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 قاچاق مصنوعات چرمی
25هزار نفر را بیکار کرد

نماینده تبریــز در مجلس می گویــد: قاچاق 
مصنوعات چرمی مانند کــت، کیف و کفش باعث 
تعطیلی ۵هزار واحد تولیدی در تبریز شــده و اگر 
فرض بگیریم در هر واحد تولیدی ۵ نفر مشــغول 
به کار هســتند، حدود ۲۵هزار نفر بیکار شــدند. 
محمداسماعیل سعیدی در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت گفت: اگرچــه تولید کیف و کفش چرم 
یکی از صنایع بومی در ایران به ویژه در شــهرهای 
تبریز و خراسان رضوی است اما در سال های اخیر 
به دلیل واردات بی رویه محصوالت چرمی تقلبی 
بخش عمده ای از کارخانجات چرم تبریز به حالت 
نیمه تعطیل درآمده است. وی تاکید کرد: قاچاق 
و عدم توان رقابت محصوالت ایرانــی با کاالهای 
ارزان قیمت وارداتــی از چین باعث ضــرر و زیان 
تولیدکنندگان شده است. عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس، برندسازی را یکی دیگر از مشکالت پیش 
روی صنعت چرم برشمرد و ادامه داد: به رغم اینکه 
محصوالت چرمی تولیــد داخل تــوان رقابت با 
تولیدات ایتالیایی را دارند اما به دلیل ناموفق بودن 
در برندسازی سود چندانی برای تولیدکننده ایجاد 
نمی شود. کفش چرمی تولید ایران ۳۵۰هزار تومان 
فروخته می شود اما نمی توان محصول ایتالیایی را 
کمتر از ۳ میلیون تومان در بازار خریداری کرد. در 

واقع ارزش افزوده محصوالت ایرانی پایین است.
    

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:

اصالح قانون تامین اجتماعی 
برای رفع مشکل برخی مشاغل

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از الحاق 
یک ماده به قانون تامین اجتماعی برای رفع مشکل 
بیمه صیادان، ملوانان، معلمان حق التدریســی و 
منشی مطب های پزشکی خبر داد. جلیل مختار در 
گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مشکالتی 
که ملوانان و صیادان در حوزه بهره مندی از خدمات 
بیمه تامین اجتماعی با آن مواجه بودند، گفت: در 
گذشته پوشش بیمه ای این قشر به این صورت بود 
که تنها 1۵ روز از یک مــاه را بیمه بودند و 1۵ روزی 
که در خشکی حضور داشتند، شامل خدمات بیمه 
نمی شد. نماینده آبادان در مجلس ادامه داد: در این 
مورد نامه ای به رئیس اسبق تامین اجتماعی نوشته 
بودم که در آن درخواست شده بود قانون را به گونه ای 
اصالح کنند که صیادان و ملوانان بتوانند از خدمات 
بیمه اختیاری برای تکمیل سنوات خود استفاده 
کنند. این نماینده مجلس تصریح کرد: هم اکنون قرار 
بر این شده که برای تحقق این مهم یک ماده به قانون 
تامین اجتماعی الحاق شود تا این قشر نیز با پرداخت 
حق بیمه از خدمــات این بخش در حــوزه فوت، 
بازنشستگی و ازکارافتادگی بهره مند شوند، ضمن 
اینکه این قانون شامل معلمان و مدرسان پاره وقت و 
منشی مطب ها نیز خواهد شد. سخنگوی کمیسیون 
اجتماعی مجلس یادآور شــد: براساس بخشنامه 
صادره در این زمینه، بعد از این ملوانان شناورهای 
باری و صیادی، معلمان و مدرسان حق التدریس و 
پاره وقت و منشی های مطب پزشکی که تاکنون حق 
بیمه آنها به صورت روزانه یا ساعت کارکرد محاسبه 
می شد می توانند با عقد قرارداد در قالب بیمه های 
حرف و مشاغل آزاد به نسبت ایام، مابه التفاوت حق 

بیمه خود را نزد شعب مربوطه بیمه پرداخت کنند.
    

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

رشد شاخص فالکت نشانگر 
افزایش فاصله طبقاتی است

نایب رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
گفت: شاخص فالکت عدد ۳٩ را نشان می دهد که 
این موضوع نشان دهنده افزایش فاصله طبقاتی و 
بی عدالتی است. احمد انارکی محمدی در گفت وگو 
با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مردم با پوست 
و استخوان خود تورم و بیکاری را لمس می کنند، 
گفت: شاخص فالکت برای سال ٩۷ عدد ۳٩ را نشان 
می دهد، اما برای درک فشــارهای وارده بر مردم، 
حضور در بین مردم کافی است تا قبل از اینکه آمارها 
از درد و رنج مردم بگوید خودمان همچون مردم با 
پوست و استخوان بفهمیم چه خبر است و چه باید 
کرد. وی با بیان اینکــه تحریم ها و کاهش صادرات 
نفت و سایر کاالها منجر به کاهش رشد اقتصادی 
شــده، ادامه داد: این حجم از مشکالت اقتصادی 
فعلی بیشــتر مربوط به ســاختارهای اقتصادی، 
ناکارآمدی برخی بخش های مدیریتی، سوداگری 

و رانت خواری است.

4
اخبار کارگری

»مصطفی ســاالری« مدیرعامل 
جدید ســازمان تامیــن اجتماعی در 
شرایطی که برای اولین بار بعد از سال ها، 
نسبت پشتیبانی این ابرسازمان بیمه گر 
کشور یعنی ســازمان عریض و طویل 
تامیــن اجتماعی، به زیر ۵ رســیده، 
برای خــروج از بحــران قریب الوقوع 
منابــع- مصارف چه بایــد بکند؟ این 
ســوالی اســت که چند وقتی است 
ذهن تمامی مخاطبــان و ذی نفعان 
 این ســازمان را بــه خود مشــغول 

کرده است.
اکبر شوکت، عضو کارگری هیات 
امنای تامین اجتماعــی در این رابطه 
می گوید: در شــرایط فعلــی، اولین و 
اصلی ترین اقدام باید وصول مطالبات 
سازمان از دولت باشد، البته مطالباتی 
که به صورت قانونی و دقیق محاســبه 
شده اســت و مبلغ آن تا امروز، چیزی 

حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان است.

وی انتظــار بعــدی از مدیرعامل 
جدید سازمان را »پیگیری اصالحات 
ساختاری تامین اجتماعی« می داند و 
می گوید: بحث هایی در رابطه با اصالح 
ســاختار مدیریتی تامین اجتماعی 
و ترکیب هیــات امنا و هیــات مدیره 
مطرح است که باید پیگیری شود. در 
این زمینه سه یا چهار طرح هم اکنون 
در مجلس مفتوح است که علی القاعده 
با پیگیری های مدیرعامل می تواند به 

نتیجه برسد.
شــوکت در ادامه باز هــم به بحث 
»بدهی های انباشــته دولت« و لزوم 
پرداخت ســریع تر آن اشاره می کند و 
می گوید: دولت اگر باز هم می خواهد 
بدهی های تامین اجتماعی را در قالب 
سود سهام یا شرکت بدهد، باید سهام 
زود نقدشونده و شرکت های سودده را به 
تامین اجتماعی واگذار کند و از واگذاری 

»زیان ده ها« بپرهیزد.

تامین اجتماعی ماهانه، ۱ تا 2 هزار 
میلیارد کسری بودجه دارد

به گفتــه رئیــس کانــون عالی 
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی 
کشــور، یکی از راه های مناسب برای 
تسویه بخشی از بدهی دولت به تامین 
اجتماعــی، تهاتر بدهی هــای بانکی 
تامین اجتماعی با بانک مرکزی است. 
وی اضافه می کند: در حال حاضر تامین 

اجتماعی بین ۳۵ تــا ۴۰ هزار میلیارد 
تومان به نظام بانکی بدهکار است. این 
بدهی می تواند با بخشی از بدهی دولت 
به تامین اجتماعی تهاتر شود تا بار تامین 
اجتماعی، سازمانی که به گفته او ماهانه 
با 1 تا ۲ هزار میلیارد تومان کســری 

بودجه مواجه است، سبک تر شود.
او به عنوان عضــو کارگری هیات 
امنای تامین اجتماعــی به طرح های 
ناکامی اشــاره می کند که پیشــنهاد 
شــده اما پیگیری نشده است: »هیات 
امنای تامیــن اجتماعی تاکنون 1۰ یا 
شاید ۲۰ پیشــنهاد مختلف با هدف 
جلوگیــری از بحران در ســازمان به 
دولت و مجلس ارائه داده اســت. االن 
مدیرعامل می تواند این پیشنهادات را 
که حاصل ســاعت ها کار کارشناسی 
در کارگروه هــای تخصصی هیات امنا 
هســتند، پیگیری کنــد و از دولت و 
مجلس بخواهد که این پیشــنهادات 
 را تبدیــل به طــرح و الیحــه کنند 

و مصوب کنند«.
مدیرعامل از سازمان، صیانت کند

به گفته شــوکت، در شرایطی که 
سازمان، مشــکالت مالی بسیار دارد، 
پیگیری منابع مالــی از طریق دولت و 
مجلس و البته حفاظت از منابع موجود 
و استقالل سازمان، مهمترین وظیفه 
مصطفی ساالری و تیم مدیریتی اوست.
او ادامه می دهد: مدیرعامل تامین 
اجتماعی نباید اجــازه دهد که دولت 
و مجلس با طرح هــا و لوایح خود، علیه 
منافع سازمان و جامعه کارگری، اقدامی 

به عمل آورند.
موضــوع بعدی که اکبر شــوکت، 
بابت آن نگران است، »ماده ۲۳ الیحه 
مشــارکت های عمومی و خصوصی« 
اســت که دولت به مجلس اراده کرده 
است. او در باب این ماده می گوید: ماده 
۲۳، ماده ۴1 قانون تامین اجتماعی را 
کامل حذف می کند و این حذف، بسیار 

نگران کننده است.
طبــق مــاده ۴1 قانــون تامین 
اجتماعــی؛ »در مواردی کــه نوع کار 
ایجاب کند سازمان  می تواند به پیشنهاد 
هیات مدیره و تصویب شــورای عالی 
سازمان، نسبت  مزد را به کل کار انجام 
یافته تعییــن و حق بیمــه متعلق را 

به همان نسبت مطالبه و وصول کند«.

شــوکت، عواقب حــذف این ماده 
قانونی را برمی شمارد: با حدف ماده ۴1، 
از یک طرف، سوابق بیمه ای یک و نیم 
تا دو میلیون نفر از جامعه کارگری که 
با پیمانکاران کار می کنند، به مخاطره 
می افتد و از سوی دیگر، انبوه شکایات 
برای احراز ســوابق بیمه ای به شعب 

ادارات کار سرازیر می شود.
او ادامه می دهد: تجربه نشان داده، 
اضافه شــدن »ضرایب« به پیمان ها 
مفید اســت چــون پیمان هــا قابل 
بررسی بیمه  ای دقیق نیستند و برخی 
پیمانکاران تخلف می کنند و سوابق 
کارگران را نادیده می گیرند، از همین 
رو این ضرایب برای پیمان ها در نظر 

گرفته می شود.
به گفته او، حذف ماده ۴1 تاکنون 
چند بار توسط نمایندگان مجلس طرح 
شده اما خوشبختانه به موفقیت نرسیده 
اما حاال دولت آمده و این طرح را مطرح 
کرده است و مدیرعامل نباید بگذارد این 

طرح به کرسی بنشیند.
زنگ خطر باید به صدا درآید

عضو کارگری هیات امنای سازمان 
تامین اجتماعی معتقد است؛ زنگ خطر 
تامین اجتماعی باید در دولت و مجلس 

به صدا درآید و این، وظیفه مدیرعامل 
جدید سازمان است.

او ادامه می دهد: اگــر امور اجرایی 
تامین اجتماعی با همین وضعیت فعلی 
پیش برود، قطعاً در دولت بعدی تبدیل 

به یک »ابربحران« خواهد شد.
شوکت اعتقاد دارد: مدیرعامل تامین 
اجتماعی باید دولت و مجلس را مجبور 
کند راهکارهایی بــرای خروج تامین 
اجتماعی از بحران بیابند؛ راهکارهایی 
که باید جدی گرفته شــوند و سریع به 

مرحله اجرا دربیایند.

بزرگترین صندوق بیمه ای ماهانه دو هزار میلیارد کسری دارد

تامین اجتماعی در آستانه تبدیل شدن به ابربحران

خبر

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال ٩۸ حاکی از آن 
است که استان های همدان و فارس کمترین میزان نرخ بیکاری را 
در میان استان های کشور و چهارمحال و بختیاری باالترین نرخ را 
داشته اند و 1۰درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. 
این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر 

از نقاط شهری بوده است.
براساس اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در بهار 
سال 1۳٩۸، نرخ بیکاری در حالی 1۰.۸درصد گزارش شده که 
در زمستان سال گذشته این شاخص برابر 1۲.1درصد بوده است.
گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار امسال نشان 
می دهد که همدان دارای کمترین نرخ بیکاری و چهارمحال و 

بختیاری بیکارترین استان کشور بوده است.
استان همدان با ۶.1 درصد و پس از آن فارس با هفت درصد 
دارای کمترین نرخ بیکاری در میان اســتان های کشور بودند. 

بیشترین میزان بیکاری هم متعلق به چهارمحال و بختیاری با 
1۶.۷درصد است و استان های خوزستان با 1۶.۲درصد، لرستان 
با 1۶.1درصد و هرمزگان با 1۵.٩درصد در رده های بعدی قرار 
دارند. نرخ بیکاری در استان همدان در حالی روند کاهشی را نشان 
داده و به ۶.1 درصد در بهار امسال رسیده که این نرخ در زمستان 
سال گذشته 11.۶درصد گزارش شــده بود و طی مدت مشابه 
سال ٩۷ یعنی بهار سال قبل ۸.۲درصد بوده است. شکاف بیکاری 
استان ها نشان دهنده فاصله باالترین نرخ بیکاری با پایین ترین 
نرخ بیکاری استان ها در یک سال است که این شاخص از تفاضل 

باالترین نرخ بیکاری با پایین ترین نرخ به دست می آید.
نکته قابل توجه اینکه استان چهارمحال و بختیاری با وجود 
آنکه در میان استان های کشور بیکارترین استان کشور به شمار 
می رود اما در بهار سال گذشــته، نرخ بیکاری ۲۲.۸درصدی را 
تجربه کرده است که با کاهشی ۷.۲درصدی به 1۵.۶درصد در 

زمستان سال ٩۷ رسیده است. نرخ بیکاری استان تهران نیز در 
بهار امسال، 1۰.1درصد گزارش شده که با توجه به تجربه بیکاری 
1۲.۳درصدی در بهار سال گذشته می توان گفت که بیکاری در 
تهران ۲.۲درصد کاهش یافته است. البته نرخ مشارکت اقتصادی 
در تهــران از ۴۰.1درصد به ۳٩.۷درصد رســیده و کاهشــی 

۰.۴درصدی را نشان می دهد.
بیشــترین نرخ مشــارکت اقتصادی نیز به استان گیالن 
اختصاص دارد و پس از آن مازندران، زنجان، خراســان شمالی 
و همدان در میان استان های کشــور از نرخ مشارکت بیشتری 

برخوردار بوده اند.

نتایج طــرح آمارگیــری مرکز آمــار ایــران همچنین 
نشــان می دهد که در بهار امســال از مجموع ۲۷ میلیون و 
۳۳٩هزار و ۴۳1 نفــر جمعیت فعال کشــور، ۲۴ میلیون و 
 ۳۸۲هزار و ۷۴۴ نفر شاغل و ۲ میلیون و ٩۵۶هزار و ۶۸۷ نفر

 بیکار بوده اند.
همچنین براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 
٩۸، تعداد اشتغال ناقص در این فصل حدود ۲میلیون و ۴۳۶هزار 

و ۶1۵ نفر است.
براساس این گزارش، 1۰درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال 
ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط 
روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص 
در بهار 1۳٩۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲درصد کاهش 

یافته است.
افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنی است که در 
هفته مرجع حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به 
دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار، ساعت کاری 
بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت کار 
کرده اند و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع 

بوده اند.

چهارمحال و بختیاری، صدرنشین بیکاری بین استان های کشور

10درصد جمعیت شاغل، اشتغال ناقص دارند

نشســت اعضای تشــکل های کارگری و 
بازنشســتگی اســتان فارس با مدیران تأمین 
اجتماعی استان با طرح پیشنهادها و انتقادهایی 

همراه بود.
به گزارش روابــط عمومی تأمین اجتماعی 
فارس، در این نشست که به مناسبت هفته تأمین 
اجتماعی برگزار شد، یکی از این پیشنهادها را دبیر 

اجرایی خانه کارگر استان فارس مطرح کرد که 
طبق آن باید کارگران و کارفرمایان در مدیریت 

سازمان تأمین اجتماعی سهیم شوند.
علی راســتگو در ایــن باره گفــت: تأمین 
اجتماعی متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی 
اســت که ماهانه ۳۰درصد حقوق خود را به این 
سازمان می پردازند و باید خود در مدیریت این 

سازمان دخیل باشند. وی با انتقاد از آنچه دخالت 
بی مورد برخی مسئوالن در امور کارگری و تأمین 
اجتماعــی خواند، اظهار داشــت: رعایت اصل 
سه جانبه گرایی و اتخاذ تصمیم توسط صاحبان 
اصلی این صندوق می تواند بسیاری از مشکالت 
تأمین اجتماعــی راه حل کند. وی با اشــاره به 
بدهی ۲۲۰هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین 

اجتماعی افزود: اگر امروز قسط یک کارگر عقب 
بیافتد سر ماه اول دیرکرد را حساب می کنند اما 
بیش از ۳۰سال است تأمین اجتماعی از دولت 
مطالبه دارد و حتی توان دریافت اصل پول را ندارد 
در حالی که اگر آن زمان که ما ۶۰ میلیارد تومان 
از دولت طلب داشتیم به ما داده بود در زمینه های 

متنوعی سرمایه گذاری می کردیم.
راســتگو، پیگیری همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان را خواستار شد و افزود: الزم است 
این وعده در ســطح عالی پیگیری شــود که از 

خواسته های به حق بازنشستگان است.
زنگ خطر را باید جدی گرفت

مهرزداد مویــدی، رئیس کانون هماهنگی 
شورای اسالمی کار استان فارس نیز در این جلسه 
گفت: وضعیت خوب درمان تأمین اجتماعی به 
دلیل مدیریت صحیح و بهینه ای است که در آن 
وجود دارد اما عدم سیاست گذاری در سطح ملی و 
بی تدبیری در برخی کارکردهای دولتی از گذشته 
تاکنون باعث شده که به منافع بیمه شدگان که 

حق الناس است، لطمه وارد شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس:

کارگران و کارفرمایان در مدیریت تامین اجتماعی سهیم شوند

در حال حاضر تامین 
اجتماعی بین ۳5 تا ۴۰ 

هزار میلیارد تومان به نظام 
بانکی بدهکار است. این 
بدهی می تواند با بخشی 
از بدهی دولت به تامین 
اجتماعی تهاتر شود تا 

بار سازمانی که ماهانه با 
۱ تا 2 هزار میلیارد تومان 

کسری بودجه مواجه است، 
سبک تر شود

در شرایط فعلی، اولین 
و اصلی ترین اقدام باید 

وصول مطالبات سازمان از 
دولت باشد، البته مطالباتی 
که به صورت قانونی و دقیق 
محاسبه شده است و مبلغ 
آن تا امروز، چیزی حدود 

2۰۰هزار میلیارد تومان 
است
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