
محمد ارفع

دو خودروساز بزرگ کشور )سایپا و ایران 
خــودرو( از تــرس تغییــر وضــع اقتصادی کشــور 
در آینــده نزدیــک، بهــار را بــا برنامه های فروش 
زیــاد و متنــوع انــواع محصــوالت خود بــه پایان 

می رسانند.
ایــن دو خودروســاز در بهــار گذشــته روی 
هــم چهــار  برنامــه فروش داشــتند )ســایپا 2 بار 
و ایــران خــودرو 2 بــار( کــه بیشــتر آن متمرکــز 
بــر پیش فــروش مــدت دار یک ســاله بــا قیمــت 
غیرقطعــی بــود در حالــی کــه امســال هــر دوی 
ایــن شــرکت ها روی هــم هشــت برنامــه فروش 
ارائــه دادنــد )ایــران خــودرو 5 بار و ســایپا 3 بار( 
کــه به جــز دو برنامه فروش مدت دار یک ســاله و 
شــش ماهه بقیــه بــه صــورت تحویــل 90 روزه با 

قیمت قطعی است.
این نوع فروش از ســوی این شــرکت ها در 
وضعی که بازار و قیمت کارخانه با یکدیگر تفاوت 
معناداری دارد، ایجاد این سوال می کند که چرا 
خودروســازان که به فــروش قطره چکانی خودرو 
بــرای ایجاد اختــاف بازار و کارخانــه معروف اند، 
ایــن بــار تاش دارند تا خودرو به اندازه نیاز بازار 

به فروش برسانند.
جــواب ایــن ســوال را بایــد در چشــم انداز 
بــازار جســت وجو کــرد: از ســویی مذاکــرات ویــن 
در جریــان اســت و هــر آن احتمــال دارد کــه بــه 
نتیجه برسد و از سویی دیگر انتخابات و رویکرد 
رئیس جمهوری آینده مطمئنا بر بازارهای موازی 
و مهــم کشــور تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت. 
همچنیــن چنــد وقتــی اســت کــه زمزمــه هــای 
آزادسازی ورود خودروهای خارجی و رفع انحصار 
از صنعت خودروسازی از گوشه و کنار به گوش 
می رســد. این عوامل ترس خودرو سازان را برای 
از دســت دادن بازار انحصاری خود بیشــتر کرده 
است که موجب شده تا دست به همچین کاری 

بزنند.
اولین زمزمه های آزادســازی واردات خودرو 
واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر  دادفــر،  مهــدی  را 
خــودرو، در آذر ســال گذشــته و در گفت وگــو بــا 
باشگاه خبرنگاران مطرح کرد. او در این مصاحبه 
یادآور شده بود که »نگاه وزیر جدید صمت این 
اســت کــه خــودرو انحصــاری اســت و قصــد دارد 

واردات آن را آزاد کند.«
این گفت وگو سرآغازی شد برای اظهار نظر 
دیگــران و حتــی دولــت در الیحــه بودجــه محلی 
بــرای تامیــن بودجــه از طریــق  واردات خــودرو از 
مناطــق آزاد در نظــر گرفــت کــه مــورد موافقــت 
نماینــدگان مجلــس در صحــن قــرار نگرفــت. اما 
برخــی از نمایندگان در چند روز گذشــته باز هم 
آزادســازی واردات خــودرو بــه کشــور را مطــرح 
کرده اند. به طور مثال، در طرحی که کمیســیون 
صنایع مجلس شــورای اســامی با عنوان »طرح 
تحــول صنعت خــودرو« از آن یاد می کند در بند 
چهــارم بــه آزادســازی واردات خــودرو پرداختــه 
شــده اســت؛ همچنیــن در ایــن طــرح واگــذاری 
واردات خــودرو بــه خودروســازان مطــرح شــده 
اســت. مجلــس با پیگیــری این طــرح می خواهد 
تولیدکننــدگان در ازای اجــرای قیمــت دســتوری 

بتوانند از مسیر واردات تامین نقدینگی کنند.
البته برخی از کارشناسان معتقدند سپردن 
تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان 
از سوی مجلس نه تنها گره ای از کار خودروسازان 
باز نمی کند، بلکه گره ای دیگر بر کاف سر درگم 
صنعت خودرو خواهد زد. علی شکوهی، فعال و 
کارشناس حوزه خودرو، یکی از این کارشناسان، 
در این باره گفته است: » نمایندگان خانه ملت 
باید تمرکز طرح های خود را بر ساماندهی پایدار 
صنعــت و بــازار خودرو قــرار دهند و در حالی که 
هنــوز خبــری از قطعیــت احیای برجام نیســت و 
تمایل یا عدم تمایل دولت سیزدهم به آزادسازی 

ارز موجــود در  نیــز مشــخص نیســت،  واردات 
کشور را پیش خور نکنند.«

صنعت خودرو و موضوع آزادسازی واردات 
خودرو از جمله موضوعاتی است که طی روزهای 
اخیــر از ســوی نامزدهــای انتخابات ســیزدهمین 
دوره ریاست جمهوری برای بهبود صنعت و بازار 

خودرو داخلی به آن پرداخته شده است.
برنامه هــای  از  یکــی  در  رضایــی  محســن 
تلویزیونــی بــا بیــان اینکه »دیــوار بزرگــی به نام 
ایجــاد  خودروســازی  شــرکت های  بــرای  تعرفــه 
راحــت  خیال شــان  مــا  خودروســازان  و  کردیــم 
است«، وعده داد که در دولتم واردات خودرو را 
آرام آرام آزاد خواهد کرد و از ســوی دیگر تاش 
می کند شرکـــت های خودروسازی، خود را به  روز 
کننــد. ایــن صنعــت دچــار دردی اســت که پیش 
از انقــاب هــم وجــود داشــت و مــا از آن دوران، 
مونتــاژکار بوده ایــم. چنانچه همان فرمولی را که 
در موشک سازی به کار بردیم، در صنعت خودرو 

استفاده می کردیم، این درد درمان شده بود.
همچنیــن عبدالناصــر همتــی در ایــن باره، 
ضمــن تاکیــد براینکــه بایســتی اصــاح جــدی در 
کیفیــت خودروهــای داخلــی ایجــاد شــود، گفته 
را  داخلــی  خــودروی بی کیفیــت  اکنــون  اســت: 
بــه قیمــت فــورد آمریکایــی می فروشــیم و ایــن 
موضــوع بــه هیــچ عنوان بــرای مــردم قابل قبول 
نیست. چنانچه تحریم ها برداشته شود، مسئله 
واردات خــودرو را حــل می  کنم. یک روز قرار بود 
از صنعــت خودروســازی به عنــوان صنعت نوزاد 
حمایــت شــود؛ امــا ایــن صنعت نــوزاد 50 ســال 
اســت که بزرگ نشــده و همچنان از آن حمایت 

می کنیم.
عــاوه بــر ایــن ابراهیم رئیســی در حاشــیه 
ضبط برنامه های اســتانی در معاونت ســیما، در 
پاســخ به ســوال خبرنگاری دربــاره رونق صنعت 
خودروســازی و واردات خودروهای خارجی گفته 
است: »خودرو باید به نحوی از حالت انحصاری 
خــارج شــود تــا بــرای آن قیمــت عادالنــه تعییــن 
شــود. اآلن کارخانه هــای خودروســازی می گویند 
ضرر می دهیم و این بسیار عجیب است که هم 
خودروســاز ناراضــی و هــم مشــتری دغدغه منــد 

اســت. اگــر کیفیــت خودروهــای مــا بــه حــدی 
برســد کــه بتواند بــا دیگر خودروهــا رقابت کند، 
دیگر نگران ورود دو تا خودرو خارجی به کشــور 
نیســتیم، چــون مردم اصــاً دل از خودرو داخلی 

برنمی دارند.«
البتــه اظهــار نظــر دربــاره واردات خــودرو 
اســت،  نشــده  بــه سیاســت مداران ختــم  تنهــا 
اوایــل خردادمــاه نامــه ای بــا امضــای مدیرعامان 
ایران خــودرو، ســایپا و همچنیــن دبیــر انجمــن 
سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خطاب 
به رئیس کمیســیون صنایع مجلس منتشر شد 
کــه در آن ضمــن ارائــه پیشــنهاد قیمت گــذاری 
و  عمومــی  خودروهــای  قالــب  در  خودروهــا 
اختصاصی، این دو خودروساز به صراحت اعام 
کردنــد که مخالفتی با آزادســازی واردات خودرو 
ندارنــد و آن را عاملــی بــرای بهبود فضای رقابتی 
و ایجــاد آرامــش در بــازار و نــزد مصرف کننــده 

می دانند.
گویــا خودروســازان قصــد داشــتند کــه رفع 
اتهام کنند و به اطاع همه برسانند که ممنوعیت 
واردات خــودرو به ســبب حمایــت از تولید داخل 
و خودروســازان داخلــی نبــوده اســت؛ همچنین 
چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل 
رقابــت بــا محصوالت آن ها در این ســطح قیمت 

نسبت به قیمت های جهانی، وجود ندارد.
در ایــن پیشــنهاد خواســته شــده اســت تــا 
خودروهــای عمومی یعنی خودروهایی که عموم 
مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می کنند، 
بــا فرمــول بهای تمام شــده، در نظر گرفتن ســود 
5 درصــدی و  بــا تاییــد و نظــارت وزارت صنعــت 
مــورد خودروهــای  در  امــا  قیمت گــذاری شــود؛ 
اختصاصــی کــه لوکس و نســبتاً گران محســوب 
می شوند و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با 
پیشنهاد هیات مدیره شرکت ها و تایید و نظارت 
وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای 

بازار صورت گیرد.
بــا وجــود ایــن، تصمیــم نهایــی بــرای لغــو 
توقــف ورود خودروهــای خارجــی بــه کشــور بــه 
دولــت ســیزدهم واگــذار خواهــد شــد. در ایــن 
حــال اگــر مذاکــرات برجــام رونــد مثبتــی داشــته 

باشــد کــه منجــر بــه لغــو تحریم هــا شــود، ورود 
خــودرو بــه کشــور می توانــد طبــق رویــه ســابق 
ادامه داشــته باشــد حال آنکه اگر دولتمردان در 
دولت ســیزدهم روی خوشی به مذاکرات برجام 
نشــان ندهنــد، باید تــا مقطعی طوالنــی از ورود 
خــودرو بــه کشــور چشم پوشــی کــرد. نمایندگان 
مجلس مطمئنا نمی خواهند تا بر روی کار آمدن 
دولــت ســیزدهم ارز مــورد نیــاز تامیــن واردات را 
پیش خور کنند؛ ارزی که ممکن اســت با شــروع 
روند احیای برجام به صورت چشم گیری سقوط 
کند و باعث شود به تبع آن قیمت کاالهایی که 
بــا ارز تعییــن می شــود، مانند خــودرو به صورت 
پلکانــی کاهــش را تجربه کند مانند ســال 1367 
و پذیــرش قطعنامــه 598 و کاهــش محســوس 

قیمت خودرو در بازار.
البته نباید به تغییر جهت وارد کنندگان به 
تولید محصوالت خودرویی بی توجه باشیم؛ زیرا 
آمارها نشان می دهد که بسیاری از وارد کنندگان 
بــا احــداث خطــوط تولیــد، ظاهرا نفعشــان را در 
مونتاژ خودرو می بینند تا انتظار برای بازگشــایی 

واردات خودرو.
در  وارد کننــدگان  اســت  مشــخص  آنچــه 
وضــع کنونــی و اینکــه تکلیفــی بر لغــو تحریم ها 
آینــده  در  خــودرو  واردات  دوبــاره  بازگشــایی  و 
نزدیــک نیســت، تصمیــم گرفته انــد کــه همچون 
خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ محصوالت 
خودرویــی را در دســتور کار قــرار دهند. هر چند 
تصــور بــر ایــن بــود کــه وارد کننــدگان بــه مونتــاژ 
محصوالتــی از برندهایــی بپردازنــد کــه پیش تــر 
خبــر  حــاال  می کردنــد،  آنهــا  واردات  بــه  اقــدام 
می رســد کــه نمایندگی ها به ســراغ شــرکت های 
چینــی رفتــه و بــرای مونتــاژ برخــی از محصوالت 
این شــرکت ها مذاکراتی داشــته اند. مســیری که 
وارد کنندگان در وضع کنونی انتخاب کرده اند در 
اصــل راهــی اســت که از مدت ها قبل مســئوالن 
صنعتی کشــور به آنها نشــان داده بودند. وزرای 
دولت های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت های 
قبلی همیشه به دنبال مسیری بودند که واردات 
را به مونتاژ تبدیل کنند؛ این در حالی است که 
جز معدودی از خودروسازان معتبر بین المللی با 
توجه به ریسک باالی سرمایه گذاری در کشور و 
همچنین تحوالت سیاسی و اقتصادی حاضر به 
سرمایه گذاری در صنعت خودروی کشور نبودند.
بســیاری از برندهــا و شــرکت های معتبــر 
در  کــه  سال هاســت  خودروســاز  خارجــی 
کشــورهایی همچــون ترکیه حضــور یافته اند و با 
ســرمایه گذاری، هم ســهمی از بازار آن کشــور را 
نصیــب خــود کرده اند و هم اقدام به صادرات به 
کشورهای دیگر کرده اند. این در حالی است که 
ایــن برندهــا در ایران به دلیل اوضاع سیاســی و 
اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه گذاری 
نیستند. به این ترتیب تغییر جهت وارد کنندگان 
بــه تولیــد محصــوالت چینی بــا توجه بــه دالیلی 
کــه عنوان شــد پیــش از این نیز قابل تصور بود. 
از ســوی دیگر مشــخص اســت که دولت نیز در 
راستای قرارداد همکاری جامع 25 ساله ایران و 
چین، وارد کنندگان را برخاف رفتارهای گذشــته 
همراهــی خواهــد کــرد تــا بــازار خــودروی ایــران 

بهشت تولید کنندگان چینی شود.
تمام این عوامل نشــان دهنده ان است که 
چه واردات خودرو آزاد شــود و چه واردکنندگان 
بــه ســوی مونتــاژ خودروهــای خارجــی و حتــی 
چینی بپردازند یا اینکه مذاکرات به نتیجه برسد 
و رویکــرد دولــت ســیزدهم بــر کاهــش قیمــت 
خــودرو قــرار گیــرد، بهتر اســت تا خودرو ســازان 
در اوضاعــی کــه انحصارشــان مــورد تهدیــد قــرار 
گرفته اســت به فکر راه چاره با افزایش ثبت نام 
در قالب فروش فوری )90 روزه( با قیمت قطعی 
باشــند تا حاشیه امنی تا مشخص شدن اوضاع 

اقتصادی آینده برای خود  ایجاد کنند.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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25سالهایرانوچین

پایــگاه خبــری المانیتــور گــزارش داد که از زمان 
نهایــی شــدن توافــق 25 ســاله ایــران و چیــن، رونــد 
همکاری هــا بیــن دو کشــور کند شــده و ممکن اســت 
بخشــی از آن مربوط به ســایه مذاکرات احیای برجام 

در روابط دو کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، این رسانه آمریکایی 
در گــزارش خــود نوشــته اســت:  از زمان نهایی شــدن 
توافــق همــکاری اســتراتژیک 25 ســاله ایــران و چیــن 
در مــاه مــارس ســال جــاری پکــن و تهران دیگــر خیلی 
درباره آن صحبت نکرده و هیچ خبر مهمی هم درباره 
توافقات دو کشور در این زمینه منتشر نشده است.

ایــن مســئله می توانــد موضــوع  از دالیــل  یکــی 
و  ایــران  در  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  برگــزاری 
تصمیمــات دولــت بعد باشــد. علی رغــم آنکه جزئیات 
اکنــون  اســت.  منتشر شــده  توافــق  ایــن  از  کمــی 
رسانه های ایران روی این توافق متمرکز نشده اند، اما 
به نظر می رســد که روابط چین با ایران در حال رفتن 

به سمت و سوی جدیدی است.
اکنــون امیدهــای جدیدی بــرای عضویت ایران در 
ســازمان همکاری  شــانگهای وجود دارد. ایران از ســال 
2005 عضــو ناظــر ایــن ســازمان بــوده و در ســال های 
2008 و 2009 بــرای عضویــت کامــل درخواســت داده 
امــا بــه دلیل تحریم های ســازمان ملل که در آن زمان 
علیــه کشــورمان اعمــال شــده بــود ایــن تاش هــا بــه 
ســرانجام نرســید. در صورتی که ایران بتواند عضویت 
کامل ســازمان همکاری  شانگهای برسد، همکاری های 
اســتراتژیک بیــن ایــران و چیــن شــاهد تغییــر بزرگــی 

خواهد بود.
چنــد روز پیــش هــم نظام الدیــن زاهدف، ســفیر 
تاجیکســتان در ایــران، فــاش کــرد کــه قــرار اســت در 
نشســت ســازمان همکاری شــانگهای طی ســال جاری 
موضــوع عضویــت کامــل و دائم ایران در این ســازمان 

در دستورکار قرار گیرد.
بــه گفتــه او، عضویت ایران در این ســازمان یکی 
از اصلی تریــن برنامه های ســازمان همکاری شــانگهای 
آمــاده  اســت و در صورتــی کــه دیگــر کشــورها هــم 
پذیرش ایران باشــند، تاجیکســتان هم با آن موافقت 

خواهد کرد.
از ایــن جهــت موافقــت تاجیک ها مهم اســت که 
در ســال 2017 همیــن تاجیک هــا بــا عضویــت ایــران 
مخالفــت کــرده بودند. انتظار می رود در ماه ســپتامبر 
)10 شــهریور تــا 8 مهــر( رئیس جمهــوری آینــده ایــران 
برای شــرکت در نشســت ســازمان همکاری شــانگهای 

به دوشنبه دعوت شود.
ســازمان همــکاری شــانگهای یــک اتحاد سیاســی 
بیــن 8 کشــور چیــن،  روســیه،   ـ امنیتــی  ـ اقتصــادی 
قزاقســتان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند 
و پاکستان است. در کنار ایران، افغانستان، باروس 

و مغولستان هم عضو ناظر این پیمان هستند. 
هفتــه گذشــته هــم محمــد کشــاورززاده، ســفیر 
ایران در چین، در یک نشســت مهم پیمان شــانگهای 

در شهر ووهان چین سخنرانی کرد.
از طــرف دیگــر چینی ها در ســازمان ملــل و دیگر 
نهادهــای بیــن المللــی تاکیــد کردنــد کــه در مذاکــرات 

برجام باید موضوعات مورد نظر ایران محقق شود.
نماینــده چیــن در ســازمان ملــل  کــوآن،  وانــگ 
و دیگــر نهادهــای بیــن المللــی گفتــه کــه اگرچــه در 
مذاکــرات وین پیشــرفت هایی به دســت آمــده اما لغو 
تحریم هــا موضوعــی اســت کــه دو طــرف بــر ســر آن 

اختاف دارند.
بــه نظــر می رســد لغــو تحریم هــای علیــه ایــران 
اولویــت اول چیــن در مذاکــرات ویــن اســت؛ چراکــه 
ممکن اســت در اجرای توافق 25 ســاله اختال ایجاد 

کند.
البته ســازمان صنایع کوچک و پارک های فناوری 
ایــران و انجمــن صنایــع کوچــک و متوســط ســازمان 
همکاری هــای شــانگهای اخیرا بــرای ترویج همکاری ها 
بین شرکت های کوچک خود یک مرکز همکاری افتتاح 
کرده اند. این اقدام بخشــی از فاز نخســت مکانیســم 
اجــرای توافــق ایــران و چین اســت که می تواند نقشــه 
راهــی بــرای تداوم همکاری در حــوزه تجارت و اقتصاد 

بین دو طرف باشد.
علــی رســولیان، دبیــر ایــن مرکــز گفتــه  اســت 
کــه 92 درصــد صنایــع ایــران را شــرکت های کوچــک 
تشکیل می دهند و این مرکز می تواند از طریق تامین 
زیرســاخت های مورد نیاز آنها مقاومت این شــرکت ها 

را افزایش دهد.
حــدود 900 پــارک فنــاوری و منطقــه صنعتــی در 
ایران ایجاد شده است که 48 درصد کل صنایع ایران 

در این پارک ها قرار دارند.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که 
مذاکــرات احیــای برجــام نه تنها از نظر تغییر ســاختار 
تحریمــی علیــه ایــران بــر همکاری هــای تهــران و پکــن 
اثرگــذار اســت، بلکــه بــه نظر می رســد از جوانب دیگر 
نیــز روی روابــط ایــن دو شــریک تجــاری ســایه افکنده 
اســت؛  چراکــه برخــاف گذشــته چینی هــا خریــد نفت 
ایران را طی ماه گذشته کاهش دادند و این در حالی 

است که صادرات نفت ایران افزایش داشته است.
دنیل گربر، کارشــناس موسســه پترو لجستیکز، 
در وین می گوید: ارزیابی های ما نشــان دهنده کاهش 
قابــل توجــه صــادرات نفــت ایــران به چیــن در ماه می 
)11 اردیبهشــت تا 10 خرداد( اســت. البته این مســئله 
ممکــن اســت بــه  دلیل تاش کشــورهای حــوزه خلیج 
فارس برای نفوذ بیشــتر در بازار نفت چین یا کاهش 
تقاضــای موجود در پکن باشــد. در این حال شــاهدیم 
که چینی ها واردات نفت خود از عربســتان را افزایش 
دادنــد و ایــن ممکــن اســت بــدان معنا باشــد که طرف 
چینــی تــاش می کنــد همزمــان بــا مذاکــرات ویــن یک 
تعــادل بیــن روابــط خــود بــا ایــران و کشــورهای خلیج 

فارس ایجاد کند.

تاکیدبراصالح
قراردادهایکار
دردولتآینده

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
به کارگیــری  تبعیــض در  رفــع هرگونــه  بــر  تاکیــد  بــا 
نیروهــای کار بــر اصالح انواع قراردادهای کار و نظام 

پرداختی ها در دولت آینده تاکید کرد.
دربــاره  ایســنا،  بــا  گفت و گــو  در  ابــوی  هــادی 
مطالبــات جامعــه کارگــری از نامزدهــای ســیزدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری اظهــار کــرد: در مورد 
کاندیداهــا مســاله مهــم ایــن اســت کــه قبــل از ارائــه 
برنامــه،  کارنامــه عملــی از خود داشــته باشــند. وقتی 
مناظره هــای قبلــی، برنامه ها و دیدگاه هــای کاندیداها 
را ماحظــه و بررســی می کنیم برخی کاندیداها شــعار 
می دهنــد؛ در حالــی کــه ســال های متمــادی در کشــور 
مســئولیت داشــتند. انتظار این بود که در برنامه هایی 
که ارایه می دهند، برنامه مشخصی هم برای کارگران 
داشــته باشند؛ ولی اطاعات چندانی درباره مسائل و 

مشکات جامعه کارگری وجود نداشت.
او ادامه داد: در دیداری که با برخی از کاندیداها 
داشــتیم و مســائلی کــه مطــرح کردیــم دیــدگاه آنهــا 
ایــن اســت کــه بایــد اشــتغال پایــدار در کشــور ایجــاد 
و جلــوی اخــراج هــای ظالمانــه گرفته شــود. مــا انتظار 
داریــم کاندیداهــا تشــکل های رســمی کارگــری و حتــی 
کارفرمایــی را بشناســند و قانــون کار و قانــون تامیــن 

اجتماعی را مطالعه کرده باشند.
دبیــرکل کانون عالی انجمن هــای صنفی کارگران 
بــا بیــان اینکــه توجــه به چنیــن موضوعاتــی در جامعه  
کارگــری تأثیرگــذار اســت، اظهــار کــرد: وقتــی کارگــران 
احســاس کننــد کــه در برنامه های کاندیداهــا جا دارند 
و بــه مطالبــات آنهــا توجه می شــود، بــرای حضور پای 

صندوق های رأی انگیزه پیدا می کنند.
ابــوی درباره تنــوع قراردادهــای کار و پرداختهای 
برخــی  مواضــع  در  کار  هــای  نیــرو  بــه  متفــاوت 
کاندیداهــا نیــز گفت: در دیدارهای خــود با کاندیداها 
و  مســایل  برخــی  خصــوص  در  را  راهکارهایمــان 
ارائــه کردیــم.  از جملــه قراردادهــای کار  موضوعــات 
اکنون 95 درصد کارگران قرارداد موقت هســتند ولی 
وقتــی شــغلی دائمــی و پایــدار اســت، معنــا نــدارد که 

قرارداد آن موقت باشد.
ایــن مقــام مســئول کارگــری تصریــح کــرد: وقتی 
سرمایه ای در جایی پیچ می شود و ما این همه اختیار 
و بودجــه دولتــی داریم چرا باید پیمانکار بگیریم و 30 

درصد هزینه بیشتر بدهیم؟
ابــراز  بــر اصــاح قراردادهــای کار  تاکیــد  بــا  وی 
اصــاح  موضــوع  آینــده  دولــت  در  کــرد:  امیــدواری 
قراردادهــای کار و تنــوع قراردادها در دســتور کار قرار 

گیرد و نظام پرداختی ها بازبینی شود.
بــه گفتــه ابــوی، اکنــون در برخــی مجموعــه هــا 
دیگــر  و بخشــی  کارمنــدی  کار،  نیروهــای  از  بخشــی 
کارگــری هســتند و بــا پرداخــت هــای متفــاوت بــه کار 
بیــن  تبعیــض  نبایــد  کــه  حالــی  در  شــده اند  گرفتــه 
نیروهــای کار دیــده شــود و حقــوق آنهــا مــورد اجحاف 

قرار گیرد.

جریمه۴25میلیون
دالریاتحادیهاروپا

درانتظارآمازون
روزنامــه وال اســتریت ژورنــال به نقــل از منابع 
آگاه خبــر داد آمــازون تحــت قانــون حریــم خصوصی 
اتحادیه اروپا ممکن است بیش از 425 میلیون دالر 

جریمه شود.
ایــن روزنامــه، کمیســیون  بــه گــزارش ایســنا از 
حفاظــت از داده لوکزامبورگ پیش نویس تصمیمی را 
منتشر و جریمه ای را پیشنهاد کرده که منعکس کننده 
شــیوه های حریــم خصوصــی آمازون در میــان مقامات 

حفاظت از داده 26 کشور عضو اتحادیه اروپاست.
یــک منبــع آگاه بــه روزنامه وال اســتریت ژورنال 
گفــت: ایــن پرونده مربوط به جمع آوری و اســتفاده از 
اطاعــات شــخصی کاربــران از ســوی آمــازون و نقــض 

مقررات حفاظت از داده عمومی اتحادیه اروپاســت.
بر اساس گزارش رویترز، این قانون شرکت ها را 
ملزم می کند پیش از اینکه اطاعات شخصی کاربران 
را جمــع آوری کننــد، موافقــت آنهــا را جلــب کننــد در 
غیر این صورت با جریمه سنگینی روبه رو می شوند.

بهبــود تجربــه  بــرای  کــه  کــرده  اعــام  آمــازون 
مشــتری بــه جمــع آوری و تحلیــل داده مــی پــردازد و 
دســتورالعملهایی را در خصوص این که کارمندانش 
انجــام  تواننــد  مــی  اقدامــی  چــه  داخلــی  داده  بــا 
دهنــد، تعییــن کرده اســت. بعضــی از قانونگذاران و 
رگوالتورهــا ابــراز نگرانــی کرده انــد که آمــازون از این 
اطاعــات برای داشــتن مزیــت غیرمنصفانــه در بازار 

استفاده می کند.
ضــد  تفحــص  خصوصــی،  حریــم  تحقیقــات 
انحصارطلبی از کســب وکار آمازون در اروپا را تشــدید 
می کند. این شرکت آمریکایی تحت تحقیقات اتحادیه 
اروپــا بــر ســر اســتفاده از داده هــای فروشــندگان در 
پلتفــرم خود و مزیــت دادن غیرمنصفانه محصوالتش 
قــرار دارد. آلمان تحقیقات متعددی از فروش آمازون 
انجــام داده و انگلیــس هــم ســرگرم بررســی مســائل 

مشابه اتحادیه اروپاست.
کمیســیون اروپا روز چهارشــنبه گذشــته با اشاره 
بــه دســتیارهای صوتــی و داده کــه بــه آمازون و ســایر 
شــرکت ها اجــازه می دهنــد بــه جمــع آوری اطاعــات 
درباره رفتار کاربران بپردازند، اعام کرده بود اتحادیه 
اروپا مشکات ضد انحصارطلبی احتمالی را می بیند.

دوخودروسازبزرگبااعالمپیاپیطرحهایفورشفوریحاشیهامندستکمسهماههوازبینبردنریسک
کاهشقیمتاحتمالیرادنبالمیکنند

والدت حضرت افطمه معصوهم )س(  و روز دختر مبارک باد

 رسیدن زیان انباشته خودروسازان
به بیش از 80 هزار میلیارد تومان 

بــه گفتــه رئیــس انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی، بــا قیمت گــذاری دســتوری زیــان 
انباشــته خودروســازان بــه بیــش از 80 هــزار میلیــارد تومان رســیده اســت و هــر روز به این 

میزان افزوده می شود.
اینکــه  بیــان  بــا  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  نجفی منــش،  محمدرضــا 
قیمت گــذاری شــورای رقابــت باعــث بــروز مشــکات متعــددی در صنعت خودرو شــده اســت، 
گفــت: از زمانــی کــه شــورای رقابــت اقــدام به قیمت گــذاری خودرو کرده اســت، خودروســازان 

زیان زیادی کرده اند.
نجفی منش با بیان اینکه افزایش تولید با این میزان زیان کاری دشوار و ناشدنی است، 
گفت: نیاز بازار کشور به یک تا یک میلیون و 200 خودرو است که خودروساز باید این میزان 
را تولید کند؛ اما خودروساز باید بدون زیان خودرو بفروشد تا تولید را افزایش دهد در حالی 

که اکنون زیان 85هزار میلیاردی دارد و نمی تواند  این کار را انجام دهد.
رئیــس انجمــن همگــن قطعه ســازی کشــور با بیــان اینکه بایــد عناد و دشــمنی با صنعت 
خــودرو برچیــده شــود، گفت: امســال، ســال رفــع موانع و پشــتیبانی از تولید نام گذاری شــده 
اســت؛ در نتیجــه بایــد بــه فکــر افزایــش تولیــد بــود، هــر نهــاد و مرجعــی کــه بتوانــد در رفــع 
بزرگ ترین مانع این صنعت تاثیرگذار باشد و مشکل قیمت گذاری خودرو را حل کند، دستش 

را می بوسیم.
او  افــزود: بــا وجــود تــداوم حجــم زیان ها و بدهی ســنگین خودروســازان، هــر لحظه این 

صنعت در آستانه نابودی است و باید خیلی سریع مسئوالن به داد این صنعت برسند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه ســازی با بیان اینکه دولت به دنبال اســت که خودرو 
به دست مصرف کننده واقعی برسد و به همین دلیل طرح قرعه کشی را راه اندازی کرد، گفت: 
با وجود طرح قرعه کشی اگر دولت می خواهد مصرف کننده واقعی، خودرو را با قیمت واقعی 
و ارزان خریــداری کنــد می توانــد بــه خریــداران واقعی تســهیات خرید ارائه کنــد؛ چرا از جیب 

قطعه ساز و خودروساز خرج می کند؟


