
t oseei r ani . i r
4

دسترنج
 شماره  1194 /       شنبه  30 مهر   1401  /     25 ربیع االول  1444  /  22 اکتبر   42022

اخبار کارگری

روز چهارشنبه و در جریان بررسی جزئیات 
الیحه دوفوریتی الیحه اصــاح قانون بودجه 
سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان 
و بازنشستگان کشوری و لشــگری، اتفاقاتی 
در مجلس رخ داد که نشــان داد با وجود تمامی 
شعارهای مثا انقابی نمایندگان این مجلس، 
همچنان در بر پاشنه سابق می چرخد و مصوبات 
این مجلس نیز منفعت اقلیت برخــوردار را به 

اکثریت محروم ترجیح می دهد.
به گــزارش »توســعه ایرانــی«، افزایش 
900هزار تومانی به عاوه 5درصدی مستمری 
بازنشســتگان کشوری و لشــگری )برخاف 
پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش 
یک میلیون و 800هــزار تومانی حقوق تمامی 
بازنشستگان( و نیز »برداشته شدن سقف حقوق 
قضات و اعضای هیات علمی دانشــگاه ها« که 
عموما از دریافت کنندگان حقوق های باال یا به 
تعبیر همین انقابیون، نجومی بگیران هستند، 
نشان داد که شعار رفع تبعیض و حرکت به سمت 
عادالنه کردن بیشتر درآمدها، تنها در حد حرف 
است و نمایندگان مجلس در بزنگاه ها، خاف این 

شعار عمل می کنند.

سنبه پرزور کمیسیون برنامه 
با همراهی سازمان برنامه و بودجه کشور

مورد نخســت، به میــزان افزایش حقوق 
بازنشســتگان لشــگری و کشــوری و نیــز 
مســتمری بگیران نهادهای حمایتی ازجمله 

کمیته امداد و بهزیستی مربوط می شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره 
اتفاقاتی که برای افزایش این اقشار بزرگ رخ داد، 
در تذکری که روز چهارشنبه از تریبون مجلس 
پخش شد، گفت: هیات رئیسه مجلس نباید به 
نمایندگان خیانت کند اما این کار را انجام دادند 
و بدون اطاع ما، این الیحه را بارگذاری کردند. 
چهار ردیف این الیحه به کمیسیون اجتماعی 
ارجاع داده شــده بود امــا در نهایت مصوبات 
کمیســیون اجتماعی در گزارش کمیسیون 

برنامه و آنچه بارگذاری شده، نیامد.

وی ادامــه داد: »حاجی بابایــی« رئیــس 
کمیســیون برنامه و بودجه، طرح را در پستوها 
برده است. تا کی می خواهید شورای نگهبان را 
درگیر کنید؟ ما افزایش 50درصدی حقوق برای 
کمیته امداد در نظر گرفته بودیم اما این کجاست؟ 
موضوع دانشگاهیان و نخبگان کجای الیحه بود 
که اضافه شده اســت؟ قرار بود حقوق شاغان 
و بازنشســتگان براســاس مصوبه کمیسیون 
اجتماعی یک میلیون و 800هزار تومان اضافه 
شــود اما این موضوع هم در گزارش کمیسیون 

نیامده است. چرا این کارها را می کنید؟
رئیــس کمیســیون اجتماعــی گفت: 
»میرکاظمی« رئیس سازمان برنامه و بودجه 
حتی افتخار نداد که در یک جلسه کمیسیون 
اجتماعی حاضر شــود. به این دلیل نیامده که 
چون حاجی بابایی حرفــاش را گوش می دهد. 
این کجای عدالت اســت؟ بدانیــد مردمی که 
در کف خیابان از نظــام حمایت کردند، همین 
مستضعفان هستند نه آن گردن کلفت هایی که 

با غربی ها هستند.
در مقابــل ایــن انتقــادات »حمیدرضــا 
حاجی بابایی« رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
اظهار کرد: عیســی زاده را از سال 59 و از سرپل 
ذهاب می شناســم. همه می دانید که من اهل 
پستو نیستم. در طول 4۳ سال گذشته در خدمت 

نظام بودم و کسی به بنده انگی نزده است.
وی گفت: دولت الیحه ای به ما داد که هیات 
رئیسه آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع 
کرد. کمیســیون اجتماعی هم مطالبی را هم 
مصوب کرد و به ما داد اما حرف بر سر آن است 
که این الیحه باید با تعامل دولت جلو رود و در 
نهایت نظر اکثریت کمیسیون برنامه به عنوان 
مصوبه ماک بود. آنچه ما مصوب کردیم حتی 
بیشتر از نظرات کمیسیون اجتماعی است. مثا 
کمیسیون اجتماعی پیشنهاد داد که حقوق 
کمیته امداد 50درصد افزایش پیدا کند که ما با 
دولت ۳0درصد را توافق کردیم، به این دلیل که 
کمیته امداد در ابتدای سال ۲0درصد افزایش 
حقوق داشته و اکنون هم با افزایش ۳0درصدی 

در مجموع شامل افزایش 50درصد می شود. 
دولت گفت که حتی یک ریال بیشتر از این را 
زیر بار نمی رود که در غیر این صورت به شورای 

نگهبان اعام می کند که بار مالی را نمی پذیرد.
حاج بابایی گفت: دولت پیشنهاد کرده بود 
که حقوق بازنشستگان 900هزار تومان افزایش 
پیدا کند. کمیسیون اجتماعی این میزان را یک 
میلیون و 800هزار تومان کرد اما ما بیشتر از آن 
را تصویب کردیم یعنی حقوق بازنشســتگان 
900هزار تومان به اضافه پنج درصد پایه حقوق 
افزایش پیدا می کند یعنی اگر بازنشسته ای 15 
میلیون تومان حقوق می گیرد میزان افزایش 
حقوق اش 900هزار تومان به عاوه ۷50هزار 

تومان، به عاوه ۲00هزار تومان خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر 
اینکه در این الیحه ۶0هزار میلیارد تومان منابع را 
مصوب می کنیم، گفت: کارمندان و بازنشستگان 
بدانند که نظام در خدمت آنهاست. می گوییم 
مجلس و دولت اگرچه کم اما در حد وسع و توان 
از آنها حمایت می کند. قرار شده ۶0هزار میلیارد 
تومان از بودجه هــای عمرانی را در اینجا هزینه 
کنیم و ریالی باقی نمی ماند که بخواهیم بیشتر 

از آن مصرف کنیم.
وی با بیان اینکه با این گزارش 80هزار معلم 
مهرآفرین زیردیپلم نجات پیدا می کنند، تصریح 
کرد: بحث دانشــگاه را مطــرح کردند. بودجه 
دانشگاهیان سال گذشــته ۳0درصد کاهش 
پیدا کرد که با موافقت روسای جمهور و مجلس و 
هماهنگی آنها ما این مطلب را در گزارش آوردیم 

تا آنها هم مشمول شوند.

1800 بیشتر است 
یا 900 به عالوه 5درصد

اظهارات روسای کمیسیون اجتماعی و برنامه 
و بودجه مجلس نشان می دهد که اختاف اصلی 
میان این دو کمیسیون به میزان افزایش حقوق 
بازنشستگان لشگری و کشوری بازمی گردد که 
طبق نظر کمیسیون اجتماعی این افزایش باید 
برای هر بازنشسته یک میلیون و 800هزار تومان 
در نظر گرفته می شد، اما با مصوبه کمیسیون 
برنامه که مورد موافقت مجلس نیز قرار گرفت 
این رقم به 5درصد به عــاوه 900هزار تومان 

رسید.
طبق مصوبه هیات دولــت در روز یازدهم 
اردیبهشــت امســال، حقوق بازنشستگان، 
وظیفه بگیــران و مشــترکان صنــدوق 
بازنشستگی کشــوری نیروهای مسلح و سایر 
صندوق های بازنشســتگی در ســال جاری، 
10درصد نسبت به سال 1400 افزایش می یابد 
مشروط به آنکه پس از اعمال افزایش مذکور، 
حکم حقوق بازنشســتگان، وظیفه بگیران و 
مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور، 
متناسب با ســنوات خدمت قابل قبول، نباید 

از 50میلیون ریال کمتر باشــد. با این حساب 
و طبق فرمول کمیســیون اجتماعی، حداقل 
حقوق بازنشســتگان لشــگری و کشوری در 
نیمه دوم ســال به ۶8میلیون ریال می رسید 
در حالی که طبق پیشــنهاد کمیسیون برنامه 
و مصوبه مجلس، این حداقــل به ۶1میلیون و 
500هزار ریال می رسد. به عبارتی اگر فرمول 
کمیســیون اجتماعی به تصویب می رســید 
حداقل بگیران این صندوق ها ۶50هزار تومان 

بیشتر می گرفتند.
حال نگاهی هم به حقوق صدرنشینان جداول 
مستمری بگیری می اندازیم. برای حقوق های 
باالی ۲0میلیون تومان، طبق مصوبه کمیسیون 
اجتماعی کمتر از 9درصد افزایش حقوق اعمال 
می شد و حقوق ۲0میلیون تومانی به ۲1میلیون 
و 800هزار تومان می رسید اما با مصوبه جدید، 
یک مستمری بگیر با حقوق ماهانه ۲0میلیون 
تومان برابر ۲1میلیــون و 900هــزار تومان 

خواهد شد.
در این میان استدالل حاجی بابایی این است 
که افزایش حقوق طبق پیشــنهاد کمیسیون 
برنامه و مصوبه مجلس، از پیشنهاد کمیسیون 
اجتماعی باالتر اســت. این ادعا هر چند برای 
حقوق های باالی 15میلیــون تومانی صادق 
اســت، اما باید گفت که در مجمــوع به زیان 
مستمری بگیران صندوق های لشگری و کشوری 
است. دلیل این ادعا این است که سال گذشته، و 
طبق اعام »حمید پوراصغری« معاونت وقت 
علمی، فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامه و 
و بودجه کشور، متوســط حقوق بازنشستگان 
کشوری و لشــگری برابر ۷میلیون و ۲۷8هزار 
تومان بوده اســت. این رقم در ســال جاری و با 
افزایش 10درصدی حقوق این دسته به 8میلیون 
تومان رســید. حال اگر پیشــنهاد کمیسیون 
اجتماعــی مجلس به تصویب می رســید این 
متوسط به 9میلیون و 800هزار تومان می رسید 
اما با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب 
مجلس، این رقم به 9 میلیون و ۳00هزار تومان 
می رسد که 500هزار تومان کمتر از پیشنهاد 
کمیســیون اجتماعی است و نشــان می دهد 

ادعاهای حاجی بابایی، راهی به واقعیت ندارد.

تقویت حرکت علمی 
یا افزایش حقوق های نجومی

مورد دوم مصوبه یعنی »برداشته شدن سقف 
حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها« 
نیز موافقان و مخالفانی دارد، چنانچه عده ای آن را 
حمایت از اعضای هیات علمی و برخی آن را مغایر 

با عدالت توصیف می کنند.
نمایندگان مجلس روز چهارشــنبه هفته 
گذشته تصویب کردند که سقف حقوق قضات 
و اعضای هیات علمی برداشــته می شود. با این 
مصوبه حقوق قضــات و اعضای هیأت علمی از 
ســقف مقرر در تبصره 1۲ قانون بودجه 1401 
مستثنی شده و مشــمول محدودیت های قید 

شده در بودجه نمی شود.
اما تبصــره 1۲ قانون بودجــه 1401 چه 
می گوید؟ در جز )1( این تبصره آمده است که 
»ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر 
در دســتگاه های اجرایی موضوع مــاده )۲9( 
قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای 
مسلح، وزارت اطاعات، سازمان انرژی اتمی، 
کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و 
قضات به میزان 10درصد براساس آخرین حکم 
کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع 
حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و 
مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد 
کار معین )مشخص(، والدین شهدا و کارکنان 
طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت 

مدت کارکرد، از 5۶میلیون ریال کمتر نباشد«.
همچنین براساس جز 8 تبصره 1۲، »سقف 
خالــص پرداختی متوســط ســاالنه از محل 
حقوق و مزایای مســتمر و غیرمستمر و سایر 

پرداختی هــا از هر محل و تحت هــر عنوان در 
سال 1401 به گروه های مختلف حقوق بگیر در 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۲9( قانون 
برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، 
وزارت اطاعات و ســازمان انرژی اتمی از قبیل 
کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 
و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ 
جزء )1( همین بند است. پرداخت مازاد بر این 
مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به 
کارکنان کشوری و لشــکری اعم از کارمندان، 
اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در 
وزارتخانه ها و شــرکت های دولتی و همچنین 
شــرکت ها و مؤسســاتی که مدیران آن به هر 
طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب 
می شوند، ممنوع اســت. کارانه گروه پزشکی، 
فوق العاده خاص پزشکان شــاغل در سازمان 
پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق التألیف 
و حق داوری، راهنمایی و مشــاوره پایان نامه ها 
و رساله ها و حق التدریس اعضای هیأت علمی 
و عیدی پایان ســال از حکم این جزء مستثنی 

است«.

قضات و اساتید دانشگاه می توانند 
باالی 40میلیون تومان هم بگیرند

بعد از تصویب این موضوع در مجلس یعنی 
دادن مجوز برای افزایش حقوق قضات و اعضای 
هیات علمی باالتر از ۷ برابر حداقل بگیران »احمد 
نادری« نماینده تهران و دانشیار دانشگاه تهران 
)که به همین دلیل در این موضوع ذی نفع است( 
موافقتش را با این مصوبه در صفحه توییتر خود 
ابراز کــرد و گفت: مجلس در راســتای تقویت 
حرکت علمی کشــور، مصوب کرد که ســقف 
پرداخت حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
مشمول محدودیت های مقرر در قانون بودجه 

1401 نخواهد بود.
 او همچنین از رئیس سازمان برنامه و بودجه 
خواســت که با این مصوبه مخالفت نکند و در 
نهایت هم تاکید کرد کــه »باید اعضای هیات 

علمی را تقویت کرد«.
در مقابل »مالک شــریعتی« دیگر نماینده 
تهران در مجلس به ابراز مخالفت در صفحه توییتر 
خود پرداخت. او هم که عضو هیات علمی دانشگاه 
اســت، این توضیح را داد که »سقف پرداخت 
خالص حقوق قانون بودجه 1401، هفت برابر 
حداقل حقوق )5.۶میلیون تومان( یعنی ۳9.۲ 
میلیون تومان تعیین و برای اعضای هیات علمی، 
حق التدریس، حق التحقیق، حق مشاوره  رساله 
و... هم اضافه شــد. ضمنا برای مــوارد خاص با 
تصویب هیات وزیران امکان بیشتر هم هست و 
این بدان معناست که قانون بودجه 1401، سقف 

را مسدود نکرده اما ضابطه گذاشته است«.
او با اشاره به مصوبه اخیر مجلس گفت: مصوبه 
مجلس برای هیات علمی و قضات، سقف دو گروه 
شــغلی را خاف عدالت و بدون شرط، حذف و 

حقوق نجومی را قانونی می کند.
شــریعتی در نهایت ابراز امیدواری کرد که 
شورای نگهبان به اســتناد اصل ۷5 و افزایش 
هزینه در الیحه دولت به این مصوبه مجلس ایراد 

قانون اساسی بگیرد.

برخی از نمایندگان، مصوبه متناسب سازی حقوق را به نفع پردرآمدها دانستند

مجلس علیه مجلس تنها درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار 
جوابگوی بیمه شدگان نیست

برخی از کارگران بازنشســته شهرستان گرمسار، 
امکانات تنها مرکــز ملکی تامین اجتماعــی در این 
شهرستان را برای پاسخگویی به نیاز بیمه شده ناکافی 
می دانند. به گزارش ایلنا، تعدادی از این بازنشستگان 
گفتند: با افزایش جمعیت کارگری گرمســار ضروری 
است که امکانات درمانی موجود نیز برای پاسخگویی به 

نیازهای درمانی بیمه شدگان گسترش یابد.
آنها با اشــاره به اینکه بیش از ۷0درصد از جمعیت 
گرمســار را بیمه شــدگان تامین اجتماعی پوشش 
می دهند، گفتنــد: طبق قانون در شهرســتان هایی 
که بیش از ۳5هزار بیمه شــده دارند، تامین اجتماعی 
باید امکانات بیمارســتانی فراهم کند. به گفته یکی از 
بازنشستگان، تنها مرکز درمانی تامین اجتماعی در این 
شهرستان به دلیل فقدان تجهیزات و امکانات درمانی 
متناسب با جمعیت عظیم کارگری این شهرستان، از 

ارائه خدمات مناسب ناتوان است.
او با بیان اینکه بیمه شــدگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی از کمبود امکانات پزشکی و پزشکان 
متخصص در بخش های مختلف درمانی شکایت دارند، 
اظهار داشت: این مرکز با کمبود پزشکان متخصص در 
زمینه های قلب، دندان و چشم پزشکی و گوش و حلق 
و بینی مواجه اســت و محدودیت امکانات رادیولوژی 
و کمبود امکانات دارویی داروخانه مشــکاتی را برای 
بیمه شدگان ایجاد کرده است. این بازنشسته به وضعیت 
نابه ســامان نوبت دهی در این مرکز درمانی اشاره کرد 
و گفت: با وجود تاخیر و انتظارهــای طوالنی در صف 
دریافت خدمات درمانی، صف های طویل نوبت پزشک و 
ازدحام جمعیت در این مراکز سبب می شود که بسیاری 
از بیمه شــدگان از دریافت خدمات درمانی منصرف 
شوند. وی کاهش خدمات درمانی تامین اجتماعی این 
شهرستان را عامل تهدیدکننده سامت جامعه کارگری 
دانست و گفت: کارگران و بازنشستگان هر ماه بخشی از 
دستمزدشان را جهت دریافت خدمات درمانی از تامین 
اجتماعی خرج می کنند اما با کمبود امکانات درمانی در 
مراکز ملکی، برخی داروهای مصرفی از پوشش بیمه 

تامین اجتماعی خارج  شده اند.
    

بیمه راهنمایان گردشگری و فعاالن 
صنایع دستی مجددا برقرار شد

مدیرکل امور بیمه شدگان تامین اجتماعی از برقراری 
مجدد بیمه راهنمایان گردشگری و فعاالن صنایع دستی 
که در سال جاری قطع شده  بود، خبر داد. مهدی شکوری 
در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: بیمه صنایع دستی 
همانند بیمه قالیبافان است که از کمک دولت استفاده 
می کنند و ۲0درصد حق بیمه برعهده دولت و ۷درصد 
برعهده بیمه شده است. وی افزود: براساس تکالیفی که 
داریم هر ساله بودجه ای را برای بیمه این قشر تخصیص 
می دهند که برای سال جاری تخصیص داده نشده بود. 
مدیرکل امور بیمه شدگان تامین اجتماعی با بیان اینکه 
خوشبختانه مشکل بیمه این گروه حل شده، گفت: در 
شهریورماه، سازمان برنامه و بودجه مبلغ 45 میلیارد 
تومان را برای سال جاری تخصیص دادند که هم مربوط 
به بیمه صنایع دستی و هم راهنمایان گردشگری است. 
شکوری اضافه کرد: افرادی در این صنف سال گذشته 
بیمه شده بودند و چون امسال بودجه الزم را نداشتند 
بیمه شان قطع شده بود ولی آن بودجه را تخصیص دادند 
تا بتوانیم بیمه شان را در سال جاری تداوم دهیم که امور 

مربوط به آن آغاز شده است.
    

بدهی ۱۰هزار میلیاردی بیمه 
تامین اجتماعی به مراکز درمانی

معاون درمان وزارت بهداشت از بدهی 10هزار میلیارد 
تومانی بیمه تامین اجتماعی به مراکز درمانی خبر داد. به 
گزارش ایسنا، سعید کریمی گفت: یکی از چالش های 
اصلی و اعتراضات معاونان درمان دانشــگاه های علوم 
پزشکی کشــور، بدهی های بیمه تامین اجتماعی به 
بیمارستان ها و مراکز درمانی است که پرداخت نشده و 
نزدیک 10هزار میلیارد تومان است. وی افزود: این بدهی 
10 ماه تا یک سال است که به مراکز مختلف بیمارستانی 
در کشور پرداخت نشده و بیمارستان ها را با مشکات 
عدیده مواجه کرده است. کریمی با بیان اینکه 90درصد 
درآمد بیمارستان ها و مراکز درمانی در بخش بستری 
از بیمه ها و 10درصد درآمد آنها فرانشیزی است که از 
بیمار اخذ می کنند، اظهار کــرد: 50درصد مردم بیمه 
تامین اجتماعی هستند و در برخی شهرها مثل اصفهان 
۶0درصد مردم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار 
دارند. اگر بیمه 90درصد درآمد یــک مرکز درمانی را 

ندهد، بیمارستان نمی تواند سرپا باشد.

عیسی زاده: قرار بود حقوق شاغالن 
و بازنشستگان براساس مصوبه 

کمیسیون اجتماعی یک میلیون 
و 800هزار تومان اضافه شود اما 

این موضوع در گزارش کمیسیون 
برنامه و بودجه نیامده است

شریعتی: سقف پرداخت خالص 
حقوق قانون بودجه 1401، هفت 
برابر حداقل حقوق یعنی ۳9.۲ 

میلیون تومان است. مصوبه مجلس 
سقف حقوق هیات علمی و قضات را 
خالف عدالت و بدون شرط، حذف و 

حقوق نجومی را قانونی می کند

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صیادی ایران گفت: چیزی حدود ۷0درصد از 
صیادان توان پرداخت حق بیمه خود را ندارند و نمی توانند از مزایای بیمه بهره مند 

شوند.
یعقوب دوجی در گفت وگو با ایلنا درباره مشــکات صیادان گفت: یک سری از 
مشکات را دولت باید حل کند و یک سری دیگر از طریق ارتقای جامعه بهره بردار 

حل خواهد شد.
وی با تقسیم صیادان به دو گروه صیادان استان های شمالی و صیادان استان های 
جنوبی کشور گفت: در استان های شمالی، صیادی پره و کیلکا و بخشی هم خاوریاری 
انجام می شود. درباره مشکات صیادان باید به کاهش ذخایر اشاره کرد. با توجه به 

اینکه دریای خزر دریای کوچکی است، ذخایر کاهش پیدا کرده است.
دوجی به علت کاهش این ذخایر اشاره کرد و گفت: رودخانه ها شاهرگ اصلی 

دریا هستند و به جز ماهی کفال و کیلکا سایر ماهی ها باید در آب شیرین تخم ریزی 
کنند اما متأسفانه با توجه به سدهایی که در باالدست ها زده شده، رودخانه ها کم آب 
شده اند. عاوه بر این مشکل خشکسالی هم وجود دارد و در کنار همه اینها، مشکات 
معیشتی سبب شده عده بسیاری به کار صید روی بیاورند. همه اینها باعث کاهش 

ذخایر دریا شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صیادی ایــران ادامه داد: تعاونی ها به خصوص 
تعاونی های پره از لحاظ درآمدی بســیار ضعیف شــده اند. به رغــم اینکه دولت 
صیادان کیلکا و پره را در استان های شمالی تعدیل کرده اما باز هم ذخایر کم شده 
و این اقدامی دردی را دوا نکرد. در حال حاضر صیادی در هیچ کدام از این بخش ها 

اقتصادی نیست.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکات اصلی به بیمه صیادان برمی گردد. صیادان 

در حال حاضر همان ۲۷درصد کامل را پرداخت می کنند که این مبلغ بیمه برای 
صیادان بسیار سنگین است. امروز چیزی حدود ۷0درصد از صیادان توان پرداخت 

حق بیمه خود را ندارند و نمی توانند از مزایای بیمه بهره مند شوند.

۷۰ درصد از صیادان توان پرداخت حق بیمه را ندارند
خبر


