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اقتصاد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی:

راهکار یک عضو کمیسیون صنایع مجلس
برای کاستن از التهابات بازار خودرو

یک عضو هیئت رئیســه کمیســیون صنایع و معادن مجلس
معتقد اســت با افزایش اعتبار در گردش قطعهسازان ،ترخیص
قطعات خــودرو از گمرک و صدور مجــوز واردات خودروهای
خارجی میتوان از التهابات بازار خودرو کاست.
حجتاالسالم و المسلمین سیدجواد حسینیکیا در گفتوگو با
ایسنا ،درباره راههای خروج بازار خودرو از نابسامانی ،گفت :باید
دو کار در صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور انجام شود
اول ،اعتبار سرمایه در گردش قطعهسازان باید افزایش یابد و از
رکود خارج شوند و دوم ،خودروهای پرمصرف مانند پراید ،تیبا،
پژو و سمند نباید گران شوند و درباره سایر خودروها نیز اجازه
واردات با ارز آزاد داده شــود و از آنها عوارض واردات دریافت
شــود .وزارت صمت میتواند از عواید دولتی ناشــی از واردات
خودرو به خودروهای پرمصرف داخلی یارانه بدهد تا کل تولید
و واردات خودرو برای خودروسازان مقرون به صرفه شود.
نماینده مردم ســنقر در مجلس تأکید کرد :نتیجه نهایی این
اقدامات موجب کاستن از التهابات قیمتی بازار خودرو میشود.
این عضو هیئت رئیسه کمیســیون صنایع و معادن مجلس با
اشاره به مشکالت به وجود آمده ناشی از ترخیص نشدن لوازم
یدکی و قطعات خودرو از گمرک ،گفت :علت ایجاد این مسئله
ریشه در عملکرد دســتگاههای اجرایی دارد و رئیسجمهور و
معاون اول رئیسجمهور میتوانند با ورود جدی به این مسئله
و بررسی مباحث مطرح شده توسط وزارت صنعت و گمرک و
خودروســازان و قطعهسازان ،تصمیم نهایی را گرفته و با صدور
دســتور قاطع ،بازار خودرو و قطعه را از بالتکلیفی خارج کنند.
ترخیص قطعه از گمرک موجب خروج خودروهای نیمهساخته
از انبار خودروســازان و عرضه به بازار میشــود .در این صورت
روند صعودی قیمت خودرو در بازار متوقف و سیر نزولی قیمت
خودرو آغاز میشود.
یک کارشناس:

خصوصیسازیها به اهلش سپرده نشد
بروز مسائل پیش آمده در شرکتهایی که سالهای قبل تحت
عنوان خصوصیســازی به بخشهای دیگر واگذار شدند ،باعث
شد نگاهها دوباره به ســمت نحوه خصوصیسازیها در کشور
جلب شــود .در اینبــاره یک اقتصاددان معتقد اســت که در
خصوصیسازیها به اصل اهلیت (انتقال شرکتها به صاحبان
تخصص) توجهی نشد.
به گزارش ایسنا ،خصوصیســازی پدیدهای است که در کمتر
کشــوری وجود دارد که برای افزایش بهرهوری و رشد اقتصاد
خود به آن تن نداده باشد .واقعیت این است که دولت نمیتواند
ســرمایهدار خوبی باشــد ،مدیران کارخانهها و دســتگاههای
خدماتی ،مادامیکه ســود و زیان شــخصی خودشان در بین
نباشد ،آنچنان که باید در قید افزایش بهرهوری دستگاه تحت
نظرشــان نیســتند .همین قاعده ســاده اقتصادی باعث شده
خصوصیسازی حاال به جریانی جهانی تبدیل شود.
خصوصیسازی در بسیاری از کشورهای جهان مانند کره جنوبی
توانســت موفق شــود و آن اهدافی که مدنظر داشت را محقق
کند .بعد از گذشت فقط چهار دهه از آغاز خصوصیسازیها در
کره جنوبی ،حاال این کشور چند ابرشرکت جهانی مانند هیوندا
و سامســونگ را در اختیار دارد که در رشد اقتصادی آن کشور
نقش به سزایی ایفا کرده اند.
خصوصیسازیها اصولی انجام نشد
در ایران بعد از انقالب نیز خصوصیسازیها از سال  ۱۳۸۴و با
تکیه بر اصل  ۴۴قانون اساسی به طور رسمیآغاز شد و بسیاری
از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند .این اتفاق
اما بعد از گذشت حدود ۱۳سال و با بروز نارضایتیهایی مانند
اعتراض کارگران هفتتپه به عدم پرداخت حقوقشان باید مورد
بررسی دوباره قرار بگیرد تا نقاط ضعف آن نمایان شود.
در اینباره ،کمیل طیبی ،عضو هیئت علمیدانشگاه اصفهان ،در
گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به مشکالت پیش آمده درباره حقوق
کارگران کارخانه هفتتپه به مبحث خصوصیسازی در کشور
ن مسائل نشان میدهد خصوصیسازیها در
پرداخت و گفت :ای 
کشور به صورت اصولی انجام نشده و اساساً حمایتی هم از آن
صورت نگرفته است.
او با بیان اینکه خصوصیسازی نباید یک جابجایی مالکیت در
سیســتم دولتی یا شبهدولتی باشــد ،اظهار کرد :در ایران این
مســئله صورت گرفت و همین باعث شــد خصوصیسازی به
معنایی که بتواند باعث تقویت اقتصاد مبتنی بر بازار و ترغیب
انگیزهها برای تولید شود ،محقق نشود.
این عضو هیئت علمیدانشــگاه اصفهان با بیان اینکه بانکها
باید از سپردههای مردم استفاده کنند تا برای فعالیتهای مولد
تأمین ســرمایه انجام دهند ،ادامه داد :خصوصیسازی نیازمند
حمایت دولت و همچنین شــفافیت در مالکیت اســت ،ضمن
اینکه در شــرایط رکود اقتصادی دولت باید از بخش خصوصی
با ابزارهایی که در اختیار دارد پشتیبانی الزم را انجام دهد.
تا زمانی که شفافیت نباشد خصوصیسازی به اهدافش
نمیرسد
طیبــی با اشــاره بــه ضــرورت توجه بــه اصــل اهلیت در
خصوصیســازی این شرط را به معنای واگذاری بخشهایی از
دولت به بخشهای خصوصی که در یک رشته تولیدی تخصص
و تبحر دارند ،ارزیابی کرد و گفت مالکیت باید به گونهای باشد
که آنهایی که در خط تولید قرار دارند اختیار امور را در دست
بگیرند.
این کارشــناس اقتصادی خصوصیســازی ،به گونهای که در
کشــور اتفاق میافتد را نوعی رفع تکلیف برای دولت توصیف
ت در اقتصاد وجود
ت نباشد و ران 
کرد و گفت :تا زمانی که شفافی 
داشته باشد ،خصوصیسازی به اهداف خود نمیرسد.
بــه گزارش ایســنا ،پیش از ایــن علی اشــرف عبدالله پوری
حسینی ،رئیس سازمان خصوصیســازی گفته بود در اجرای
اصل  ۴۴طی ۱۲سال گذشته اص ً
ال موفق نبودهایم که دلیل آن،
سازمان خصوصیسازی و واگذاریها نیست؛ بلکه این است که
نمیگذارند خصوصیسازی کارش را انجام دهد.

کارگران به چه زبانی بگویند وضع زندگیشان خوب نیست؟
رئیــس اتحادیــه کارگران قــراردادی و پیمانی
میگوید :در ماههای گذشــته شرکتی نبوده که
به اندازه چند ســال اخیر از نوسان نرخ ارز سود
نکرده باشــد .او معتقد اســت در صورت تهدید
کارفرمایــان به تعدیل نیروهــای کار و مقاومت
برای ترمیم دســتمزدها ،حــوادث تلخ کارگران
نیشکر هفت تپه و فوالد تکرار خواهد شد.
فتحاله بیــات درگفتوگو با ایســنا اظهار کرد:
امروز حساسیت شــورای عالی کار به این دلیل
است که ســبد معیشــت خانوار کارگری خالی
اســت و کارگران با حداقلهــا زندگی میکنند.
متأســفانه هفتهای نیســت که کارگــران به ما
مراجعــه نکنند و از پایین بودن حقوق و افزایش
هزینههای زندگی و نگرفتن سبد حمایت غذایی
گالیه نکنند.
وی ادامــه داد :مشــکالت کارفرمایــان نباید با
موضــوع دســتمزد کارگران درآمیخته شــود و
کارفرمایان مشــکالت خود را دربــاره تولید و مواد اولیه و گرانی
ارز بایــد با وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت ،کار و دارایی و
بیمه و در یک کالم دولت حل و فصل کنند.
بیات افــزود :نمیتوانیم تــا بحث افزایش مــزد کارگران مطرح
میشــود ،جلســه شــورای عالی کار را به مشــکالت اقتصاد و
کارفرمایان گره بزنیم .نمایندگان کارگری در جلسات قبل هزینه

ســبد معیشــت خانوار را درآوردند و نمایندگان کارفرمایی هم
پذیرفتنــد امروز اگر زیربار نمیروند و دربرابر خواســت کارگران
برای ترمیم مزد ،تهدید به ریزش و اخراج نیروهای کار میکنند،
نوعی کارشکنی است.
رئیــس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانی افــزود :آیا همین
کارفرمایــان میخواهنــد کارگران را تحریک کننــد و نیروهای
کارشــان مثل کارگران هفتتپه به نشــانه اعتــراض کارخانه را

تعطیل کنند و به خیابان بریزند؟ کارگران دیگر
بــه چه زبانــی بگویند وضع معیشتشــان خوب
نیست و از هزینههای زندگی در رنج و عذاباند.
وی ادامــه داد :نمایندگان کارگران در شــورای
عالــی کار با تمــام توان و تالش بــه دنبال این
هســتند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم
ایجاد شــده را کاهش دهند و قــدرت خرید را
به کارگران برگرداننــد؛ اما اینکه کارفرمایان هر
بار برای ارتقای قدرت خرید و معیشت کارگران
تالش میشود بهانهتراشی میکنند و تعدیل نیرو
را وسط میکشــند منصفانه نیست .کارفرمایان
بهتر میدانند دســتمزد کارگر کمترین سهم را
در قیمت تمام شــده تولیــد دارد و در ماههای
گذشــته شــرکتی نبوده که به اندازه چند سال
اخیر از نوسان نرخ ارز سود نکرده باشد؛ اما تورم
و افزایش قیمت مواد اولیه خود را رها کرده و به
حقوق کارگران چسبیدهاند.
به گزارش ایســنا ،در جلســه کمیته دستمزد شــورای عالی کار
بر لزوم بهروزرســانی آمار و ارقام دســتمزد و سبد هزینه خانوار
کارگری تأکید شد .در این جلسه ،وزیر کار از اختصاص بستههای
حمایت غذایی به کارگــران خبر داد و با تأیید عقبماندگی مزد
کارگران ،گفت امکان تأمین دســتمزد کارگران بر اساس شرایط
کنونی وجود دارد.

موج تمایل دانشجویان ریاضی به مهاجرت
سرمایهگذاری کشورهای پیشرفته روی علوم پایه

کلیــدواژه حرفهایشــان «اپــای» اســت .میگوینــد انگیــزه
تحصیلــی اغلــب بچهها ،ادامــه تحصیل در کشــورهای خارجی
اســت .پای صحبتهایشان که مینشــینیم ،از کمبود شغل برای
فارغالتحصیالن ریاضی میگویند و معتقدند به آســانی شــرایط
تغییر نمیکند.
به گزارش ایســنا ،در ادامه بررســی دالیل افت ریاضیات توســط
اســتادان ریاضی کشــورمان و شرح آنچه طی ســالیان اخیر بر
ریاضیات ایران گذشته ،تصمیم گرفتیم از دریچه نگاه دانشجویان
ریاضی دانشــگاه تهران ،شــرایط فعلی ریاضیــات را بنگریم .در
قرائتخانه دانشکده ریاضی ،یکی از دانشجویان که بقیه میگویند
معدل خوبی دارد و اصطالحاً «رنک» است ،میگوید :من در ایران
هیچ جایگاه شغلیای برای خود نمیبینم .نظام آموزشی ایران همه
تمرکز خود را روی رشــتههای فنی و مهندسی گذاشته و به علوم
پایه اهمیتی نمیدهد .همین بیتوجهی باعث شــده رشته ریاضی
عموماً خروجی خوبی نداشته باشد .من و بیشتر همکالسیهایم به
مهاجرت فکر میکنیم90 .درصد دانشــجویان انگیزه ندارند .دلیل
این بیانگیزگی هم این اســت که بیشــتر دانشــجویان از ابتدا به
ریاضیات عالقهمند نبودند و صرفاً برای تحصیل در دانشگاه تهران
این رشته را انتخاب کردهاند .اما همکالسی دیگرش میگوید اتفاقاً
بچهها سرشــار از انگیزهاند ،ولی انگیزه ادامــه تحصیل در خارج
از کشــور .این دانشجوی ترم ســه ریاضی میگوید :سطح علمی
اغلب دانشــجویان خوب است و از روی عالقه این رشته را انتخاب
کردهاند؛ اما جایگاه شــغلی مناسبی برای خود نمیبینند و همین
باعث شده تمایل به اپالی بیشتر شود.
وی ادامهمیدهد :من دانشــجویی میشناسم که ترم سوم است؛
اما دروس ترم هفت را هم بلد اســت .این یعنی سطح علمی خوب
است .استادان هم برای دانشــجویان وقت میگذارند .ما برنامهای
با نام «عصرانههای ریاضی» داریم که در آنها اســتادان میآیند
و دربــاره برخی از موضوعات مرتبط با ریاضیات صحبت میکنند.

در ادامه گفتوگو با دانشــجویان ریاضی دانشــگاه تهران ،یکی از
دانشــجویانی که در ترم پنج تحصیل میکنــد ،مقصر بیانگیزگی
دانشجویان را استادان میداند.
وی ســپس تجربه خود از ورود به رشته ریاضی را بازگو میکند و
میافزاید :با عالقه به این رشــته وارد شــدم؛ ولی شرایط دانشگاه
باعث شــده عالقه و انگیزهام برای ادامه ریاضیات از بین برود .مث ً
ال
اگر نمرهام در درســی  18بوده ،استاد نمره  12به من داده.
این دانشــجو میگوید اغلب استادان با «پارتیبازی» وارد دانشگاه
شــدهاند و شرایطی را ایجاد کردهاند که دانشجو بیانگیزه شود.
وقتی از او درباره جایگاه شــغلی که برای خود پیشبینی میکند،
پرســیدیم ،گفت :االن برنامهنویس هستم؛ ولی اینگونه نیست که
تصور کنید در حــوزه ریاضیات نمیتوان کار کرد .در ایران به جز
تدریس میتوان در شرکتهای بزرگ به عنوان ریاضیدان مشغول
به کار شد؛ چراکه بعضی شرکتها برای رمزنگاری یا مدلسازی به
ریاضیدان نیاز دارند .البته اســتخدام ریاضیدانها در شرکتها و
کارخانهها کمتر اتفاق میافتد ،زیرا صنعت در ایران ضعیف اســت.
این دانشــجو در ادامه صحبتهایش به تفــاوت اهمیت علوم پایه
در ایران و کشــورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت :در ایران بیشتر
مهندس پرورش میدهند؛ اما در کشــورهای پیشرفته روی علوم

پایه ســرمایهگذاری میکنند و مهندسهای خود را از کشورهایی
مانند ایران جذب میکنند .همین سرمایهگذاری نکردن روی علوم
پایه باعث شده استادان بیســواد وارد دانشگاهها شوند .درنتیجه
انگیزه دانشــجویان کاهش مییابد ،درسها را یاد نمیگیرند و در
ادامه ،ریاضیات رشد نمیکند.
یکی دیگر از دانشــجویان کارشناسی میگوید یافتن شغل مناسب
مهمترین دغدغهاش به عنوان یک دانشــجوی ریاضی اســت .این
دانشــجو به موج تمایل دانشــجویان ریاضی به مهاجرت اشــاره
میکند و میگوید :ریاضی رشــتهای است که برای استفاده از آن
باید برخی زیرســاختها فراهم باشــد .این زیرساختها در حال
حاضر در کشــورهای پیشرفته وجود دارد .مث ً
ال سیستمهای بانکی
آنها بر علم ریاضیات مالی اســتوار اســت یا مراکــز تحقیقاتی
گســتردهای برای پژوهش ریاضیدانان وجــود دارد؛ اما در ایران
چنین نیست .به همین دلیل دانشجویان به مهاجرت فکر میکنند.
همچنیــن دانشــجوی دیگری آینده شــغلی نامطمئــن را دلیل
کاهش انگیزه دانشــجویان ریاضی معرفی میکند و میگوید :من
نمیتوانم جایگاه شــغلی برای خود در ایــران تعریف کنم .برخی
همکالســیهایم که ریاضیات را به طور تخصصی مطالعه میکنند،
در حــال مهاجرت هســتند .از آنجــا که مبحــث الگوریتمها به
ریاضیات مرتبط است ،اگر دانشجویان ریاضی میخواهند در ایران
مشــغول به کار شوند ،بهتر است برنامهنویسی بلد باشند.
واضح اســت که دغدغه یافتن شــغل مرتبط با رشته تحصیلی از
مهمترین اولویتهای اغلب دانشــجویان است .به نظر میرسد بنا
بر نظر دانشجویان ،ایجاد رشتههای تحصیلی بدون وجود پشتوانه
شــغلی مطمئن و جذب تعداد باالی دانشــجو در هر سال در این
رشتهها ،عامل مهمیدر بیانگیزگی این قشر تأثیرگذار و در نتیجه
«فرار مغزها» میشود و در حال حاضر لزوم اهمیت دادن مسئوالن
مرتبط به خواســتههای شــغلی دانشــجویان و دانشآموختگان
ریاضی بیش از پیش حس میشود.

ممنوعیت ورود ایرانیها به گرجستان؛ جدال سیاسی  -رسانهای یا تصمیم یک کشور؟
به نظر میرسد جنجالها این بار گرجستان را هدف قرار
داده تا درهای این کشــور به روی ایرانیها بســته شود.
اخبار ضد و نقیض در روزهای گذشته ،از ممنوعیت ورود
ایرانیها به گرجســتان خبر میدهد ،درحالیکه بررسی
وضعیت فــروش بلیت و تور در آژانسهای مســافرتی از
ادامه طبیعی جریان سفر به این کشور حکایت دارد.
به گزارش ایســنا ،در روزهای اخیــر همزمان در برخی
رســانههای داخلی و خارجی ،خبر ممانعت گرجستان از
ورود اتباع ایرانی به داخل این کشــور منتشــر و توصیه
شــد تا اطالع ثانوی از سفر به این کشور خودداری شود.
برخی رســانهها علــت این برخورد دولت گرجســتان را
کــه همزمان با انتخابات ریاســت جمهوری این کشــور
شده ،سیاسی دانسته و نوشــتهاند« :این روند از یک ماه
پیش ،پس از به قدرت رســیدن «سالومه زورابیشویلی»،
رئیسجمهور جدید گرجســتان ،با توجه به سیاستهای
ضدمهاجرتیاش تشدید شده است» .
دولت گرجســتان تاکنون به این اتفاق واکنش رسمی نشان نداده
اســت .سایت سفارتخانه این کشور در ایران هم توصیه یا سفارشی
درباره سفر اتباع ایرانی به این کشور نداشته است؛ اما سفارت ایران
در گرجســتان ساعاتی پس از انتشار آن اخبار به این اتفاق واکنش
نشــان داد و در بیانیهای اعالم کرد این نمایندگی بر اساس وظایف
ذاتی خود در صیانت از حرمت اتباع کشورمان و سرمایههای مادی
و معنــوی هموطنان عزیز اقدامات مقتضی را در دســتور کار قرار
داده است و از مسیرهای دیپلماتیک موضوعات را پیگیری میکند.
بهرام قاســمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری
هفتگی به اســتناد گزارشهای موجود ،از دیپورت ۲۰۰تبعه ایرانی
از گرجســتان در هفتههای اخیر اطالع داد و در توضیح دالیل آن
گفت :گویی برخی از این افراد از داشــتن مدارک اولیه برای ورود
به این کشــور محروم بودهاند و تصور میکنم برخی از آژانسهای
مســافربری که صالحیت الزم را ندارند ،با گرفتــن مبالغی از این
شــهروندان برای عزیمت آنها به گرجســتان اقدام کردهاند؛ ولی
با توجه به اینکه مدارک الزم را نداشــتهاند ،این شــهروندان دچار
مشــکل شــدهاند .ما به شــهروندان ایرانی توصیه میکنیم هنگام
ســفر به این کشــور دقت کنند ،تمام مدارک الزم را همراه داشته
و مراقب باشــند فریب برخــی از آژانسهایی که صالحیت الزم را
ندارند ،نخورند.
این دیپلمات ارشــد ایرانی افزود :برخی دیگر از شــهروندان ایرانی
که دیپورت شدهاند ،مدارک کافی و الزم را داشتهاند .اینکه چرا به
آنها اجازه ورود به گرجستان داده نشده است ،مشخص نیست .ما
در ایــن خصوص گلهمندیم و در حال پیگیری که ببینیم علت این

موضــوع چه بوده ،مذاکراتی را با طرف گرجی آغاز کردهایم تا علت
مسئله مشخص شود.
قاســمیبا اشــاره به مذاکرات ســفارت ایران در تفلیس با دولت
گرجســتان برای پیگیری این موضوع،گفت :گزارشهایی دریافت
کردهایم که افرادی با وجود داشــتن مدارک ،مواد مخدر به همراه
داشــتهاند که این موضوع نیز در حال پیگیری اســت و سفارت ما
وظیفــه دارد که پیگیریهای الزم در مورد ایــن موضوعات انجام
دهد.
جریان ســفر از ایران به گرجستان قطع نشــده و پروازها بین دو
کشــور همچنان برقرار است .گرجســتان مثل هر کشور دیگری،
از ورود اتبــاع خارجی که مدارک معتبــر (گذرنامه ،بلیت و ویزا)
نداشــته باشــد ،جلوگیری میکند .این قانون هــم فقط مختص
ایرانیها نیســت .با وجود این آشــوبها اما بررســیهای خبرنگار
ایســنا حاکی از آن اســت که ســفر ایرانیها به این کشور متوقف
نشده و پروازها بین دو کشور همچنان برقرار است.
اپراتور یکی از آژانسهای عمده فروش بلیت پروازهای گرجســتان
به ایســنا میگوید :برای توقف پروازها یا ســفر به کشورهای دیگر
از مراجع ذیصالح باید دســتور و بخشنامه رسمی صادر شود که
هنوز چنین اتفاقی نیافتاده و جریان ســفر به گرجستان همچنان
ادامه دارد.
او ادامــه داد :گرجســتان مثل هر کشــور دیگــری ،از ورود اتباع
خارجــی که مدارک معتبر (گذرنامه ،بلیت و )...نداشــته باشــند،
جلوگیری میکند .این قانون هم فقط مختص ایرانیها نیســت.
اپراتور آژانــس دیگری که مجری تورهــا و چارترکننده پروازهای
گرجســتان اســت نیز میگوید :همه کشــورها به خاطر مســائل
مهاجرتــی قوانیــن خاصی را به اجــرا میگذارنــد ،همانند ایران.

آنچنــان که اطــاع دارم ،دیپورت مســافران ایرانی از
گرجســتان به خاطر ناقــص بودن مــدارک معتبر بوده
اســت .مثل هر کشــور دیگری ،گرجســتان نیز از ورود
اتباع خارجی که مدارک کامل و معتبری نداشــته باشند
جلوگیری میکند .برای ورود به این کشــور الزم اســت
محل اقامت مشــخص و واچر بلیت برای ارائه در مبادی
ورودی ،همراه مســافر باشــد .عالوهبراین ،گرجســتان
برخورد ســختگیرانهای با مســافرانی دارد که فقط بلیت
یکطرفه ( )One-wayتهیه کردهاند.
بــه گفته او ،درحال حاضر چهار پــرواز در هفته از ایران
به گرجســتان در روزهای شــنبه ،دوشــنبه ،سهشنبه و
پنجشنبه انجام میشود که در برنامه آنها اختاللی ایجاد
نشده است.
ایران و گرجســتان از ســال  ۲۰۱۶ویزا را بــرای اتباع
یکدیگر حــذف کردهاند .شــهروندان ایرانی بدون کارت
اقامــت دائم با ارائه مــدارک معتبر در مبادی ورودی این کشــور
میتوانند ۴۵روز در این کشــور بمانند .به گفته ســفیر گرجستان
در ایران ،اجرای همین سیاســت از آن زمان تاکنون باعث شد سفر
ایرانیها به این کشور ۶۰۰درصد رشد داشته باشد.
ویزا تنها عامل افزایش ســفر ایرانیها به این کشــور نبود .پس از
گرجســتان ارزان مقصد جذابی برای ایرانیها
ناآرامیهای ترکیه،
ِ
شد ،حتی خریداران ملک از ترکیه و دبی راهی گرجستان شدند .با
این وضعیت ،ســفیر ایران در تفلیس پیشبینی کرد :سفر ایرانیها
به این کشــور که سال گذشته نزدیک به ۳۵۰هزار نفر بود ،امسال
به یک میلیون نفر برســد .جواد قوام شهیدی این هشدار را هم به
ســرمایهگذاران تازهنفس در گرجســتان داده بود که «خرید ملک
در این کشــور لزوماً تضمینی برای اخذ اقامــت طوالنیمدت این
کشور نیست».
تسهیالت سرمایهگذاری گرجســتان به اتباع خارجی این اجازه را
مــیداد که با خرید ملک به ارزش دســتکم ۳۵هزار دالر آمریکا،
اقامــت کوتاه مدت یک ســاله را دریافت کنند .دولت گرجســتان
پیشتــر از تغییر قوانین مهاجرتی و افزایش حجم ســرمایهگذاری
در این کشــور خبر داده بود .با آنکه گرجستان عضو اتحادیه اروپا
و حوزه شــنگین نیست؛ اتباع آن میتوانند بدون ویزا در اروپا سفر
کنند ،عاملی که انگیزه مهاجرت ایرانیها به این کشــور را تقویت
کرده است.
البته گرجستان در تالش است تا سال  ۲۰۲۰عضویت اتحادیه اروپا
را بهدســت آورد .همان دلیلی که صربستان را وادار کرد از معاهده
لغــو روادید با ایران ،به بهانه افزایش جمعیت مهاجران و نارضایتی
کشورهای همسایهاش از این وضعیت ،عقبنشینی کند.

نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعالم کرد:

فشار هزینهها را
از دوش کارگران بردارید

نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از مراجعات
مکرر کارگــران به دلیل ناتوانی در تأمیــن هزینههای زندگی
خبر داد و ابراز امیدواری کرد :تا قبل از پایان ســال ،ترمیم مزد
کارگران در شورای عالی کار به نتیجه برسد.
ناصر چمنی در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به برگزاری جلسه
شورای عالی کار گفت :با توجه به نامهنگاری نمایندگان کارگری
در جلسه اول شــورای عالی کار و درخواست تشکیل جلسهای
منحصراً برای بررسی دســتمزد کارگران ،انتظار ما این بود که
جلسه بعدی شورا تنها با محوریت ترمیم مزد کارگران تشکیل
میشد.
وی ادامه داد :واقعیت تلخ این است که شرایط زندگی بسیاری
از کارگران که حداقلبگیرند به قدری سخت و دشوار شده که
دیگر توان ادامه زندگی ندارند و باید فشار هزینهها از دوش آنها
برداشته شــود .امروز مراجعات مکرر کارگران را شاهد هستیم
که از افزایش قیمتها و افت شــدید قدرت معیشت به ما پناه
میآورنــد .لذا امیدواریم با توجه به نظر مثبت وزیر کار و تالش
نمایندگان کارگری ،ترمیم دســتمزد جامعه کارگری تا قبل از
پایان سال اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد :در نامهای که به شــکل کتبی در جلسه شورای
عالی کار ارائه شد ،درخواست کردیم صرفاً یک جلسه به موضوع
دســتمزد کارگران و بررسی ابعاد آن اختصاص داده شود .برابر
آییننامه شــورای عالی کار ،اگر ســه نفر از اعضای کارگری یا
کارفرمایی شورا درخواست تشکیل جلسه بدهند ،مانعی ندارد؛
ولی متأسفانه توجهی به این خواسته قانونی نشده است.
چمنی افزود :بر اســاس قانون شورای عالی کار باید ماهانه یک
جلســه داشته باشــد که از نظر قانونی هم این جلسه را شاهد
نبودیم و از وزیر کار انتظار داریم به عنوان رئیس شــورای عالی
کار دستور تشکیل جلسات شورای عالی کار حداقل ماهی یک
بار را صادر کند.
به گفته وی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اولین جلســه
شورای عالی کار که خود در آن حضور داشت ،برگزاری کمیته
دســتمزد را پیشنهاد کرد و موجب دلگرمیو امیدواری جامعه
کارگری شد.
این مقام مســئول کارگری همچنین با اشاره به انتخاب معاون
جدید روابط کار ابراز امیدواری کرد :با حضور ایشــان جلسات
بررســی دستمزد در شــورای عالی کار و بهبود وضع معیشت
خانوارهای کارگری به شکل مطلوبتری پیش برود.
به گزارش ایسنا ،دویســت و هفتاد و هفتمین نشست شورای
عالــی کار با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان
در شورای عالی کار۲۳ ،آبان ماه امسال برگزار شد .این نشست
با سیگنالهای مثبتی برای ترمیم مزد کارگران و بهبود معیشت
خانوارهــای کارگری همراه بود و وزیر کار شــخصاً پیشــنهاد
تشکیل کمیته دستمزد شــورا را به منظور بررسی ابعاد ترمیم
دستمزد و سبد هزینه معیشت کارگران مطرح کرد .وزیرکار در
این جلســه از پیشبینی توزیع بستههای حمایت غذایی دولت
بــه کارگران خبر داد تا جامعه کارگری نیز در کنار کارمندان و
بازنشستگان ،از مزایای بستههای غذایی بینصیب نمانند.

موضع اتحادیه صادرکنندگان نفت درباره تصمیم جدید ارزی:

تصمیم جدید بانک مرکزی
مجازات شرکتهای خوشنام است

ســخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشــیمیبا
انتقاد از تصمیم اخیــر ارزی بانک مرکزی برای صادرکنندگان
گفت :اتحادیه تصمیمگیری جدیدی که توســط بانک مرکزی
و وزارت صنایع گرفته شــده را مجازات شــرکتهای بزرگ و
خوشنام میداند که مجبورنــد ارز خود را برگردانند ،در حالی
که شــرکتهایی هم هستند که میتوانند طبق این تصمیم ارز
خود را برنگردانند.
حمید حسینی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه میزان صادرات
اتحادیه نفت ،گاز و پتروشــیمیطی هفت تا هشت ماه گذشته
مطلوب بوده است ،اظهار کرد :اما در حال حاضر اعضا به شدت
نگراناند .سیســتمیکه برای بازگشــت ارز اتخاذ شــده ،قطعاً
مورد تأیید اتحادیه نیست؛ زیرا در بورس سطح رقابت برداشته
شده اســت و اعضای اتحادیه بسیاری از کاالها را طبق ارز سنا
خریداری میکنند که با ارز بازار آزاد رقابت میکند.
وی افــزود :درخواســت بانک مرکــزی دربــاره اینکه اعضای
اتحادیه ارز خود را با نرخ ارز در سامانه نیما به فروش برسانند،
غیرمنطقی اســت .اتحادیه پیشــنهادی را به سازمان توسعه و
تجارت ارائه کرد مبنی بر اینکه اگر کاالیی با قیمت باالتر از ارز
نیما به فروش رســید ،به بانک مرکزی برود و مابهالتفاوت نرخ
ارز در نیما و سنا از سوی بانک مرکزی اخذ شود .این پیشنهاد
مورد استقبال هم واقع شد؛ اما تغییر و تحوالتی صورت گرفت
که شرایط را به کلی تغییر داد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمیبا تأکید
بر اینکه صادرات اعضای ایــن اتحادیه با این روند کاهش پیدا
میکنــد ،توضیح داد :اتحادیه تصمیمگیری جدید که توســط
بانــک مرکزی و وزارت صنایع گرفته شــده اســت را مجازات
شــرکتهای بزرگ و خوشنام میداند که مجبور هســتند ارز
خود را برگردانند ،درحالیکه شرکتهایی هستند که میتوانند
ارز خود را برنگردانند.
حسینی ادامه داد :با این تصمیم ،همه شرکتها میزان صادرات
خود را به زیر یک میلیون دالر میرســانند .بانک مرکزی باید
انعطاف بیشتری را در اعمال سیاستهای خود داشته باشد و با
همراهی تشکلهای بخش خصوصی تصمیمگیری کند.
بر اســاس این گزارش ،بانــک مرکزی در بخشــنامهای نحوه
بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخ ه اقتصادی کشــور را
ابالغ کرد ،در این بخشــنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه
تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای
واردات کاال و خدمــات صادرکنندگانی تأمین ارز کند که نحوه
بازگشــت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین شده در
دستورالعمل این بانک باشد .در این راستا اگر میزان بازگشت ارز
حاصل از صادرات صادرکنندهای تا یک میلیون یورو باشــد این
صادرکننده از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.

