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گشت نامحسوس در بازار دالر 

جو انتظامی در حالی بر بازار ارز مسلط است 
برخی  ارزی  تعهد  برداشتن  از  زمزمه هایی  که 
چنین  اگر  می رسد.  گوش  به  صادرکنندگان 
بازار  به  صادراتی  ارز های  این  دهد  رخ  اتفاقی 
آزاد راه پیدا خواهند کرد.کاهش شنبه در بازار 
ارز، روز یکشنبه متوقف شد. دالر هرات که در 
معامالت پشت خطی شنبه شب تا ۳۸ هزار و 
۵۰۰ تومان پایین آمده بود، در این حد حمایت 
شد و یکشنبه کار خودش را در ۳۹ هزار و ۲۰۰ 
تومان شروع کرد و تا ۴۰ هزار و ۸۰۰ تومان هم 
باال رفت. در نهایت هم روز را با ۴۰ هزار و ۱۵۰ 

تومان به پایان رساند.
به گزارش اکو ایران ، یکسری از معامله گران 
با اشاره به ریزش ۵۰۰۰ تومانی هرات از سقف 
روز  باالی  به  رو  برگشت  و  خودش  تاریخی 
یکشنبه معتقدند که این برگشت می تواند پولبک 
۵۰ درصدی ریزش باشد. به همین خاطر هم 
می گفتند باید به ناحیه ۴۰ هزار و ۸۰۰ تا ۴۱ هزار 
هرات دقت کرد. درباره آینده بازار، معامله گران 
تصور می کنند اگر هرات دو کف ۴۰ و ۳۸ هزار 
و ۵۰۰ تومان را از دست بدهد دوباره وارد روند 
و  ببیند  می تواند کف جدید  و  می شود  نزولی 
نزولی  روند  از  بماند  تومان  باالی ۴۰ هزار  اگر 
صرف نظر کرده است.گروهی هم معتقدند که 
نرخ هرات در حوالی ۴۰ هزار تومان رنج می شود 
و با خبر سفر گروسی به ایران شروع به کاهش 

مجدد می کند.
فضای هیجانی در بازار دالر

باتوجه به جو رفت و برگشتی نرخ که در بازار 
است، هرکس سازی می زند و بسته به جایگاهی 
که دارد سیگنال می دهد. معامله گران قدیمی 
هم می گویند که همه تحلیلگر شده اند و جو را 
هیجانی تر می کنند.آن ها توصیه می کردند که در 
این فضا باید نظاره گر بود و این بازار جای هول 

کردن و هول شدن نیست.
روز مهم بازار ارز

مهمی  روز  را  دوشنبه  معامله گران  اغلب 
می دانند و می گویند روند این روز می تواند جهت 
بازار را تعیین کند. این معامله گران معتقدند که 
احتمال اختالل نت و خارج شدن چارت از دست 
تحلیلگران وجود دارد؛ البته این گمانه زنی است 

و امیدوارند که اینگونه نباشد.
مُفت بری در بازار

بازار طوری است که  در مجموع هم فضای 
خریدار به سختی پیدا می شود و اغلب کسانی 
به  کنند  ارزان خری  می خواهند  می خرند،  که 
همین خاطر هم اختالف خرید و فروش باالست.
نرخ  که  شده  موجب  خریدار  نبود  همچنین، 
باشد و حتی  فاصله داشته  بازار  نرخ  از  کانال 

نرخ ها خیلی متنوع تر شوند.
چرا خریدار در بازار نیست؟

بخاطر  دوم  و  انتظامی  جو  بخاطر  نخست 
قبل  مثل  دیگر  معامله گران  حساب.  بستن 
از هرکسی دالر نمی خرند و قبل از خرید روزه 
شک دار می گیرند.در بازار یکشنبه معامله گران 
می گویند شاهد یک پدیده جدید هستیم؛ گشت 
نامحسوس. آن ها معتقدند یکسری ها هستند 
که در قالب خریدار یا فروشنده به بازار می آیند 
و کار آن ها در اصل، شناسایی است. همچنین 
می گویند این دسته از افراد حتی به صرافی ها 
هم سر می زنند.باتوجه به حذف نرخ توافقی هم 
نرخ روی تابلو صرافی ها خیلی متنوع شده است. 
دالر روی تابلو از ۳۷ هزار بود تا ۳۸ هزار، و یورو 

از ۳۸ هزار و ۵۰۰ تا ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان.
حباب سکه امامی چقدر شد؟

حباب سکه امامی که در روز شنبه زیر سه 
میلیون آمده بود در معامالت یکشنبه دوباره با 
رشد ۵۰۰ هزار تومانی به سه میلیون برگشت.
نکته بازار این بود که معامله گران می گویند سکه 
رفاه در ۱۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان صف خرید 
و ۵۰۰ هزار  میلیون  اینکه در ۱۹  و جالب  بود 

تومان بسته شد.
دالر توافقی حذف می شود؟

صحبت های  هم  توافقی  دالر  حذف  درباره 
یکسری ها  داشت.  وجود  بازار  در  متنوعی 
می گویند از آنجایی که حجم فروش صرافی ها 
محدود است، بازارساز نمی تواند این کار را انجام 
دهد که در نرخ آزاد، هرچقدر دالر بخواهند به 
متقاضی دهد و خود همین هم باعث می شود 

که دوباره بازار آزاد راه خودش را برود.

تحقق ۱۰۲ درصدی سود بانک سینا 

بانک سینا توانسته در نه ماهه ابتدایی سال 
جاری از اهداف تعیین شده پیشی بگیرد و ۱۰۲ 

درصد سود را محقق سازد.
سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  بر  بنا 
وضعیت عملکرد این بانک در حوزه سود )زیان( 
در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
طوری  به  بوده  درصدی  رشد هشت  از  حاکی 
که از رقم پنج هزار و ۳۰۲ میلیارد ریال به رقم 
تحقق  و  رسیده  ریال  میلیارد   ۷۱۱ و  هزار  پنج 
۱۰۲ درصدی اهداف تعیین شده آذرماه را نشان 

می دهد.
همچنین گزارش عملکرد بانک سینا منتهی به 
پایان آذرماه ۱۴۰۱ نشان می دهد درآمدهای این 
بانک طی بازه زمانی مذکور مبلغ ۶۲ هزار و ۲۸۱ 
میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته ۳۲ درصد رشد را نشان می دهد.

عرضه اوراق گواهی سپرده عام با 
نرخ ۲۳ درصد

ملل اعتباری  موسسه   در 
اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد 
ساالنه در شعب موسسه اعتباری ملل عرضه 

می گردد .
اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ملل: این موسسه بر اساس مجوز بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اوراق گواهی سپرده عام 
با نرخ ۲۳ درصد را در کلیه شعب عرضه می 

نماید. 
اشخاص  به  صرفاً  اوراق  این  است  گفتنی 
حقیقی باالی ۱۸ سال ارائه می شود و پرداخت 
سود آن به صورت ماهانه و معاف از مالیات و 
قابل بازخرید پیش از سررسید پس از گذشت 

یک ماه می باشد.

انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 
۲۳ درصد در بانک آینده

شرایط  ج.ا.ایران،  مرکزی  بانک  ابالغ  پی  در 
ویژه  مدت دار،  سپرده  گواهی  اوراق  انتشار 

سرمایه گذاری )عام( در بانک آینده اعالم شد.
این اوراق با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد 

ساالنه منتشر می شود.
مدت این اوراق، حداکثر یک ساله بوده و عرضه 
اولیه آن در بازار پول )از طریق سیستم متمرکز 
داخلی بانک ها( و بازار سرمایه )با مجوز بانک 
سرمایه(،  بازار  قوانین  تابع  و  ج.ا.ایران  مرکزی 
صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی باالی ۱۸ سال، 

امکان پذیر است.

بر اساس برآوردها نرخ فقر یک خانوار ۴نفره در 
در  و  تومان  ۵۴۱هزار  و  ۴میلیون  برابر   ۱۴۰۰ سال 
سال ۱۴۰۱ برای کل کشور و تهران به ترتیب برابر 
۷.۷ و ۱۴.۷ میلیون تومان است. به گزارش  روابط 
عمومی وزارت کار، در جدیدترین گزارش از مجموعه 
توسط   ۱۴۰۰ سال  در  فقر  پایش  فقر،  گزارش های 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.
برآورد ها نشان می دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته 
و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه 
رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و 
چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و 

۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.
شایان ذکر است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر 
بر اساس آخرین داده های موجود، برای سال ۱۴۰۰ 
بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد ها 
به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ 
میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ 
میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و 
سه نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ 

و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می شود.
پس از از دست رفتن حدود ۱ میلیون شغل در 
سال ۱۳۹۹ به واسطه ی کرونا و رشد بسیار منفی 
بخش خدمات، در سال ۱۴۰۰ برخی از مشاغل احیا 
درصدی  مثبت ۴.۵  رشد  موضوع  همین  و  شدند 
بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ را به همراه داشت. در 
کنار آن نیز تعداد شاغالن در حدود ۱۸۵ هزار نفر در 
سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

به نوشته ایلنا، در این گزارش آمده است: سال 
۱۴۰۰ با تورم باال آغاز شد اما در ماه های انتهایی سال 
روند کاهشی داشت. با این حال با وجود کاهش 
تورم در سال ۱۴۰۰ همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران 
بسیار باالتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و 

اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد.
برآوردها نشان می دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته 
و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه 
رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و 
چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون 
است  ذکر  شایان  بود.  خواهد  تومان  هزار   ۵۴۱ و 
که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین 
داده های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر 
برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط 
در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای 
خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. 
این عدد برای خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر 
تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون 

تومان برآورد می شود.
رشد گروه صنعت

پس از دست رفتن حدود ۱ میلیون شغل در سال 
۱۳۹۹ به واسطه ی کرونا و رشد بسیار منفی بخش 
خدمات، در سال ۱۴۰۰ برخی از مشاغل احیا شدند 
بخش  مثبت ۴.۵ درصدی  رشد  موضوع  و همین 
خدمات در سال ۱۴۰۰ را به همراه داشت. در کنار آن 
نیز تعداد شاغالن در حدود ۱۸۵ هزار نفر در سال 
۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. عالوه 
بر بخش خدمات گروه صنعت که شامل استخراج 
نفت و گاز طبیعی نیز می شود در سال ۱۴۰۰ رشد 
داشته و در مجموع به جز بخش کشاورزی، سایر 
بخش ها )خدمات و صنعت و معدن( در سال ۱۴۰۰ 
تولید  تا  باعث شده  این موضوع  و  رشد داشته اند 
ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.۳ درصدی 
را تجربه کند. بنابراین تورم نسبتا کمتر سال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی مثبت )در کنار 

رشد اقتصادی تقریبا ۱ درصدی سال ۱۳۹۹( و ایجاد 
۱۸۵ هزار شغل در مقابل کاهش ۱ میلیون شغل در 
سال ۱۳۹۹، باعث شده تا از روندهای اقتصاد کالن 
انتظار بهبود نسبی ) و نه قابل توجه( در وضعیت 
معیشت خانوار وجود داشته باشد. در کنار داده های 
اقتصاد کالن که بهبود نسبی در وضعیت را نشان 
می دهد، بررسی داده های خرد یعنی در سطح خانوار 
نیز بهبود معیشت متوسط ایرانیان را تأیید می کند. 

هزینه ی سرانه به قیمت های حقیقی در سال ۱۴۰۰ 
نسبت  خانوار  درآمد  و  هزینه  داده های  اساس  بر 
به سال ۱۳۹۹ در حدود ۷.۷ درصد رشد را نشان 
می دهد. یعنی مصرف حقیقی خانوار در سال ۱۴۰۰ 
می تواند  که  یافته  افزایش   ۱۳۹۹ سال  به  نسبت 
باشد.  رفاهی  در وضعیت  اندک  افزایش  از  ناشی 
همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی نرخ فقر 
که سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن 
از حدود ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۰ درصد 
در سال ۱۴۰۰ برسد و جمعیت فقرا با حدود ۷۰۰ هزار 

نفر کاهش به زیر ۲۶ میلیون نفر برسد.
کاهش مصرف پروتئین در کشور 

همچنین در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه ی متوسط 
کشوری با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال 
۱۳۹۹، به میزان حدود یک میلیون و هفتصد هزار 
تومان رسیده است. براساس داده های هزینه درآمد 
خانوار میتوان میزان کالری و سرانه مصرف گروه های 
غذایی را نیز محاسبه نمود. کالری دریافتی از سال 
نزولی داشته و میانه ی کالری  به بعد روند   ۱۳۹۰
دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین تر از مقدار مورد 
نیاز است. در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی کالری دریافتی 
میزان  است.  مانده  ثابت  تقریبا  و  شده  متوقف 
مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال 

۱۳۹۹ افزایش داشته است، بطوریکه بطور متوسط 
سرانه مصرف گوشت قرمز خانوار ۱۴ درصد افزایش 
داشته است. اما روند مصرف گوشت سفید )گوشت 
مرغ و ماهی(، بیانگر کاهش مصرف آن توسط خانوار 
دهک های  مصرف  تغییر  عدم  و  درآمد  کم  دهک 

پردرآمد می باشد.
کاهش محسوس مصرف کاالهای اساسی در 

خانواده ها 
بطور کلی نکته قابل توجه در مقادیر سرانه مصرف 
کاالهای اساسی میزان درصد کاهش این گروه های 
با  درآمد،  کم  خانوار  که  طوری  به  است،  غذایی 
کاهش  به  ناچار  خوراکی  گروه های  تورم  به  توجه 
بیشتر مصرف کاالهای مذکور شده اند و همچنین در 
مجموع بررسی کالری دریافتی و همینطور مصرف 
کاالی اساسی، تقریبا ثبات بین دو سال ۱۳۹۹ و 
کاالهای  برخی  در  نشان می دهد. هرچند  را   ۱۴۰۰
اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش 
یافته است. اگر چه در سال ۱۴۰۰ وضعیت رفاهی 
بهبود  اما  یافته،  بهبود  متوسط  بطور  جامعه  کل 
محسوسی در میزان رفاه گروه های پایین درآمدی به 

وجود نیامده است.
رشد حقیقی هزینه )درآمد( کمتر از متوسط کشور 
برای دهک  های اول و سوم و رشد اسمی هزینه های 
خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر، 
نشانه هایی از عدم بهبود وضعیت رفاهی دهک های 
کم درآمد جامعه در سال ۱۴۰۰ می باشد، بطوریکه 
نرخ فقر، شکاف  اندک در میزان  با وجود کاهش 
فقر نسبت به سال ۱۳۹۹ تا حدودی افزایش داشته 

است.
با رفع محدودیت های کرونا و کاهش رکود ناشی 
از آن در سال ۱۴۰۰، بسیاری از اصناف و مشاغل 

آسیب دیده از شوک حاصل از این بیماری، همچون 
سالن های سینما، تئاتر، آژانس های  مسافرتی و مراکز 
تفریحی ورزشی مجددا احیاء و شاهد رشد مثبت 
در ارزش حقیقی تراکنش های این اصناف بوده ایم و 
همچنین مشاغل بخش خدمات که بیشترین آسیب 
را با شیوع کرونا و کاهش روابط اجتماعی متحمل 
درصدی   ۴.۵ رشد  با   ۱۴۰۰ سال  در  بودند،  شده 

توانسته اند مجددا بازار خود را بدست آورد.
گزارش تازه البته در حالی منتشر می شود که در 
نهایت روایت جدید مرکز آمار از تورم آبان نشان 
مصرفی  سبد  برای  پایین  دهک های  که  می دهد 
خانوار های خود ناگزیر هزینه بیشتری نسبت به 
آبان سال گذشته پرداخت کرده اند و تورم نقطه ای 
این  است.اما  ۴۸.۱ درصد رسیده  به  امسال  آبان 
افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار ها با توجه به 
ترکیب خاص آن، برای دهک های مختلف جامعه 
نقطه ای  تورم  به طوری که  است،  متفاوت  ایران 
کمترین  با  ایرانیان  ۱۰ درصد  که  اول  برای دهک 
عدد  این  اما  بوده،  درصد   ۵۶.۲ هستند،  هزینه 
است. شده  اعالم  درصد   ۴۳.۱ دهم  دهک  برای 

رشد قیمت ها در ماه آبان که به عنوان تورم ماهانه 
بوده  درصد   ۱.۸ اول  دهک  برای  می شود،  اعالم 
است و برای دهک دهم ۲.۵ درصد. سهم جدی تر 
پایین  دهک های  مصرفی  سبد  در  خوراکی ها 
این گروه کاالیی در  درآمدی و جهش قیمتی که 
حوالی خرداد تجربه کرد، باعث شده در مجموع 
باشد،  بیشتر  پایین  دهک های  برای  ساالنه  تورم 
سایر  حاال  خوراکی ها،  قیمت  افزایش  از  پس  اما 
که  دارند  بیشتری  ماهانه  تورم  کاالیی  گروه های 
باعث شده تورم ماهانه دهک های باالیی بیشتر از 

دهک های پایینی باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به گزارشی که در تاریخ ۱۰ 
دی ماه سال جاری با عنوان »الیحه بودجه ۱۴۰۲ روی هوا« توسط 
روزنامه ابتکار منتشر شده است ، جوابیه ای را برای تحریریه روزنامه 

ارسال کرده است که مشروح آن را در ادامه می خوانیم

برادر ارجمند، جناب آقای وکیلی
مدیرمسئول محترم روزنامه ابتکار

با سالم و احترام؛
گزارشی با عنوان: الیحه بودجه ۱۴۰۲ روی هوا!، مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۱ 
در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون 
مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور 
فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر 

ذیل دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
دالیل سه گانه تأخیر در ارسال الیحه بودجه / تالش کم نظیر دولت 

برای تدوین دو الیحه مهم و هم زمان
با وجود آماده بودن الیحه بودجه ۱۴۰۲ در زمان قانونی اما زمان بر 
مجمع  در  توسعه  هفتم  برنامه  کلی  سیاست های  بررسی  بودن 
تشخیص نظام، ضرورت هماهنگی الیحه بودجه با برنامه هفتم، 
و مصوبه جدید مجلس مبنی بر دومرحله ای شدن بررسی الیحه 
بودجه از دالیل اصلی تأخیر در ارسال الیحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس 
و  توسعه  هفتم  برنامه  الیحه  تدوین  به ضرورت  توجه  با  است. 
نظر به اینکه سیاست های کلی برنامه مدت زمان زیادی در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و اصالح قرار گرفت، لذا دولت 
می بایست الیحه بودجه سال آتی را با این سیاست ها هماهنگ 
می نمود. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس طرح اصالح مواد )۱۸۰( و 
)۱۸۲( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی را به صورت دوفوریتی 
تصویب نموده اند که بر اساس این طرح، نحوه تدوین و ارائه لوایح 
بودجه سنواتی به مجلس تغییر خواهد نمود و الیحه بودجه در دو 
مرحله مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، لذا با توجه به اینکه دولت 
خود را برای اجرای طرح مذکور در صورت تأیید شورای نگهبان نیز 
آماده نموده بود، ایجاد تأخیر در ارائه الیحه اجتناب ناپذیر می نمود.

با توجه به اینکه فرایند تدوین الیحه برنامه هفتم نیز به به طور 
بودجه کشور در جریان  و  برنامه  موازی و هم زمان در سازمان 
است، لذا می بایست هماهنگی الزم بین دو الیحه مذکور نیز ایجاد 
شود به نحوی  که الیحه برنامه هفتم به بلوغ نسبی رسیده تا بتواند 
اثرگذاری الزم بر الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ را داشته باشد، به همین 
اختصاص  به خود  را  بیشتری  زمان  بودجه  تدوین الیحه  منظور 

خواهد داد.
مرکز اطالع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل

وزارت رفاه جدیدترین آمار خط فقر را منتشر کرد

وایت آمار رسمی خط فقر ۱۵ میلیون تومانی به ر
در جدیدترین گزارش از مجموعه گزارش های فقر، پایش فقر در سال ۱۴۰۰ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. بر اساس این گزارش خط 
فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان 

است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می شود. 

تدوین برنامه هفتم توسعه در جریان استپاسخی به یک گزارش

گزارش تازه البته 
در حالی منتشر 
می شود که در 

نهایت روایت 
جدید مرکز آمار 

از تورم آبان 
نشان می دهد 
که دهک های 

پایین برای 
سبد مصرفی 

خانوار های خود 
ناگزیر هزینه 

بیشتری نسبت 
به آبان سال 

گذشته پرداخت 
کرده اند و تورم 

نقطه ای آبان 
امسال به 4۸.1 
درصد رسیده 

است

هوا سرد است؛ اما بحث حقوق و دستمزد داغ. در حالی که دعوای 
پینگ پنگی دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۲ باال گرفته، اطالعاتی که 
از مهم ترین سند دخل و خرج دولت به بیرون درز کرده، از حقوق هم 
خبری دارد؛ احتماال هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان. به دنبال 
همین اخبار، اولین گمانه زنی درباره دستمزد کارگران مطرح شده است؛ 
اینکه حداقل مزد کارگری از کف حقوق کارمندان فراتر نخواهد رفت. 
به گزارش تجارت نیوز همین موضوع نیز واکنش تند فعاالن کارگری 
را به دنبال داشته است. خواسته آن ها هم با استناد به تازه ترین آمار 
رسمی خط فقر در سال ۱۴۰۰ مطرح شده است. خط فقر مطلق نشان 
از این دارد که چه میزان درآمد برای تامین حداقل نیاز های اساسی 

زندگی نیاز است.
بر همین مبنا، ۳۰ درصد از مردم ایران یا ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار 
روستایی  مناطق  در  فقر  نرخ  البته  فقر مطلق هستند.  دچار  نفر 
اقتصاددانان  آمار،  این  از  جدای  می کند.  عبور  هم  درصد   ۳۵ از 
می گویند ۳۰ درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی 
دچار شده اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی 
برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی 

خانوار خواهد بود.
دعوا بر سر الیحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان 
اقتصادی پیش بینی کرده بودند که الیحه بودجه ۱۴۰۲ در موعد مقرر 
یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی شود، این پیش بینی هم درست 

اینکه  تا  از راه رسید و خبری از الیحه نشد.  از آب درآمد و دی ماه 
خبر هایی در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت که نشان از این داشت 
که الیحه بودجه در پنجم دی ماه طی ارسال نامه ای به مجلس فرستاده 
شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از 

این موضوع ابراز بی اطالعی کردند.
با این حال، آنچه عجیب است، ارسال مهم ترین سند مالی دولت به 
بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار 
برخی از روسای دولت در دوره های پیشین است؛ برای مثال دست رد 
روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات الیحه بودجه. اما حاال 
یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم الیحه 
بودجه را اعالم وصول نمی کنیم.در مقابل، سازمان برنامه و بودجه 
می گوید برنامه هفتم در هرازتوی بررسی و تصویب در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گرفتار آمده بود و به همین علت سیاست ها بسیار دیر 

ابالغ شد.
در این هیاهو، اطالعاتی هم از بودجه ۱۴۰۲ به بیرون درز کرده است. 
همین هفته قبل بود که یک رسانه مدعی شد دولت برای سال آینده 

کف حقوق کارمندان را هفت میلیون تومان در نظر گرفته است.
این درحالی است که در بودجه ۱۴۰۱ حداقل حقوق کارمندان دولت 
حدود پنج میلیون تومان بوده است. همین خبر کافی بود تا اولین 
گمانه زنی درباره دستمزد کارگران هم بر سر زبان ها بیفتد؛ حداقل 

دستمزد کارگران از کف حقوق کارمندان فراتر نخواهد رفت.

یک خواسته مهم؛ تورم را مهار کنید
در حالی که نگرانی ها از اینکه حقوق و دستمزد با لحاظ تورم حدود 
۴۵ درصدی اقتصاد ایران پاسخگوی نیاز ها باشد، بسیار بیش از گذشته 
است؛ نگرانی بعدی و مهم دیگر این است که افزایش حقوق به تورم 
بیشتر منجر نشود. موضوعی که حکایت از گرفتار آمدن اقتصاد ایران 
در مارپیچ ارز و تورم دارد. هرچند سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده 
است: »دولت با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در سال ۱۴۰۲ 

حقوق کارکنان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد.«
با اینحال، دولت در سال جاری با کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
میلیارد تومانی دست به گریبان است، هرچند خود مدعی کسری 
پایین تری است. اما همین امر احتمال اینکه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز با 
کسری همراه باشد، تقویت کرده است.همین یک جمله یعنی قرار 
است دولت بازهم به چاپ پول روی بیاورد که نتیجه آن غرق شدن 
عده کثیری از مردم در گرداب تورم است. به همین دلیل اقتصاددانان 
می گویند اگر قرار باشد دولت فقط و فقط یک کار انجام دهد؛ آن مهار 
تورم است تا افزایش حقوق پاسخگوی نیاز باشد و دغدغه بزرگ خانوار 
کم درآمد رفع شود. وگرنه اگر قرار باشد براساس گمانه زنی ها دستمزد از 
هفت میلیون تومان فراتر نرود، با توجه به آخرین رقم خط فقر در سال 
جاری یعنی ۳۲ میلیون تومان برای خانوار دو نفره تهرانی و ۱۵ میلیون 
تومان برای خانوار ساکن در حومه تهران، باید منتظر فقر بیشتر و در 

نتیجه بحران اجتماعی گسترده تر باشیم.

اولین گمانه زنی درباره حقوق کارگران در ۱۴۰۲


