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آسيب شناسي طرح بيمه بيكاري در گفت  و گو با مظفركريمي 

اولويت هاي پرداخت دقيق نيست
ادامه از صفحه يك

جدال مجلس با دولت و شوراي نگهبان 
ب��راي قانوني كه مي خواه��د براي بيكاران 
مصوب و اجرايي ش��ود بهانه اي شد تا پاي 
صحبت مظفر كريمي، مدير سابق بخش كار 
و رفاه اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس و 
پژوهشگر رفاه و تامين اجتماعي بنشينم و به 

واكاوي طرح موردنظر بپردازيم.
ط�رح بيمه بي�كاري مجلس براي 
تحت پوش�ش قرار دادن كارجويان 
بيكار و پرداخ�ت حقوق بيكاران  كه 
ب�ه نوعي پوش�ش حمايت�ي از افراد 
متقاضي كار است  با مخالفت شوراي 
نگهبان و دولت  مواجهه شده است كه 
علت مخالفت شوراي نگهبان بار مالي 
اين طرح بوده اس�ت، علت مخالفت 

دولت چيست؟
در كشورهاي پيشرفته در تجربه هايي 
كه به دست آمده براي حمايت از بيكاران 
دو نوع طرح وجود دارد؛ طرح هاي بيمه اي 
براي افراد ش��اغل  كه حق بيمه پرداخت 
مي كنند برقرار مي ش��ود، يعني فرد بايد 
سابقه و ش��رايطي داشته باشد، از جمله 

بيكار شدن غير ارادي )اخراج از كار(.
نوع ديگر حمايت از بيكاران است. 

طرح بيمه بيكاري در كش��ور ما بيش 
از 10 سال سابقه دارد و در مجموع فقط 
حدود پنج درصد بيكاران را مي تواند تحت 
پوشش قرار دهد و 95 درصد مابقي هيچ 
حمايتي نمي ش��وند. اين طرح در س��ال 
1366 تصويب و در سال 1369 به صورت 
آزمايشي اجرا شد كه علت آن كم كاري 
صن��دوق نبوده بلكه فيلترها زياد اس��ت، 
يعني ش��رط اصلي اين اس��ت كه انگيزه 
كار باقي مانده باش��د و خود فرد خودش 

را بيكار نكرده باشد. 
در خصوص فيلترهايي كه فرموديد 

بيشتر توضيح دهيد.
 ش��رط اصلي بيمه بيكاري اين است 
كه خود ش��خص خودش را بيكار نكرده 
باش��د و بايد انگيزه كار باقي مانده باشد 
و در نهايت اين هزينه  به كارفرما تحميل 
مي شود. مقرري كارگران هم محدود بوده 
و هم موقت و در بعضي از كشورها كاهنده 
نيز اس��ت. ما ج��زو معدود كش��ورهايي 
هستيم كه سقف مقرري بيكاري آن 50 

ماه است.
اي��ن يك نكته كليدي  اس��ت كه در 
كشورهايي كه نرخ بيكاري باال براي چند 
س��ال متوالي دارند برايشان الگوي بيمه 
بيكاري كافي نيست و نيازمند يك طرح 
حمايتي هم هستند كه قبال اين طرح در 
قانون به صورت وام براي ايجاد ش��غل به 
بيكاران پرداخت مي ش��د، حال اين طرح 

خواستار پرداخت نقدي مي باشد.
اما در مورد حرف تازه طرح مجلس در 
خصوص كمك نقدي به بيكاران جوياي 
كار باي��د بگويم س��همي كه از حق بيمه 
به عهده دولت گذاش��ته شده مورد انتقاد 

شوراي نگهبان قرار گرفته است.
من به عنوان يك پژوهشگر و كارشناس 
در اين زمينه معتقدم كه طرح بيمه اي و 
طرح حمايتي نمي تواند در قالب يك طرح 
و يك صندوق ارايه ش��وند، دليل اين امر 
اين است كه طرح حمايتي تنها از طريق 
دولت و با پول دولت حمايت مي ش��ود و 
مبناي كمك دولت به افراد نيازمند است. 
مثال سرپرس��ت يك خانواده يا معلوالن 

جسمي و امثال آنها. 
ب��ه طوري كلي تش��خيص ني��از جزو 

شروط اصلي حمايت است.
ام��ا در طرح بيمه اي ش��رط مورد نظر 
بيكاري فرد است حاال چه ثروتمند باشد 
و چه نيازمند! چون فرد حق بيمه پرداخت 
كرده است. طرح بيمه اي مخصوص فعاالن 
بازار كار است اما طرح حمايتي مالك نياز 
فرد اس��ت كه اينها از عهده يك صندوق 

برنمي آيد.
به نظر ش�ما اشكاالت اساسي اين 

طرح چيست؟ 
چند اشكال اساسي درا ين طرح وجود 
دارد؛ اولويت پرداخت بيمه بيكاري بجا و 
درست در آن تعيين نشده است و 30 تا 
50 درصد حداقل دس��تمزد قرار است به 
بيكاران پرداخت ش��ود در صورتي كه در 
جامعه افرادي هستند مثل معلوالن ضايعه 
نخاعي كه تنها حدود پنج درصد به آنان 
حق بيمه پرداخت مي شود كه اين كافي 
نيست نس��بت به فردي كه سالم است و 

فقط صرفا بيكار مي باشد! 
س�وال اينجاس�ت ك�ه چ�را در 
پرداخت بيمه بي�كاري اولويت را به 

افراد نيازمندتر نمي دهيد؟

باي��د به نيازمن��دان واقع��ي، بيماران 
صعب الع��الج و... بيش��ترين درصد بيمه 

پرداخت شود.
اگ��ر دولت اينچنين منابعي داش��ت، 
مي توانست تاكنون به تكليف قانوني خود 
جامه عمل بپوشاند كه حداقل مستمري 
نيازمندان به 40 درصد قانون كار برسد كه 
در عمل اين اتفاق رخ نداده است، به طور 
متوسط پايين 20 درصد پرداخت مي شود 
پس به اين نتيجه مي رسيم كه پرداخت 

50 درصد دولت مقدور نخواهد بود.
در عين ح��ال در اين طرح هم قانون 
بيمه بيكاري فعلي اصالح شده و هم يك 
طرح جدي��د حمايتي مبتني بر پرداخت 
نقدي اضافه ش��ده ك��ه گنجاندن اين دو 
طرح متفاوت درقالب يك صندوق جديد 
باعث مي شود خدمات بيمه بيكاري موجود 
هم متوقف ش��ود چراكه دستگاه اجرايي 
آن عوض مي شود و بخش حمايتي قانون 
ممكن است بخش بيمه اي را تحت الشعاع 

قرار دهد.
بهتر است وظيفه اجراي بيمه بيكاري 
هرگروه از بيمه شدگان به صندوق بيمه و 
بازنشستگي خودشان سپرده شود و بايد 
صندوق ديگري به نام »صندوق حمايت 

از بيكاران« تشكيل شود.
قانوني درب��اره بيمه هاي اجتماعي در 
س��ال 1384 تصويب شد كه براساس آن 
قلمروه��اي حمايتي و بيمه اي بايد از هم 
جدا ش��وند، اين امر سبب مي شد كه دو 
برابر مجموع بودجه هاي نظام هاي حمايتي 

در ساير نظام ها به هدر  رود.
دليل عمده اين امر قوانيني اس��ت كه 
در مجلس هفتم و هش��تم تصويب شد. 
قوانيني با نگاه حمايتي در قوانين مادر در 
ساختار نظام جامعه ذكر شده است كه بايد 
با قوانين مادر با هم برابر باشند مگر اينكه 

نابرابري واقعا به نفع نيازمند باشد.
ما مي بينيم ريسك بيكاري در كارگران 
خصوصي بيشتر از كاركنان دولتي است 
ب��ه عنوان مثال چرا يك بافنده فرش 40 
درصد حق بيمه دارد اما براي يك كارگر 
معدن سه درصد حق بيمه در نظر گرفته 

مي شود، اين اشتباه است 
ايراد شوراي نگهبان به بخش بيمه اي 
است نه حمايتي! اعتقاد داريم كه اين طرح 

وضع موجود را هم بدتر مي كند.
تصويب طرح بيمه بيكاري تعهدي 
براي دولت ايجاد مي كند كه مربيان 
و معلمان حق التدريس كه قرار داد با 
نهاد دولتي دارند تحت پوش�ش آن 
قرار گيرند، از اين روي دولت به دنبال 
آن اس�ت كه بند مربوط به كاركنان 

دولت حذف شود؟
كارمندان دولت تاكنون مشمول بيمه 
بي��كاري نبوده اند و بايد سيس��تم كامال 
جداگانه اي برايشان در نظر گرفت. چون 
كارمند دولت را بي دليل نمي توان اخراج 
كرد. ريس��ك بيكاري در بي��ن كارگران 

بخش خصوصي چند برابر كارمندان دولت 
اس��ت پس نمي توان يك مقررات مشابه 

براي هر دو وضع كرد.
ما معتقديم كاركنان دولت براس��اس 
ماده »50« قانون خدمات كشوري و بند 
»د« ماده »50« قانون برنامه پنجم توسعه، 
بيمه هس��تند و دولت اختياردار است كه 
آيين نام��ه اين طرح را ارايه دهد. مجلس 
به دولت در اين ماده ها اختيار عمل الزم 

را داده است.
مبن��اي قان��ون كار و قان��ون تامي��ن 
اجتماعي براي كاركنان قراردادي دولت با 
بخش خصوصي كامال جداست و بايد قانون 
بيمه بيكاري نيز از دل همين قانون بيرون 
بيايد. ايراد اساسي به اين طرح آن است كه 
وقتي براي كاركنان دولت قانون خدمات 
مديريت كشوري تصويب شده است بايد 
طرح بيمه كاركنان دولت و كارگران كامال 
جدا باش��ند. قوانين اس��تخدامي، قوانين 

تامين اجتماعي، و قوانين بيمه اي بايد در 
مورد مشموالن اس��تخدامي و قانون كار 

كامال تفكيك شده باشد.
حتي اگر با توجه به ايراد ذكر شده اين 
طرح، شوراي نگهبان هم اين طرح را تصويب 
مي كرد ما در اجرا قطعا با مشكل مواجه بوديم  
بنابراين اين طرح از اساس بايد اصالح شود ما 
از مدافعان اين طرح هستيم و پيشنهادهايي 
را ه��م به عنوان كارش��ناس براي برطرف 
كردن ايرادهاي وارده به آن به مجلس ارايه 
داده ايم. كارمندان قراردادي مشمول بيمه 

بيكاري هستند. 
باي��د به جاي نوش��تن قان��ون جديد، 
ايرادهاي قانون هاي قبلي را برطرف كنيم 
ب��ه اين معنا كه كارمن��دان دولت را جدا 
كنيد ام��ا حذف نكنيد باي��د بند جديد 
اضافه ش��ود، يعني براي كاركنان دولت 

حكم مشابه به كارگران ننويسند.
قاض�ي زاده، س�خنگوي  آق�اي 
كميس�يون اجتماعي مجلس معتقد 
اس�ت، تامين منابع مالي اين طرح از 
محل اعتبارات دس�تگاه ها و تعيين 
رديف بودجه در س�ال جاري اس�ت 
بنابراين ايشان فكر نمي كنند حداقل 
براي امسال بار مالي چنداني داشته 

باشد. نظر شما در اين باره چيست؟
ببيني��د اينها بازي با كلمات اس��ت و 
مشكلي را حل نمي كند، محل تامين بار 
مالي بايد مش��خص شود.  وقتي اين 
مح��ل داراي كمبود و مش��كل 
اس��ت چطور مي توان 

انتظار داشت كه مشكل بار مالي را بتواند 
حل كند و اين امكان پذير نيست.

ظاهرا دولت ب�ه موازات اين طرح 
اليح�ه اي را به عن�وان بيمه بيكاري 
روان�ه مجل�س ك�رده اس�ت. اليحه 
دولتيان چ�ه مي گوي�د؟ آيا تكميل 
كننده طرح مجلسيان است يا وتوي 

مفاد آن؟
گفت��ه مي ش��ود ط��رح دول��ت كمي 

محدودتر از طرح مجلس است.
اليحه دولت چون تغييراتي داشت  دير 
به مجلس ارايه شد كه در واقع اين اليحه 
مربوط به اصالح قانون سال 1369، يعني 
قانون بيكاري است كه قرار بوده ايرادهاي 
آن قانون را برطرف كند كه در س��ال 88 
وارد مجلس شد اما زمان تدوين آن سال 

84 يا 85 است.
اين اليح��ه طرح مجل��س را محدود 

نخواهد ك��رد، طرح مجلس داراي س��ه 
فصل است: 

1( كلي��ات ك��ه در خص��وص هر دو 
 م��ورد، يعني ه��م موارد بيم��ه اي و هم

 حمايتي است.
2( بيمه بيكاري و 3( بيمه حمايتي. 

اليحه دولت صرفا مربوط به فصل دوم، 
يعني بيمه بيكاري است اما طرح مجلس، 
هم بيمه اي و هم حمايتي است بنابراين 
تفاوت اصلي در فصل حمايتي آن است. 
يكي از خدمات ارايه شده يك سال 
گذشته بازنشستگان تامين اجتماعي 
بيمه تكميلي و درماني آنهاس�ت كه 
ماهانه 6700 تومان از حقوقشان كم 
مي شود ولي بازنشستگان مي گويند 
در عمل خدمات چنداني به آنها ارايه 
نشده به طوري كه مثال براي دريافت 
پول دارو باي�د ماه ها دوندگي كنند، 
برخي هم مي گويند كه نمي خواهند 
بيمه تكميلي شوند ولي اين مبلغ به 
زور از آنها كسر مي شود براي رفع اين 

مشكالت چه بايد كرد؟ 

تمام خدمات ضروري درماني مردم بايد 
زير پوش��ش بيمه پايه باشد. قانون برنامه 
پنجم اين مس��اله را تكليف كرده است، 
يعني تمام خدماتي كه بيمه تكميلي ارايه 
مي دهد بايد در بيمه پايه باشد. مثال طرح 
پزشك خانواده و نظام ارجاع هم دنباله رو 

همين طرح است.
حال اگر خدمتي جزو ضروريات نبود 
مثال گرفتن اتاق خصوصي در بيمارستان ها 
و داروهاي مشابه داخلي و... كه در تعهد 
بيمه پايه نيس��ت و بيمه تكميلي، يعني 
ارايه خدمات بهتر كه با اين تعريف دولت 
حق ن��دارد براي بيمه تكميل��ي پولي را 
پرداخت كند بايد بيمه ها پايه خود را قوي 
كنند و اولويت را به اورژانس ها بدهند و... 
اما اشتباهي كه در اين زمينه رخ داده آن 
است كه قيمت گذاري تعرفه هاي پزشكي 
به عهده سازمان نظام پزشكي قرار گرفته 
كه هم كنترل ها كم ش��ده و هم تعرفه ها 

باال رفته اس��ت. به طور متوسط ميانگين 
رش��د تعرفه ه��اي خصوصي ح��دود 10 
برابر رش��د تعرفه هاي دولتي بوده كه اين 
گزارش توسط مركز پژوهش هاي مجلس 
هم منتش��ر شده اس��ت، اين باعث رشد 
ش��ديد افزايش هزينه ها ش��ده به طوري 
ك��ه ديگر بيمه ه��اي پايه نتوانن��د آن را 

پرداخت كنند. 
بس��ياري  ينك��ه  ا ديگ��ر  مطل��ب 
ب��ا  خصوص��ي  بيمارس��تان هاي  ز  ا
سرمايه گذاري هاي كالن به وجود آمدند 
كه به دنبال تامين س��رمايه هاي خود در 

كوتاه مدت بودند.
 در اينجا بيمه تكميلي راهكاري ش��د 
براي آنكه س��ود بخش خصوصي را تامين 
كن��د كه اين پول بايد يا از جيب مردم يا 

دولت تامين شود.
 عالوه بر مبالغي كه به عنوان زيرميزي 
گرفته مي شود، تقاضاهاي القايي هم هست 
ك��ه به بيمار ارايه مي ش��ود كه خود اين 
هزينه تقاضاي القايي، هزينه درمان را به 
دو برابر رس��انده است كه بعضي ها سعي 
دارند از بيمه تكميلي آن را تامين كنند.

 در حال��ي كه ه��م قوانين قبلي مثل 
قانون س��اختار نظ��ام جامعه و هم قانون 
برنامه پنجم، كم��ك دولت به بيمه هاي 
تكميل��ي را ممنوع كرده اس��ت، اين به 
نوعي هدرروي پول اس��ت. شما اگر پول 
داري��د چرا اورژانس ه��ا را مجهز و تامين 

نمي كنيد؟
اما بازنشستگان حق دارند از خدمات 
كامل بهره مند ش��وند. بيمه ه��اي پايه و 
وزارت بهداش��ت بايد اين اقتدار را داشته 
باشند كه كسي جرات نكند خارج از تعرفه 

دولتي از بيمار هزينه دريافت كند.
 ايراد وارده اين است كه بين متوليان 
وزارت بهداشت، پزشكان بخش خصوصي 
و مديران بيمارس��تان هاي دولتي و همه 
كساني كه تصميم گيرنده در اين زمينه 
هستند همسويي منافع وجود دارد، قانون 
پنجم اين را اصالح كرده ولي در عمل اجرا 

نشده است.
 چرا ما دايما مي گوييم س��هم مردم از 
هزينه هاي سالمت باالست اما سعي داريم 
اي��ن تفاوت ها را از ح��ق مردم كه همان 

بيمه هاست بدهيم؟
به نظر ش�ما براي اصالح اين روند 

چه بايد كرد؟ 
اولي��ن گام در اصالح نظام س��المت 
 باي��د پرداخ��ت و دريافت پ��ول از مردم

 سازماندهي شود. 
در حقيق��ت پرداخ��ت زيرميزي ها و 
تقاضاهاي القايي اس��ت كه سهم مردم را 
باال برده است كه بايد هزينه اين موارد از 
منبع بيمه هاي پايه ي��ا از منابع عمومي 

تامين يا اساسا اصالح شود.
 بيمه تكميلي مشروط به تقاضاي فرد 
اس��ت و اگر اجبار ش��ود اشتباه مي باشد و 
بيمه گر تخلف كرده است بنابراين اين نوع 
بيمه تكميلي اساسا غلط است. بايد بيمه هاي 
پايه و خود صندوق هاي بيمه گر عهده دار اين 
امر باشند  زيرا دولت براي پرداخت هزينه هاي 

لوكس وظيفه اي ندارد.
متولي اصلي وزارت بهداشت است كه 
م��ا مي گوييم نبايد زير نظ��ر اين وزارت 
باشد. ما پول زيادي در درمان مردم هزينه 
مي كني��م كه باالي 50 درصد آن را بابت 
برخي هزينه هاي القايي و پول زيرميزي 
صرف مي شود. بخش خصوصي از سال 70 
تاكنون باعث شده تورم عمومي در مقايسه 
با تورم بازار پزشكي 1/5 تا 2 برابر اختالف 
داشته باش��د كه اين تورم برمي گردد به 

بي ضابطه بودن بخش خصوصي.
دولت متولي بيمه تكميلي بازنشستگان 
نيس��ت. كانون عالي بازنشستگان تامين 
اجتماعي پول را از سازمان تامين اجتماعي 
مي گيرد و قرارداد مي بندد اگر مش��كلي 
به وجود آيد چون خودش��ان صاحب اين 
تش��كيالت بودند، ايراد به خودش��ان باز 
مي گردد. اصل مشكل در افزايش بي رويه 
تعرفه هاس��ت در بيمه هاي تكميلي بايد 
تعرفه ها كنترل شود كه اين وظيفه دولت 
اس��ت ما ديدم معاون وزارت بهداشت به 
صراح��ت اعالم كرد كه اگ��ر خود مردم 
بخواهند پول اضافي به پزشك بدهند ما 

دخالتي در اين موضوع نداريم.
س��وال اين اس��ت كه ك��دام بيمار با 
رضايت پولي اضافه مي دهد؟ در ش��رايط 
خاص در هنگام پذيرش در بيمارستان ها 
به بيمار هر چه گفته شود او مجبور است 

قبول كند. 
بهداش��ت وزارت  وظيف��ه   پ��س 

 چه مي شود.

چينيها7طرحفوالدراتامينماليميكنندصنعت
غضنفري، وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت خبر داد كه قرارداد تامين مالي 
هفت طرح فوالدي توسط چيني ها به 

زودي نهايي مي شود.
وي با اشاره به سفر هيات چيني به 
اي��ران براي مذاكره درباره تامين منابع 
هفت طرح فوالدي استاني گفت كه در 
اين زمينه بايد يك قرارداد تجاري با آنها 
مي بستيم كه يك سند كم داشتيم و 

هم اكنون در حال نهايي كردن قرارداد هستيم.

كنترلقيمتفوالددولتيبهنفعبازارنيست
|  باشگاه خبرنگاران جوان| دبير انجمن توليدكنندگان فوالد با اشاره به افزايش 

اخير قيمت فوالد گفت كه دخالت دولت و كنترل قيمت در اين شرايط تنها 
سبب محدوديت واردات مواد اوليه مي شود و اين به نفع بازار فوالد نيست.

رسول خليفه سلطان تصريح كرد: در شرايطي كه كشور در تامين مواد اوليه يا 
كاالي مورد نياز با محدوديت هايي مواجه مي شود قيمت ها براساس افزايش سطح 
تقاضا، افزايش مي يابد.وي در پاسخ به اين سوال كه توليدكنندگان صنعتي معتقدند با 
وجود محدوديت واردات شمش بايد مواداوليه توليد داخلي با حاشيه سود منطقي تري 
در اختيار قرار گيرد، عنوان كرد: در شرايطي كه محدوديت واردات وجود دارد كنترل 
بازار و فشار بر قيمت گذاري نتيجه اي نخواهد داشت و مهم ترين مساله در حال حاضر 
محدوديت هاي واردات است.رييس انجمن فوالد خاطرنشان كرد: واردكننده اي كه با 
ارز آزاد شمش وارد مي كند اين انتظار را ندارد كه با كنترل هاي قيمتي درگير شرايط 
سختگيرانه شود و ترس وي از اين شرايط سخت به كاهش واردات و افزايش مجدد 

قيمت طي چند ماه بعد ختم مي شود.

ورودغيرمجازاتباعبيگانهبهقيمتبيكاري
ايراني؟

| ايس�نا|  رييس اتحاديه كارگران 
شهرداري تهران با بيان اينكه ورود اتباع 
بيگانه غيرمجاز به قيمت بيكار شدن 
نيروي كار كشور تمام مي شود، گفت كه 
مخالف كار كردن اتباع بيگانه در كشور 
نيستم به شرط آنكه بازار كار را به هم 
نريزد.عبداهلل مختاري گفت: همچنان كه 

نيروهاي كار ما در كشورهاي خارجي مشغول به كار هستند اتباع كشورهاي ديگر هم 
مي توانند در ايران كار كنند ولي در حال حاضر بيشتر اتباع بيگانه موجود در كشور 
غيرمجازند.وي با ابراز گله مندي از مسامحه برخي نهادها و دستگاه ها در برخورد با 
اتباع بيگانه غيرمجاز گفت: با وجود آنكه قانون بر منع فعاليت اتباع خارجي غيرمجاز 
در مشاغل داخلي تاكيد دارد اما متاسفانه به دليل ضعف قانون، تخلف بسياري از 
كارفرمايان و مسامحه برخي نهادها و دستگاه ها در برخورد با اتباع بيگانه غيرمجاز 
موفق نبوده ايم از اين رو معتقدم يا بايد قانون را برداريم يا اينكه كساني كه از اجراي 
قانون سرباز مي زنند به عنوان متخلف جريمه كنيم.مختاري در عين حال گفت كه 
مخالف كار كردن اتباع بيگانه در كشور نيست اما اين امر بايد در يك حالت برابر و 
متوازن باشد نه اينكه بازار كار را به هم بريزد.رييس اتحاديه كارگران شهرداري تهران 
به اثرات و پيامدهاي به كارگيري اتباع بيگانه در كشور پرداخت و گفت: به كارگيري 
اتباع بيگانه، بازار كار نيروي انساني را به هم مي ريزد و بسياري از فرصت هاي شغلي 
را در داخل اشغال مي كند.وي افزود: ورود اتباع بيگانه غيرمجاز به كشور ضمن خارج 
كردن ارز مملكت به قيمت بيكار كردن نيروي كار ايراني تمام مي شود و متاسفانه در 

اين جريان معادالت حقوقي و بيمه اي را نيز به هم مي زند.

مديرعامل ايميدرو:

تمايليبهبنگاهدارينداريم
| مهر|  رييس هيات عامل سازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
اي��ران با بيان اينكه برنامه هاي صنعت 
فوالد را با مشاركت بخش خصوصي به 
اج��را در مي آوريم، تاكيد كرد كه هيچ 
تمايلي به بنگاه داري نداريم و از اين پس 
نيز آن بخش از سهامي را كه در اختيار 

داريم، واگذار خواهيم كرد. 
فريدون احمدي در نخستين جلسه هم انديشي با مديران بخش خصوصي فوالد 
كش��ور از مديران شركت هاي خصوصي فوالدي خواست كه نظرات خود را براي 
تنظيم و تعادل بازار محصوالت معدني و صنايع معدني به ويژه فوالد ارايه كنند 
به گونه اي كه برنامه هاي نيمه دوم سال و سال آينده با مشاركت حداكثري به اجرا 
درآيد.معاون وزير صنعت،  معدن و تجارت همچنين گفت:  ماموريت ما اين است كه 
در مناطقي سرمايه گذاري كنيم كه محروم باشد يا ريسك پذيري بااليي دارد و به 
طور كلي سرمايه گذاري بخش خصوصي در آن جذاب نباشد. وي تصريح كرد: هيچ 
تمايلي به بنگاه داري نداريم و از اين پس نيز آن بخش از سهامي كه در اختيار داريم 
را واگذار خواهيم كرد.در اين جلسه شمس اردكاني، رييس كميسيون انرژي اتاق 
بازرگاني نيز خواهان محدود شدن شرايط صادرات سنگ آهن شد و گفت: چنانچه 
سنگ آهن صادراتي در داخل كشور مصرف شود، توليد فوالد خام افزايش مي يابد 
و همزمان واردات از بين مي رود و از خروج ارز نيز جلوگيري خواهد شد.س��پس 
مديرعامل شركت فوالد و نورد يزد اظهار داشت: با واگذاري امور توليدي و توسعه اي 
فوالد به بخش خصوصي به  سرعت شاهد پيشرفت اين صنعت در كشور خواهيم 
شد. محمد احراميان با تاكيد بر اينكه توليد رقابتي مهم ترين عاملي است كه از سوي 
بخش خصوصي مورد توجه قرار مي گيرد، ادامه داد: بسياري از معادن سنگ آهن كه 
در محدوده مركز ايران واقع شده قابليت توسعه دارند كه با توجه به سياست هاي 

جديد مي توان آنها را به بخش خصوصي واگذار كرد.
 

كـارتاعتبـاريبـهجـايپـولنقـددر
طـرحهميـار

| ايسنا|  وجود شبكه هاي فعال و غير مجاز قاچاق، افزايش روز افزون دالالن و 
واسطه گران در بازار و مشكالت اقتصادي حاكم بر قشر متوسط و كم درآمد جامعه، 
ضرورت تاسيس فروشگاه هاي زنجيره اي تعاوني هاي هميار را بيش از پيش آشكار 
مي كند.غالمحسين حسيني نيا،  معاون امور تعاوني هاي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با بيان اين مطلب گفت: تعاوني هاي زنجيره اي هميار، فروش��گاه هايي 
هستند كه با قبول شرايط و عضويت در شبكه هميار، كاالهاي پرمصرف و مورد 
نياز مردم از قبيل مواد غذايي، مواد بهداشتي و كاالهاي متفرقه را با برند هميار به 

فروش مي رسانند.

در 4 ماهه اول نخست

توليد333هزارتنشيشهجام
| شانا|  در چهار ماهه نخست امسال 
مجموع توليد شيشه جام به 333 هزار 
تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد 8/8 درصدي داشته است. 
در اين مدت توليد ظروف شيشه اي با 
توليد 142 هزارتن با رشد 2/2 درصدي، 
چيني بهداشتي با توليد 27 هزار و 200 
تن با رشد سه درصدي و ظروف چيني با 
توليد 13 هزار و 800 تن با رشد حدود 

يك درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

تامي��ن مناب��ع مالي طرح از مح��ل اعتبارات دس��تگاه ها و تعيين 
رديف بودجه در س��ال جاري اس��ت كه محل تامين اين بار مالي، 
مورد مخالفت شوراي نگهبان قرار گرفته است. ظاهرا دولت به 
م��وازات اين طرح اليحه اي را هم به عن��وان بيمه بيكاري روانه 

مجلس كرده است

در اين ط��رح هم قانون بيمه بيكاري 
فعلي اصالح شده و هم يك طرح جديد 
حمايتي مبتني بر پرداخت نقدي اضافه 
شده كه گنجاندن اين دو طرح متفاوت 
درقال��ب ي��ك صندوق جدي��د باعث 
مي شود خدمات بيمه بيكاري موجود 
هم متوقف شود چراكه دستگاه اجرايي 
آن ع��وض مي ش��ود و بخش حمايتي 
قانون ممكن اس��ت بخش بيمه اي را 

تحت الشعاع قرار دهد
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