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چرا قیمت چادر نجومی شد؟

مافیایوارداتچادرمشکینفستولیدراگرفتهاست

پارچههای چادری که در بازار به فروش میرسد نشان

زهرا فریدزادگان

میدهد واسطهها ،چادرها را با سودهای بسیار کالن
در بازار عرضه میکنند.

فرهیختگان

روزنامه نگار

ایران با باالترین سرانه مصرف پارچه چادر مشکی،

یکی از بزرگترین مصرفکنندگان این محصول
در جهان به شمار میرود .مصرف چادر مشکی در

چادر مشکی با برندهای خودساخته

پارچه چادر مشکی به  ۱۰رده تقسیم میشود ،دو رده

اولچادرهاییهستندکهالیافخاصداشتهودربازار

farhikhtegan

ایران از تمامی کشورهای مسلمان منطقه همچون

عربستان نیز و قارههای دیگر بیشتر است .با این

باقیمتچندمیلیونتومانیبهفروشمیرسد.میزان

مصرف این جنس از چادرها به حدی نیست که بتوان
برای تولید انبوه آنها سرمایهگذاری کرد .دو گروه آخر،

رویکرد ،تولید پارچه چادر مشکی همواره یکی از

پارچههای بسیار ارزان قیمت و در واقع مشابه آستری

اولویتهای صنعتی در بخش صنایع نساجی و

هستند.اینهاپارچههاییهستندکهبنابهدالیلکیفی

پوشاک کشور بوده است .با وجود این تولید پارچه

یا با هدف فروش در بازارهای ارزان در این رده قرار

چادر مشکی در ایران نیاز مصرفی کشور را تامین

گرفتهاند اما در کشور مصرف چندانی ندارند .از رده

نمیکند .در سالهای نهچندان دور کشورهایی

سوم تا هفتم عموما پارچههایی هستند که در ایران

مانند سوئیس ،ژاپن و کره عمده تولیدکنندگان

پرمصرف بوده و با اسمهای تجاری مختلف که معنی

بازار داخلی ایران بودند اما طی سالهای اخیر،

خاصی هم ندارند و توسط تاجر تعیین میشود ،به

تولیدات کشورهای چین ،تایلند ،اندونزی و ویتنام

فروش میرسد .بهعنوان نمونه پارچههایی با برند

نیز پا به بازار پارچه چادر مشکی ایران گذاشت ه اند.

اِلگانس یا دونه طالیی ،عروس کویت و عروس خلیج،

نبود انگیزه سرمایهگذاری در صنعت تولید پارچه

ماهاراجا ،کَ نکَ ن و امثال این برندها .این برندها

چادر مشکی توسط بخش خصوصی واقعی ،قیمت

اسامی واقعی نیستند که برای مثال کارخانه خاصی

تمام شده باالی تولید داخل و عدم رقابتپذیری

درکرهجنوبییاژاپنبهاینناموجودداشتهباشد،بلکه

با پارچههای وارداتی ،قاچاق سازمانیافته ،نبود

معموال تاجران این اسامی را برای پارچهها تعیین و به

دانش و فناوریهای الزم برای تولیداتی که بتواند با
پارچههای وارداتی رقابت کند و عدم حمایت دولت از

تولیدکنندگان داخلی ،مهمترین چالشهایی است
که موجب شده تولید چادر مصرفی زنان ایرانی در

دست تولیدکنندگان خارجی باشد.

یک درصد نیاز کشور تولید میکنیم

تولیدکننده سفارش میکنند تا اسم مورد نظر را روی

تولید پارچه چادر مشکی فعالیت میکنند .تا پیش

ساالنه  26میلیون مترمربع پارچه چادر مشکی

مرینوس» نیز با اختصاص بخشی از خط تولید خود

گفته رئیس انجمن صنایع نساجی کشور این رقم به

بازار چادر مشکی
در قرق مافیای پارچه

 10میلیون مترمربع کاهش یافته است.

پلیاستر(فیالمنت) در ظرافتهای مختلف است.

از سال  ،91دو کارخانه «نایزرین اصفهان» و «ایران

به تولید پارچه چادر مشکی ،بخش قابل توجهی از

طبق آمارهای انجمن صنایع نساجی کشور ،در

نیاز مصرفی کشور را تامین میکردند ،اما خط تولید

بیش از  50میلیون مترمربع است .اگر  15میلیون

اهداف از پیشتعیین شده خود دستیابد ،متوقف

از چادر مشکی استفاده کنند و اگر هر بانوی ایرانی

آن در دست بانک ملت بود ،در سال  88یک بار

حاضر میزان مصرف پارچه چادر مشکی در کشور

نفر از جمعیت کشور به صورت مستمرو غیرمستمر
ساالنه به صورت میانگین دو قواره چادر مشکی

(جمعا  10مترمربع) نیاز داشته باشد ،در نتیجه

پارچه چادر مشکی این دو کارخانه پیش از آنکه به
شد .کارخانه کرپناز کرمانشاه نیز که مالکیت

با تعطیلی مواجه شد .افت تولید این کارخانه به
یکچهارم ظرفیت اسمی خود و عدم امکان نوسازی

نیاز مصرفی کشور به چادر مشکی در سال معادل

کرپناز برای مسئوالن بانک ملت موجب شد تا

حالی است که تنها  10میلیون متر مربع یعنی

واگذار شود.

 75تا  150میلیون مترمربع خواهد بود .این در
حدود یکدرصد از پارچه مورد نیاز برای دوخت
چادر مشکی ،در کشور تولید میشود.

تعطیلی دو کارخانه تولید پارچه
چادر مشکی

در حال حاضر سه کارخانه «یزد بافت»« ،حجاب

شهرکرد» و «کرپناز کرمانشاه» در کشور در بخش

طی قراردادی ،این کارخانه به بخش خصوصی

بودهاند .این در حالی است که در سال  97و طبق

واردات  86میلیون دالری
پارچه چادری

پارچه چادر مشکی تحت زیر فصلهای تعرفه 5407
سنتیک و پارچههای تار و پودباف که از مواد شماره

بوده و به طریق مصنوعی تهیه میشود .از مهمترین

و تحت عنوان پارچههای تار و پودباف از نخ رشتههای

 5404به دست میآید ،وارد و صادر میشود .بر این
اساس ،آمار گمرک نشان میدهد که در سال 97

با این کد تعرفه ،معادل  14هزار و  205تن پارچه
چادر مشکی به ارزش  86میلیون و  538هزار دالر

ظرفیت اسمی تولید پارچه چادر مشکی در کارخانه

معادل چهار هزارو 640تن پارچه چادر مشکی(طبق

مربع و در کارخانه یزد بافت یزد 6 ،میلیون مترمربع

بوده است .به این ترتیب سه کارخانه فعال در حوزه
تولید پارچه چادر مشکی در سال  94قادر به تولید

  جوابیه

کشور شده است .این در حالی است که در سال 97
کد تعرفه  )5407به ارزش  16میلیون و  752هزار
دالر از ایران به کشورهای عراق ،افغانستان ،کانادا،
آلمان ،آذربایجان ،قزاقستان ،ترکمنستان و ژاپن

صادر شده است.

دیسپرس» است که رنگی شیمیایی بر پایه موادآلی

ویژگیها و خصوصیات پارچههای چادر مشکی،

مشکیافزودهاست.هرچندبهگفتهفعاالناینصنعت

حدیبیپایهواساساستکهاگردرکشورکرهجنوبی

و اعطای وامهای پربهره و نبود دانش و فناوری به روز

شناختهمیشودازیکتولیدکنندهبخواهیداسمپارچه

افزایشهزینههایمنابعانرژی،مالیاتبرارزشافزوده

و موانع دیگر باعث شده است که سهم بازار کشور
از تولیدات داخلی روزبهروز کمتر شود .مضاف بر

این ،پارچه چادری محصولی نیست که به سادگی
و با تجربه عادی بتوان آن را تولید کرد .زیرا نیاز به
فرآیندهاوماشینآالتوموادمصرفیخاصخوددارد.
برای اولین بار در خرداد ماه سال  ۹۶استاندارد پارچه
چادر مشکی تدوین و ابالغ شد در حالی که پیش از
آن استانداردی برای این پارچه وجود نداشت .فعاالن

مرغوبیت رنگ آن است .تامین مواد اولیه مورد نیاز

صنعتنساجیمیگوینددرحالحاضردولتتالشی

روی تولیدکنندگان در کشور است .اگرچه برای تولید

نمیکند .از سوی دیگر ،مافیای قدرتمند موجود در

برای تولید پارچه چادر مشکی از جمله موانع پیش

سایر پارچهها ،مواد اولیه مانند نخ یا مواد شیمیایی به

برایسرپانگهداشتنکارخانههایتولیدچادرمشکی
اینبخشموجبشدهتولیدکنندگانتوانمقابلهباآن

صورت تولید داخلی یا وارداتی در بازار موجود است

را نداشته باشند .براساس آماری که مدیرعامل یکی از

اولیهخودندارند،امادرزمینهتولیدپارچهچادرمشکی

است ارزانترین پارچهای که وارد کشور شده ۱/۲دالر

و تولیدکنندگان داخلی مشکلی از بابت تامین مواد

شرکتهای تولیدکننده پارچه چادر مشکی ارائه داده

چنین شرایطی در کشور وجود ندارد .در این میان

و گرانترین آن  ۹/۵دالر قیمت داشته است .متوسط

بر وخامت اوضاع تامین مواد اولیه تولید پارچه چادر

است .این در حالی است که مقایسه این آمار با قیمت

افزایش نرخ ارز و عدم ثبات آن ،طی یک سال اخیر،

قیمت واردات پارچه چادر مشکی نیز  ۳/۲دالر بوده

جوابیهوزارتنفتبهگزارش«فرهیختگان»

روزنامـه «فرهیختـگان» روز دوشـنبه هفتـه جـاری در
گزارشـی تحلیلـی بـه بررسـی عملکـرد شـرکت ملـی نفت

طـی سـالهای اخیـر پرداخـت کـه ایـن گـزارش بـا واکنش

شـرکت ملی نفت مواجه شـد .در این زمینه شـرکت ملی
نفـت جوابیـهای بـه «فرهیختگان» ارسـال کرده که مطابق

بافت و نقش برجسته یا عمقی طبقهبندی کرد.

رنگ مصرفی جهت رنگرزی« ،پلیاستر» و «رنگزای

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد

حجاب شهرکرد و کرپناز کرمانشاه 10 ،میلیون متر

از نظر نقشه و بافت نیز میتوان پارچه چادر مشکی

را بهصورت بافت ساده (تافته) ،کرپ ،کرپناز ،ژاکارد

از کشورهای چین ،امارات متحده عربی و ترکیه وارد

وضعیت تولید پارچه چادر مشکی ،در سال ،94

جنس پا رچه چاد ر مشکی عمد تا ا ز الیا ف

توضیحات«فرهیختگان»

بـا توجـه بـه مطالـب مطرحشـده در جوابیـه شـرکت ملـی

شـده بـود ،همـواره شـرکتهای دولتی رسـانههای جمعی

پیـرو خبـر منعکسشـده مـورخ  1398/04/17آن روزنامـه بـا

عمومی توضیحاتی پیرامون گزارش و در پاسـخ به جوابیه

میکردنـد ،امـا خوشـبختانه بـا مطالبه عمومی که از سـال

3

ملـی نفـت را بخوانید /میانگیـن حقوق کارمندان این مجموعه

در جوابیـه شـرکت ملـی نفـت آمـده اسـت« :روزنامـه

 1397در رسانهها و سطح جامعه شکل گرفت ،نمایندگان

مجلـس بـه موضـوع بودجـه شـرکتهای دولتـی ازجملـه

یکبیسـتم شـرکتهای بینالمللی اسـت ».در این زمینه

نادرسـت حقـوق و دسـتمزد دریافتـی کارکنـان شـرکت

از سـوی محمـد حسـینی ،رئیـس کمیتـه بررسـی بودجـه

مـاده  23قانـون مطبوعات ٬بدون کموکاسـت این جوابیه
در ادامـه منتشـر میشـود.

عنـوان «گـزارش تحلیلـی فرهیختگان از زوایای پنهان شـرکت

 15میلیـون تومـان اسـت» ،ضمن اعالم عـدم تایید آن مطلب،
توضیحاتـی بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع نگارنده و عمـوم مردم
شـریف ایـران ارائـه میگردد.

نفـت ایـران« ،فرهیختـگان» الزم میداند بـرای تنویر افکار

شـرکت ملـی نفت ارائـه دهد.

۱

فرهیختـگان بـا اسـتناد بـه منابـع غیرموثـق و آمـار

ملـی نفـت را بیـن  15تـا  18میلیـون تومـان ذکـر کـرده

 - 1شـرکت ملـی نفـت ایـران بهعنـوان یکـی از بزرگتریـن

اسـت ».در پاسـخ بـه ایـن ادعـای شـرکت ملـی نفـت قابـل

بیکم و کاسـت به حسـاب خزانه و صندوق توسـعه ملی واریز

کمیتـه بررسـی بودجـه شـرکتهای دولتـی در مجلـس

نهادهـای اقتصـادی کشـور تمامـی درآمدهـای نفتـی خـود را

کرده و بودجه مصوب سـاالنه خود را همانند دیگر سـازمانها
از محـل همیـن منابـع دریافت میکند؛ در حالی که خود برای
تامیـن هزینههـای جـاری ،عمرانـی ،فعالیتهـای تولیـدی،

توسـعهای ،نگهداشـت تـوان تولیـد و همچنیـن پرداخـت

بدهیهایشـان بـه بانـک مرکـزی و دیگـر بانکهـا ،بـا مشـکل

مواجه اسـت و سـهم  14/5درصدی از بودجه که جهت توسـعه
و نگهداشـت ایـن صنایـع عظیـم زیربنایـی اختصـاص یافتـه
اسـت ،هیـچگاه تکافـوی جبران ایـن هزینههـا را نخواهد کرد.

شـرکت ملی نفت ایران در این رابطه تالش کرده اسـت تا برای

جبـران هزینههـای خود از سـایر روشهای تامیـن منابع مالی
مانند انتشـار اوراق مشـارکت ارزی و ریالی ،مشـارکت مردمی،

جـذب سـرمایه خارجـی از طـرق ایجـاد جذابیـت در مدلهای
قـراردادی و ...اسـتفاده کند.

ذکر اسـت در دیماه سـال  1397محمد حسـینی ،رئیس
آمـار تفصیلـی بودجـه جـاری شـرکت ملـی نفـت را کـه در
آن بودجـه حقـوق و دسـتمزد شـرکت نیـز درج شـده بـود،

منتشـر کـرد کـه فرهیختـگان هـم بـا اسـتناد بـه همیـن
آمـار و ارقـام و البتـه بـا تطبیـق بودجـه حقـوق و دسـتمزد و

تعـداد کارکنـان شـرکت ملـی نفـت رقـم  15تـا  18میلیون
تومـان را بهعنـوان میانگیـن حقـوق دریافتـی کارکنان این
شـرکت ذکـر کـرده اسـت .در ایـن زمینـه بـا توجه بـه اینکه

متاسـفانه بودجه شـرکتهای دولتی سالها بدون بررسی
در مجلس شـورای اسلامی تصویب میشـد و از این منظر

شـرکتهای دولتـی بـه حیـاط خلـوت سیاسـیون تبدیـل

بـه صنعـت نفـت ،برحسـب پیشبینـی میانگیـن فـروش هـر
بشـکه نفـت خـام در هـر سـال مشـخص میشـود؛ حـال آنکـه

ایـن رقـم طی سـالهای گذشـته نهتنهـا افزایش نیافته اسـت،

از حقـوق و دسـتمزد دریافتـی کارکنـان این شـرکت را

اعلام نکـرده ،بلکـه بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه کارکنان شـرکت

ملـی نفـت در بدتریـن و سـختترین شـرایط اقلیمـی بـه
کشـور خدمـت میکننـد ،اسـتدالل میکند پـس کارکنان

شـرکت حق دارند حقوق و دسـتمزد باالتر دریافت کنند.

بر این اسـاس شـرکت ملی نفت بهطور غیرمسـتقیم ارقام

دریافتی نسبتا باالی کارکنان را تایید و البته حق کارکنان
آنـان میدانـد .در ایـن میان سـوال این اسـت کـه نیروهای
انتظامی و نظامی کشـور که شـب و روز در مرزهای کشـور
و اتفاقـا در سـرما و گرمـا و درگیـری بـا دشـمنان ایـن ملـت،

امنیـت کشـور را فراهـم میکننـد ،آیا آنها هـم از این چنین
حقوق و دسـتمزدی برخوردارند؟ پاسـخ قطعا خیر اسـت.

 1388بالـغ بـر  147دالر در هـر بشـکه بـوده اسـت؛ ایـن در

کـه شـامل دسـتمزد ،هزینههـای جـاری نظیـر آب و بـرق و،...

افزایـش یابـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه بودجـه تخصیصیافته

2

شـرکت ملـی نفـت در جوابیه خـود نهتنها رقم دقیقی

و حقوقـی کل کارکنـان دولـت را بـا هـم مقایسـه میکنـد

حالـی اسـت کـه ایـن رقـم در سـال جـاری بـه  67دالر کاهـش

ملـی نفـت ایـران و ...میشـود ،بایـد میـزان بودجـه سـاالنه

شـرکتهای دولتـی در مجلـس مسـتدل و مسـتند اسـت.

بلکـه در مقایسـه بـا برخـی سـالها حتـی بـه نصف نیـز کاهش

جهت اطالع نگارنده ذکر این مطلب الزم است که بنابر اصول

اسـتهالک و خریـد تجهیـزات ،توسـعه و ارتقای ناوگان شـرکت

شرکت ملی نفت ورود کردند که قطعا اطالعات ارائه شده

از طـرف دولـت و وزارت کار بـرای کارکنـان را نیـز بدهـد.

یافتـه اسـت (بـرای نمونـه میانگیـن فـروش نفـت خام در سـال

حاکـم بـر علـم حسـابداری ،برحسـب افزایش سـاالنه هزینهها

را نـاآگاه بـه مسـائل و امـور داخلـی ایـن شـرکتها خطـاب

یافتـه اسـت) تنهـا در مقایسـهای سـاده بیـن ایـن دو سـال این

نکتـه محـرز میشـود کـه در عین اینکه هزینههـای جاری طی

همیـن مـدت حداقـل بـه بیش از پنجبرابر افزایش یافته اسـت،
امـا بودجـه تخصیصیافتـه بـه نفـت حداقـل بـه نصـف کاهش

یافتـه و پرواضـح اسـت کـه این مبلـغ حتی نمیتوانـد تکافوی
هزینههـای جـاری و حداقل افزایش دسـتمزدهای اعالمشـده

صنعت بیشـتر از دیگر مشـاغل اداری و سـتادی دولتی باشـد؛
-کمااینکه میزان دسـتمزد بسـیاری از کارکنان سـتادی وزارت

برای یک تولیدکننده کرهای اهمیتی در نامگذاری

پارچهای که به مصرف داخلی خود نمیرسد ،ندارد.

بهطور معمول دوخت یک چادر مشکی به  4/5تا پنج

متر پارچه نیاز دارد که در اصطالح به آن یک قواره
چادری گفته میشود .در حالی که میانگین قیمت

یک قواره چادر مشکی در سال  96از  50تومان تا
 90هزار تومان بود و معموال بانوان چادری ،توان خرید

حداقل دو قواره چادر در طول سال را داشتند ،آخرین

آمارازقیمتیکقوارهچادرمشکیحکایتازسهبرابر

شدن قیمت پارچه چادر مشکی دارد .برای مثال یک
قواره چادر مشکی جنس کرپ حریر اسود ریزبافت

و طالکوب ژاپن که درشرکت موناتکس ویتنام تولید

شده است در حال حاضر با قیمت 305هزار تومان به
فروش میرسد .حتی برخی از تولیدات ژاپنی تا 950

هزار تومان نیز افزایش قیمت داشته است و در حال
حاضر در بازار عرضه میشود.

یکبیسـتوپنجم شـرکتهای بینالمللـی نفتـی اسـت .در
ایـن خصـوص الزم اسـت تـا یکبار برای همیشـه بـر این تصور
اشـتباه کـه کارکنـان شـاغل در صنعت نفت در قیـاس با دیگر

صنایـع ،از دسـتمرد دریافتـی و مزایـای بیشـتری بهرهمندنـد،

خـط بطالن کشـید.

شـرکت معـادل یکپنجـم کارکنـان بخـش خصوصـی و
باید گفت اوال معلوم نیسـت اسـتناد شـرکت ملی نفت به

حقـوق و دسـتمزد کارکنـان کـدام بخـش خصوصـی اسـت
و اگـر قـرار بـر مقایسـه حقـوق و دستمزدهاسـت ،چـرا ایـن

شـرکت حقوق دریافتی کارکنان خود را با حقوق دریافتی
معلمـان ،کارگـران مشـاغل سـخت همچـون اسـتخراج

معدن ،روزنامهنگاران و خبرنگاران و دیگر اقشـار مقایسـه
نکرده تا فهم آن برای عامه واضحتر و روشنتر باشد .ثانیا

بـا توجـه به وضعیـت اقتصادی-اجتماعی کشـور ،اسـتناد

بـه حقـوق دریافتـی کارکنـان شـرکتهای بینالمللـی نیـز
نهتنهـا از هیـچ منطـق علمـی و فنـیای برخوردار نیسـت،

بلکه تنها یک فرار رو به جلو برای توجیه هزینههای جاری

بسـیار بـاالی این شـرکت اسـت .درنهایت آنچـه در گزارش

روزنامه «فرهیختگان» آمده با استناد به آمارهای مرکز آمار
ایران ،گزارش تفریغ سـاالنه بودجه و گزارش مسـتند آقای

محمد حسـینی ،رئیس کمیته بررسـی بودجه شـرکتهای
دولتـی در مجلـس بـوده که اتفاقا همه این آمارها برای همه
مخاطبـان بـه راحتی قابل دسترسـی اسـت.

منابـع غیرموثـق و اطالعـات و آمـار نادرسـت میانگین حقوقی

 17میلیـون و  888هـزار تومـان اعالمشـده و بـرای اثبـات این
ادعـا بـه میانگیـن دریافت حقوق سـاالنه هـر کارمند در وزارت

نفـت اشـاره شـده اسـت ،ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن رقـم
نمیتوانـد بههیچوجـه میانگیـن حقـوق دریافتـی کارکنـان

فعـال در صنعـت نفـت محسـوب شـود.

توضیـح اینکـه در اسـتدالل ارائهشـده در این گـزارش ،بودجه

جاری اختصاص داده شـده شـرکت ملی نفت ایران به حقوق
و دسـتمزد کارکنان بر تعداد نفرات کارمندان رسـمی که عدد

آن نیـز بهدرسـتی اعلام نشـده –صرفنظـر از اعلام نیروهای
پیمانکاری ،قرارداد مدت معین و قرارداد مدت موقت -تقسیم
شـده و عددی بهعنوان میانگین اعالم شـده اسـت؛ در حالی

کـه اسـتفاده از ایـن روش بـرای تعیین میانگیـن حقوق هر فرد
کامال ناصحیح اسـت.

 -5درصـد افزایـش سـقف حقوقهـا در صنعـت نفـت مطابـق
قانـون (درخصـوص اعلام سـقف پرداختـی) و هماننـد دیگـر

ارگا نهـای دولتـی براسـاس مصوبههـای دولـت (بـرای
کارکنان رسـمی) و اعالم وزارت کار (برای نیروهای قراردادی

و پیمانـکاری) انجـام میشـود.

ایـن در حالـی اسـت کـه نیروهـای شـاغل در صنعـت نفـت

بسـته بـه نـوع و محـل فعالیـت ،سـابقه کاری ،اقماریبـودن

نفـت بسـیار پایینتـر از کارکنـان هـمرده در دیگر سـازمانها و

خدمـت در شـمال و جنـوب و ...رقمهـای متفاوتـی دریافـت

ناچیـز نفـت از بودجـه ایـن مهـم میسـر نمیشـود .آیـا نگارنده

پرداختـی بـه تمامـی کارکنـان اعلام کـرد .مزیـد اطلاع ایـن

کـه ایـن قیـاس معالفـارق بـا شـاخصهای صحیحـی انجـام

میـزان دسـتمزدهای انگیزشـی بـرای کارکنـان فعـال در ایـن

اسم روی پارچه بهعنوان یک برد چاپ میشود چراکه

هـر کارمنـد شـرکت ملـی نفـت ایـران در سـال  1398بالـغ بر

مسـتندات موجـود ،حقـوق دریافتـی کارکنـان ایـن

محتـرم گـزارش روزنامه فرهیختـگان تاکنون به این مطلب فکر

چـون مشـاغل عملیاتـی صنعـت نفـت ،ایجـاب میکنـد کـه

چادری تولید شده را مثال «هندوانه» بگذارد ،قطعا این

در جوابیـه شـرکت ملـی نفـت آمـده اسـت« :بنابـر

 -2متاسـفانه نگارنـده گـزارش مـورد بحـث ،وضعیـت شـغلی

بعضـا بـاالی  50درجـه و در مواجهـه بـا مشـاغل خطرزایـی

که بهعنوان بزرگترین تولیدکننده چادر مشکی دنیا

 -4در گـزارش تحلیلـی روزنامـه فرهیختـگان بـا اسـتناد بـه

ارگانهـای دولتـی اسـت -حـال آنکـه متاسـفانه بهدلیل سـهم

نمیشـود .بدونشـک شـرایط سـخت کاری در دمای شـرجی

پارچهحککند.بهگفتهیکتولیدکننده،ایناسامیبه

کـرده اسـت کـه چگونـه میتـوان تالشهـا و سختکوشـیهای
شـبانهروزی کارکنـان صنعـت نفـت را –بهعنـوان گرداننـدگان
اصلی اقتصاد کشـور -در شـرایط بسـیار دشـوار ،در وسـط دریا

و میـان سـکوهای نفتـی و بـهدور از خانـواده جبـران کـرد؟!

 -3بنابـر مسـتندات موجـود ،حقـوق دریافتـی کارکنـان
صنعـت نفـت یکپنجـم کارکنـان فعـال در بخـش خصوصی و

میکننـد و بـر همیـن مبنـا نمیتوان رقمی بهعنـوان میانگین

نکتـه نیـز یـادآوری میشـود کـه وزیـر محتـرم نفـت در برنامـه
گفتوگـوی ویـژه خبـری یکشنبهشـب گذشـته بـا شـبکه دو

سـیما اعلام کـرد کـه از میـان بیـش از  100هـزار کارمنـد
شـاغل در صنعـت نفـت ،شـاید  300تـا  400نفـر بهدلیـل

سـابقه کاری توانسـتهاند به سـقف حقوق اعالمشـده از سوی
دولـت دسـت یابند.

محمـد ناصری -رئیس روابطعمومی

