
 
چرتکه

بازگشت چراغ خاموش برندهای 
خارجی به بازار لوازم خانگی

و  برگزیدگان  در دیدار  اخیراً  بخش اقتصاد- رئیس جمهور 
فرهیختگان خراسان جنوبی ضمن اشاره به اینکه برخی افراد 
شود،  کشور  وارد  دوباره  کره ای  محصوالت  هستند  تالش  در 
اظهار داشت: تولید تایر و لوازم خانگی از جمله صنایعی بود 
که از تحریم ها فرصتی برای رشد خود خلق کردند. دولت اجازه 
تولیدی در حال رشد  بی رویه بخش های  واردات  داد  نخواهد 
کشور را تحت تأثیر قرار دهد. داخلی سازی باید در کشور رونق 
پیدا کند. این سیاست دولت است و با قوت دنبال خواهد شد.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی در پی بازگشت تحریم های یک 
قرار  گذشته  دولت  کار  دستور  در  در سال ۹۷  آمریکا  جانبه 
این سال، کاهش درآمدهای نفتی، کشور را دچار  گرفت. در 
و  کرد  اخیر  سال  چند  ارزی  بحران های  شدیدترین  از  یکی 
تبعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دنبال داشت. این بحران 
تحوالت مهمی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد که مهم ترین آن 
جهش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز بود به طوری که قیمت دالر از ۴ 

هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسید. 
از سوی وزارت صنعت، معدن  ارائه شده  ارقام  و  آمار  بررسی 
مجوز  میزان  که  می دهد  نشان   ۹۹ تا   ۹۴ سال  از  تجارت  و 
اشتغال صادر شده در کشور، رشد ۵۸ درصدی را تجربه کرده 
است. همچنین بررسی این آمار از سال ۹۷ )همزمان با وضع 
ممنوعیت های وارداتی( تا سال ۹۹، حاکی از رشد ۴۰ درصدی 

میزان مجوزهای مربوط به اشتغال در کشور است.
تأثیر  تحت  که  بود  صنایعی  جمله  از  خانگی  لوازم  صنعت 
را  توجهی  قابل  رشد   ،۹۷ سال  در  وارداتی  ممنوعیت های 
تجربه کرد. البته ناگفته نماند شرکت های کره ای که سهم قابل 
توجهی از بازار ایران را در اختیار داشتند، همزمان با تحریم های 
کشور  بازار  از  رسمی  به خروج  تصمیم  بدعهدی  با  یکجانبه، 

گرفتند. 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی، ماشین 

تولید را به حرکت درآورد
بررسی آمار مربوط به تولید ۴ قلم اساسی گروه لوازم خانگی 
نشانگر آن است که پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در 
سال ۹۷، تولید لوازم خانگی از قبیل تلویزیون، یخچال و فریزر 
و ماشین لباسشویی نسبت به سال ۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد 

داشته است.
لوازم  واردات  از ممنوعیت  با گذشت حدود ۳ سال  متأسفانه 
خانگی، کماکان شاهد هستیم که برخی برندهای خارجی در 
رابطه وجود  این  بازار حضور گسترده ای دارند. ۲ احتمال در 
دارد، نخست اینکه این کاالها از قبل در انبارهای لوازم خانگی 
موجود بوده و مربوط به قبل از سال ۹۷ باشد که البته بعید به 
نظر می رسد؛ اما احتمال دوم این است که این کاالها کماکان 

به صورت غیرقانونی در حال ورود به کشور هستند.
در  جدید  دولت  راسخ  عزم  به  توجه  با  که  اینجاست  سوال 
حجم  و  ابعاد  به  توجه  با  و  خانگی  لوازم  واردات  ممنوعیت 
کاالهای خارجی در بازار، واردات لوازم خانگی به کشور در حال 

حاضر از چه طریقی انجام می شود؟
واردات غیرقانونی کاالهای ممنوع در پوشش قانون 

مرزنشینی
بررسی ها نشان می دهد که در کنار روش ها و مجاری قاچاق 
و ورود غیرقانونی کاال به کشور نظیر ته لنجی، پنهان سازی در 
کانتینرها و سایر روش های پیچیده و مهندسی شده، بخش 
پوشش شرکت های  در  لوازم خانگی خارجی  از  توجهی  قابل 

تعاونی مرزنشینان در حال ورود به کشور است.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  اخیراً  نمونه  طور  به 
مرزنشینی  تعاونی  شرکت های  درخواست  با  غربی  آذربایجان 
از  خانگی(  )لوازم  وارداتی  کاالهای  از  برخی  خروج  بر  مبنی 
است.  کرده  موافقت  استان  بر  مازاد  نیاز  رفع  بهانه  با  گمرک 
بدین ترتیب قانون ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور با اتخاذ 
چنین تصمیماتی دور زده شده و کاالهای خارجی مشابه تولید 

داخل در پوشش تعاونی های مرزنشین وارد بازار می شوند.
صدها هزار دستگاه لوازم خانگی از طریق تعاونی 

مرزنشینان به کشور وارد می شود
اتحادیه  سخنگوی  غزنوی  حمیدرضا  رابطه،  همین  در 
با  مهر،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان 
انتقاد از حجم گسترده واردات لوازم خانگی از طریق سهمیه 
مرزنشینی و تعاونی گفت: بررسی ها نشان می دهد که با توجه 
خانگی  لوازم  دستگاه  هزار  صدها  مرزنشینان،  زیاد  تعداد  به 
و  است  کشور  به  ورود  حال  در  مرزنشینان  تعاونی  طریق  از 

متأسفانه این اقدام، جنبه قانونی پیدا کرده است.
وی افزود: مرزنشینان با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی 
محل زندگی خود قادر به فروش لوازم خانگی واردشده نیستند؛ 
با  که  هستند  واردکنندگان  این  واقع  در  دلیل،  همین  به 
سوءاستفاده از سهمیه مرزنشینان اقدام به واردات لوازم خانگی 

کرده و آن ها را در بازارهای سرتاسر کشور توزیع می کنند.
۵۰ درصد بازار تلویزیون در اختیار برندهای خارجی است

خصوص  در  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  اتحادیه  سخنگوی 
حال  در  گفت:  مرزنشینی  سهمیه  طریق  از  واردات  تبعات 
حاضر بازار لوازم خانگی شاهد فروش حجم انبوهی از برندهای 
خارجی و وفور آن در بازار است. این در شرایطی است که ۵۰ 
درصد بازار تلویزیون از برندهای خارجی تشکیل شده است و 
به نظر می رسد واردات این کاال از طریق سهمیه مرزنشینی، با 

قوانین مربوط به ممنوعیت واردات کاماًل در تضاد است.
البی در ادارات صمت استانی برای واردات لوازم خانگی

غزنوی در واکنش به نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
نیاز  مازاد  واردات  برای  بر صدور مجوز  آذربایجان غربی مبنی 
استان، اظهار داشت: در کشوری که از طرفی قوانین مرزنشینی 
وضع می شود و از طرف دیگر داعیه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
وجود دارد، هیچگاه نمی توان انتظار رشد اقتصادی، رونق تولید 
و افزایش اشتغال را داشت؛ چرا که کاالی قاچاق به طور سازمان 
یافته و قانونی در حال حمله به کشور است. وی ادامه داد: جای 
تأسف دارد که به راحتی و با انجام البی در ادارات صنعت و معدن 
استانی، مجوز واردات آن هم مازاد بر نیاز استان صادر می شود 
و ما امیدواریم که رسانه ها با دقت هرچه بیشتر اخبار مربوط 
به صدور چنین نامه ها و مجوزهایی را پوشش دهند. این اقدام 
موجب خواهد شد که دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از ورود 

کاالی قاچاق به کشور هوشیارتر و جدی تر شوند.
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نگاهی به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

راهی به سوی برابری مزدی
زیرمجموعه ی  نیروهای  اصلی  اولویت  وضعیت«  »تبدیل  اقتصاد-  بخش 
نیروها  تا  شوند  انسانی حذف  نیروی  پیمانکاران  باید  و  است  نفت  وزارت 
و  پیمانکاران  حذف  با  تنها  کنند؛  مجموعه  به  بیشتری  تعلق  احساس 
واسطه هاست که تبعیض از میان برداشته می شود و کارگران فنی و متخصص 

کشور از این شرایط ناگوار نجات می یابند.
و  دولتی  نهادهای  تمام  به  پیمانکاران  ورود گسترده ی  با  ایلنا،  گزارش  به 
عمومی، از شهرداری ها گرفته تا وزارت نفت، در تمام این ارگان ها با یک 
»نظام کاستی و طبقاتی« روبرو هستیم که تعدد قراردادها و تنوع شرایط 
شغلی، موجب شده خیل عظیمی از کارگران تحت عنواِن پیمانکاری یا ارکان 
ثالث، از حداقل های رفاهی و مزدی و از سطح ناچیز امنیت شغلی، محروم 
باشند. در چنین چیدمان معیوبی است که حذف پیمانکاران و در سطح 

نازل تر، اجرای قانوِن کار یکسان- مزد 
یکسان، یکی از مهم ترین خواسته های 
از  کشور  پیمانکاری  کارگر  هزاران 

مجموعه  ی حاکمیت است.

مشکالت تعدد قراردادها و 
سرپیچی از الزامات قانون

کار  قانون   ۱۳ ماده  که  شرایطی  در 
تاکید دارد که تنها کارهایی با ماهیت 
سپردن  قابلیت  پروژه ای،  و  موقتی 
عین  در  و  دارد  را  پیمانکاران  به 
کارفرمای  تضامنی  مسئولیت  حال، 
عدالت  رعایت  بر  ناظر  بایستی  مادر، 
که  می بینیم  عمل  در  باشد،  مزدی 
نقض  راحتی  به  قانونی  ماده  این 
بسیاری  مستمر  کارهای  است.  شده 
خالف تصریح قانون به پیمانکاران و 
کارفرمایان  و  شده  سپرده  واسطه ها 
مادر نیز غالباً هیچ مسئولیتی در قبال 
مزد و شرایط شغلی کارگران برگردن 

نمی گیرند.
کشور،  شهرداری های  تمام  در  امروز 
تا  گرفته  پاکبانی  از  مستمر  وظایف 
نظافت برعهده ی کارگران پیمانکاری 
ماه ها  عموماً  که  کارگرانی  است، 

مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند؛ در بزرگ ترین کلونی پاالیشگاهی کشور 
یعنی پارس جنوبی نیز تعداد کارگران پیمانکاری، دو برابر مجموع کارگران 

قراردادی و رسمی است.
در سال ۹۰، در دولت احمدی نژاد، مجلس مصوبه ای برای تبدیل وضعیت 
کارگران پیمانکاری داشت که به دلیل دیده نشدن اعتبار مالی، عماًل مسکوت 
گذاشته شد؛ در دولت هشت ساله روحانی به جز قراردادی شدن ۳۴ هزار 
کارگر پیمانکاری نفت، هیچ اقدامی برای تبدیل وضعیت ارکان ثالثی ها یا 
رسمی شدن قراردادی ها در ارگان های دولتی و عمومی صورت نگرفت؛ حاال 
استخداِم  نام »ساماندهی   به  یازدهم طرحی  نظر می رسد، مجلس  به  اما 
کارکنان دولت« در دستور کار دارد که قرار است این طرح، همین امروز 
در کمیسیون اجتماعی مجلس، به بررسِی نهایی گذاشته شده و احتماالً 

تصویب شود.

جزئیات طرِح ساماندهی استخداِم کارکنان دولت
پور  صالحی  محمد  گفته ی  به  طرحی  چنین  گرفتن  قرار  کار  دستور  در 
ماهشهر(  و  امام  بندر  پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  )دبیر  باورصاد 
می تواند مقدمه ای بر تبعیض زدایی در ارگان های دولتی و به خصوص وزارت 
نفت باشد البته در صورتی که امکان تبدیل وضعیت نیروها و دائمی شدن 
کارگرانی را که کار با ماهیت مستمر دارند، فراهم کند و اعتبارات اجرایی آن 

نیز به دقت دیده و تامین شود.
نسخه ای از این طرح که سال گذشته تدوین شده و در حال جرح و تعدیل در 
کمیسیون اجتماعی مجلس است، به دست ایلنا رسیده که به نظر می رسد تا 
اندازه ای »رضایت بخش« است؛ الاقل امکان استقرارِ برابری مزدی و محدود 
ساختن اختیارات پیمانکاران توسط این طرح، وجود دارد البته اگر نمایندگان 
نکات  می آورند،  عمل  به  که  اصالحاتی  در  و  بررسی های خود  در  مجلس 
مثبت طرح را مخدوش نسازند و به بهانه بار مالی داشتن یا کسری بودجه  ی 
دولت، اصول مندرج در آن را تغییر ندهند. در این طرح، فقط دو نوع شیوه ی 

استخدام دیده شده است:
الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.

ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.
در مشاغل حاکمیتی اشتغال موقت، به کلی ممنوع شده است؛ در تبصره 
یک این طرح آمده است: »کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری 
می شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش 
و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت 
رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت 
مزبور، و حصول اطمینان از صالحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی 
قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو های موقت برای مشاغل حاکمیتی 
مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی 
محسوب می شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می گردد و 

به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.«

اما در مشاغل غیرحاکمیتی، نوع قرارداد مجاز فقط »پیمانی« است و اولین 
افزایش  پله ای  قرارداد  زمان  آن،  از  بعد  و  باشد  یکساله  الاقل  باید  قرارداد 

می یابد:
» تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در 
آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. 
نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام 
فرد،  توانمندی  و  صالحیت  از  اطمینان  حصول  صورت  در  مزبور،  مدت 
و  به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله  ترتیب،  به  بعدی  قرارداد های 
پانزده ساله منعقد می شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت 

مستخدم تنظیم می شود.«
در تبصره ۴ این طرح، تاکید شده که نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی 

باید براساس آزمون و رعایت حد نصاب، به سرعت پیمانی شوند؛ پس امکان 
استمرار کار با قرارداد موقت وجود ندارد؛ اما مهم ترین قسمت این طرح، در 
ارتباط با کارگران پیمانکاری است. ابتدا طرح، تعریفی از »خدمت موقت« 
دارد که »خدمت مورد نیاز توسط باالترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان 
امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعالم می شود. سازمان موظف 
است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا 
منفی خود را به دستگاه متقاضی اعالم کند.« بعد از آن، شرایط سختی برای 
مناقصه یا گزینش پیمانکاران در نظر گرفته شده که در صورت اجرا، امکان 
واگذاری کار به خواص یا نزدیکان کارفرمای مادر را از میان برمی دارد چراکه 
سازمان برنامه و بودجه و یا واحدهای استانی آن، بر روند مناقصه نظارت 

می کنند و خزانه دار کل نیز توانمندی مالی پیمانکار را رصد می نماید.
اما مهم ترین بخش، تعریف وظایف پیمانکاران در قبال کارگران است که در 
ماده ۳ تبصره ۵ طرح آمده است: »اشخاص حقوقی )پیمانکاران( ارائه دهنده 
خدمات به دستگاه های اجرائی موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه 
که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه 
تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و 
مزایای نیرو های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت 
کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله 
الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل 
و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل 
کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو 
از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری 

نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.«
این بند یعنی برابری مزدی چراکه براساِس آن، پیمانکاران موظف شده اند 
دستمزد کارگران را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانِی مستخدم دولت 
بپردازند و نه کمتر؛ در واقع با تصویب و اجرایی شدن این طرح، مزد یکسان- 
کار یکسان اجرایی می شود و دیگر در نهادها با وضعیتی روبرو نمی شویم 
که سه نفر زیر یک سقف در یک اتاق نشسته اند، یک کار یکسان را انجام 
می دهند اما سه حقوق متفاوت می گیرند؛ یکی حداقل حقوق وزارت کار را 

می گیرد، دیگری دو برابر آن، و سومی چهار یا پنج برابر اولی!
در بنِد بعدی طرح، هر نوع تخلف و برداشت به عنوان قرارداد حجمی و سایر 
قراردادهای عجیب الشکل، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می شود 
و متخلف به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می شود ضمن 
اینکه در تبصره ۷ طرح آمده است: »کلیه نیرو های شرکتی که قبل از مهر 
به خدمت در کار های دائمی هستند  اجرایی مشغول  ۹۷ در دستگاه های 
این نیروهای  این یعنی  با آن ها عمل می شود.«  مشابه نیرو های قراردادی 
شرکتِی قبل مهر ۹۷ می توانند مثل قراردادی ها در آزمون و گزینش مربوطه 
قرارداد  با  پیمانی  ابتدا  الزم،  نصاب  در صورت کسب حد  و  کنند  شرکت 

یکساله شوند و سپس مراحل رسمی شدن را طی نمایند.
به شرط  البته  است،  تبعیض  رفع  برای  مناسبی  و  بستر خوب  این طرح، 

تصویِب کامل و صد البته به شرط دیدِن اعتبار، تمکین نهادهای دولتی و 
عمومی و اجرایی شدن.

حسین حاتمی )دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی( در ارتباط 
با این طرح و جزئیاِت تصویب آن به ایلنا گفت: کلیات این طرح در کمیسیون 
نیز دوباره طرح  و یکم شهریورماه  بیست  اجتماعی مجلس تصویب شده؛ 
در کمیسیون مطرح شد و آخرین جمع بندی کارگروه تخصصی که ذیل 
دیوان  بازرسی،  نمایندگان سازمان  با حضور  بود،  کمیسیون تشکیل شده 
محاسبات، امور اداری و استخدامی کشور و همه نهادهای ذیربط، قرائت شد 
و درنهایت، این طرح در قالب ۶ ماده و چهار تبصره، در کمیسیون تدون شد. 
این طرح تقریباً شامل همه الیه های مدیریتی و اجرایی کشور است که به 

نوعی از بودجه ی عمومی استفاده می کنند.
او ادامه می دهد: براساس این طرح، نیروها در قالب 
دو شیوه ی استخدام موقت و دائمی، سازماندهی 
می شوند؛ کمیسیون به این جمع بندی رسید که 
چون در الیه های مدیریتی عالی کشور تغییراتی 
امور  سازمان  رئیس  مثاًل  است  اتفاق  شرف  در 
در  احتماالً  شده،  عوض  استخدامی  و  اداری 
بدنه ی کارشناسی و تصمیم گیر این سازمان ها نیز 
تغییرات محتمل است، پس فعاًل کمی صبر کنیم 
بدانیم؛  را  کارشناسان جدید  و  مدیران  نظرات  تا 
کمیسیون  در  طرح  این  مجدداً  انشاهلل  امروز  لذا 
اجتماعی با حضور رئیس جدید سازمان امور اداری 

و استخدامی کشور، مطرح می شود.
طرح  این  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حاتمی 
تمام کارگران پیمانکاری نفت و همچنین کارگران 
شهرداری ها  مثل  عمومی  نهادهای  پیمانکاری 
نهادی  برای هر  این طرح  را دربرمی گیرد، گفت: 
که از بودجه عمومی کشور دریافت حقوق و مزایا 
دارد، الزم االجراست و شامل تمامِی نیروهای این 
نهادها می شود؛ طرح دامنه ی بسیار فراگیری دارد 
و جامعه ی هدِف آن بسیار گسترده است؛ ما تالش 
کردیم که هیچ کس از قلم نیفتد؛ در یک جمله 
و  عمومی  نهادهای  همه  می کنیم  تالش  بگویم؛ 

دولتی را در دایره ی شمول این طرح قرار دهیم.

امیدواری های یک فعال کارگری
محمد صالحی پور باورصاد به عنوان دبیر اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی 
بندر امام و ماهشهر، در ارتباط با بایدهای مورد نیاز در این طرح به ایلنا 
می گوید: اخیراً نمایندگان کارگران تمام پتروشیمی های منطقه ی بندر امام 
و ماهشهر، طی نامه ای خطاب به دولت درخواست تبدیل وضعیت نیروها 
را مطرح کرده اند و امیدواریم که تبدیل وضعیت، اولین دستاورد این طرح 
مجلس باشد. این طرح در راستای تبعیض زدایی و براساس الزماِت بند ۲۸ 
قانون کار مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۳۸ قانون کار که تاکید دارند برای 
کار یکسان در یک کارگاه، باید مزد یکسان پرداخت شده، تدوین شده است.
قراردادها  انواع  باید  تبعیض  رفع  راستای  در  می افزاید:  کارگری  فعال  این 
نژاد  احمدی  پرداخت یکسان شود؛ در سال ۹۰، دولت  نظام  و  بردارند  را 
بار مالی آن دیده نشده بود و به مشکل برخورد؛ در  مصوبه ای داشت که 
دولت روحانی، کاًل آن طرح و مساله ی نظام پرداخت هماهنگ و یکسان، 
متوقف شد و فقط ۳۴ هزار نفر از نیروهای ارکان ثالث یا پیمانکار، به قرارداد 
مستقیم با شرکت نفت بدل شدند؛ برای این نیروها، با قراردادهای  موقت 
یکساله، امنیت شغلی محدودی فراهم شد اما از نظر حقوق و مزایا هرگز به 

پای رسمی ها نرسیدند و بازهم تبعیض مزدی برقرار ماند.
به گفته وی، »تبدیل وضعیت« اولویت اصلی نیروهای زیرمجموعه ی وزارت 
نفت است و باید پیمانکاران نیروی انسانی حذف شوند تا نیروها احساس 
تعلق بیشتری به مجموعه کنند؛ تنها با حذف پیمانکاران و واسطه هاست که 
تبعیض از میان برداشته می شود و کارگران فنی و متخصص کشور از این 

شرایط ناگوار نجات می یابند.
البته به شرطی که  صالحی پور باورصاد، دورنما را مثبت توصیف می کند 
این طرح، تماماً در مجلس به تصویب برسد و الزام و اعتبار برای اجرای آن 
وجود داشته باشد، در صورتی که طرِح مصوب، فقط یک مصوبه روی کاغذ 

باقی نماند.

حرف آخر: نگرانی و انتظار هزاران کارگر
به  چشم  کشور،  ثالث  ارکان  و  حجمی  پیمانکاری،  کارگر  هزاران  امروز 
و  ماه ها  دستاورد  ببینند  تا  دوخته اند  شورا  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
بلکه سال ها تالش و مطالبه گری برای رفع تبعیض مزدی و یکسان شدن 
قراردادهای شغلی به کجا می انجامد؛ اعتراض گسترده ی کارگران پیمانکاری 
نفت که از اول تیرماه آغاز شد، همه  ی نگاه ها را معطوف به وضعیت بغرنج 
کارگرانی کرد که علیرغم داشتن مهارت، تخصص و سابقه ی بسیار، در یک 

نظام بسته ی کاستی گیر افتاده اند و هیچ راهی برای پیشرفت ندارند.
 کارگران پیمانکاری، شرکتی و ارکان ثالث همه جا هستند، از وزارتخانه های 
ارتباطات و نفت گرفته تا شهرداری ها و راه آهن و همه این نیروها  نیرو، 
و  باشد  دائمی  نیز  قراردادمان  باید  است،  دائمی  کارمان  اگر  می گویند 
چنین اصالحاتی  آیا چشم اندازِ  اما  برابر شود؛  با رسمی ها  دستمزدهایمان 
در یک دورنمای چندماهه و توسط اجرایی شدِن طرح امروِز مجلس، قابل 

ترسیم است؟

نشان  نمادها،  اول  بخش  گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  اقتصاد-  بخش 
دوم،  بخش  و  می کند  فعالیت  آن  در  شرکت  که  است  صنعتی  دهنده 

خالصه ای از نام اصلی شرکت را در بر می گیرد.
محمد اکبریان عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی 
نامگذاری  نحوه  خصوص  در  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در 
شناسایی  نام سهم جهت  مخفف  نماد،  کرد:  بیان  سرمایه  بازار  نماد های 
تشکیل  مهم  بخش  دو  از  معامالتی  نماد های  است.  بورسی  شرکت های 
شده اند؛ بخش اول، نشان دهنده صنعتی است که شرکت در آن فعالیت 
می کند و بخش دوم، خالصه ای از نام اصلی شرکت را در بر می گیرد. در 
برای  به سادگی  را  نام و صنعت شرکت  نماد،  اختصاری هر  واقع حروف 

سهامداران تداعی می کند.
شما  که  دارد  وجود  هم  استثنا هایی  دسته بندی  این  در  البته  افزود:  او 
نشانی  به  بورس  فناوری  مدیریت  شرکت  سایت  به  مراجعه  با  می تواند 
tsetmc.com تمام نماد ها و صنعت مربوط به آن ها را در قسمت »دیده 

بان بازار« مشاهده کنید. به عنوان مثال، نماد های گروه فلزات اساسی با 
حرف »ف« نشان داده می شوند؛ بنابراین نماد »فملی« مربوط به صنعت 

فلزات اساسی و شرکت صنایع ملی مس ایران است.
اکبریان درباره استثناها  موجود در این دسته بندی، بیان کرد: همان طور 
که گفته شد حرف »ف« نشان دهنده گروه فلزات اساسی است که در این 
میان نماد های هرمز »فوالد هرمزگان جنوب«، فجر، میدکو، کیمیا، ارفع، 
زنگان و ذوب استثنا هستند. او گفت: به صورت خالصه می توان گفت؛ 
حرف »واو« نشان دهنده گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری، حرف »سین« 
گروه سیمان، آهک و گچ، حرف »غین« گروه محصوالت غذایی شناخته 
می شوند که البته استثنائاتی مانند نماد »تبرک« و »بهپاک« وجود دارد. 
مانند »قثابت«، حرف کاف گروه  حرف »قاف« صنعت قند و شکر است 
و چوبی، حرف  کاغذی  گروه محصوالت  غیرفلزی، حرف »چ«  کانی های 
»نون« گروه منسوجات، حرف »ز« گروه زراعت و خدمات وابسته را نشان 
ادامه داد: وجود  این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی  می دهد.  

حرف »ح« در پایان یک نماد معامالتی مربوط به حق تقدم سهام است. 
»اخزا« در ابتدای یک نماد بورسی نشان دهنده اسناد خزانه دولتی است 
که در فرابورس معامله می شود و در نهایت وجود حرف »ض« در ابتدای 
یک نماد بورسی نشان دهنده اختیار خرید آن نماد در بورس یا فرابورس 
می باشد.  اکبریان در ادامه در مورد مزایا و معایب این نحوه نام گذاری 
گفت: از محاسن این روش نامگذاری می توان به شناسایی راحت آن توسط 
معامله گران اشاره کرد به طوری که وقتی یک کلمه ۵ حرفی را نام ببریم، 
در معرفی یک شرکت با نام طویلی که در ثبت شرکت ها به ثبت رسیده 
بورسی،  نماد های  نامگذاری  سبک  این  البته  ایم.  کرده  جلوگیری  است، 
کار معامله گران را برای معرفی یک شرکت بورسی به دیگران راحت تر و 

سریعتر می کند.
همچنین از معایب آن محدودیت استفاده از فتحه کسره یا ضمه در درج 
بین  تلفظ های مختلف در  با  نماد ها  برخی  بورسی است که  نهاد های  نام 

معامله گران مطرح می شود و هیچ کس هم تلفظ دقیق آن را نمی داند.

رمزگشایی از معنای نماد های بورسی


