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شــهروند| دخل کارگران باز هم از خرجشــان 
عقب مانــد. تازه ترین بررســی های صورت گرفته 
در شورای عالی کار نشــان می دهد که هزینه سبد 
معیشت یک خانوار ۳.۳نفری،  ۲میلیون و ۶۴۵هزار 
تومان اســت، اما در شــرایطی آمارهای اعالمی از 
اختــالف حدود یک میلیــون و 700 هــزار تومانی 
بین دخل وخرج جامعه کارگــری حکایت می کند. 
چانه زنی ها بر ســر افزایش حــدود 10 تا 1۵ درصد 
حداقل نرخ دســتمزد همچنان ادامــه دارد. فرامرز 
توفیقی درحالی  که از اعالم رقم پیشــنهادی برای 
افزایش حقوق کارگران در  ســال 97 طفره می رفت، 
از تعیین تکلیف حداقل نرخ دستمزد تا پایان هفته 
جاری خبر داد و به »شهروند« گفت: عقب افتادگی 
1۵0 درصدی قــدرت خرید کارگــران را نمی توان 
یک ساله جبران کرد و نیازمند برنامه ریزی درازمدت 

است، اما تمام تالش ما در شورای عالی کار این است 
که ضمن حفظ قدرت خرید کارگــران، کمی از این 

عقب ماندگی جبران شود.
صرف نظر از این گفته ها، ســناریوهای متفاوتی 
برای افزایش مزد حداقل بگیران و ســایر ســطوح 
مزدی پیش بینی شده اســت؛ به عبارت دیگر، اگر 
حداقل مزد  سال 97 کارگران بین 1۲ تا ۲۲ درصد 
افزایش یابد، تغییر110 تــا ۲0۵ هزار تومانی ایجاد 

می شود.
بند جنجالی دستمزد 97 

باالخره و تنها یک هفته مانده به پایان  سال 1۳9۶ 
قرار است  حداقل دستمزد  سال 97 تعیین تکلیف 
شود. در جریان تصویب بودجه  سال 97، مجلس و 
دولت تصمیمی برای منابع درمانی سازمان تأمین 
اجتماعی گرفتند که با واکنش ســریع کارگران و 

کارفرمایان روبه رو شــد و با ترک جلســات تعیین 
دستمزد از سوی این دو شــریک اجتماعی دولت،  
تعیین دستمزد  ســال 97 بالتکلیف ماند. حاال اما 
به شرط بررسی این موضوع در جلسه شورای عالی 
کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به جلســات 
تعیین دســتمزد برگشــته اند تا بتوانند راه حلی 
برای برون رفت از وضع موجــود بیابند. آنگونه که 
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دســتمزد و مشــاور 
کانون عالی شوراهای اســالمی کار، به »شهروند« 
می گوید: در نشست شــورای عالی کار که با حضور 
علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار 
شد، قرار شد که نشستی مشترک میان نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی با اعضای کمیسیون اجتماعی 
و بهداشــت و درمان در رابطه با  بنــد »ز« ماده 7 
بودجه برگزار شــود و درصورت امــکان این الیحه 

در شــورای نگهبان عودت داده شود. گفتنی است، 
ماجرای تعطیلی جلسات تعیین حقوق و دستمزد 
از آن جا شروع شــد که دولت در الیحه بودجه  سال 
97 و ذیل بند »ز« تبصره 7 ماده  واحده آن پیشنهاد 
کرد سازمان تأمین اجتماعی از این پس ملزم شود 
سهم یک ســومی درمان از حق بیمه های کارگران 
تحت پوشش این ســازمان را به خزانه دولت بریزد. 
اگرچــه در ابتدا به نظر می رســید چنین بندی در 
مجلس به تصویب نخواهد رسید، اما با رایزنی های 
صورت گرفته از ســوی دولت و وزارت بهداشت این 

بند نیز از فیلتر مجلس به سالمتی گذشت. 
کاهش 3درصدی  سهم سبد خوراکی و 

آشامیدنی ها
عدد و رقم ســبد خوراکی ها و آشــامیدنی های 
کارگران تعیین شد، اما درحالی سهم خوراکی ها و 
آشامیدنی ها در دستمزد  سال 9۶  حدود ۲7 درصد 
تعیین شــده بود کــه در تازه ترین بررســی های 
صورت گرفته این رقم بــه ۲۴ درصد کاهش یافته 
است. کاهشی که ســوال برانگیزی برخی فعاالن 
شورای عالی کار ریشه آن را در نبود جامعه آماری 
دقیق عنوان می کنند. فرامــرز توفیقی در این باره 
می گوید:  ســال گذشته اگر ســهم خوراکی ها در 
سبد را ۲7 درصد درنظر گرفتیم، به این دلیل بود 
که بانــک اطالعاتی متقین در اختیار نداشــتیم. 
سبد  سال گذشــته را کارفرماها پذیرفتند؛ یعنی 
قبول کردند که مینیمــم هزینه خانواده کارگری، 
۲ میلیون و ۴89تومان اســت،   باید این حداقل را 
داشته باشد تا زنده بماند،  گرچه همه آن به صورت 
دســتمزد پرداخت نشد؛ بخشــی از آن دستمزد 
است،  بخشی دیگر اضافه کار است؛ بخشی عیدی 
و سنوات اســت و البته بخشــی را هم مِن کارگر 
باید شــغل دوم داشته باشــم تا تأمین شود؛ مثال 

مسافرکشی کنم.
توفیقی شــیوه تعیین درصد خوراکی ها را به این 
شکل می داند که باید دو میلیون و چهارصد و هشتاد 
و نه هزار تومان در دوازده ضرب شود تا سبد هزینه ای 

معیشت ساالنه خانوارهای کارگری مشخص شود.
سهم خوراکی ها ۲۴ درصد است

توفیقی می گوید: این ســبد به دســت آمده در 
جدول ۴1 بانک مرکزی، ســبدی اســت که سهم 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها در آن،  ۲۴ درصد است. 

پس عددی که بــرای خوراکی ها و آشــامیدنی ها 
استخراج کرده ایم، براســاس بانک اطالعاتِی قابل 
استناِد بانک مرکزی، ۲۴ درصد سبد معاش حداقلی 

است و کل سبد براساس این درصد تعیین می شود.
به گفته این فعال کارگری، عددی که به دســت 
می آید خیلی بیشــتر از دو میلیون و ششــصد و 
چهل هــزار تومانی اســت که کارفرمایــان اعالم 

کرده اند.
او ادامه می دهد: کارفرمایان ســهم خوراکی ها 
برای خانوار ۳.۳ نفــری را  ۲۵.9 درصد می دانند،  
ما کارگری ها می گوییم ۲۴ درصد؛ این هم تفاوت 
کمی نیســت. این اختالف درصد باعث می شــود 
فاصله ســبد ما نمایندگان کارگری با سبدی که 
کارفرمایان قبول دارند،  دویست هزار تومان باشد 

که این اختالف،  قابل چشم پوشی نیست.  
اصغر آهنی هــا عضو شــورای عالی کار نماینده 
کارفرمایان در شــورای عالی کار هــم در این باره 
با بیان این که این میزان  درصــد برای خانوار ۳.۳ 
نفری براساس  سال 9۵ اســت،  گفت: این میزان 
 سال گذشــته ۳.۵ نفر بوده است،که براساس آمار 

جدید به ۳.۳ نفر رسیده است.
آهنی ها از تعیین سبد معیشت کارگران در  سال 
9۶ خبر داد و گفت: این میزان برای  ســال جاری 
۲ میلیــون و ۶۴۵ هزار تومان اســت، یعنی هزینه 
مسکن،  بهداشت،  آموزش، خوراکی و آشامیدنی 
مجموعاً مطابق با محاسبات استاندارد عددی بالغ 

بر ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان است.
کارفرمایان قصد دارند از نرخ سبد بکاهند

تفاوت  درصد ســهم خوراکی ها،  تأثیر باالیی در 
نرخ نهایی سبد دارد؛ هرچه سهم خوراکی بیشتر 
باشــد،  رقم نهایی سبد کمتر می شــود و به گفته 
توفیقی،  این همان هدفی اســت کــه کارفرماها 

تعقیب می کنند.  
نماینده کارگری دلیل ناکامی را اختالف بر سر  

درصد ســهم خوراکی ها و آشــامیدنی ها در سبد 
معیشــت می داند و می گوید:   بیــن  درصدی که 
کارفرماها می گویند و درصــدی که ما نمایندگان 
کارگــران قبــول داریــم، فاصله زیادی اســت و 
متأسفانه با هر استدالل و منطق علمی هم که جلو 

رفتیم،  دوستان کارفرمایی نپذیرفتند.
توفیقی، مرجع تصمیم گیــری درمورد  درصد 
سهم خوراکی ها و آشــامیدنی ها را گزارش درآمد 
خانــوار بانک مرکــزی می دانــد و می گوید:  این 
گزارش باید معیار قرار بگیرد؛ غیراز این،  تخلف از 

اصول بدیهی اقتصاد صورت گرفته  است.
باید محاسبات دقیق و علمی باشد

توفیقــی ادامه می دهــد: در جــدول گزارش 
بانک مرکزی،  به صورت کامــاًل علمی و منطقی،  
گروه هــای درآمدی براســاس هزینــه تفکیک 
شده اســت. اگر ســبد حداقلی مِن کارگر در  سال 
گذشــته،  دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار 
تومان تعیین شــده، علیرغم این که باید بپذیریم 
در اکثر اســتان های صنعتی، این مقدار هم کفاف 
هزینه های زندگی را نمی دهد، به خوبی می دانیم 
که کارفرما این پول را بــه مِن کارگر نمی دهد و ما 
هم توقع نداریم ظرف یک یا دوسال این دستمزد 
را پرداخت کند؛ امــا وقتی داریم محاســبات به 
روزرسانی سبد را برای  سال آینده انجام می دهیم 
نباید به این موضوع فکر کنیم؛ باید محاســبات را 

دقیق و مستدل انجام دهیم.
در  ســال جاری کارگری کــه 1.۳ اوالد دارد،  با 
مزایا و حق مســکن و حق اوالد، حدود یک میلیون 
و دویست هزار تومان دریافتی دارد؛ به گفته توفیقی 
کارفرمایان می خواهند یک میلیون و دویست هزار 
تومان را ضرب در دوازده کنند و بعد ببینند کجای 
جــدول گروه های درآمــدِی بانک مرکــزی قرار 
می گیرد و به این ترتیب سهم خوراکی ها را استخراج 

کنند.

هزینه سبد معیشت یک خانوار 3/3نفری،  ۲میلیون و ۶۴۵هزار تومان اعالم شد

سبقت هزینه از مزد
 میزان افزایش حقوق کارگران بین  110 تا ۲0۵ هزار تومان خواهد بود  
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به گزارش روابط عمومی شــرکت انتقــال داده های 
آســیاتک ، بر اســاس نتایج حاصل ازهشــتمین دوره 
ارزیابی رتبه بنــدی و انتخاب اپراتور برتر ســال 1۳9۶ 
ســازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی، شــرکت 
آسیاتک برای ســومین بار پیاپی و چهارمین بار در دهه 
90 موفق به کسب رتبه اول و دریافت گواهینامه ۴ستاره 

گردید.
محمد علی یوســفی زاده مدیر عامل شرکت آسیاتک 
در این باره گفت: شرکت آســیاتک از چند سال گذشته 

تا کنون، توســعه کیفیــت و حرکت در مســیر تعالی و 
ســرآمدی را هدف اصلی خود قرار داده است. وی افزود: 
بر همین اساس و بر خالف ســازمان های سنتی که تنها 
یک واحــد در مجموعــه آن ها متولی ارتقــاء و  کنترل 
کیفیت اســت، با تمرکز بر مدل های بین المللی کیفی 
و نشــر کیفیت به عنوان جزء الینفک فرآیندهای کاری 
آسیاتک و همچنین استفاده از خودکنترلی و پایش های 
مکرر و منظم دوره ای، کلیه الیه های ســازمان با مقوله 

افزایش بهره وری عجین شدند.

گفتنی اســت تقدیرنامه آسیاتک همزمان با اختتامیه 
جشــنواره ملی فاوا و اعطــای جوایز شــهید رجایی و 
همزمان با 1۴1 امین ســالگرد تاسیس وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات توســط محمد جواد آذری جهرمی، 
مقام وزارت، نصراهلل جهانگرد معاون فناوری و نوآوری و 
جمعی از مسئولین عالی رتبه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اهداء شــده و این شرکت برای چهارمین بار در 
دهه 90  )سال های 1۳9۲، 1۳9۴، 1۳9۵ و 1۳9۶( به 

عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور معرفی شد.

هت تریک کیفی آسیاتک در ارزیابی مدل CRA  سازمان تنظیم مقررات
ویژه

حداقل دستمزد در سال 97)میلیون تومان(میزان افزایش )هزار تومان(درصد افزایش 
1.0۴1 111.۵91 1۲ درصد 
1۳1۲0.8911.0۵0 درصد 
1۴1۳0.1901.0۶0 درصد 
1۵1۳9.۴891.0۶9 درصد 
1۶1۴8.7881.078 درصد 
171۵8.0881.088 درصد 
181۶7.۳871.097 درصد 
1917۶.۶8۶1.10۶ درصد 
۲018۵.98۶1.11۵ درصد 

یادداشت

قادر شــادی وند - کارشناس انرژی| صنعت 
پتروشیمی کشــور ازجمله صنایعی اســت که در 
سال های گذشته و با کاهش تحریم های بین المللی 
ضمن بازیابی ظرفیت های پیشین تولید و صادرات، 
توانسته است به موفقیت هایی در توسعه ظرفیت تولید 

نیز دست یابد. 
در دو  سال گذشته یکی از راهبردهای این صنعت، 
تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه کاره در قالب برنامه  
ملی اقتصــاد مقاومتی بوده که ایــن مهم با جدیت 
دنبال شــده و انتظار می رود در انتهای  سال 1۳9۶ با 
افزوده شــدن بیش از 1۲ میلیون تن ظرفیت جدید 
تولید، درمجموع ظرفیت تولیــد این صنعت بالغ بر 

7۲ میلیون تن افزایش یابد.
به عبارتــی دیگر صنعــت پتروشــیمی ازجمله 
بخش هایی اســت که علی رغم همه محدودیت ها با 
افزایش صادرات محصوالت پتروشــیمی در راستای 
تحقق سیاست های کالن نظام )از جمله اهداف برنامه 
ملي اقتصاد مقاومتی( عملکرد قابل دفاعی دارد. این 
صنعت در بدترین شرایط هم توانسته ساالنه بالغ بر 
10 میلیارد دالر درآمد صادراتی نصیب کشور کند و از 
این حیث بعد از صادرات نفت خام از اصلی ترین منابع 

درآمد ارزی کشور است. 
در عین حال و با وجود تمامی دســتاوردها به نظر 
می رســد صنعت پتروشــیمی کشــور درخصوص 
ترکیب سبد محصوالت صادراتی به سیاست گذاری 

جدی تری نیازمند است. 
دولت بــه دلیل جایگاه ویژه صنعت پتروشــیمي 
در بخش صــادرات، حمایت هاي ویــژه ای از صنایع 
فعال در این صنعت )به ویژه بخش باالدســتی آن( به 
عمل می آورد کــه از آن جمله باید به تخفیف در نرخ 
خوراک های دریافتی و اعمال معافیت های صادراتی 

اشاره کرد.
این حمایت ها اما در زمینه بهینه سازی ترکیب گروه 
محصوالت در سبد صادرات محصوالت پتروشیمی 
)بر مبنــای ارزش افزوده بیشــتر( اثرگــذاري کافي 
نداشته است. با نگاهی دقیق تر به ترکیب محصوالت 
صادراتی شاید بتوان اظهار داشــت که صادرات این 
صنعت در برخی موارد تا حدودی در قالب خام فروشی 
قرار می گیرد که البته با سیاست های اقتصاد مقاومتی 
نیز فاصله دارد. دقیقا به همین خاطر است که اخیرا 

تالش هایي از جانب وزارت نفت بر لزوم تغییر پارادایم 
موجود مشاهده شده است.

در  ســال 1۳9۵ میــزان صــادرات محصــوالت 
پتروشیمی کشــور بیش از ۲0 میلیون تن بوده که از 
این میزان گروه »محصوالت مواد شــیمیایی پایه« 
و »ســوخت-خوراک«به ترتیب بــا ۳۴ و ۳۳ درصد 
بیشترین سهم را از صادرات محصوالت پتروشیمی 

داشته است.
این دو گروه محصول که خود به عنوان مواد اولیه و 
خوراک صنایع پایین دستی پتروشیمی و دیگر صنایع 
هستند، درمجموع بیش از ۶۶ درصد حجم صادرات 
محصوالت پتروشیمی کشــور را به خود اختصاص 

می دهند که به نوعی خام فروشی محسوب مي شود.
این در حالی است که »مواد شیمیایی پایه« و »مواد 
گروه خوراک- سوخت« بعد از گروه محصوالت کود 
و سموم در زمره  کم ارزش ترین محصوالت صادراتی 

پتروشیمی در  سال 1۳9۵ بوده اند.
در  ســال مزبور ارزش صادراتی هر تــن مواد پایه 
شیمیایی به  طور متوسط برابر با ۳۶0 دالر بوده و این 
در حالی است که ارزش صادرات یک تن محصوالت 
پلیمری در این  ســال بالغ بر 1100دالر برآورد شده 

است.
دالیل متعددی برای عدم توسعه صنایع پایین دستی 
پتروشیمی در کشــور و ایجاد ظرفیت جذب داخلی 
محصوالت تولیدی باالدســت این صنعت قابل ذکر 
اســت. اما شــاه بیت آنها »عدم اتخاذ سیاست های 
هدفمند در راستای توســعه صنایع داخلی« است؛ 
موضوعــی کــه اتفاقــا برخــالف »محدودیت« و 
»عدم امکان نقش آفرینی و ســرمایه گذاری دولت در 
صنعت پتروشیمی« به  طور کامل در اختیار دولت بوده 
و این روزها به عنوان یکي از دغدغه ها ی اصلي وزارت 

نفت مورد توجه این وزارتخانه قرار گرفته است. 
دولت در دهه های گذشــته با اتخاذ سیاست های 
تشــویقی و تخفیفی ازجمله معافیت های مالیاتی و 
صادراتی و تخفیف در نرخ خــوراک مورد نیاز، عمال 
صنعت پتروشیمی را در بخش باالدستی آن به میزان 
مطلوبی توســعه داده که حرکتی اصولی و منطقی و 

قابل تقدیر است.
 بــا وجود ایــن اصــالح و جهت دهی بــه برخی 
سیاســت های قبلــی اجتناب ناپذیر اســت. وزارت 

نفت به  عنوان نماینده دولت در صنعت پتروشــیمي 
در ســال های گذشــته با اصالح برخــی رویه های 
موجود )مثال در زمینــه نرخ های خوراک تحویلی به 
مجتمع های پتروشــیمی و یا بازنگری در طرح هایی 
که توجیه بــازار و اقتصاد ندارنــد و همچنین اعمال 
مشوق های الزم به توسعه صنایع پایین دست( در این 

زمینه گام هایی برداشته است. 
حمایت هاي دولت از بخش پتروشیمي در سال هاي 
گذشته تنها متوجه بخش باالدستی این صنعت بوده 
که آن هــم به دلیل عدم توان بــازار داخلی در جذب 
محصوالت تولید شده، عمال حجم عمده ای از تولیدات 

خود را به بازارهای صادراتی اختصاص می دهد. 
به  طور کلی اعطــای یارانه ســوخت و خوراک و 
حمایت های صادراتی به بخش پتروشیمی به دلیل 
توجه این صنعت به بازارهای خارجی و عدم اهتمام به 
توسعه بازار پایین دست داخلی، به نوعی عدم تخصیص 
مناسب یارانه تلقی می شود که به جای مشارکت در 
توســعه اقتصاد داخلی، عمال نصیب بازارهای رقیب 

صادراتی می شود. 
به عبارت دیگر، گروه محصوالت پایه پتروشیمی 
که با حمایت هــای مختلف تولید می شــود، بدون 
ایفای نقش موثر در توســعه صنعت داخلی و ایجاد 

ارزش افزوده بیشتر راهی بازارهای صادراتی می شود. 
در این میان توقع چشم پوشــی سرمایه گذاران 
بخش خصوصی صنعــت پتروشــیمی از منافع 
شخصی و حرکت در راستای منافع اقتصاد داخلی 
شاید اندکی غیر منطقی باشد؛ اما از سیاست گذار 
انتظار می رود تا با اتخاذ سیاســت های مناســب و 
اصالح قوانین موجود، حضور در بازار پایین دســت 
داخلی را برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی 

جذاب تر کند. 
بدیهی است نخســتین گام در ایجاد تغییر در این 
رویه، تسریع حمایت ها به بخش پایین دستي صنعت 
پتروشیمي است و در این مســیر کاهش حمایت از 
صادرات مواد پایه پتروشیمي و اتخاذ راهبرد »صادرات 
محصوالت نهایی« کارگشــا خواهد بود. وزارت نفت 
و شــرکت ملي صنایع پتروشــیمي در همین راستا 
راهبردها و اقداماتي را اتخاذ کرده اســت که شــرط 
توفیق آن حمایت تمامــی ارکان دولت و همچنین 

بخش های کارفرمایی در رفع موانع فراسازمانی است.

نگاهی به دستاوردها و انتظارات صنعت پتروشیمی ایران
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