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رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی

تامین اجتماعی وضعیت 
نامناسبی دارد

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی 
با بیان اینکه این ســازمان از لحاظ منابع و مصارف 
وضعیت مناســبی ندارد، گفت: ادامه روند فعلی 
ارائه خدمات به بازنشستگان و کارگران را با مشکل 
مواجه می کند. علی اصغر بیات در گفت وگو با مهر، 
در مورد انتخاب مدیرعامل تأمین اجتماعی اظهار 
داشــت: ۲۲ ماه است ســازمان با سرپرست اداره 
می شــود که با توجه به جمعیت ۴۲ میلیون نفری 
تحت پوشش که نیمی از جمعیت کشور را شامل 
می شود باید هرچه سریع تر از این بالتکلیفی خارج 
شود. وی گفت: اداره شدن با سرپرست با گستردگی 
تأمین اجتماعی و تنوع ارائه خدمات به بیمه شدگان 
در شــرایطی که وضعیت مناســبی نیز از لحاظ 
منابع و مصارف ندارد درست نیست و ما از مقامات 
مســئول و وزیر رفاه می خواهیم تا هر چه سریع تر 
تکلیف مدیرعامل سازمان را مشخص کند. رئیس 
کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی تاکید کرد: در شرایط فعلی، منابع سازمان 
کافی نبوده و با مصارف سازگار نیست طوری که برای 
پرداخت حقوق بازنشســتگان از بانک وام گرفته 
می شود. بیات گفت: با توجه به تحریم های فعلی، 
سران سه قوه جلسه می گذارند و به سازمان هایی 
که با مشکل مواجه هستند کمک بالعوض می کنند 
و در این شــرایط تأمین اجتماعی نیز به کمک نیاز 
دارد. به گفته وی، ما از سران سه قوه کمک بالعوض 
نمی خواهیم بلکه می خواهیم پرداخت بدهی های 
ما را در اولویت قرار دهند. بیات همچنین در مورد 
همسان ســازی حقوق بازنشســتگان نیز گفت: 
براساس قانون برنامه ششم توسعه همسان سازی 
حقوق بازنشستگان باید از سال ۹۵ اجرایی می شد 
که متأسفانه این گونه نشده و با توجه به پیگیری های 
زیادی که از ســوی بازنشســتگان انجام می شود 
درخواست ما این اســت که این موضوع در دستور 
کار قرار گیرد و این در حالی است که همسان سازی 
حقوق بازنشستگان کشــوری و نیروهای مسلح با 
تخصیص اعتبار از سوی دولت اجرایی شده اما برای 
بازنشستگان تأمین اجتماعی این اتفاق رخ نداده 
است. وی از تشکیل کمیته ای برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: در این کمیته 
که در تأمین اجتماعی برگزار شــد نماینده کانون 
عالی و کارشناسان ســازمان حضور داشتند که به 
فرمول های خوبی رسیدیم که کارشناسان سازمان 
هم آنها را پذیرفتند اما متأسفانه در جلسه آخر که 
قرار بود صورتجلسه تنظیم شود، کار نیمه کاره رها 

شد و ادامه پیدا نکرد و جلسه ای نیز تشکیل نشد.
    

شاخص فالکت در کشور به 
باالی 50 رسیده است

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ 
تورم در حال حاضر حدود ۴۰درصد و میزان بیکاری 
حدود ۱۳درصد است که شاخص فالکت را به بیش 
از ۵۰درصد می رساند. محمد حسن نژاد در گفت وگو 
با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به افزایش شاخص 
فالکت در کشــور، گفت: یک فــرد زمانی مفلوک 
می شود که شغل نداشته باشد و از سوی دیگر هر روز 
قیمت کاالها افزایش یافته و درآمدی برای خرید آن 
نداشته باشد. نماینده مرند و جلفا در مجلس افزود: 
زمانی که نرخ بیکاری و تورم با یکدیگر جمع می شود 
شاخص فالکت به دست می آید که هر چقدر رقم آن 
باالتر باشد، یعنی شاخص و رقم آن در جامعه بیشتر 
اســت. حســن نژاد تاکید کرد: دولت برای کاهش 
شاخص فالکت باید نرخ بیکاری و نرخ تورم را کاهش 
دهد که در این راستا نباید انحراف نقدینگی در اقتصاد 
وجود داشته باشــد، یعنی پولی که در جامعه خلق 
می شود به سمت تولید ســوق یابد که این موضوع 
سبب می شود در کوتاه مدت درصد تورم پایین آمده و 
در بلندمدت نرخ بیکاری کاهش یابد. وی با بیان اینکه 
تورم ناشی از فشار عرضه یا فشار تقاضاست، افزود: در 
حال حاضر تورم در ایران ناشی از فشار تقاضا نیست، 
بلکه ناشی از فشار عرضه است که در این راستا باید 
تولید افزایش یابد. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه 
ناف همه چیز به دالر بسته شده، ادامه داد: با افزایش 
قیمت ارز، نرخ ها افزایــش می یابد اما با کاهش نرخ 
دالر از گرانی ها کاسته نمی شود و در واقع هم اکنون 
چسبندگی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت باید 
نظارت های خود را بیشتر کند تا قیمت ها بی دلیل 
افزایش نیابد چرا که بسیاری از کاالها در کشور بدون 

دلیل و منطق گران شده است.
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اخبار کارگری

مریم وحیدیان

هر چند مطابق آمار، کرمانشاه کمتر 
از دیگر اســتان های کشــور، صنعتی 
به حســاب می آید اما غبــار تعطیلی 
ناشی از واردات بی رویه که روی صنایع 
کرمانشاه نشســته است، دسته دسته 
کارگران این استان را به فوج جمعیت 
۳ میلیون و ۲۶۰هزار نفری بیکار کشور 
افزوده است. البته مدت هاست که نرخ 
بیکاری کرمانشاه رکورددار است. طبق 
نتایج آمارگیری از نیروی کار در ســال 
۹۷، استان کرمانشــاه با ۱۸.۷درصد 
باالترین نرخ بیکاری در کشور را داراست 
در حالی که نرخ بیکاری در کل کشــور 
در همین ســال ۱۲درصد بوده است. 
همچنین نرخ مشــارکت اقتصادی در 
این استان ۴۳.۲درصد بوده که البته از 
نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور که 

۴۰.۵درصد است، بیشتر است.
بیکاری هم زاد نیــروی کار ارزان در 
کشورهاست. شرایط بی ثبات نیروی 
کار و ترس از بیکاری سبب می شود تا 
کارگران به هر شــرایطی چون پایین 
بودن دســتمزدها و عدم پرداخت حق 
و حقوقشان از ســوی کارفرما رضایت 
بدهند. جمعیت بیکار کرمانشــاه نیز 
همچون جمعیت بیکار دیگر استان ها، 
وقتی شــرایط باثبات کارشــان را از 
دســت می دهند و به کام بیــکاران و 
بی ثبات کاران کشــیده می شوند، گاه 
حاضر هستند با ۴۰۰هزار تومان ماهیانه 
نیز سخت ترین کارها را انجام بدهد. این 
اســت که بال تنها به جان بیکاران هوار 

نمی شود بلکه همه جمعیت فعال از آفت 
بیکاری ضربه بزرگی می خورند.

آنجا که بیشــترین جمعیت بیکار 
را دارد، ارزان ترین نیــروی کار را نیز 
دارد. نیروی کار ارزان، منابع طبیعی 
بی نظیــر، آب فراوان، زمیــن ارزان، 
نزدیکی به بزرگترین مرز مشــترک 
با عراق هم در بخش کردنشین و هم 
عرب نشین، دو میلیون نفر جمعیت 
استان و دسترسی به بازار ۱۰ میلیون 
نفری در شعاع ۲۰ کیلومتری استان، 
کرمانشاه را به استانی بی نظیر از نظر 
امکانات، ذخایر و منابع تبدیل کرده 
است. کشاورزی کرمانشاه از مهم ترین 
حوزه های تولیدی و اشــتغال در این 
استان است. کرمانشاه به عنوان قطب 
کشــاورزی دارای حجــم تولیداتی 
بیش از ۳۹۵۰ هزار تن در سال است 
که شامل تولیدات زراعی، باغی، دامی 
و شیالت است. زراعت استان سهمی 
حدود ۴درصد از کل تولید کشــور را 

تأمین می کند.
 با ایــن حال عــدم تقویت بخش 
کشاورزی در کرمانشاه سبب شده تا 
کشاورزان به شهر مهاجرت کرده و به 

جمعیت بیکاران افزوده شوند.
کارخانه هایی که خاموش شدند

کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه 
در ســال ۸۶ به بهره برداری رسید اما 
چرخ ایــن صنعت درآمــدزا به دلیل 
واردات بی رویه از چین مانند بسیاری 
از صنایع کشــور از کار افتاد و از مرداد 
ماه سال ۸۹ عماًل این واحد به تعطیلی 
کشیده شــد. از همان زمان خیلی ها 

گفتند که افزایش تعرفه واردات اسید 
سیتریک و تأمین سرمایه در گردش 
می تواند ایــن کارخانــه را به چرخه 
بازگرداند ولی نهایتا ایــن کارخانه با 
۲۶۰ کارگر تعطیل شد. این در حالی 
است که به گفته رئیس خانه صنعت و 
معدن کرمانشاه، در صورت فعال شدن 
این واحدهای راکد مربوط به هلدینگ 
شســتا حدود ۸۰۰ تــا ۱۰۰۰ نفر به 
بحث اشتغال اســتان اضافه خواهند 
شد. البته تیر ماه ۹۷ بود که مدیرعامل 
شســتا گفت راه اندازی کارخانه اسید 
سیتریک دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

واردات بی رویه اجناس بی کیفیت 
درست به اندازه تحریم و شاید بیش از 
آن اشتغال را نابود و صنعت را ورشکسته 
کرده و می کنــد. کارخانه نســاجی 
کشمیر و نساجی غرب به دلیل واردات 
زیاد پارچه نابود شــدند. به گفته اولیاء 
علی بیگی، دبیر اجرایــی خانه کارگر 
کرمانشــاه، با تعطیل شــدن کارخانه 
نساجی غرب و کارخانه نساجی کشمیر 
تنها بــه دلیــل واردات پارچه هایی از 
ترکیه، چین و... حدود یک هزار و ۶۰۰ 
کارگر بیکار شدند. او می گوید: این دو 
کارخانه حدود ۱۲ سال پیش تعطیل 
شدند؛ کارخانه هایی که به صورت سه 
شــیفت فعال بودند و حاال نام و نشانی 
هم از آنها باقی نمانده است. علی بیگی 
می گوید: عجیب تر اینکه کارخانه ای با 
عظمت نساجی کشمیر حاال به پروژه 
آپارتمان سازی تبدیل شــده که واقعاً 

اسف بار است.
چرخ کارخانه کرپ ناز کرمانشــاه 

هنوز می چرخد اما نیاز به یک شــوک 
برای احیــای دوبــاره و رســیدن به 
ظرفیت تولید اسمی دارد؛ کارخانه ای 
که شاغالن آن در ســال های ۹۶-۹۵ 
با تعدیل نیروهــا بــه ۱۶۰ و بعدها با 
بازنشستگی تعدادی از کارگران به ۱۱۴ 
کارگر رسید. البته اخیراً این کارخانه به 
خریدار جدیدی واگذار شده است که 
گفته می شود، اهلیت و شرایط خریدار 

آن به خوبی بررسی شده است.
کارخانــه فــرش غرب نیز ســال 

۸۷ اعالم تعطیلی کــرد و حدود ۲۴۵ 
کارگرش بیکار شدند. کمبود نقدینگی 
و مواد اولیه مهم ترین علت تعطیلی این 
کارخانه بیان شد. پاالیشگاه کرمانشاه 
نیز اگرچــه نامــش در واگذاری های 
سازمان خصوصی ســازی آمده است، 

فعالً به راه خود ادامه می دهد.
سیمان غرب هم که در ۱۵ کیلومتری 
جاده کرمانشــاه به همدان واقع شده، 
اکنون با ظرفیتــی کمتر از پیش بینی 
آن در حال فعالیت است و کارخانه کابل 
باختر که متعلق به هلدینگ شستاست، 
گرچه در اواخــر دهه ۸۰ حــال و روز 
مناسبی نداشت اما کم کم توانست رونق 

بگیرد و به پیش رود.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه 
معتقد است که عمده مشکل کرمانشاه 
صنعتی نبودن آن است. البته عدم توجه 
مسئوالن به بخش کشاورزی نیز از دالیل 
باال بودن نرخ بیکاری در این استان است.

به گفته علی بیگی، دولت ها کار رصد 
وضعیت صنایع مهم کشور را با اهمال 
انجام می دهند و آنجا که الزم است، از 
صنایع حمایت نمی کند. کارگاه های 
کوچک و متوسط در کرمانشاه زیاد است 
اما انگشت شمار کارخانجات بزرگ در 

کرمانشاه دیده می شود.
 ویژگی های 

یک سرمایه گذاری ناامن
احســان ســلطانی، پژوهشــگر 
اقتصادی، معتقد است که ریسک های 
سرمایه گذاری را در پنج حوزه می توان 
تقســیم بندی کرد و بحران های آبی، 
تورم غیرقابــل مدیریــت، نزاع های 
بین منطقــه ای، بحران هــای مالــی 
و بحران هــای بانکــی عمده تریــن 
ریسک هایی دانست که سرمایه گذاران 
بــرای ایجاد کســب و کار بایــد آن را 

بپذیرند.
این اقتصاددان می گوید: در شرایط 
کنونی دولت حفظ منافع و ســودهای 
کالن نامتعارف صنایع شبه دولتی را بر 
مصالح بخش خصوصی و مردم ارجحیت 

مطلق داده است. برنده اصلی ابرشوک 
ارزی سال ۱۳۹۷، بنگاه های شبه دولتی 
و بازنده اصلی آن بنگاه های خصوصی 

واقعی و مردم هستند.
او ادامه می دهــد: در این راســتا، 
دست نشاندگان بنگاه های خصولتی-

رانتی تحت لــوای اقتصاد بــازار آزاد، 
بدترین و ضدمردمی ترین شکل اقتصاد 
دستوری را بر کشــور دیکته کردند. از 
دیدگاه این گــروه و ذی نفعان رانتی، 
تولید یعنی کسب رانت سرمایه و منابع 
خام و اخیرا رانت ارز و حمایت از تولید و 
کاالی داخلی یعنی حمایت همه جانبه 
از صنایع رانتی شــبه دولتی و نابودی 

بخش تولید خصوصی.
او در عین حال تأکید می کند: افزایش 
دستوری، نامتعارف و غیرمنطقی نرخ 
ارز و از ســوی دیگر فروش ارز حاصل از 
صادرات مواد معدنی و فلزات اساسی و 
پتروشیمی در بازار ثانویه ارز و تأمین ارز 
تولیدکنندگان از این بازار موجب شد که 
میانگین هزینه تولید کاالهای مصرفی 
داخلی بیش از ۶۰درصد افزایش پیدا 

کند.
او البته بیکاری و پایین آمدن قدرت 
خریــد را یکی از مشــکالت متناقض 
ســرمایه داری امروز می داند. سلطانی 
می گوید: با توجه به افزایش بیکاری و 
کاهش درآمدها، در خوش بینانه ترین 
حالت کل درآمد قابل مصرف خانوارها 
بــاال نخواهد رفــت و در نتیجه فروش 
کاالهــای مصرفی حــدود ۳۰درصد 
کاهش خواهد یافت. ایــن موضوع به 
همراه مشکل سرمایه در گردش موجب 
خواهد شــد که تولید داخلی به میزان 
حداقل ۳۰درصد کاهش پیدا کند که 
البته با توجه به معضالت دیگر و اقدامات 
ضدبخش خصوصی مولد و بنگاه های 
صنایع مادر شبه دولتی، کاهش میزان 

تولید داخلی بیش از این خواهد بود.

مزیت هایی که نادیده گرفته می شوند

صنایعکرمانشاهدرآتشتحریمووارداتبیرویه

خبر

معاون وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
هدف گذاری اشتغال روستایی در سال ۱۳۹۸ را 
۱۵۰هزار شغل ذکر کرد و گفت: حساب یارانه ها را 
به عنوان وثیقه وام اشتغال روستاییان نمی پذیریم 
و از ظرفیت صندوق های ضمانت برای تضمین وام 

استفاده خواهیم کرد.
عیســی منصوری در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: سال گذشته پیش بینی ما برای اشتغال طرح 
روستایی، ۱۸۸هزار شــغل بود ولی گزارش های 
مرکز آمار ایران ۱۱۴هزار شغل اعالم کرد و برای 

سال ۱۳۹۸ نیز هدف گذاری ۱۵۰هزار شغل را در 
نظر گرفته ایم که طبعاً ایجاد این میزان شغل نیاز 
به منابع دارد. وی افزود: در حال حاضر سامانه کارا 
باز است و افراد می توانند ثبت نام کنند ولی تعهدی 
در قبال ثبت نام کنندگان نداریــم که حتماً وام 
پرداخت می شود، چون ظرفیت تکمیل شده است 
ولی سامانه را باز گذاشتیم تا چنانچه منابع جدید 
تزریق شد، این وام را پرداخت کنیم. معاون توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد: در حال حاضر در سطح ملی در دو سناریو 

برنامه اشتغال را دنبال می کنیم. سناریوی اول در 
راستای اهداف برنامه ششم توسعه و سناریوی دوم 
مبتنی بر واقعیات جاری کشور خواهد بود.  به گفته 
منصوری، سناریوی اول برنامه مشترکی با سازمان 
برنامه است که هدف گذاری ایجاد یک میلیون و 
۹۰هزار شغل را در دستور کار دارد و سناریوی دوم 
پس از تصویب در جلسه شورای عالی اشتغال به 
طور رسمی اعالم خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: 
در سناریوی دوم کارها را چندان وابسته به منابع 
حجیم نکرده ایم و منابع بزرگ تر بیشتر از حیث 

سیاست گذاری و اصالح ساختار است ولی نیازمند 
منابع هستیم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال درباره 
آن دسته متقاضیان وام اشتغال روستایی که به 
دلیل نداشتن وثیقه و ضمانت پیشنهاد قراردادن 
حســاب یارانه هایشان مطرح شــده بود، گفت: 
ما چنین چیــزی را قبول نکردیــم و توصیه هم 
نمی کنیم. البته بانک ها می توانند بپذیرند ولی 
این روش، شیوه متناسبی برای این سبک از وام ها 
نیست و برای وام های خرد ۵ میلیون تومانی و ۱۰ 
میلیون تومانی مناسب است.   وی با تاکید بر اهمیت 
وثیقه در طرح اشــتغال روستایی، اظهار کرد: در 
قانون روستایی آمده است که امالک روستایی فاقد 
سند باید به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرند 

ولی این بحث چون با قواعد حاکم بر سیستم بانکی 
در تعارض اســت عماًل منجر به نتیجه نمی شود 
لذا در بودجه ۹۸ استفاده از ظرفیت صندوق های 
ضمانت را پیشنهاد کردیم که تصویب و لحاظ شد 

و هم اکنون فرایند خود را طی می کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ایجاد 150هزار شغل روستایی را هدف گذاری کرده ایم

مدیرعامل شــرکت بهره برداری مترو تهران از پرداخت 
معوقات کارگران مترو، طی امروز )سه شنبه( خبر داد.

تعدادی از کارگران یک شــرکت پیمانکاری زیرمجموعه 
شــرکت بهره برداری مترو تهران روز یکشنبه )پنجم خرداد 
ماه( در ایستگاه فتح آباد شهرری تجمع کردند. این کارگران 

اعالم کردند سه ماه اســت که حقوق و ۱۰ ماه بیمه از شرکت 
خود دریافت نکرده اند و این مســأله زندگــی آنها را با چالش 
مواجه کرده  است. حســین یکی از این کارگران به خبرنگار 
فارس گفت: مستأجرم و دو فرزند دارم. دخل و خرجم که با هم 
نسبتی نداشت و حاال با شرایط اقتصادی کنونی و تورم در تأمین 

مایحتاج زندگی خود و خانوده ام مانده ام. چطور می توان چند 
ماه بدون حقوق ماند تا کی می توانم از اقوام و دوستان دستی 

پول قرض بگیرم.
حمید از دیگر کارگران گالیه مند اســت. او نیز از شرایط 
پیش آمده بسیار به رنج آمده است و می گوید: فرزند بیمار دارم. 
هزینه ها باالست و حقوقی ندارم. چرا روسا و مدیران درکی از 

شرایط سخت زندگی ما کارگران ندارند.
فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران 
در ارتباط با این موضوع اظهار داشت: من در جریان جزئیات این 

مســأله نبودم ولی به محض اینکه اطالع یافتم به پیمانکاران 
اعالم کردیم مطالبات کارگران را پرداخت کنند.

وی با تأکید بر اینکه پیمانکاران باید به موقع حقوق کارگران 
را بپردازند و به فکر جامعه کارگری باشند، گفت: سعی می کنیم 
مطالبات به زودی پرداخت شود و لیست حقوقی کارگران قرار 
است اعالم و ما با فشار بر پیمانکاران تالش می کنیم نهایت تا 

سه شنبه )امروز( همه مطالبات آنها را پرداخت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما پرداخت حقوق کارگران را کنترل 

نمی کنیم و این مسئولیت برعهده پیمانکاران است.

گالیه کارگران پیمانکاری مترو از پرداخت نشدن حقوق

مدیرعامل مترو: معوقات امروز پرداخت می شود

احسان سلطانی: در شرایط 
کنونی دولت حفظ منافع 

و سودهای کالن نامتعارف 
صنایع شبه دولتی را بر 
مصالح بخش خصوصی 
و مردم ارجحیت مطلق 
داده است. برنده اصلی 

ابرشوک ارزی سال 1۳۹۷، 
بنگاه های شبه دولتی و 

بازنده اصلی آن بنگاه های 
خصوصی واقعی و مردم 

هستند

طبق نتایج آمارگیری 
از نیروی کار در سال 

۹۷، استان کرمانشاه با 
1۸.۷درصد باالترین نرخ 
بیکاری را  در کشور دارد 

در حالی که نرخ بیکاری در 
کل کشور در همین سال 

1۲درصد بوده است
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