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دلیل  به  کشور  از  نیمی  از  بیش  که  حالی  در 
برودت هوا و بارش های جوی، سفیدپوش شده، 
شمال  ویژه  به  شمالی  نیمه  دامنگیر  گاز،  کمبود 
این  پایداری  چند  هر  است.  شده  کشور  شرق 
بارش ها و سرمای هوا، فشار مضاعفی را به میزان 
کرده  وارد  خانگی  بخش  در  کشور  گاز  مصرف 
هایی  احتمال  به  نگاهی  نیم  نیست  بد  اما  است، 
کارشناسان  گفته  به  آنها،  رعایت  با  که  بیندازیم 
سرد  روز های  از  کمتری  چالش  با  می توانستیم، 
بسیاری،  عقیده  به  که  چرا  کنیم.  عبور  زمستانی 
دارنده  که  کشوری  برای  گازی  کمبود  چنین 
دنیا است،  استحصال گازی  قابل  نخستین ذخایر 

توجهی ندارد.
جای خالی فاز۱۱ پارس جنوبی در زمستان 

سخت ایران
عمده تولید گاز کشور، از میدان مشترک پارس 
جنوبی است، میدانی که توسعه آن به جز در بخش 
فاز ۱۱، تکمیل شده است. این فاز که مرزی ترین 
فاز این ابر میدان گازی با قطر به شمار می رود به 
نظر می رسد توسعه آن به دست عملکرد ضعیف 
مدیران شرکت ملی نفت ایران، طلسم شده است. 
به  نهایت  در  مشکالت  این  دود  نیز  نهایت  در 

چشم منافع ملی می رود.
در پاییز سال ۹۸ بود که بعد از خروج فرانسوی ها 
و چینی ها تصمیم گرفته شد شرکت پتروپارس به 
تنهایی توسعه فاز۱۱ را ادامه دهد. بعد از صدور 
مناقصات  برگزاری  و  کار ها  تحویل  و  مصوبات 
وانتخاب پیمانکاران اجرایی و... در نهایت جکت 
فاز۱۱ در خرداد ۹۹ نصب شد و دکل حفاری هم 
در آبان ۱۳۹۹ در فاز۱۱ بی مستقر شده و شروع 
به حفاری کرد. از آن زمان ۲۶ ماه یعنی ۸۵۰ روز 
مسئولیت  دوره  در  آن  ماه   ۱۶ که  است  گذشته 

مدیران دولت جدید بوده است.
نفت،  صنعت  فراساحل  متخصصین  گفته  به 
پارس جنوبی  دریایی  چاه  هر  تکمیل  و  حفاری 
براین  می کشد.  طول  روز   ۸۵ متوسط  طور  به 
اساس، تاکنون باید ۱۰ حلقه چاه در فاز۱۱ تکمیل 
که  است  این  واقعیت  اما  می شد.  تولید  آماده  و 
در  است  قرار  و  تکمیل شده  فقط دو حلقه چاه 
یعنی  شود!  تکمیل  هم  چاه سوم  آینده  هفته های 
و  تکمیل  برای  زمان  ماه   ۹ میانگین حدود  بطور 

آماده کردن هرچاه!
این در حالی است که به گفته مطلعین همین دو 

چاه هم با استمداد کاال از دیگر بخش ها، تکمیل 
شده است.

می دانند  فراساحل  حفاری  خبرگان  و  فن  اهل 
برای  ماه  چند  و  سال   ۲ به  نزدیک  صرف 
از  بخشی  حفاری  همراه  به  چاه   ۲ فقط  تکمیل 
ناشی  حد  تاچه  دیگر،  چاه  چند  اولیه  حفره های 
بخش  که  است  ناهماهنگی  و  سوءمدیریت  از 
زیادی از آن به ناپایداری و تزلزل شدید مدیریتی 
اصلی  پیمانکار  عنوان  به  پتروپارس  شرکت  در 
پنج  تاکنون  این دولت  پروژه برمی گردد، که در 
مدیرعامل )مسعودی، موسوی، شکرچیان، قالوند 

و در نهایت علیخانی( را به خود دیده است!

نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن  کشی  وقت  از  گذشته 
به  فاز  این  توسعه  در  دوازدهم  و  یازدهم  دولت 
بهانه های مختلف، برآورد شرایط کنونی این فاز 
پایان زمستان سال  تا  آن  از  تولید  نشان می دهد، 
جاری بسیار بعید است. چرا که شناور لوله گذار 
سکو  انتقال  وظیفه  که   ۵۰۰۰ اوشنیک  نصاب  و 
فاز ۱۲ به فاز ۱۱ را داشته، حین انجام عملیات به 
دلیل اقدامات غیرتخصصی آسیب دیده و اکنون 
در شارجه امارات متحده عربی برای تعمیر لنگر 
غیرحرفه ای  اقدام  این  حین  در  است.  انداخته 
متاسفانه دست یکی از کارکنان روی عرشه قطع 

شده است.
تازه ترین  در  اوجی  که  است  حالی  در  این 
اظهارنظر خود اعالم کرده است که تولید این فاز 
میلیون   ۱۴ به  نخست  وهله  در  زمستان  پایان  تا 
به  رو  نیز  ماه  دی  دوم  نیمه  می رسد.  مترمکعب 

پتروپارس  شرکت  که  صورتی  در  و  است  اتمام 
بپذیرد تا با شناور اچ. ال ۵۰۰۰ متعلق به شرکت 
صدرای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( این 
نصب سکو را انجام دهد، شاید بتوان به تولید از 

فاز ۱۱ پارس جنوبی امیدوار بود.
فاز ۱۶ در انتظار لوله

پارس   ۱۶ فاز  لوله  خط   ،۱۴۰۰ سال  دی   ۱۰
آسیب  همین  شد.  دیدگی  آسیب  دچار  جنوبی 
دیدگی، قطع گاز این فاز را در پی داشت. هر چند 
در فروردین ماه امسال، شرکت نفت و گاز پارس 
اما طبق آخرین  لوله داد،  این خط  از ترمیم  خبر 
اطالعات به دست آمده، شناور سیمستر، متعلق به 
گذاری  لوله  وظیفه  که  دریایی  تاسیسات  شرکت 
این فاز را بر عهده داشت، در موقعیت مربوطه در 

انتظار لوله است!
تصادمی که به ضرر مردم تمام شد...

طبق  که  گازی  میدان  این  از  دیگری  بخش 
اظهارات کارشناسان سهم حدود ۷۰ درصدی در 
محدودیت  با چالش  که  دارد،  گازی کشور  سبد 
فروردین  است.   ۱۳ فاز  است،  رو  به  رو  تولید 
بر  پارس جنوبی  فاز ۱۳   A سال ۱۳۹۴، سکوی 
 Alpine Eternity اثر برخورد شناور تجاری
دچار  خود،  چاه  حلقه  هشت  و  سکو  بخش  در 
تصادم شد. در نتیجه این برخورد و آسیب، جریان 
آن  چاه های  و  سکو  این  تعمیر  و  شد  قطع  گاز 
عنوان  به  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  اولویت  در 

کارفرمای اصلی قرار گرفت.
برخورد کرد، یک  فاز ۱۳  با سکوی  کشتی که 
خسارت  هزینه های  که  بود  سنگاپوری  نفتکش 
فاز   A موقعیت  چاه های  و  سکو  به  آن  صدمه 
 P&I بنام  انگلیسی  بیمه  یک شرکت  توسط   ۱۳
تا  بیمه ای پذیرفت  این شرکت  club قبول شد. 
ایمن سازی یک حلقه چاه زنده، عملیات  هزینه 
آواربرداری سازه آسیب دیده و ساخت و نصب 

جکت جدید را به مبلغ ۷۶ میلیون یورو بپردازد.
این  چاه  حلقه   ۸ دیدگی  آسیب  و  تصادم  این 
فاز، موجب شد تا تولید گاز بخشی از این فاز را 
که نزدیک به ۱۰ میلیون مترمکعب در روز است، 

از دست بدهیم.
ابر  این  پرحاشیه  فاز های  از  دیگر  یکی  البته 
میدان گازی، فاز ۱۲ است که بررسی آمار موجود 
نشان می دهد تولید آن طی ۵ سال گذشته، نصف 

شده است.

اقتصاد

چرا نخستین دارنده ذخایر گازی دنیا
کمبود گاز دارد؟

یکشنبه 2 بهمن 1401      شماره  6458      سال بیست و پنجم 

سکه های خریداری شده 
از بورس، مشمول مالیات 

می شوند؟
و جواهر  اتحادیه طال  رئیس  بذرافشان  نادر  
تهران گفت: این 
بسیار  روزها 
سوال  ما  از 
که  می شود 
سکه هایی  این 
بورس  از  که 
ی  ر ا ید خر
در  می شوند، 
مشمول  آینده 
خواهند  مالیات 
شد یا خیر؟ با توجه به نگرانی ها و ابهاماتی که 
در این زمینه وجود دارد، بایستی اطالع رسانی ها 
بیشتر شود و شرایط را بانک مرکزی به صورت 
شفاف اعالم کند تا مردم با اطمینان بیشتر خرید 

خود را انجام دهند.
که  موضوع  این  علت  پاسخ  در  بذرافشان 
در  سکه  ربع  قطعه  هزار   ۵۰۰ عرضه  علیرغم 
ربع  قیمت  و  حباب  نه تنها  گذشته،  هفته  بازار 
است،  شده  هم  بیشتر  که  نشد،  کاهشی  سکه 
تصریح کرد: یکی از علت ها، عرضه های نامنظم 
در  تدوام  لحاظ  به  چه  و  زمانی  لحاظ  به  چه 
روزهای متوالی، بوده است. عالوه  بر اینکه در 
و  نگرفت  صورت  عرضه  اعالمی  ساعت های 
روزهایی هم عرضه صورت نگرفت. عالوه بر 
این، دلیل عمده دیگر )همانطور که اشاره شد( 
فاصله کم قیمت اعالمی با قیمت ها در بازار آزاد 

بوده است.
اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  مقام صنفی  این 
هدف  با  را  عرضه  این  مرکزی  بانک  و  دولت 
کنترل بازار، ثبات و کاهش حباب سکه در بازار، 
برنامه ریزی کرده اند، می طلبد که قیمت اعالمی 
و  داشته  بیشتری  فاصله  داخلی  بازار  قیمت  از 
زمان عرضه مدیریت شود و در ساعت اعالمی  
روز  یک  وقتی  اینکه  ضمن  شود.  انجام  هم 
تعیین شده  از پیش  عرضه نمی شود )زمانی که 
در روز مشخص عرضه انجام می شود(، منجر به 

التهاب بازار خواهد شد.

صدیقی: این طور پیش 
برویم، در تابستان هم گاز 

مازاد نداریم
گاز  ملی  شرکت  مدیره  هیات  پیشین  عضو 
است  گفته  نفت  وزیر  اوجی،  آقای  گفت:» 
هشتاد میلیارد دالر پول الزم داریم تا گاز را سر 
بودجه سال ۱۴۰۲  مفاد  در  اما  بدهیم  و سامان 
ردپایی از تامین نیاز دیده نمی شود. وقتی صنعتی 
به هشتاد میلیارد دالر اعتبار نیاز دارد نمی شود با 
یک میلیارد و دو میلیارد دالر در بودجه مشکل 

را حل کرد.«
محمدرضا صدیقی در پاسخ به این سئوال که 
آیا ذخیره سازی گاز در شرایظ فعلی امکان پذیر 
کشور  در  که  زمانی  تا  گفت:»  هست؟  و  بوده 
روند مصرف مهار نشود، نمی توان به حل مشکل 

امیدوار بود.«
درست  را  مشکل  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  او 
نشناسیم نمی توانیم گامی برای حل آن برداریم، 
مانور  ذخیره سازی  روی  حالی  در  کرد:»  اضافه 
با  ذخیره سازی  چقدر  نمی گویند  که  می دهند 
همکاران  است.  امکان پذیر  گاز  فعلی  مصرف 
ما در صنعت گار در حال فعالیت با تمام توان 
هستند. مساله اصلی من این است که نمی شود 
روند  وقتی  دهیم  جلوه  مقصر  را  نفت  وزارت 
مصرف به گونه ای است که حتی در تابستان نیز 

ما گاز نداریم.«
تابستان  در  کنونی  وضعیت  با  گفت:»  وی 
هم گاز مازاد نداریم که ذخیره کنیم. برای حل 
مشکل باید همه به تکالیف قانونی خود برگردند. 
ما  بازگردند.  خود  اصلی  راندمان  به  نیروگاه ها 
از  مهمی  بخش  خشکسالی  که  هستیم  متوجه 
نیروگاه های ابی را از مدار خارج کرده اما باید به 
هر حال فکری به حال راندمان نیروگاه ها کرد. 
باالست.  بسیار  نیز  برق  دیگر مصرف  از سوی 
نمی شود  را  دولتی  هیچ  وضع  این  با  نتیجه  در 

مقصر جلوه داد.«
به  اشاره  با  گاز  شرکت  پیشین  مسئول  این 
بودجه سال آینده گفت:» آقای اوجی، وزیر نفت 
داریم  پول الزم  دالر  میلیارد  هشتاد  است  گفته 
تا گاز را سر و سامان بدهیم اما در مفاد بودجه 
سال ۱۴۰۲ ردپایی از تامین نیاز دیده نمی شود. 
نیاز  اعتبار  دالر  میلیارد  هشتاد  به  وقتی صنعتی 
میلیارد دالر  میلیارد و دو  با یک  دارد نمی شود 

در بودجه مشکل را حل کرد.«
درصد   ۱۴.۵ اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با  او 
شرکت نفت قطعا جوابگو نیست، ادامه داد:» ما 
باید اقدامات ویژه ای برای توسعه صنعت گاز 
و توسعه میادین مستقل نیاز داریم. ساختارهای 
وزارت نفت نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد و 
بحث یکپارچگی باالدست و پایین دست مدنظر 

قرار گیرد.«
صدیقی با تاکید بر اینکه هیچ کاری برای افت 
فشار گاز انجام نشده است، گفت:» ذخیره سازی 
نفت  وزارت  کار  دستور  در  سال،  سال های  از 
بوده است اما این کار یک سال و دو سال نیست 
و نتایج ذخیره سازی گاز ظرف سه تا چهار سال 

آینده بیرون می آید.«

نرخ  نوسان های  به  اشاره  با  محمدرضا آل سارا 
بازار،  تاثیر آن در قیمت روغن موتور در  ارز و 
موتور  روغن  تولیدکننده  کارخانه های  گفت: 
تغییری در نرخ هایشان اعمال نکردند و هیچگونه 
افزایش نرخی به صورت رسمی اعالم نشده است 
ارز  نرخ  نوسان های  از  بعد  که  در حالیست  این 
در بازار برخی فروشندگان افزایش چند درصدی 

برای نرخ روغن موتور در نظر گرفتند.
وی با بیان اینکه روغن موتور وارداتی نیست، 
تولید  موتور  روغن  داخلی  نیاز  از  بیش  افزود: 
می شود و در حال حاضر نگرانی در بحث تامین 
ایجاد  تنش  بازار  در  گاهی  اینکه  ندارد؛  وجود 
وجود  احتمال  این  چراکه  است  طبیعی  می شود 
دارد که در یک مقطع شاهد افت تولید و عرضه 

آن در بازار باشیم.
این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا 
عرضه روغن های تقلبی در بازار را تایید می کنید؟ 
تقلبی در واحدهای صنفی که  گفت: روغن های 
فاقد پروانه کسب هستند عرضه می شود چراکه در 
این واحدها نمی توانند روغن موتور از کارخانه ها 
بازار روغن   از  به ناچار  این رو  از  خریداری کنند 
وجود  آنها  بودن  تقلبی  امکان  که  می کنند  تهیه 
کسب  پروانه  دارای  که  صنفی  واحدهای  دارد؛ 
مشخص  سهمیه  تولیدی  کارخانه های  از  هستند 

دریافت می کنند.
و  فروشندگان الستیک  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
دارد  قیمت مصوب  موتور  موتور؛ روغن  روغن 
و  است  شده  درج  قوطی  درب  آنها  قیمت  و 

مصرف کنندگان می توانند به قیمت های حک شده 
در قوطی توجه کنند.

گزارش های  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
روغن  عرضه  میزان  که  می دهد  نشان  میدانی 
آیا  است  کرده  پیدا  کاهش  بازار  در  موتور 
موضوع را تایید می کنید؟ خاطر نشان کرد: قیمت 
روغن موتور را دستوری ثابت نگه داشتند و به 
تا  محدود  را  عرضه  تولیدکنندگان  می رسد  نظر 
این  شود؛  واقعی  بازار  در  موتور  روغن  قیمت 
را طرح  ادعا  این  تولیدکنندگان  که  حالیست  در 
می کنند که توزیع و عرضه روغن موتور نه تنها 

کاهش پیدا نکرده بلکه افزایشی نیز بوده است.
ایجاد  برای  تولیدکنندگان  داد:  ادامه  آل سارا 
تعادل در بازار باید شبکه توزیع را تقویت کنند و 
عرضه روغن موتور نیز باید از طریق واحدهای 
که  شود  انجام  کسب  پروانه  دارای  خدماتی 
تقلبی  موتورهای  روغن  توزیع  امکان  اینگونه 

کاهش پیدا کند.
روغن  و  الستیک  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
در  قیمتی  افزایش  اینکه  بیان  با  پایان  در  موتور 
نرخ الستیک اعمال نشده است، خاطر نشان کرد: 
قیمت الستیک  خودرو داخلی مانند پراید، سمند 
بقیه الستیک ها  و  افزایشی است  بازار  در  پژو  و 
می رسد.  بفروش  و  عرضه  مصوب  نرخ  زیر 
داخلی  خودرو  الستیک های  نرخ  افزایش  دلیل 
در سبدها  که  نسبت الستیک هایی  که  است  این 
می گذارند متناسب با نیاز داخلی نیست و عرضه 

آنها محدود است.

عرضه روغن موتور محدود شد

مسعود سپهرزاد با اشاره به نوسان نرخ ارز و تاثیر 
آن در بازار قالی دستباف گفت: بازار قالی دستباف 
آشفته است و تولیدکنندگان و فروشندگان تمایلی 
برای خرید و فروش ندارند چراکه نمی داند بعد از 
فروش محصول تولیدی باچه قیمتی می توانند مواد 
باید روی یک عدد  ارز  قیمت  کنند.  تهیه  را  اولیه 
ثابت شود که بتوان فروش٬ تولید و صادرات را بر 

مبنای آن تنظیم کرد.
وی افزود: اقدامات دستوری دولت برای کنترل 
نرخ ارز نیز نتوانست راهگشا باشد در این شرایط 
خرید فرش در اولویت مردم نیست اما این نگرانی 
شرایط  این  در  می توانند  مردم  آیا  که  دارد  وجود 

اقتصادی نیازها و کاالهای اساسی را تهیه کنند.
این فعال صنفی از حاکم شدن رکود ۸۰ درصدی 
بر بازار فرش دستباف خبر داد و افزود: بیش از ۸۵ 
درصد صادرات فرش دستباف ریزش کرده است 
و شاید هفته ای یک تا دو محموله فرش از کشور 
خارج  شود این در حالیست که در سال های گذشته 
ورود  مجوز  که  می گرفتند  نوبت  صادرکنندگان 
دریافت  گمرک  انبارها  به  را  صادراتی  فرش های 

کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف با بیان 
نفر  میلیون   ۱۰ حدود  ایران  بافنده  جامعه  اینکه 
افغانستان  پاکستان٬  هند٬  ما  رقبای  گفت:  است٬ 
خود  برای  فرش  بازار  در  مسیری  یک  ترکیه  و 
تعریف کردند و همان را ادامه می دهند و بازار تمام 
است  باز  تولیدکنندگان  این  روی  دنیا  کشورهای 
و  است  محدود  ما  بازارهای  که  حالیست  در  این 
نابرابر قرار  تحریم ها تجار فرش را در یک جنگ 

کشور  دوم  پرچم  و  قالی  تبلیغ  امکان  و  داده اند 
صادرکنندگان  و  نداریم  را  خارجی  بازارهای  در 
مشکل  با  اروپایی  نمایشگاه های  در  حضور  برای 
در  اخیر  نمایشگاه   در  شرکت  مجوز  و  مواجه اند 

آلمان به ما داده نشد.
و  سیاست خارجی  گرفتن  قرار  بر  تاکید  با  وی 
سیاست اقتصادی یک کشور بر یک ریل مشخص٬ 
کشور  یک  خارجی  سیاست  اگر  کرد:  تصریح 
کارآمد عمل کند می تواند سیب زمینی تولیداش را 
به  نیز عرضه کند٬ مسئوالن  بازارهای خارجی  در 
صادرکنندگان فرش می گویند که روی بازار اوراسیا 
کشش  بازارها  این  اما  شویم  متمرکز  ونزوئال  و 
خرید قالی ایرانی را ندارند. خریدار فرش ایرانی 

بازار اروپا، آمریکا و کشورهای عربی است.
تمایل  ایرانی  تجار  داد:  ادامه  صنفی  فعال  این 
دارند که برای نمایشگاه فرش که نوروز امسال در 
دبی برگزار می شود شرکت کنند اما نمی دانند که 
با چه ارزی باید قالی خریداری کنیم و در آنجا 

غرفه اجاره کنیم.
سپهرزاد با بیان اینکه بازار فرش ماشینی نسبت 
به فرش دستباف رونق بیشتری دارد٬ خاطر نشان 
فرش  تولیدکنندگان  که  می رسد  نظر  به  کرد: 
جای  هر  و  می شود  حمایت  ایران  در  ماشینی 
می رویم تبلیغات فرش ماشینی را می بینیم دولت 
از این تولیدکنندگان حمایت می کنند و به آنها ارز 
پایین تر از نیمایی دریافت می کنند. به نظر بنده از 
آنجایی که درهای بازارهای اروپا و آمریکا روی 
را  آنها  نمی توانیم  ما  و  است  بسته  ایرانی  فرش 

بفروشیم از ما حمایت نمی کنند.

درهای اروپا و آمریکا روی قالی دستباف بسته است
آغاز  امروز  از  حالی  ۱۴۰۲در  مزد  مذاکرات 
بر  تورم  فشار  از  رسمی  آمارهای  که  می شود 
که  به گونه ای  دارد؛  حکایت  معیشت  هزینه های 
در شهریور امسال، میانگین خط فقر یک خانوار 
دستمزد  حداقل  از  باالتر  ۱۵درصد  ایرانی  ۴نفره 

دریافتی یک خانوار کارگری بوده است.
از  سال  هر  برای  کارگری  مزد  حداقل  تعیین 
تکالیف قانون کار است که باید براساس ۲معیار 
بانک  اصلی یعنی نرخ تورم اعالم شده از سوی 
مرکزی و هزینه معیشت خانوار انجام شود. نتیجه 
قانونی، اگرچه در فرهنگ عامه و در  این تکلیف 
دستمزد  افزایش  عنوان  تحت  رسانه ای  ادبیات 
حفظ  برای  فقط  درواقع،  اما  می شود  قلمداد 
انجام می شود  مقابل رشد تورم  قدرت خرید در 
و متأسفانه در سال های اخیر به واسطه جهش های 
به  قادر  نیز  حالت  بهترین  در  حتی  باال،  تورمی 
جبران هزینه های تحمیل شده به معیشت کارگران 

نبوده است.
اخیر  اقتصادی  تنش های  جریان  در  فقر  خط 
به شدت افزایش پیدا کرده و رقم آن به باالتر از 
حداقل دستمزد پرداختی به کارگران رسیده است؛ 
و  کار  تعاون،  وزارت  برآوردهای  که  به گونه ای 
جهش  از  فقر  پایش  گزارش  در  اجتماعی  رفاه 
۵۰درصدی خط فقر در سال ۱۴۰۰نسبت به سال 

۱۳۹۹حکایت داشته است.
و  یک میلیون  ۱۴۰۰به  سال  در  سرانه  فقر  خط 
۶۸۲هزار تومان در  ماه رسیده و طبق قواعد تعیین 
خط فقر خانوار، خط فقر خانوار ۴نفره ۴میلیون و 

۵۴۱هزار تومان بوده است.
گذشته،  سال  در  که  است  این  قابل توجه  نکته 
حداقل دریافتی مزد و مزایای یک خانوار ۴نفره 
کارگری ۴میلیون و ۳۷۶هزار تومان بوده و عماًل 

این خانوار زیرخط فقر قرار گرفته است.
همچنین در گزارش پایش فقر وزارت کار، خط 
فقر سرانه کل کشور در شهریورماه امسال، ۲میلیون 
و ۸۵۰هزار تومان و خط فقر کشوری برای یک 
شده  برآورد  تومان  ۷.۷میلیون  چهارنفره  خانوار 
است؛ درحالی که در سال جاری، حداقل دستمزد 

و مزایای یک خانوار کارگری ۴نفره )یک کارگر 
با دو فرزند( فقط ۶میلیون و ۷۲۵هزار و  متأهل 
خط  رقم  از  کمتر  ۱۵درصد  که  بوده  ۷۰۰تومان 

فقر است.
خانوار  یک  معیشت  هزینه  فعلی،  شرایط  در 
برآورد  ۲۲میلیون  ۱۵تا  بین  ۳.۳نفره  کارگری 
این  فقر  آمارهای حوزه  اولیه  تفسیر  اما  می شود؛ 
درصد  اینکه  باوجود  اخیر،  ۲سال  در  که  است 
افزایش مزد ظاهراً قابل توجه بوده و ۳۹درصد در 
سال ۱۴۰۰و ۵۷.۴درصد در سال جاری باال رفته؛ 
ولی بازهم قادر به جبران هزینه های تحمیل شده 
به معیشت خانوارهای کارگری نبوده و حتی مانع 

سقوط آنها به زیرخط فقر نیز نشده است.
تشکیل  کار  دستور  با  کار  شورای عالی  نشست 

هزینه  رقم  تعیین  فرایند  آغاز  ۱۴۰۲و  مزد  کمیته 
مزد  حداقل  تعیین  اصول  بر  چانه زنی  و  معیشت 
این  در  می شود.  برگزار  آینده  سال  در  کارگران 
نشست، انتظار می رود طبق سنت معمول سال های 
گذشته، دولت با اصرار بر تورم زا بودن افزایش مزد 
و حقوق، بر سرکوب مزدی متمرکز باشد درحالی که 
کارگران بر لزوم جبران شکاف بزرگ میان مزد و 
اشاره  با  نیز  کارفرمایان  و  می کنند  تأکید  معیشت 
به شرایط نامساعد بنگاه های کوچک، به دنبال تغییر 
رویه تعیین مزد برای صنایع یا مناطق مختلف باشند 
اینکه بخشی از هزینه های معیشت  با استناد به  و 
جزو وظایف حاکمیتی دولت است، برای کاهش 

ضریب افزایش مزد تالش کنند.
تا این جای کار، دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲، 
حقوق  میانگین  ۲۰درصدی  افزایش  پیشنهاد 
حقوق  حداقل  و  گذاشته  میز  روی  را  کارکنان 
با ۲۵درصد  نیز  را  کارکنان خود  برای  پیشنهادی 
افزایش، ۷میلیون تومان تعیین کرده است. بر این 
اساس، به نظر می رسد موضع گیری دولت در برابر 

حداقل مزد کارگران در همین محدوده باشد.
شورای عالی  کارفرمایی  عضو  آهنی ها،  اصغر 
توسط  منطقه ای  مزد  پیگیری  از  هم  امسال  کار، 
گروه کارفرمایی خبر داده است که گرچه به زعم 
خواهد  منجر  دستمزد  رشد  کاهش  به  گروه  این 

شد اما درواقع اثری بر حداقل مزد ندارد.
هادی ابوی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز 
در گفت وگو با همشهری از استمرار راهبرد قبلی 
این گروه برای جبران هزینه های تحمیل شده به 
معیشت کارگران در مذاکرات مزد ۱۴۰۲خبر داده 
یا هر  مزد  ریالی  افزایش  از طریق  باید  که  است 
و...  تأمین مسکن  بن،  اعطای  نظیر  شیوه دیگری 

انجام شود.

سبقت خط فقر از حداقل مزد
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