
بي توجهي ب�ه تصحیح فرمول توزي�ع ثروت در 
اقتصاد اي�ران ش�ايد از طرفي موجب انباش�ت 
فق�ر در دهك ه�اي پايی�ن درآمدي ش�هري و 
روس�تايي ش�ده، ام�ا از ط�رف ديگ�ر قله های 
ثروت�ي را در بخش خصوص�ی، دولتی و عمومی 
به نماي�ش مي گذارد كه منبع بس�یار مناس�بي 
براي اخ�ذ درآمده�اي س�هل الوصول مالیاتي 
اس�ت، منتها به اين شرط كه سیاس�تگذاران و 
تصمیم گیران در رابطه با اخ�ذ مالیات بتوانند از 
دژ مس�تحكم س�رمايه براي ممانعت از نزديك 
ش�دن ممیزان مالیاتي به آنها عبور كنند. از اين 
رو به اعتقاد اساتید، صاحبنظران و كارشناسان 
اقتصادي، اقتص�اد ايران اقتصادي اس�ت كه به 
س�ادگي مي توان از طري�ق آن مبل�غ مورد نیاز 
جهت پوش�ش هزينه ه�اي عموم�ي 480 هزار 
میلی�ارد توماني س�االنه كش�ور را  تأمین كرد. 
اگر نگاهي به فرآیند توزیع ثروت در جامعه بیندازیم، 
به این نتیجه مي رسیم كه در هر سال میزان درآمد 
دهك هاي نهم و دهم خانوار ش��هري و روستایي به 
مراتب از سایر دهك ها فاصله بسیار قابل مالحظه اي 
داش��ته اس��ت؛ تكرر این فرآیند در طول سال هاي 

گذشته بدین معني است كه اقتصاد ایران در حوزه 
اخذ مالیات از ثروت و درآمد دچار یك عقب ماندگي 

بیش از نیم قرني است. 
این مورد در كنار سرمایه گذاری هایی كه در توسعه 
بخش دولت،تعاون و عموم��ی غیردولتی در طول 
اجرای بودجه های سنواتی و ارائه تسهیالت بانكی 
انجام گرفته است مؤید این واقعیت است كه قله های 
بزرگی از دارایی و ثروت در كشور برای اخذ مالیات 

وجود دارد. 
 قله های ثروت در بخش خانوار و مؤسسات

در این میان به جاي تأسف و افس��وس خوردن در 
رابطه با اینكه چرا س��ال ها گذش��ته فرمول توزیع 
درآمد، ثروت و امكانات در اقتصاد ایران تصحیح و به 
زبان عامیانه ثروت منصفانه تعیین نشده است، باید 
از این منظر نگاه كرد كه امروز قله اي از ثروت و درآمد 
و انواع دارایي در دهك هاي ثروتمند جامعه شهري و 
روستایي و همچنین در بخش هاي دولتي و عمومي 
غیر دولتي شكل گرفته است كه پتانسیل اداره كشور 
بر پایه اخذ مالیات از این ثروت هاي انباشته شده را 
در ش��رایط كنوني جنگ اقتصادي ناعادالنه امریكا 

علیه ایران تقویت كرده است. 

اگرچه تحریم نفتي و جن��گ اقتصادي امریكا علیه 
ایران اقدام��ي ناجوانمردان��ه و خصمان��ه ارزیابي 
مي ش��ود، اما خود امریكایي ها هم نگران این مهم 
هستند كه ایران در رهگذر این تحریم هاي سخت، 
فرصت س��ازي كند و بتواند با انتق��ال تأمین مالي 
هزینه هاي كشور و بودجه از ریل درآمدهاي نفتي 
به ری��ل مالیات ها بزرگ ترین نقط��ه ضعف اقتصاد 
خود را جبران كند و در حقیقت در فرآیند مقاومت 
و استقامت در برابر تحریم ها به فرمول حل مسئله 
وابستگي اقتصاد ایران به نفت دست یابد و بیش از 
پیش قدرتمند تر ش��ود. در این میان باید گفت كه 
تاكنون برخي از مقامات امریكایي نسبت به جدایي 
بودجه ایران از نفت ابراز نگراني كرده اند و به نوعي 
از ات��اق هدایت جنگ اقتصادي علی��ه ایران، یعني 
خزانه داري امریكا خواس��ته اند كه فشارها تا جایي 
ادامه یابد كه به ش��كل عملي ای��ران پیگیر جدایي 

حساب بودجه از نفت نشود. 
  مراقب بدعهدی امريكا  باشیم

با توجه به بدعهدي امریكایي ه��ا در مذاكراتي كه 
با سایر كش��ورها داش��ته اند و با یادآوري این مهم 
كه در ابتداي دهه 90 و كاهش فش��ارهاي ناشي از 

تحریم ها و پدیدار شدن این مهم كه حتي با كاهش 
بخشي از تحریم هاي نفتي نیز برخي از چالش هاي 
تكنیكي و فني اقتصاد ایران حل نشد و در آن زمان 
نیز كارشناس��ان گفتند كه 80 درصد مش��كالت 
اقتصاد ایران داخلي و تنه��ا 20 درصد آن خارجي 
اس��ت ، امید مي رود در هر ش��رایطي پروژه جدایي 
نفت از بودجه رها نشود و تا 10 سال دیگر این مسیر 

همچنان ادامه یابد. 
در این بین، براي اشاره به ثروت و دارایي هایي كه در 
دهك هاي باالی درآمدي خانوار و همچنین دولت و 
مجموعه هاي عمومي انباشته شده است باید اشاره 
داش��ت كه س��هم مالیات از تولید ناخالص داخلي 
كش��ورها به محدوده 30 تا 50 درصد هم مي رسد، 
اما در ایران س��هم مالیات از تولید ناخالص داخلي 
بسیار اندك است و به قیمت پایه و قدرت خرید در 
كمال تعجب حتي در برخي از سال ها نیز كاهش هم 

پیدا كرده است. 
 ف�روش 20 درص�د از س�رمايه های بخش 

دولت
از س��وي دیگر فقط دول��ت ارزش دارایي هایش را 
بیش از 17 هزار هزار میلیارد تومان ارزیابي كرده كه 
با توجه به این حجم از دارایي بازدهي این دارایي ها 
بسیار ناچیز است كه اگر تنها 30 درصد بود كشور از 
بعد بودجه عمومي هیچ مشكلي نداشت و این مهم 
در سایر بخش هاي عمومي نیز امكان دارد به چشم 
بخورد.  از این رو در سال آتي بد نیست نمایندگان، 
پروژه فروش 20 درصد از دارایي هاي مازاد دولت و 
وزارتخانه ها را كلید بزنند، به طوري كه دارایي هایي 
چون زمین، ساختمان و خودرو به شكل خرد و كالن 
عرضه ش��وند؛ هم منابع تأمین مي شود و هم اینكه 
دارایي هاي دولت از حالت س��مي و س��كون خارج 
مي شود و در عین حال دیگر نگراني من باب خروج 
شبه پول از بانك و ورود به سایر بازارهایي چون ارز، 
طال و سكه از بین مي رود و نقدینگي به نوعي كنترل 
مي شود.  از سوي دیگر، هم اكنون در ایران بین 2 الي 
8 میلیون خانه خالي و دوم و س��وم اشخاص وجود 
دارد كه گفته مي شود این خانه ها لوكس هستند و 
در مناطق باالي شهرها واقع شده اند، حال اگر دولت 
از هر خانه خالي در سال 10 الي 20 میلیون مالیات 
اخذ كند رقمي در حدود 100 الي 150 هزار میلیارد 
تومان تحصیل مي ش��ود كه منبع خوبي براي اداره 
كشور و همچنین تنظیم بازار مسكن مي باشد.  بدین 
ترتیب قله هاي عظیمي از ثروت در اقتصاد ایران در 
بخش هاي مالكیتي مختلف اع��م از خانوار، دولت، 
بخش خصوصي، بخش تعاوني، نیمه دولتي و عمومي 
وجود دارد كه مي ت��وان بر پایه آن از س��خت ترین 

تحریم ها نیز عبور كرد. 
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    قله هاي بزرگي از ثروت
 براي اخذ ماليات در كشور وجود دارد

امريكايي ها به رغم دستاوردهايی كه از تحريم  ايران به دست آورده اند، بیم آن دارند با زياده روی در تحريم هاي 
اقتصادي باني  جدايي بودجه ايران از نفت شوند و مشكل صد ساله اقتصاد ايران با مالیات حل شود

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

تهرانسر از فاز ۷ ثبت نام  مسکن ملی حذف شد!
مقام مس�ئول وزارت راه با بی�ان »ثبت نام طرح ملي مس�كن 
تهران در پرديس و پرند انجام مي ش�ود«، گف�ت: متقاضیان از 
اينترنت پُر س�رعت خانگي يا اينترنت موبايل استفاده كنند. 
به گزارش تسنیم، رضا نگهبان با بیان اینكه متقاضیان مسكن شهر 
تهران در طرح اقدام ملي باید در مس��كن شهرهاي پرند و پردیس 
ثبت نام كنند، اظهار كرد: شرایط استفاده از تسهیالت مسكن اقدام 
ملي به گونه اي اس��ت كه توان س��نجي الزم در خصوص پرداخت 

توسط متقاضیان انجام خواهد شد. 
وي افزود: در مرحله اول ثبت نام طرح ملي مسكن طي 30 آذرماه 

تنها اطالعات شناس��نامه اي )هویتي( و كدپستي نیاز است و براي 
اینكه حق شهروندان ضایع نشود، بارها گفته شده است كه از اینترنت 

پرسرعت خانگي یا اینترنت موبایل استفاده شود. 
وي ادامه داد: هر متقاضي محل س��كونت خود را به عنوان ش��هر 
درخواستي انتخاب كند، چون در مرحله پاالیش مدارك مربوط به 

سابقه سكونت به طور كامل پاالیش خواهد شد. 
نگهبان ادامه داد: ورود به سامانهwww. tem. mrud. ir  را در نظر 
داشته باشند و تا مرحله اي كه منتج به كد رهگیري 10 رقمي نشود، 
مراحل ثبت نام تكمیل نشده است، پس از مرحله فوق نیز متقاضیان 

باید منتظر اطالعیه وزارت راه و شهرسازي براي تحویل مدارك ثبت 
نام به صورت فایل اسكن شده در قالب فرمت jpg و با حجم حداكثر 
200 كیلو بایت باشند.  مدیركل راه و شهرسازي استان تهران گفت: 
میزان اقساط پرداختي نیز بسته به رقم وام متفاوت خواهد بود كه در 
این زمینه نیز باید شرایط اقساط بانك مسكن را متقاضیان مدنظر 
داشته باشند.  به گزارش تسنیم،  پیش از این وزارت راه وشهرسازي 
از ثبت نام طرح ملي مسكن تهران در پرند، پردیس و تهرانسر خبر 
داده بود. مشخص نیست چرا در فاز هفتم ثبت نام طرح ملي مسكن، 
متقاضیان نمي توانند براي پروژه هاي تهرانسر ثبت نام انجام دهند. 

   مسکن

دالر در كمترين سطح 5 هفته اخير
در  محافظ�ه كاران  قاط�ع  پی�روزي  دنب�ال  ب�ه 
ياف�ت.  كاه�ش  دالر  ارزش  انگلی�س  انتخاب�ات 
به گزارش رویترز، س��رانجام پس از ماه ها انتظار، دو تحول بسیار مهم 
در بازرهاي مالي اتفاق افتاد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا اعالم 
كرده است كه چین و امریكا پس از 17 ماه اختالف بر سر مسائل تجاري 
به فاز نخست توافق دست یافته اند. قرار است امریكا از برنامه قبلي خود 
براي افزایش تعرفه روي واردات محصوالتي به ارزش 15۶ میلیارد دالر 
از چین صرف نظ��ر كند و در طرف مقابل، چین می��زان افزایش خرید 

محصوالت كشاورزي از امریكا را افزایش دهد. 
توافق اولیه امریكا و چین بر سر مسائل تجاري مي تواند تا حد زیادي به 
نگراني ها از یك جنگ تجاري تمام عیار خاتمه دهد. شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گیرد، با 
0/23درصد كاهش در مقایس��ه با روز قبل و در سطح 97/17۶واحد 
بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوئیس معادل 1/01۶ دالر اعالم شد. 
جاین دویل، قائم مقام بخش تجارت در مؤسسه »تمپوس این« گفت: 
بازارها امروز با اخبار مهم متعددي روبه رو ش��دند و احتماالً تا مدت ها 
شاهد جنگ تعرفه اي بین چین و امریكا نخواهیم بود. در نتیجه به یك 
پایان شگفت انگیز رسیده ایم هر چند كه كمبود جزئیات توافق باعث 
شده اس��ت تا برخي معامله گران هنوز به دیده تردید به مسئله توافق 

نگاه كنند. 
واقعه مهم دیگر در بازارهاي مالي در حوزه برگزیت اتفاق افتاد: حزب 
حاكم محافظه كار به رهبري بوریس جانسون به پیروزي قاطعي در برابر 
رقباي خود دست یافت كه از زمان نخست وزیري مارگارت تاچر تاكنون 
بي سابقه بوده است. حزب كارگر كه طرفدار برگزاري همه پرسي مجدد 
درخصوص برگزیت بود، در بسیاري از پایگاه هاي سنتي خود نیز دچار 
شكست شد و در نتیجه این اتفاق، جرمي كوربین، رهبر این حزب اعالم 

كرد از سمت خود كناره گیري مي كند. 
كارولین فیربرین، مدیر مؤسسه »س��ي بي آي« گفت: پیروزي قاطع 
محافظه كاران باعث شده است تا عدم قطعیت به حداقل برسد. سؤال 
اینجاست كه نخست وزیر تا چه حد از این اكثریت براي تعیین شرایط 
آینده روابط با اتحادیه اروپا استفاده خواهد كرد و كار واقعي تازه شروع 
شده اس��ت. براي دولت این خیلي خیلي مهم خواهد بود كه اطمینان 
را به فعاالن تجاري باز گرداند و این كار باید هرچه زودتر صورت گیرد. 

فعاالن نمي خواهند دیگر با كابوس خروج بدون توافق مواجه شوند. 

آغاز نبرد سرنوشت ساز براي نفت ليبي
پیش�روي  و  سرنوشت س�از  نب�رد  حفت�ر  خلیف�ه  ژن�رال 
ب�ه س�وي قل�ب طرابل�س را پ�س از هش�ت م�اه ت�اش 
ك�رد.  اع�ام  مل�ي  وف�اق  دول�ت  س�رنگوني  ب�راي 
به گزارش ایسنا، ارتش ملي لیبي ژنرال خلیفه حفتر بهار امسال حمله 
به دولت وفاق ملي كه از سوي سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته 
شده اس��ت را آغاز كرد. این اقدام باعث تعجب همگان شد، زیرا ژنرال 
حفتر با شركت ملي نفت لیبي وابسته به دولت وفاق ملي به مدت چند 
سال پس از اینكه نیروهاي وي پایانه هاي صادرات نفت لیبي را از دست 

»گارد تأسیسات نفت« آزاد كردند، همكاري داشت. 
طبق گزارش خبرگزاري فرانسه، حفتر مدعي است كه دولت وفاق ملي 

از گروه هاي تروریستي حمایت كرده است. 
طي هشت ماه گذشته مبارزه بدون اینكه برنده مشخصي داشته باشد، 
ادامه پیدا كرده، اما این مناقشه فعالیت صنعت نفت را متأثر كرده است، 
زیرا میادین نفتي ه��دف طبیعي گروه هاي مختلفي هس��تند كه از هر 
كدام از این دو طرف حمایت مي كنند. به عنوان مثال تنها در ماه گذشته 
نیروهاي وفادار به دولت وفاق ملي كنترل میدان نفتي الفیل را كه حدود 

73 هزار بشكه در روز نفت تولید مي كند از ارتش حفتر پس گرفتند. 
چند روز بعد شركت ملي نفت لیبي پس از چرخش غیرقانوني شیر یك 
خط لوله كه نفت را از میدان نفتي الفیل به یك پایانه صادراتي منتقل 
مي كند، در این میدان وضعیت اضطراري اع��الم كرد. هیچ اطالعاتي 

درباره عامل بروز این وضعیت اضطراري وجود ندارد. 
مصطفي ساناال، مدیر شركت ملي نفت لیبي یك بار دیگر به جناح هاي 
درگیر درباره حیاتي بودن درآمد نفتي براي همه در لیبي هشدار داد. 

بر اساس گزارش اویل پرایس، در حالي كه حفتر آماده نبرد نهایي براي 
سرنگوني دولت وفاق ملي مي شود، دولت وفاق ملي هم اعالم كرده كه 

حمله حفتر را پس خواهد زد. 
تحلیلگران بازار جهاني نفت به تحوالت لیبي چش��م دوخته اند، زیرا 
این كش��ور از نظر تاریخي یكي از تولیدكنن��دگان بزرگ عضو اوپك 
بوده است. لیبي در سال 2012 پیش از سرنگوني معمر قذافي، حدود 
1/۶ میلیون بشكه در روز نفت تولید مي كرد. با این حال همه فراموش 
كرده اند كه لیبي در س��ال 1970 حدود 3 میلیون بشكه در روز نفت 
تولید مي كرد. شركت ملي نفت لیبي در س��ال 2018 اعالم كرد كه 
افزایش تولید به 2/2 میلیون بشكه در روز تا سال 2023 را هدف گرفته 
اس��ت و اعالم كرد به حدود 18 میلیارد دالر سرمایه گذاري نیاز دارد. 
ش��ركت ملي نفت لیبي در حال حاضر تنها فروشنده نفت این كشور 
به بازارهاي جهاني است، اما بیشتر میادین و زیرساخت هاي نفتي در 

كنترل نظامیان حفتر است. 

آزادي نفتكش تحت تحريم امريكا 
را  چین�ي  ش�ركت  ي�ك  ب�ه  متعل�ق  نفتك�ش  مال�زي 
از  پ�س  دارد،  ق�رار  امري�كا  تحريم ه�اي  تح�ت  ك�ه 
ك�رد.  آزاد  گرف�ت  انج�ام  آن  موت�ور  تعمی�رات  اينك�ه 
به گزارش ایسنا، آژانس اجرایي دریانوردي مالزي اعالم كرد نفتكش 
 Silvana IIIپس از اینكه هفته گذش��ته ب��دون اجازه در آب هاي 
مالزي لنگر انداخته، اجازه بازرس��ي از كش��تي را به مقامات مالزي 

نداده بود. 
این كشتي تحت مدیریت شركت كشتیراني كانالن قرار دارد كه یكي 
از چندین شركتي است كه امس��ال به اتهام حمل نفت ایران از سوي 

امریكا تحریم شده است. 
وزارت خارجه مالزي اعالم كرد: آژانس اجرایي دریانوردي مالزي یك 
كشتي خارجي را كه در آب هاي پنانگ در ساحل شمال غربي این كشور 
به دلیل مش��كل موتور لنگر انداخته بود، بازرس��ي كرده و این كشتي 
به محض تكمیل تعمیراتش، آزاد شده است و با 25 خدمه خود در مسیر 

حركت به بندر بعدي قرار دارد. 
در بیانیه وزارت خارجه مالزي به نام كشتي اشاره نشده، اما سخنگوي 
  Silvana IIIاین وزارتخانه اعالم كرد كش��تي مورد اش��اره نفتكش

بوده است. 

ماهاتير محمد: بازار ايران را از دست داده ايم
نخست وزير مالزي در كنفرانسي در قطر گفت: تحريم هاي امريكا 
علیه ايران، نقض منشور س�ازمان ملل و قوانین بین المللي است. 
به گزارش رویترز، ماهاتیر محمد در كنفرانسي در قطر گفت: تحریم هاي 
امریكا علیه ایران، نقض منشور سازمان و قوانین بین المللي است. وي در 
نشست دوحه تصریح كرد: »مالزي از اعمال مجدد تحریم هاي یكجانبه 

امریكا علیه ایران حمایت نمي كند.«
ماهتیر محمد افزود: مالزي و كشورهاي دیگر یك »بازار بزرگ« را به 

علت تحریم هاي ایران از دست داده اند. 
نخست وزیر مالزي گفت: »چنین تحریم هایي به وضوح منشور سازمان 
ملل و قوانین بین المللي را نقض مي كند؛ تحریم ها تنها مي تواند توسط 

سازمان ملل مطابق بر منشور اجرا شود.«

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتقیمت 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

ضعف ط�رف تقاض�ا در اقتص�اد اي�ران يكي از 
داليل رك�ود در بخش ه�اي مختل�ف اقتصادي 
به ش�مار مي آيد، از اين رو كارشناس�ان با توجه 
به رفتار هاي گذش�ته تعیین كنن�دگان حداقل 
دس�تمزد نی�روي كار و عقب ماندگ�ي بی�ش از 
6 میلی�ون توماني حداقل دس�تمزد با خط فقر، 
پیش�نهاد مي كنند كه در س�ال جاري عاوه بر 
پوشش واقعي هزينه ها، بخشي از عقب ماندگي 
دس�تمزد نس�بت به ت�ورم نی�ز جبران ش�ود. 
یك كارشناس حوزه كار با بیان اینكه نتیجه مصوبات 
دستمزد، بهبود معیش��ت كارگران نبوده است، بر 
لزوم توجه به حداقل هاي زندگي كارگران در جریان 

تعیین دستمزد تأكید كرد. 
علیرضا حی��دري در گفت وگو با ایس��نا اظهار كرد: 
كارگري كه امروز وارد بازار كار مي شود با هزینه هاي 
متعدد مس��كن، معیش��ت، خوراك، ایاب و ذهاب، 
آموزش و بهداش��ت و درمان مواجه مي شود و فارغ 
از اینكه كارگر پنج س��ال سابقه اس��ت یا 10 سال 
سابقه و وضع اقتصادي او چگونه است  باید نیازهاي 
معیشتي و هزینه هاي زندگي او در نظر گرفته شود 
و ماده ۴1 قانون كار ای��ن تكلیف را برعهده كارفرما 

گذاشته است. 
وي ادامه داد: امس��ال از نظر من كار بسیار سختي 
براي تعیین دستمزد كارگران داریم چون به عنوان 
گروه كارگري هم��واره در بحث مذاك��رات باید به 
مسائل مختلف توجه كنیم؛ در غیر این صورت اگر 
قرار باش��د صرفاً بحث حداقل معیش��ت و نیازهاي 

كارگران را مطرح كنیم، قاعده كلي این اس��ت كه 
نباید از س��قف 3 میلیون و 750 هزار تومان س��ال 
گذشته یك ریال هم پایین بیاییم، چون با تغییراتي 
كه در بازارهاي ارز، مسكن و كاالهاي اساسي ایجاد 
شده، هزینه هاي معیشت كارگران به شدت تغییر 

كرده و قطعاً افزایش یافته است. 
  توج�ه ب�ه حداقل ه�اي زندگ�ي كارگران 

اجتناب ناپذير است
این كارش��ناس حوزه كار اف��زود: تركیب مجموع 
هزینه ه��اي زندگي یك كارگر، س��بد معیش��تي 

كه دنب��ال مي كنیم را پوش��ش مي ده��د و در این 
س��بد، اقالم كاالیي وجود دارد ك��ه اجتناب ناپذیر 
و حداقل هاي یك زندگي اس��ت؛ یعني نمي توانیم 
كمت��ر از آن را ببینیم. این حداقل ها خودش��ان را 
با عدد نش��ان مي دهند و جمع نیازه��اي كارگر و 
قیمت هایي اس��ت كه در بازار وجود دارد.  حیدري 
با بیان اینكه قانون كار بر لزوم توجه به حداقل هاي 
زندگي كارگران تأكید كرده است، گفت: تاكنون در 
شوراي عالي كار بر این اس��اس پیش رفته ایم، ولي 
یكس��ري مالحظات به لحاظ اقتصادي و وضعیت 

كارفرمایي همیشه بوده كه باعث شده با یك شكاف 
درآمد هزینه روبه رو شویم. 

  نتیجه مصوبات دس�تمزد، بهبود معیشت 
كارگران نبود

وي با اش��اره ب��ه افزایش هزینه س��بد معیش��ت 
خانوارهاي كارگري اظهار كرد: س��ال قبل كمیته 
دستمزد درباره هزینه سبد معیشت كارگران به عدد 
3 میلیون و 750 هزار تومان رسید و ما در بهترین 
شرایط آن را تا مرز ۴5 درصد پوشش دادیم. اكنون 
ضریب پوش��ش به كمتر از 35 درصد رسیده است؛ 
یعني مي توانیم بگوییم ك��ه وضعیت یك كارگر در 
پایان سال 97 بهتر از پایان سال 98 بود، لذا مصوبات 
دستمزدي ما نه تنها شرایط زندگي را براي كارگران 
بهبود نبخشیده، بلكه در جریان فرایند تورمي هم 
اوضاع را خراب تر كرده اس��ت.  ب��ه گفته حیدري، 
ش��كاف بین هزینه دستمزد و معیش��ت كارگر در 
ابتداي سال 50 درصد بوده كه اكنون به حدود 70 
درصد رسیده و 3 میلیون و 750 هزار توماني كه به 
عنوان هزینه سبد معیشت كارگران در سال گذشته 
به تصویب كمیته دستمزد رسید افزایش پیدا كرده 
اس��ت.  به گزارش ایس��نا، اعضاي كمیته دستمزد 
بهمن ماه س��ال گذش��ته رقم هزینه سبد معیشت 
خانوارهاي كارگري را با اس��تناد به گزارش مراجع 
رس��مي آماري و تحقیقات میداني كمیته هاي مزد 
در اس��تان هاي مختلف و محاس��به تورم كاالهاي 
اساسي سبد هزینه كارگران، 3 میلیون و 7۶0 هزار 

تومان تعیین كردند. 

عقب ماندگی دستمزد کارگران باید جبران شود
يك كارشناس حوزه كار:

   گزارش 2


