
وقتي تورم ايران از سوي مركز آمار 40 درصد 
اعالم مي شود و سود س�پرده بانكي ساالنه 
تنها حدود 20 درصد است به وضوح مشخص 
است كه يا بس�ياری از صاحبان سپرده هاي 
بانكي مدت دار در ايران به شكل دائم زندگي 
نمي كنند و با تورم جهاني 2درصد در خارج از 
كشور سروكار دارند و به واسطه سپرده گذاري 
در بانك هاي اي�ران 18درصد س�ود خالص 
ساالنه به دست مي آورند يا اينكه صاحبان اين 
سپرده ها به دنبال كسب سود نيستند، زيرا 
هم اكنون به رغم آنكه سود دريافتي آنها حتي 
به ميزان تورم هم نيست، اما باز هم در بخش 
بانكي سپرده گذاري كرده اند و صرفاً به دنبال 
امنيت وجوه كالن خود در نظام بانكي هستند. 
دهها س��ال اس��ت كه تا س��خن از اصالح نظام 
بانكي مي ش��ود عده اي مي گويند اگر دست به 
تركيب فعلي نظام بانكي بزنيد، بانك ها با خروج 
سپرده ها مواجه مي ش��وند و هم خود بانك به 
سبب عدم پوش��ش هزينه هاي جاري بااليش 
به مش��كل مي خورد و هم اينكه با تبديل شبه 
پول به پول بازارهايي چون ارز و طال با نوس��ان 
ش��ديد مواجه مي شوند، اما ش��واهد كنوني در 
اقتصاد اي��ران و نظام بانكي نش��ان مي دهد كه 
س��رمايه گذاري در بانك س��ينه چاكان زيادي 
دارد، به طوري كه حتي با عدم پرداخت سود به 
شكل واقعي باز هم اين اشخاص سپرده خود را از 

بانك خارج نمي كنند. 
  انتفاع سپرده گذار خارج نشين از نظام 

بانكي و ارزي ايران
اخيراً مركز آمار تورم ساالنه را حدود 40 درصد 
اعالم كرد، اين در حالي اس��ت كه با اين ميزان 
تورم، س��رمايه گذاري در بانك هايي كه س��ود 
ساالنه ش��ان ح��دود 20 درصد اس��ت از منظر 
اقتصادي به صرفه نيس��ت، زي��را مقوله توهم 
پرداخت س��ود پيش مي آيد و سود بانكي حتي 
نيمي از كاهش ارزش پ��ول را در برابر تورم نيز 

پوشش نمي دهد. 
با توجه به توضيح فوق اين سؤال پيش مي آيد كه 
پس چرا سپرده گذاران در بانك حتي با زياني كه 
به اصل دارايي آنها وارد مي آيد، باز هم در بانك 
سپرده گذاري مي كنند. در توضيح بايد گفت يا 
سپرده گذاران در خارج از كشور زندگي مي كنند 
و با تورم 2 الي 5 درصدي ساالنه سرو كار دارند و 
بدين ترتيب سود 20 درصدی  بانك براي آنها به 
صرفه است يا اينكه سپرده آنها آنقدر كالن است 
كه به جهت امنيت ترجيح مي دهند، وجوهشان 

همچنان در بانك بماند، در عين حال امكانش 
است كه سپرده گذار اطالعات چنداني از مقوله 
توهم سود به س��پرده بانكي نداش��ته باشد كه 

كمي بعيد است. 
بدين ترتيب بايد گفت نظام بانكي مش��ترياني 
دارد كه حتي به رغم كاهش ارزش پولشان در اثر 
سرمايه گذاري در بانك باز هم حاضر به خروج از 
بانك ها نيستند، عدم درك واقعيت فوق نشان 
مي دهد كه نگراني دهها ساله از اعمال اصالحات 

در نظام بانكي ايران كاماًل بي مورد بوده است. 
  پيوسته حجم عظيمي از نقدينگي نزد 

بانك ها بوده است
با بررسي سهم پول و شبه پول از حجم نقدينگي 
كل ب��ه اين مهم مي رس��يم كه ط��ي دهه هاي 
گذش��ته عمده نقدينگي به ش��كل شبه پول يا 
همان سپرده بانكي مدت دار سود دار بوده است؛ 
يعني عمده نقدينگي در اقتصاد ايران پيوسته در 
اختيار بانك ها بوده و اين وضعيت نشان مي دهد 
كه س��رمايه گذاران بانك ها اشخاص حقيقي و 
حقوقي داخلي و خارجي هس��تند كه به دليل 
تفاوت تورم داخل��ي و خارج��ي و برخورداري 
از نقدينگي ه��اي كالن پيوس��ته ترجي��ح آنها 

سرمايه گذاري در بخش بانك است. 
در چنين شرايطي به نظر مي رس��د، نگراني از 
بابت خروج س��رمايه از بانك ها به دليل اصالح 
نظام بانكي يا اخ��ذ ماليات 3 ال��ي 5 درصدي 
از س��پرده هاي چندين ميلي��ارد توماني كاماًل 

بي مورد است. 
  استدالل احتمالي دولتي ها

شايد دولتي ها با ارائه اين استدالل كه تورم 40 
درصد از ارزش و قدرت خريد سپرده هاي ريالي 
را مي كاهد و بانك تنه��ا 20درصد به صاحبان 
س��پرده، س��ود مي دهد و اين ب��ه معني توهم 
پرداخت سود است، مدعي ش��وند كه به شكل 
پنهان از س��پرده ها 20 درصد مالي��ات پنهان 
اخذ مي ش��ود، اما در واكنش به اين اس��تدالل 
بايد گفت به نظر مي رسد بخشي از سپرده هاي 
بلند مدت نزد بانك ها متعل��ق به ايرانيان خارج 
از كشور است كه با تورم هاي 2 الي 5 درصد در 
خارج روبه رو هستند و براي آنها سپرده گذاري 
در بانك هاي ايراني كاماًل سود به همراه دارد كه 
مي شود بخشي از اين سود را به عنوان ماليات بر 

عايدي سرمايه اخذ كرد. 
  ارتباط خروج س�رمايه از كشور با سود 

سپرده هاي بانكي
در اين بي��ن بايد توجه داش��ت كه بخش��ي از 

س��ودهاي پرداختي به س��پرده هاي بانكي كه 
صاحبانش��ان در خارج از كشور هستند، هر ماه 
يا به ارز فيزيكي تبديل مي ش��ود يا به خارج از 
كشور حواله مي شود، بدين ترتيب هم بازار ارز 
داخلي در ش��رايط جنگ اقتصادي تحت فشار 
اين فرايند ق��رار مي گيرد و هم اينك��ه ايران با 
خروج سرمايه پيوسته روبه رو است كه در رابطه 
با منشأ خلق سود به سپرده بايد توضيح داد كه 
منشأ س��ود پرداختي بانك ها منشأ واقعي بوده 
يا اينكه به واس��طه خلق نقدينگي اين سودها 
پرداخت شده است كه اجحاف به دارندگان ريال 

تلقي مي شود. 
  هدف ابتدايي از سرمايه گذاري در بانك 

امنيت است 
از س��وي ديگر، صاحب��ان نقدينگي هاي كالن 
مي دانند كه امكان نگهداري اي��ن وجوه را نزد 
خود ندارند و انتخاب نهايي آنها سپرده گذاري 
مدت دار در بانك است؛ يعني صاحبان نقدينگي 
كالن هدف اصلي شان از سپرده گذاري در بانك 
امنيت سرمايه شان است، بدين ترتيب از آنجايي 
كه تورم 40 درصدي به عامه مردم ايران تحميل 
مي ش��ود و قدرت خريد آنها را مي كاهد، جاي 
دارد كه بخشي از سود س��پرده هاي پرداختي 
به اين دست از سپرده ها تحت عنوان ماليات بر 
عايدي سرمايه اخذ شود كه مي تواند در شرايط 
تنگناي مالي دولت چند ده هزار ميليارد تومان 

عايدي خلق كند. 
  چرايي فرار پيوسته از اصالحات بانكي 

در ادامه بايد عنوان داشت كه نظام بانكي كشور 
به فرموده و تأكيد رهبر معظ��م انقالب نياز به 
اصالحات دارد، ولي متأس��فانه مجموعه بانك 
مركزي به رغم آنكه طي دهها س��ال گذش��ته 
از بهترين حقوق ه��ا و دس��تمزدها و امتيازها 
برخوردار بوده اس��ت )كه ج��اي دارد زين پس 
ريزصورت هاي مالي و دخ��ل و خرج نهادهايي 
چون بانك مركزي، ب��ورس اوراق بهادار، بيمه 

مركزي، صندوق توس��عه ملي و... نشر عمومي 
ياب��د(، ول��ي زير بار اصالح��ات نرفته اس��ت و 
هر زماني هم ك��ه نمايندگان دلس��وز ملت در 
اين رابطه گام هاي��ي را برداش��ته اند، ذينفعان 
وضعيت كنوني بخ��ش پولي از گوش��ه و كنار 
صداي اعتراضشان بلند شده كه اصالحات بانكي 
نيازمند مطالعات بيش��تر است و پيوسته با يك 

ترس توهمي مانع اصالحات شده اند. 
افكار عموم��ي ديگر نمي دانند كي قرار اس��ت 
رفتارها و عادات اشتباهي كه به روند در بخش 

پولي تبديل شده اند، اصالح شود. 
اگر نگاهي به رشد حجم پايه پولي و همچنين 
ش��به پول بيندازي��م، مي بينيم ك��ه در دهها 
سال گذش��ته اين متغيرها رشد هاي دو رقمي 
داشته اند كه به رش��د 20 الي 35 درصد حجم 
نقدينگي انجاميده است و چون اين رشد حجم 
نقدينگي با رش��د اقتصادي همراه نبوده، تورم 
ايجاد شده است و مردم با كاهش ارزش پول ملي 

روبه رو شده اند. 
  خالقان تورم عامالن تشديد فقر

حال وقتي در جامعه دچار شكاف طبقاتي قابل 
مالحظه هستيم تورم، فاقدان دارايي را فقير تر 
و صاحبان انواع داراي��ي را ثروتمند تر مي كند و 
بايد گفت با بررسي دليل ثروتمند شدن برخي از 
اشخاص در جامعه به اين مهم مي رسيم كه دليل 
اين اتفاق، صرفاً تورم بوده اس��ت؛ تورمي كه از 
ناحيه بودجه ريزي غلط و فشار استقراضي دولت 
و شركت هاي دولتي به نظام بانكي و همچنين 
پرداخت سودهاي محقق نشده توسط بانك ها به 

سپرده هاي مدت دار سود ده خلق شده است. 
در اين ميان ب��ا توجه به اينكه در رش��د حجم 
نقدينگ��ي اعم از پول و ش��به پول ب��ا توجه به 
ركود شديد اقتصاد ايران طي اين سال ها بسيار 
زياده روي شده اس��ت و از اين ناحيه فقط تورم 
عمومي 40 درصد در س��ال برآورد مي شود، به 
نظر مي رسد نظام بانكي كش��ور به سرعت نياز 
به اصالحات بسيار اساسي دارد كه هم نياز است 
اركان از وضعيت بس��ته و غير مس��تقل كنوني 
خارج شوند و هم اينكه نهادهاي فعال در بخش 
پول همچون بانك ها اعم از دولتي و غير دولتي و 

به ويژه صرافي ها با اصالحات روبه رو شوند. 
  خلق 28 هزار ميليارد تومان در هر ماه

گويا تا خرداد ماه سال 98 سپرده هاي مدت دار 
نزد بانك ها در حدود ه��زار و 600 هزار ميليارد 
تومان بود كه اگر مقرر باشد 20 درصد ساالنه به 
اين سپرده ها سود تعلق گيرد، رقمي در حدود 
320هزار ميلي��ارد تومان برآورد مي ش��ود كه 
ماهانه بيش از 28هزار ميليارد تومان سود در اين 
فرآيند خلق مي شود.  در اين ميان بايد دانست 
كه اگر نظام بانكي قبل از محاسبات سود و زيان، 
اين سودها را به ش��كل علي الحساب پرداخت 
كند، امكان دارد بعد از پرداخت س��ود متوجه 
شود كه بانك زيان ده بوده است و عالوه بر از بين 
رفتن حساب سرمايه بانك، بانك نيز وضعيتش 

قرمز تلقي شود. 
فارغ از آنكه سودهاي علی الحساب محقق نشده 
در نظام بانكي امكان دارد چه باليي س��ر خود 
بانك يا نظام بانكي بياورد، سخن بر سر اين است 
كه اين وضعيت ريال را دچار مخاطره مي كند، 
زيرا به واسطه رش��د مقداري پول در اقتصاد و 
برتري يافتن حجم پول نسبت به حجم كاال تورم 
در اقتصاد خلق مي شود و مردم با كاهش ارزش 
پول ملي خود روبه رو مي ش��وند، در عين حال 
سپرده گذاران خارجي، به دليل آنكه تورم خارج 
از كشور بين 2 الي 5 درصد است سودهاي خود 
را در ايران به حواله جات ارزي تبديل مي كنند 
كه اين نيز به خروج مداوم سرمايه ارزي از كشور 

منتج مي شود. 
در پايان به نظر مي رس��د نبايد از ترس ) توهم ( 
خ��روج منابع از بانك ها دس��ت به خود كش��ي 
كاهش پيوسته ارزش پولي زد و بايد اصالحات 

در نظام بانكي را به سرعت كليد زد. 
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  »خروج سرمايه از بانك« 
بهانه فرار از اصالح نظام بانکی 

مهران ابراهيميان 

به نظ�ر مي رس�د، نگراني 
از باب�ت خروج س�رمايه از 
بانك ها به دليل اصالح نظام 
بانكي يا اخ�ذ ماليات 3 الي 
5 درصدي از س�پرده هاي 
چندي�ن ميلي�ارد توماني 
اس�ت بي م�ورد  كام�اًل 

بخش قابل مالحظه اي از سپرده هاي مدت دار متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي است كه با هدف 
امنيت و بهره گيری اختالف سود بانكی با تورم جهانی وجوه خود را در نظام بانكي ايران سرمايه گذاري كرده اند

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

بلد نیستیم و بازار خودکار نداريم!
معموالً مديريت هاي اقتصادي و دولتي همواره به تناسب تصميمات 
گرفته و نگرفته س��عي در فرافكني دارند و باز نوبت به مديريت جديد 
مي رسد و در مديريت جديد جريان نقد دولت گذشته چند سال كشور 

را در گير مي كند. 
جريان هاي نق��ادي كه به جاي ق��رار گرفتن در مقام اجرا بر كرس��ي 
اپوزيسيون تكيه مي زنند و قرار است از جيبشان ليست فاسدان را بيرون 
بياورند و پيشرفت را به جايي برسانند كه مديريت جهان را هم عملياتي 
كنند، يا به گفته برخي مسئوالن » ويرانه « اي را تحويل مي گيرند و قرار 
اس��ت با يك كليد قفل ها را باز كنند و گالبي هاي بهشت را به نمايش 
بگذارند و با بس��ته هاي خروج از ركود غير تورمي را ب��ا گذاردن تمام 

تخم مرغ ها در سبد تحريم وعده هايشان را عملياتي كنند. 
 اما نتيجه چه مي شود؟ هر سال نرخ رشد نقدينگي افزايش مي يابد و نرخ 
تورم بيشتر مي شود، بي آنكه اين موارد اثري در جريان توليد و افزايش 
توليد سرانه ملي داشته باشد و در پايان دوره هشت ساله يكي براي فرار 
از پاسخگويي دست زدن به اعضای كابينه اش را خط قرمز مي داند و قهر 
مي كند و ديگري با پيغام و پسغام به كدخدا ناگهان بعد از گذشت شش 

سال و چند ماه مي گويد: »بدون ارتباط با خارج بلد نيستم!«
 اما در تمام اين سال ها نكته قابل توجه تر از تمام اين بازي هاي روبنايي، 
برنامه ري��زان اقتصادي همواره با يك مانيفس��ت مش��خص در حوزه 
اقتصادي مسير خود را طي كرده اند و به اصطالح در روي همان پاشنه 
چرخيده است. آنها روي اين موضوع تأكيد كرده اند كه بازار خود به خود 
مي تواند با دست پنهانش خود را اصالح كند و هر رئيس جمهور پس از 
جنگي كه بر سر كار آمده با تيمي متشكل از تفكرات نئوليبرالي وعده 
بهشتي را داده كه مشكالت را حل مي كنيم و با كوچك شدن دولت و 
خصوصي سازي در آن بازار به طور خودكار همه چيز را بهبود مي دهد، 
فقر را ريشه كن مي كند و رفاه مردم را بهبود مي بخشد. اما در ادامه روند 
و به خصوص در دولت هاي دوم به طور كلي شعارها را فراموش كرده و 
تيم هاي اقتصادي و مشاورانش به تدريج خود تبديل به منتقد شده اند 
تا در دوره بعدي رياس��ت جمهوري باز بيرق نئوليبرالي را بر افراشته و 
جريان قدرت - ثروت را مستحكم تر از گذشته كنند و نتيجه آن شود 
كه اكنون قوه قضائيه بيش از هر زماني ش��لوغ تر است و برخورد با دانه 

درشت ها را در دستور كار قرار داده است. 
به عبارت بهتر دست نامرئي آدام اس��ميت كه از آستين اقتصاد دانان 
وطني متصل به دولت ها بيرون مي آيد، همواره در اين س��ال ها نه تنها 
بازار ها و توليد را به سامان نرسانده، بلكه نشان داده است كه اساساً اين 
دست نامرئي همان تصميمات دولتي است كه قرار نيست كسي آن را 
ببيند، زيرا اگر اين دست اثر گذار در بازارها را مردم ببينند، بايد در مقابل 

اين اثر گذاري ها پاسخگو باشند. 
پاي خيلي از مس��ئوالن در بي توجهي به مس��ائل مهم كشور از جمله 
نامناس��ب بودن محي��ط كس��ب و كار و جذابيت واردات و س��ركوب 
توليد كنندگان قابل ردگيري است و تا اين مشكل با چنين تاكتيك هايي 
از س��وي دولتمردان در دولت هاي مختلف به انحراف كشيده مي شود 
و كسي پاسخگوي مسئوليت خود نباشد، نمي توان اميد به پيشرفت و 
توسعه كشور داشت، حتي نمي توان مدعي شد كه مذاكره با ابر قدرتي 

كه ما را تحريم كرده را به ما تحميل نكنند!
  )Skin In The Game(شايد الزم باش��د كتاب پوس��ت در بازي
نوشته نسيم نيكالس طالب را نمايندگان مجلس دور بعد و قوه قضائيه 
براي برنامه ريزي بهتر در مقابل جري��ان فكري اقتصادي حاكم بر اين 
سال هاي اقتصاد كشور ) كه همواره تقصير را بر گردن عدم استقرار نظام 
بازار گذاش��ته، ولي همواره از آن دم زده اند( مرور كنند و بر اساس آن 
مسئله  عدم تقارن در ريسك و مسئوليت را حداقل در بدنه اجرايي كشور 

بررسي و مورد باز بيني قرار دهند. 
نس��يم طالب، در كتابش با عنوان »پوس��ت در بازي« با معني مشابه 
» پايتان گير« اس��ت در فارس��ي، تعريف تازه اي از سيس��تم توزيع در 
جامعه اي عادالنه ارائه مي دهد كه ديگر نمي توان هر ظلمي را به اسم 
تفكر نئو ليبرالي و حاكميت بازار و فرافكني با نقد بيرحمانه دولت قبلي 
وارد دانست.  »پايتان گير است« كه حتي در كتاب هاي قانون همورابي 
و دين اس��الم و از قرن ها قبل بر آن تأكيد ش��ده، مي تواند بهتر از هر 
قانون و مقرراتي، نامتعادل  بودن را در اقتصاد، بازارها و وضعيت جامعه 
اصالح كند. چون ديگر به هر كس��ي اجازه فرار از عواقب تصميمات و 

كوتاهي هايش را نمي دهد. 

خروج بريتیش پترولیوم از عراق 
بريتيش پتروليوم پس از به پايان رسيدن مهلت قرارداد اكتشافي 
100 ميليون دالري خود، از ميدان نفتي كركوك عراق بيرون آمد. 
 به گزارش رويترز، بريتيش پتروليوم پس از به پايان رس��يدن مهلت 
قرارداد اكتشافي 100 ميليون دالري آن، از ميدان نفتي كركوك عراق 
بيرون آمد. عدم عقد قرارداد جديد توسعه اي با اين شركت بزرگ نفتي، 
ضربه ديگري به اميد هاي عراق براي افزاي��ش توليد نفت آن بود. اين 
اقدام در شرايطي صورت گرفت كه ش��ركت هاي انرژي غربي در حال 
بررس��ي عمليات هاي خود در عراق در بحبوحه ناآرامي هاي سياسي 
به دنبال ماه ها اعتراضات ضد دولت��ي و افزايش درگيري ها بين امريكا 
و ايران در اين كشور هس��تند.   به گفته منابع آگاه، بريتيش پتروليوم 
در ماه دسامبر به مقامات عراق اعالم كرده بود كه در حال خارج كردن 
كاركنانش از ميدان نفتي شمال اين كشور پس از انقضاي قرارداد 2013 
در پايان 2019 است.    يك مقام ارشد در شركت نفت شمال عراق كه 
بر عمليات هاي كركوك نظارت دارد خروج بريتيش پتروليوم را تأييد 
كرد. وي اضافه كرد: » واضح است كه نتايج مطالعات نتوانسته بريتيش 

پتروليوم را براي تمديد فعاليت هايش تشويق كند.«
بريتيش پتروليوم اطمينان داد كه مطالعات و كارهاي ميداني را تكميل 
كرده و توصيه هاي خود را براي توس��عه اين مي��دان نفتي در اختيار 
شركت نفت شمال عراق قرار داده اس��ت. اين شركت مستقر در لندن 

هيچ اظهار نظري در مورد انتقال كاركنانش نكرد. 
 اين شركت اعالم كرد: » در 2013 قراردادي با شركت نفت شمال متعلق 
به وزارت نفت عراق ب��راي حمايت از مطالع��ات در مورد فعاليت هاي 
ميداني در كركوك امضا شد. مطالعات ميداني و توصيه ها طبق برنامه 

در دسامبر 2019 پايان يافت.«
  

اوپك در حال مذاکره براي کاهش تولید 
يك منبع آگاه در اوپك گفت اعضاي اين سازمان در حال گفت وگو در 
مورد تمديد كاهش توليد نفت تا پايان سال هستند، زيرا بازار هنوز 
روند كاهشي دارد، اما بحث و گفت وگوها هنوز در مراحل اوليه است. 
به گزارش خبرگزاري تاس اين منبع آگاه افزود: اين گروه در ماه مارس 
گرد هم جمع مي ش��وند، اما امكان اينكه در ماه ژوئن نشس��ت داشته 
باشند نيز وجود دارد.  شبكه تلويزيوني العربيه روز گذشته گزارش داد: 
عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژي عربستان گفته است: تمامي گزينه ها، 
از جمله گزينه كاهش توليد بيش��تر، در نشس��ت اوپك پالس در ماه 
مارس باز است. اوپك از س��ال 2017 ميزان توليد خود را براي ايجاد 

توازن عرضه و تقاضا در بازار و تقويت قيمت نفت كاهش داد. 
كشورهاي عضو اوپك و كش��ورهاي توليد كننده غير اوپكي اين توافق 
را چند بار تمديد كردند. آخرين بار ميزان اين كاهش توليد 500 هزار 
بشكه ديگر افزايش يافت و در مجموع اين كش��ورها  بايد تا پايان ماه 
مارس روزانه 1/7 بشكه نفت از توليد خود را كاهش دهند. ايران از ابتدا 

به علت تحريم ها از اين كاهش توليد معاف بود.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

كارگران ساختماني در شرايطي تقريباً نيمي از سال 
بيكارند كه كارگران س�اختماني غيرايراني فاقد 
كارت مهارت، بازار ساخت و ساز را اشباع كرده اند. 
به گزارش مهر، آمار كارگران س��اختماني كش��ور 
حدود يك ميليون و 400 هزار نفر برآورد مي شود 
كه بنا به گفته مسئوالن ذيربط حدود 900 هزار نفر 
از اين كارگران تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي 
قرار دارند. در عين حال بازار ساخت و ساز به شدت 
از وجود نيروي غيرايراني ك��ه غالباً افاغنه و بدون 

مهارت هستند، اشباع شده است. 
به رغم اينكه چند سالي است بازار مسكن در ركود 
فرو رفته، اما مسئوالن مربوطه بر اين باورند حتي 
در همين ش��رايط ركود، اگر كارگ��ران غير ايراني 
ساماندهي شوند، امنيت شغلي كارگران ايراني در 
صنعت ساخت و ساز تا 40 درصد افزايش مي يابد. 

اكب��ر ش��وكت، رئيس انجم��ن صنف��ي كارگران 
ساختماني كش��ور، با اش��اره به وضعيت اشتغال 
كارگران ايراني و غيرايراني در بازار ساخت و س��از 
كش��ور اظهار داش��ت: بازار كاري ك��ه در همين 
وضعيت ركود حاكم بر مسكن وجود دارد، چنانچه 
اتباع بيگانه ساماندهي شوند، پاسخگوي نياز نيروي 
كار ايراني است. حتي بخشي از اتباع را نيز پوشش 

خواهد داد. 
وي افزود: متأس��فانه از زمان اجراي طرح مسكن 
مهر، به دليل اينكه به يكباره فراتر از ظرفيت كشور 
مس��كن در كشور ساخته ش��د، اين موضوع باعث 
ورود بي رويه كارگران غيرايراني ب��ه اين پروژه ها 
ش��د.  رئيس انجمن صنفي كارگران س��اختماني 
كش��ور، ادامه داد: پس از آنكه بازار مس��كن دچار 
ركود شد، اين كارگران غير ايراني كه از ساير صنايع 

وارد ساخت و ساز شدند، ديگر خارج نشدند. در واقع 
بخش زيادي از بازار ساخت و ساز مسكن مهر توسط 

نيروي كار غير ايراني اشغال شده بود. 
شوكت افزود: زماني كه ساخت پروژه هاي مسكن 
مهر به پايان رس��يد، اما اين كارگران همچنان در 
بازار مس��كن ماندگار ش��دند و از اين ب��ازار خارج 
نش��دند. اين موضوع باعث اشباع بازار توسط اتباع 
بيگانه و از س��وي ديگر كم شدن ظرفيت كار براي 
كارگر ايراني شد.  وي همچنين گفت: اتباع بيگانه 
براي اينك��ه همچنان بازار كار ساخت و س��از را در 
اختيار داشته باشند، حتي دستمزد كمتر از قيمت 
واقعي مي گيرند.  رئيس انجم��ن صنفي كارگران 
س��اختماني كش��ور، يكي از داليل پايي��ن بودن 
كيفيت ساخت و ساز در كش��ور را وجود كارگران 
غيرايراني و فاق��د كارت مهارت و نب��ود نظارت از 

س��وي دس��تگاه هاي متولي عنوان ك��رد و گفت: 
اين موضوع باعث ش��ده تا نيروي كار ايراني مورد 
بي مهري وزارت راه و شهرس��ازي، س��ازمان نظام 
مهندسي ساختمان كش��ور و وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي قرار گيرد. 
ش��وكت با اش��اره به فعاليت حدود 440 تش��كل 
كارگري س��اختماني در كش��ور ب��ا عضويت يك 
ميليون كارگر تحت پوش��ش گفت: تش��كل هاي 
كارگران س��اختماني بزرگترين تش��كل كارگري 
كشور را تش��كيل مي دهد و تمام اين يك ميليون 
كارگر عضو اي��ن تش��كل ها، داراي حداقل كارت 
مهارت درجه سه و تحت پوشش تأمين اجتماعي 
هس��تند، اما در حوزه اش��تغال آنه��ا، وزارت راه و 
شهرس��ازي كوچك ترين تعاملي ب��ا كانون عالي 

انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني ندارد. 

عمده  بازار كار ساخت و ساز در اختيار اتباع خارجي است
   اشتغال


