آنطور که مدیرعامل توانیر نیز اعالم 
کرده امسال به ویژه در یک ماه آینده، شرایط بحرانی داریم، به همین علت 
به نیروگاه ها فشار آوردیم تا زودتر به مدار تولید برگردند و این قطعا باید از 

گذشته در دستور کار قرار می گرفت.

کارگران و بازنشستگان عمل می خواهند نه شعار
را  کارگران  و  بازنشستگان  کارگری،  مسئول  مقام  یک  اقتصاد-  بخش 
ارائه  بر  تاکید  با  و  دانست  جمهوری  ریاست  کاندیداهای  اصلی  مخاطبان 
برنامه مدون و شفاف از سوی آنها گفت: کاندیداها اعالم کنند برای تولید 
و  داد  انجام خواهند  تولیدکنندگان چه کاری  کار در  انگیزه  ایجاد  و  ملی 
ارزی که برای واردات مواد اولیه تولید اختصاص می دهند، چگونه تامین 

خواهند کرد؟
فتح اله بیات - در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: آن چیزی که ما در مناظره 
اقتصادی دیدیم بیشتر مسایل شعاری و پوپولیستی بود و اکثر کاندیداها 
مطالبی را مکتوب کرده بودند و از روی آن می خواندند در حالی که باید 

برنامه عملی خود را در مورد چالشهای اقتصادی ارائه می دادند.
وی افزود: انتظار ما این بود که کاندیداها مشخصا اعالم کنند که در مورد 

بیکاری، سازمان تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و امنیت شغلی چه برنامه و 
تدابیری دارند و این موضوعات در سواالت گنجانده و از جانب کاندیداها به 

آنها پاسخ داده شود.
 رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، تولید داخلی و امنیت شغلی را از 
مهمترین مسایل روز کشور دانست و گفت: بازنشستگان و کارگران  مخاطبان 
اصلی کاندیداها هستند و هرگونه عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی ها باعث 
دلسردی آنها می شود. امروز کارگران و بازنشستگان عمل می خواهند و 
شعار و حرف را نمی پذیرند. ما آنچه را که در مورد مطالبات کارگری توقع 
داشتیم در مناظره اول از کاندیداها ندیدیم و امیدواریم در روزهای آینده 
تا جامعه کارگری و  اعالم کنند  به طور شفاف و مدون  را  برنامه هایشان 

بازنشستگان بهتر تصمیم گیری کنند.

در  کار  انگیزه  ایجاد  و  ملی  تولید  برای  کنند  اعالم  کاندیداها  افزود:  بیات 
تولیدکنندگان چه کاری می خواهند انجام بدهند که رغبت کنند و پای کار 
بیایند و ارزی که برای واردات مواد اولیه تولید اختصاص می دهند چگونه 
تامین خواهند کرد؟  این مقام مسئول کارگری با تاکید بر احیای کارخانه 
ها اظهار کرد: برخی از کاندیداها اعالم کردند که کارخانه ها فعال شده و به 
چرخه تولید برگشته اند. توقع داریم اعالم کنند با چه ساز و کاری کارخانه ها 
فعال شده است؟ آیا دستوری بوده یا نه واقعا مشکل بدهی بانکی و مالیاتشان 

حل و فصل شده است.
وی تصریح کرد: وقتی از ایجاد شغل صحبت می کنند باید راهکار بدهند و 
بگویند با چه راهکاری قرار است فرضا یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود 

و برنامه شفاف و مدون خود را ارائه کنند.

بخش اقتصاد- کسانی که با پرکردن استخرها و آبیاری باغ های خانگی 
خود با آب شرب، سهم قابل توجهی در مصارف اسراف گونه این روزهای 
آب دارند، در محدود شدن دسترسی به آب، شایسته تر از مشترکان عادی 
هستند که در روزهای تابستان کمی بیش از الگوی مصرف، به مصرف آب 

می  پردازند.
معاون  باقری،  ماه سال جاری، سیدرسول  اردیبهشت  تسنیم،  گزارش  به 
درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضالب استان تهران از آغاز ارسال 
اخطار به مشترکان پرمصرف آب تهران از اول خردادماه خبر داد. به گفته 
تهران  در  آب  خانگی  بخش  مشترکان  از  درصد   ۶۰« مسئول،  مقام  این 
بیش از الگوی مصرف به مصرف آب می پردازند که از ابتدای خردادماه، 
اخطاریه هایی برای این گروه از مصارف خانگی ارسال می شود و در صورتی 
که در رفتار مصرفی خود تغییری ایجاد نکنند با محدودیت مصرف مواجه 

خواهند شد.« موضوعی که اگرچه از ابتدای خردادماه در دستور کار آبفای 
تهران قرار گرفته اما بررسی ارسال اخطارها به مشترکان پرمصرف آب در 
سالهای گذشته نشان می دهد که اعمال محدودیت مصرف برای مشترکان 

پرمصرفی که به اخطارها توجه نکنند، در عمل رخ نخواهد داد.
اعمال محدودیت های  برای  قانونی  نبود پشتوانه  نیز در  این مسئله  دلیل 
آبرسانی و قطع انشعاب مشترکانی است که از آب شرب برای آبیاری باغات 

و یا پر کردن استخرهای خود استفاده می کنند.
در کالنشهر تهران ۲۰ درصد از مشترکان، در دسته مشترکان بدمصرف 
قرار می گیرند که بعضا تا ۱۰ برابر یک مشترک عادی، آب شرب مصرف 
و  ندارد  این مشترکان وجود  با  قاطع  برخورد  برای  قانونی  اما  کنند؛  می 
فقط  پرمصرف،  مشترکان  به  پوچ  اخطارهای  ارسال  با  نیز  تهران  آبفای 
در جهت اطالع دادن به این دسته از مشترکان بابت میزان مصرف باالی 

آنها، نقش آفرینی کرده و این قبیل اقدامات آبفای تهران، در نبود پشتوانه 
با پرمصرف ها، فقط جنبه زینتی داشته  بازدارنده  قانونی برخورد قاطع و 
که  هشدارهایی  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  است.  نتیجه  بی  عمل  در  و 
در  شرب  آب  مصرف  در  صرفه جویی  ضروت  خصوص  در  امر  مسئولین 
تابستان سال جاری در کالنشهر تهران داده و اعالم کرده اند که در صورت 
ادامه روند پرمصرفی، احتمال اعمال نوبت بندی آب در تابستان سال جاری 
وجود دارد، در چنین شرایطی باید اولویت در برخورد با مشترکان پرمصرف 
باشد و کسانی که با پرکردن استخرهای خانگی و آبیاری باغ های خانگی 
خود با آب شرب، سهم قابل توجهی در مصارف اسراف گونه این روزهای 
آب دارند، در محدود شدن دسترسی به آب، شایسته تر از مشترکان عادی 
به  مصرف،  الگوی  از  بیش  کمی  تابستان  روزهای  در  شاید  که  هستند 

مصرف آب می پردازند.

اخطارهای پوچ به مشترکان پرمصرف آب


