
نف�ت  تاري�خ  در  نخس�تين بار  ب�راي 
عربس�تان، وزارت ان�رژي اين كش�ور به يك 
ش�اهزاده رس�يد ت�ا نگران�ي كارشناس�ان 
درب�اره تبع�ات اي�ن تغيي�ر افزاي�ش ياب�د. 
نفت براي آل سعود خارج از حيطه سياست داخلي 
است؛ آنها حيات و ممات خود را در گروی صنعتي 
مي دانند كه هيچ گاه آن را با سياست و قوانين رايج 
كشورشان اداره نمي كنند. شاهزاده ها را از آن دور 
نگه مي دارند و هر صدايي را كه خللي در كار نفت 

به وجود بياورد در نطفه خفه مي كنند. 
پيران و علماي وهابي نيز حق اعتراضي به آرامكو 
ندارند؛ شركتي كه نان هم��ه را تأمين مي كند، 
در يك محيط ايزوله و با قواني��ن كاماًل متضاد با 
قوانين رسمي عربستان سع��ودي اداره مي شود. 
چه در آرامكو و چه در وزارت ان��رژي عربستان، 
همگي تكنوكرات هايي هستند كه اغلب با بورسيه 
حكومت در بهترين دانشگاه هاي امريكا تحصيل  

كرده و براي كار به ظهران و رياض برمي گردند. 
حتي مفتي هاي عربستان ه��م مي دانند ورود به 

نفت عربستان يعني پاي��ان درآمدهاي شيريني 
كه سال هاست به آن خو گرفته اند. با درآمدهاي 
آرامكو است كه عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ، 
مفتي اعظم و يك چشم عربستان به ثروتي بزرگ 
دست يافته و در كاخي مجل��ل زندگي مي كند. 
با درآمده��اي نفتي اس��ت كه هزين��ه پرورش 
بنيادگرايان تأمين مي ش��ود و وهابيون بيش از 

شاهزادگان، به آن نيازمندند. 
از ابتدا نيز همي��ن بوده اس��ت؛ از سال هايي كه 
عبداهلل تريكي، وزير نفت عربست��ان بود تا زكي 
يماني و علي النعيمي، همگ��ي تكنوكرات هايي 
بودند كه در جهان نفت به اسطوره شباهت دارند؛ 
با وجود حكومت نيم قرني اين س��ه وزير بر نفت 
عربستان، اما با تغيير سياست ه��اي بين المللي 
آل سعود، وزيران نفت اولي��ن قربانيان هستند، 
همگي به شكلي غيرمعمول از كار كنار گذاشته 
مي شوند، چراكه از ديدگاه سعودي ها، نفت عالوه 
بر تأمين نيازهاي داخلي بايد در خدمت سياست 

خارجي سعودي ها باشد. 

عربستان سال هاس��ت براي حض��ور در جمع 
قدرت ه��اي منطق��ه اي و جهان��ي از نف��ت و 
درآمده��اي آن بهره بزرگي مي ب��رد، آنها براي 
تنظيم روابط خود با غ��رب و شرق روي چنين 
نعمت بزرگي قمار كرده ان��د و هرگاه كه وزراي 
نفت خود را همسو با سياست هاي خود نبينند 
بالفاصله آنه��ا را به بدترين شك��ل ممكن كنار 
مي زنند. عبداهلل تريكي كه نخستين وزير نفت 
عربستان و تحصيلكرده امريك��ا بود نخستين 

قرباني اين سياست بود. 
وي به دلي��ل مخالفت با سياست ه��اي امريكا و 
حركت برخالف خواسته هاي اي��ن كشور مورد 
خشم شديد پادشاه قرار گرفت و پس از بركناري 
تبعيد شد. پس از او نوب��ت به زكي يماني رسيد، 
وزيري كه قدرتي افسانه اي داشت، ولي او به دليل 
سياست هاي��ي كه در اوپك داش��ت مورد غضب 
سعودي ها قرار گرف��ت و دست آخر به سرنوشت 
تريكي دچار شد، به لندن رفت و درباره حكومت 

آل سعود سكوت كرد. 

نفر سوم علي النعيمي بود؛ روس ستيز ترين وزير 
نفت تاريخ اوپك كه به شدت از مسكو متنفر بود؛ 
او مخالف سرسخت همك��اري و نزديكي روسيه 
با اوپ��ك بود و زمان��ي كه قيمت نف��ت طي پنج 
سال گذشته كاهش يافت، مجب��ور به همكاري 
با مسكو شد. ب��ا اين  وجود وي اي��ن همكاري را 
خطرناك مي دانست تا در پي سفرهاي بن سلمان 
به مسكو و افزايش همكاري هاي رياض و مسكو، 
علي النعيمي از كار كنار رفت و خالد الفالح رئيس 

شركت آرامكو جايگزين وي شد. 
النعيمي برخالف يماني ام��ا به انتقاد از حكومت 
آل سعود پرداخت و معتقد بود روسيه به عربستان 
و اوپك خيانت خواهد كرد. او حتي دامنه نقدهاي 
خود را به مسائل اجتماع��ي و رانندگي زنان نيز 
كشاند تا نش��ان دهد از بركن��اري خود به شدت 
ناراحت اس��ت. او 21 س��ال بر نف��ت عربستان 
حكومت كرده بود، اما وقتي حضورش در راستاي 
سياست هاي كالن و بين المللي سعودي ها نبود، 

به راحتي حذف شد. 
جاي او را خالد الفالح گرفت؛ رئيس سابق شركت 
آرامكو ك��ه او نيز مانند وزراي قبل��ي، روحيه اي 
تكنوك��رات داشت و در عم��ل، مخالف واگذاري 
سهام اين شرك��ت بود. محمد ب��ن سلمان براي 
اج��راي سياست هاي جديد اقتص��ادي خود كه 
ريشه در سياست خارج��ي دارد او را نيز كنار زد 
تا عبدالعزيز بن سلمان، برادر خود و پسر پادشاه 

عربستان را جايگزين الفالح كند. 
فارغ از درستي يا غلط بودن تصميمات نيم قرن 
اخير عربستان در ح��وزه نفت، توجه به اين نكته 
ضروري است كه سعودي ها نفت را عامل پيشبرد 
اهداف خ��ود در سياست خارج��ي مي دانند و نه 
اهرمي كه ناكارآمدي اش، تبديل به اهرمي  شود 
جهت فشار ب��ه حاكمي��ت. در عربستان نفت در 
خدمت سياست هاي كالن كشور است و بايد در 
نقشي كه براي آن تعريف  شده فعاليت كند و نه 
آنكه وزير نفتش، روبه روي حاكميت بايستد و با 
تمسخر و فرافكن��ي، حاكميت را مجبور به قبول 

شرايط خود كند. 
تغيير وزير با تغيير سياس��ت يك كشور در همه 
كشورهاي جهان يك موضوع عادي است، چنانچه 
وزير نفت، برخالف سياست هاي كالن يك كشور 
قدم بردارد؛ البته كه چنين رويه اي در ايران وجود 
ندارد و شاهد آن هستي��م كه وزير نفت برخالف 
سياست هاي كشور حركت كرده و تبديل به يك 

عامل مسئله ساز براي نظام شده است. 
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ساز نفت سعودي ها ناكوك است
نگاهي به تغييرات نفتي در حاكميت عربستان وحيد حاجي پور 

  گزارش  یک

چرا چين به دنبال احياي جاده ابريشم است؟
هدف اصلي طرح جاده ابريشم در قرن 21 ايجاد ارتباط بيشتر در 
سرتاسر جهان براي ارتقاي صلح از طريق تجارت و توسعه است. 
 به گزارش راشا تودي، طرح تريليون دالري »يك كمربند، يك جاده« 
چين تالشي است براي احياي جاده ابريشم، يك جاده تجاري قديمي 
كه صدها سال در زمان امپراتوري روم، شرق را به غرب متصل مي كرد. 
ويكتور گائو، مدير انجمن ملي مطالع��ات بين الملل چين گفت: طرح 
يك كمربند يك جاده در ابتدا به عنوان يك پروژه پيوستگي آغاز شد كه 

شامل پيوستگي مالي و قدرت مي شد. 
پروژه هاي بسياري در طرح كمربند و ج��اده وجود دارد و بيش از صد 
كشور تا حاال ب��راي آن ثبت نام كرده اند هر كش��ور كاالهاي متفاوتي 
براي صادرات دارد. برخي كاالهاي صنعتي توليد شده صادر مي كنند 
مثل جمهوري چك و اسلواكي در شرق اروپ��ا. برخي كشورها بيشتر 

محصوالت مربوط به انرژي و محصوالت كشاورزي صادر مي كنند. 
طبق گفته متخصصان، پيوستگي بيشتر نياز به ساخت جاده ها، خطوط 
راه آهن و بنادر دارد تا با انتقال سريع تر كااله��ا، تجارت تقويت شود. 
گائو گفت: »يكي از پروژه هاي تكميل ش��ده راه آهن كنيا بين نايروبي 
و مومباسا است. اين خط آهن راه ان��دازي شده و كيفيت و بهره وري را 
نه تنها در مورد انتقال مردم بلكه در زمينه انتقال كاالها و خدمات تا حد 

زيادي در كنيا باال برده است. 
وي همچنين از يك بزرگراه با كيفي��ت در اتيوپي نام برد كه از آديس 
آبابا تا جيبوت��ي كشيده شده و وسع��ت زيادي از قلم��روي اتيوپي را 

در بر مي گيرد. 
وي گفت: پروژه ه��اي بسياري براي خ��ود قاره اوراسيا وج��ود دارد. 
كشورهايي مثل ميانمار، الئوس، ويتن��ام، كامبوج، تايلند، سنگاپور و 
مالزي از اجراي طرح كمربند و جاده سود مي برند و پيوستگي بيشتري 

بين آنها از نظر مالي به وجود مي آيد. 
مقدار تجارت چين با كشورهاي جنوب ش��رق آسيا همين االن هم از 

تجارت آن با امريكا بيشتر است و به گفته گائو سريع تر هم مي شود. 
هدف اين طرح تأمين نيازهاي داخلي چين به صورت استفاده مؤثرتر 
از ظرفيت مازاد آن در برخي صنايع خاص است. اين كار باعث مي شود 
چين بازارهاي جديد و منابع جديد مواد خام به دست آورد و فرصتي 

براي سرمايه گذاري ذخاير باالي ارز خارجي خود داشته باشد. 
چنگ گف��ت: »چين در پاسخ ب��ه بحران اقتص��ادي 2008 و 2009، 
برنامه هاي سرمايه گذاري بسياري را آغاز كرد كه منجر به ظرفيت مازاد 

در صنايعي مانند فوالد، سيمان و... شد.« 

 روسيه با ارزهايي غير از دالر امريكا
 وام مي گيرد

وزارت داراي�ي روس�يه اع�ام ك�رد اي�ن كش�ور تا پايان س�ال 
جاري و در كل س�ال آين�ده ميادي هي�چ وامي ب�ه دالر امريكا 
نمي گي�رد و در ع�وض از ي�وآن و ي�ورو اس�تفاده مي كن�د. 
به گزارش راشاتودي، آنتون سيلوانف، وزير دارايي روسي گفت: » ما با 
ارزهايي غير از دالر امريكا وام مي گيريم«. وي اضافه كرد روسيه هيچ 

وام ديگري در 2019 نخواهد گرفت. 
سيلوانف گفت: »ما هيچ برنامه اي براي وام گرفتن از بازارهاي خارجي 
براي ادامه سال جاري ميالدي نداريم. ما برنامه خود را پر كرده ايم. هنوز 
براي سال آينده تصميمي نگرفته ايم. شايد فقط از يورو يا شايد از يوآن 
چين استفاده كنيم.« وزارت دارايي روسيه در ماه مارس اوراق قرضه 
اروپايي با ارزش 2/7 ميليارد يورو معادل 3 ميليارد دالر منتشر كرد كه 
تاريخ سررسيد آنها 2035 است. اين كشور همچنين به طور جداگانه 
اوراق قرضه اروپايي با ارزش 750 ميليون يورو معادل 830 ميليون دالر 
با تاريخ سررسيد 2025 منتشر كرد. وزارت دارايي روسيه همچنين در 
ماه ژوئن اوراق قرضه اروپايي اضافي با ارزش 1/37 ميليارد يورو معادل 
1/5 ميليارد دالر با تاريخ سررسيد 2029 و اوراق قرضه اي با ارزش 900 
هزار يورو معادل يك ميليارد دالر با تاريخ سررسيد 2035 منتشر كرد.  
كمي قبل تر اعالم شده بود كه مسكو و پكن روي راه جديدي براي قطع 
وابستگي به دالر امريكا كار مي كنند و روسيه قصد دارد اوراق قرضه خود 
را به پشتوانه يوآن منتشر كند. هدف از اين اقدام كمك به اقتصاد هر دو 
كشور براي مقابله با عوارض و تحريم هاي امريكاست. با اين كار مسكو 
همچنين مي تواند ليست اعتبار دهندگان خارجي خود را گسترش دهد. 
در حالي كه سرمايه گذاران چيني اوراق قرضه روسيه را با پشتوانه روبل 
نمي خرند، راه اندازي اوراق قرضه يوآن به آنها فرصت سرمايه گذاري در 

بدهي دولتي روسيه را مي دهد. 

اوپك به فروپاشي نزديك تر مي شود
سازمان كشورهاي صادر كننده نفت با بحران بقا روبه روست. آژانس 
بين المللي انرژي در گزارش ماهانه خود اخطار داد كه عرضه بيش از 
حد نفت به بازار وجود دارد و طي سال آينده بيشتر هم خواهد شد. 
به گزارش فوربز، سه روز كاهش قيمت نفت براي اوپك بحران نيست، 
ولي پيش بيني ادامه كاهش قيمت نفت مي تواند باقيمانده قدرت آن 
را از بين ببرد. اين سازمان زماني مي توانس��ت مسير اقتصاد جهان را 
تعيين كند.  طي چن��د روز گذشته گزارشات��ي منتشر شده كه نشان 
مي دهد سازمان كشورهاي صادر كننده نفت با بحران بقا روبه روست. 
هشدار دهنده ترين اظهار نظر براي اعض��اي اوپك مخصوصاً عربستان 
ديروز توسط آژانس بين المللي انرژي اعالم شد. اين آژانس در گزارش 
ماهانه خود اخطار داد كه عرضه بيش از حد نفت به بازار وجود دارد و 

طي سال آينده بيشتر هم خواهد شد. 
 آژانس بين المللي انرژي اعالم كرد: »به زودي توليدكنندگان اوپك و 
روسيه يك بار ديگر شاهد افزايش توليد نفت غير اوپك خواهند بود كه بر 
قيمت نفت تأثير مي گذارد«. منظور آژانس بين المللي انرژي از مديريت 

بازار كاهش توليد اعضاي اوپك مخصوصاً عربستان است. 
ولي اين كاهش تولي��د براي اعضاي اوپك از جمل��ه عربستان آسان و 
خوشايند نيست. قيم��ت نفت در حدود سطح فعل��ي همين حاال هم 
شرايط مالي اكث��ر اعضاي اوپك را به چالش كشي��ده است، چون اين 
كشورها براي متعادل كردن بودجه خود به نفت حدود 70 دالر در هر 
بشكه نياز دارند.  براي اينكه قيمت نفت از 55 دالر فعلي به 70 دالر در 
هر بشكه برسد يكي از اين دو اتف��اق بايد بيفتد: تقاضا افزايش يابد كه 
احتمال آن بسيار كم است يا توليد نفت اعضاي اوپك بيش از اين كاهش 

يابد. اين اعضا االن هم تحت فشار مالي قرار دارند. 
اين يعني باركاهش توليد بر دوش اعضاي اوپك مي افتد، كشورهايي كه 
همين االن هم تحت فشار دور قبلي كاهش ها قرار دارند. كاهش توليد 
نفت ممكن است به متعادل شدن قيمت نفت كمك كرده باشد، ولي 

آنگونه كه انتظار مي رفت قيمت نفت را افزايش نداده است. 
مشكل عرضه بيش از حد نفت به بازار كه ب��ه گفته آژانس بين المللي 
انرژي طي س��ال آينده بدتر هم خواهد شد ب��ه چندين عامل بستگي 
دارد: كند شدن رشد اقتصاد جهان، افزايش توليد كشورهاي غيراوپك 

مخصوصاً امريكا و افزايش توليد گاز طبيعي اين كشور.

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
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يحيي آل اس�حاق با انتقاد از استراتژي تجاري 
كش�ور و س�هم ناچيز ايران در تجارت جهاني 
گفت: تحقيقات انجام ش�ده نش�ان مي دهد در 
همين ش�رايط توليد و با توجه ب�ه نيازهاي 1۵ 
كش�ور همس�ايه، تعام�ات ايران و 1۵ كش�ور 
همس�ايه مي توان�د 2۰۰ ميلي�ارد دالر ش�ود. 
يحيي آل اسح��اق در گفت وگو با تسني��م، با اشاره 
به متناسب نبودن حجم تج��ارت خارجي ايران با 
ظرفيت هاي جمعيتي و جغرافياي��ي كشورمان و 
پايين ب��ودن سهم ايران در تج��ارت جهاني اظهار 
كرد: بر اساس برآوردهاي جهاني، ايران با توجه به 
جمعيت و جغرافياي خود كه يك درصد جمعيت و 
جغرافياي جهان را در اختيار دارد، بايد حداقل يك 
درصد تجارت جهاني را در اختيار خود داشته باشد 
كه متأسفان��ه در حال حاضر چني��ن سهمي براي 

ايران وجود ندارد. 
رئيس اتاق بازرگاني مشترك اي��ران و عراق افزود: 
در شرايطي كه بايد سهم اي��ران از تجارت جهاني، 
حداقل يك درصد باش��د، ولي در حال حاضر سهم 
ايران از تجارت جهاني، تنها 0/3 درصد است؛ اين 
يعني سهم اي��ران در تجارت جهان��ي، يك چهارم 

استانداردهاي جهاني است. 
وي ادامه داد: اين سهم ناچيز ايران در تجارت جهاني 
بر مبناي مساحت و جمعيت كشورمان در شرايطي 
است كه با احتساب شاخص ژئوپلتيكي و مجموعه 
توان اقتصادي كشورها، سطح تجارت ايران به مراتب 

پايين تر است از آنچه بايد باشد. 
آل اسحاق ب��ا اشاره به توان اقتص��ادي ايران گفت: 

تحقيقاتي كه اخيراً انجام شده است، نشان مي دهد 
با توجه به 15 كشوري ك��ه در همسايه ايران قرار 
دارند و با در نظر گرفتن مي��زان صادرات و واردات 
ساالنه آنها و نيازهاي آنها و حت��ي استانداردهاي 
كااليي اين كشورها، ايران در شرايط امروز توليد، 
مي توان��د بي��ش از 200 ميلي��ارد دالر، تجارت با 

كشورهاي همسايه داشته باشد. 
رئيس اتاق مشترك بازرگاني اي��ران و عراق ادامه 
داد: يعني اگر كااليي را كه ام��روز توليد مي كنيم 
مثاًل همين يخچالي را كه ام��روز توليد مي كنيم، 
مي توانيم 200 ميليارد دالر حج��م تجارت با اين 

كشوره��اي همساي��ه خودمان داشت��ه باشيم و با 
احتساب كشورهاي چين و هن��د، مي توانيم بيش 
از 300 ميليارد دالر مراودات تجاري با كشورهاي 

همسايه به عالوه هند و چين داشته باشيم. 
وي خاطر نشان كرد: اي��ن يعني اگر همين امروز و 
با همين شرايط توليد در كشور، استراتژي تجاري 
كشور را به درستي تعيين كنيم، 200 ميليارد دالر 
تعامل تجاري با كشورهاي همسايه خواهيم داشت و 
اين حجم تجارت در شرايطي است كه كل نيازهاي 

ارزي كشور با 50 ميليارد دالر رفع مي شود. 
آل اسحاق با انتقاد از نبود استراتژي تجاري مناسب 

در كشور گفت: حاال شما اين رقم را با كل تجارت ما 
با 23 كشور اروپايي مقايسه كنيد؛ ما امروز به عراق 
13 ميليارد دالر صادرات داريم، ولي كل صادرات 
ما به اروپا كمتر از 200 تا 300 ميليون دالر است؛ 
به عبارت ساده ما حتي براي محقق كردن اين 200 
ميليارد دالر تعامل تج��اري با كشورهاي همسايه، 

نياز به برجام هم نداشتيم. 
وي در پاسخ به اين سؤال ك��ه در چنين شرايطي 
چرا سياست گذاران تجاري اي��ران پس از برجام تا 
اين اندازه بر تجارت با اروپا و غرب تمركز داشتند، 
گفت: متأسفانه اين نتيجه همان نگاهي است كه بر 
فضاي تجارت كشور حاكم شده است؛ امام علي)ع( 
مي فرماين��د: »به آبشخور فكري ت��ان توجه كنيد، 
چراكه فكر شما تبديل به رفتار شما مي شود و اين 
رفتار، عادات شما را مي سازد و عادات شما، هويت 
شما را شكل مي دهد«؛ حاال شم��ا مي پرسيد چرا 
چنين نگاهي داريم؟ خب، به دلي��ل اينكه نگاه ما 

همواره به غرب بوده است. 
آل اسحاق ادامه داد: امروز چ��را گفته مي شود كه 
چيني ه��ا از ما گله مندند؟ چ��ون مي گويند »قبله 
شما غرب است؛ وقت��ي به ما محتاج هستيد سمت 
ما مي آييد، ولي باز نگاهتان ب��ه غرب است.« شما 
ببيني��د رئيس جمهور چين به اي��ران آمد، ولي در 
سفر او به اي��ران، رفتار ما به گون��ه اي بود كه باعث 
شد بعد از بازگشت وي به چين، بانك كونلون چين 
رابطه اش را با ما قطع كرد، چراك��ه آنها از رفتار ما 
چنين برداشتي كردند كه م��ا قصد داشتيم به آنها 

بي احترامي كنيم. 

پشت پرده قطع ارتباط بانك كونلون چين با  ايران 

وزير، تعيين سقف قراردادهاي كارگران  را پيگيری كند
عض�و كان�ون عال�ي ش�وراهاي اس�امي كار از وزي�ركار 
خواس�ت آيين نام�ه تبص�ره ي�ك م�اده ۷ قان�ون كار را ك�ه 
به موض�وع س�قف قرارداده�اي كار مي پردازد  پيگي�ری كند. 
علي اصالني در گفت وگ��و با ايسنا، با انتق��اد از بالتكليفي آيين نامه 
تبصره يك ماده 7 قانون كار اظهار كرد: يك��ي از دغدغه هاي اصلي 
كارگران بعد از موضوع معيشت، بحث قراردادهاي كار است كه آينده 
و امنيت شغلي آنها را تضمين مي كن��د، ولي متأسفانه درصد بااليي 
از  قراردادهاي كارگران در خصوص كارهاي موقتي است كه ماهيت 

دائم و مستمر دارند. 
وي با بيان اينكه آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 7 قانون كار، نوع و 
سقف قراردادهاي موقت را مشخص مي كند، افزود: براي تصويب اين 
آيين نامه چندين جلسه در شوراي عالي كار برگزار شد و پس از آن به 
هيئت دولت رفت. قرار بود آيين نامه به هيئت وزيران ارسال و از آنجا 
براي تبديل شدن به قانون راه��ي مجلس شود. پيشنهاد اين بود كه 

پس از چكش كاري در هيئت وزيران به عنوان يك اليحه به مجلس 
ارسال و تصويب شود و بعد از آن ك��ه قانون مورد اصالح قرار گرفت، 
تدوين آيين نامه از طريق وزير كار ص��ورت گرفته و مجدد به دولت 
برگردد تا بعد از طي مراحل نهايي براي اجرا به وزارت كار ابالغ شود. 
عضو كانون عالي شوراهاي اسالمي كار خاطر نشان كرد: از زماني كه 
مصوبه به هيئت دولت رفته در كميسيون اقتصادي مانده و نمي دانيم 
آيا به مجلس رفته است يا نه؟ انتظار جامعه كارگري اين است كه هر 

چه سريع تر تكليف اين آيين نامه مشخص شود. 
اصالني افزود: اين آيين نامه به شك��ل سه جانبه در شوراي عالي كار 
بررسي و تدوين شد و از طريق وزير كار ب��ه هيئت دولت رفت، ولي 
متأسفانه در ميان��ه راه مانده و از وزير ك��ار مي خواهيم كه پيگيري 

مصوبه را در دستور كار قرار دهد. 
اين مقام مسئول كارگري با بيان اينكه قراردادهاي يك ماهه و دو ماهه 
امنيت شغلي كارگران را زير سؤال برده است، درباره سامانه جامع روابط 

كار گفت: راه اندازي اين سامانه تا حد زيادي از انعقاد قراردادهاي سفيد 
و كوتاه مدت جلوگيري و كارفرمايان متخل��ف را شناسايي مي كند. 
اميدواريم از طريق اين سامانه و ثبت يك نسخه از قراردادهاي كارگران 
بتوانيم معضل قراردادهاي موقت را كه سال هاست به دغدغه بزرگي 

براي جامعه كارگري تبديل شده برطرف كنيم. 
به گزارش ايسنا، سامانه جامع روابط كار از چند زيرمجموعه شامل 
ثبت دادخواست ها،  بررسي مشاغل سخت و زيان آور، حفاظت فني 
و ايمني، آم��وزش ايمني نيروهاي كار، بيمه بيك��اري، بازرسي كار، 
ثبت و تأييد و پيگيري قراردادهاي كار، بيمه كارگران ساختماني و 
طبقه بندي مشاغل تشكيل شده اس��ت. با رونمايي از سامانه، امكان 
ثبت هرگون��ه شكايت و ط��رح دادخواست توسط كارگ��ران بدون 
مراجعه حضوري به مراجع حل اختالف امكانپذير و تمام كارفرمايان 
موظف به ثبت قراردادهاي كار با كارگران خود از طريق اين سامانه 

خواهند بود. 

رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق عنوان كرد
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