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گازگرفتگی باعث جان باختن 
یک کارگر در پارس جنوبی شد

رئیــس بیمارســتان تامیــن اجتماعــی 
نبی اکرم)ص( عســلویه گفت: یکی از کارگران 
شــرکت پارس حســاس پیمانکار پتروشیمی 
بوشــهر بر اثر گرمازدگی و ســقوط در مخزن 

کوچک حاوی گاز در محل شرکت فوت کرد.
خشایار وطن خواه در گفت وگو با ایرنا افزود: 

کارگر فوت شده ٣٠ساله و اهل شهرکرد است.
وی یادآور شــد: جســد متوفی جهت سیر 
مراحل قانونی و بررسی بیشتر به پزشکی قانونی 

تحویل داده خواهد شد.
رئیس بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه 
اظهار داشــت: کارگر دیگری ٣۱ ســاله اهل 
دهدشت که برای نجات جان همکار خود وارد 
مخزن شده بود به علت شدت گاز بیهوش شده و 
به بیمارستان عسلویه منتقل شد که توسط تیم 

پزشکی تحت مداوا قرار گرفت.
    

استاندار کرمان خبر داد:
پرداخت حق بازنشستگی 
کارگران زغال سنگ کرمان

استاندار کرمان گفت: به دنبال این هستیم 
که با ارائه راهکارهایی بتوانیم مشکل سه هزار و 
۲٠٠ کارگر در آستانه بازنشستگی زغال سنگ 
این اســتان را با تامیــن منابع چهــار درصد 
حق بیمه مشــاغل ســخت و زیان آور به تامین 

اجتماعی به سرانجام رسانیم.
به گزارش ایرنا، محمدجواد فدایی در نشست 
شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان کرمان اظهار داشــت: برای اینکه سه 
هزار و ۲٠٠ نفر کارگر مشــمول بازنشســتگی 
زغال سنگ در اســتان کرمان بازنشسته شوند، 
باید چهار درصد حق بیمه مشــاغل ســخت و 
زیان آور به تامین اجتماعی پرداخت شــود که 
۱۲۸ میلیارد تومان بار مالی دارد و زغال سنگ 

این منابع را ندارد. 
وی افزود: مقرر شد دو راه با کمک نمایندگان 
مجلس و اتــاق بازرگانی در زمینه اســتفاده از 
حقوق دولتی معادن اســتان و تقسیط بدهی 
به صورت ۱٠ ساله و پرداخت قسطی به تامین 

اجتماعی دنبال شود.
فدایی تصریح کرد: همچنین مقرر شــد بعد 
از این چهــار درصد حق بیمه بــا پیگیری اتاق 
بازرگانی و دریافت مصوبه شورای گفت وگوی 
ملی و سایر مراجع، به صورت مستمر و ماهیانه 

دریافت شود.
    

 فعالیت ۱۸۷ بنگاه بحرانی
 در کشور

به رغم کاهش تعداد بنگاه های مشکل دار در 
سه ماهه نخست امسال، اما براساس آمار منتهی 
به بهار امســال ۱۸۷ بنگاه بحرانی با ۴٣هزار و 

۷۲۶ نیروی کار شناسایی شده است.
به گزارش مهــر، روند فعالیــت بنگاه های 
مشکل دار در سطح کشــور از کاهش آمار این 
بنگاه ها حکایت دارد طوری که براساس آخرین 
آمار، تعداد این بنگاه ها از ۱٣۵۶ واحد در پایان 
اسفندماه گذشته به ۱۲۶۲ بنگاه در بهار امسال 
کاهش یافته اســت اما ۱۸۷ بنــگاه از مجموع 
بنگاه های مشکل دار در وضعیت »بحرانی« قرار 
دارند که براســاس آمار منتهی به بهار گزارش 
شده که رســیدگی به وضعیت این بنگاه ها باید 
در اولویت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار 

گیرد.
بنگاه هــای بحرانی در ۲٣ اســتان کشــور 
فعالیت دارند و در ۸ اســتان کشــور نیز هیچ 
بنگاه بحرانی وجود ندارد. البته در این ۸ استان 
بنگاه هــای مشــکل دار فعالیــت می کنند اما 
وضعیت آنها بحرانی نیســت. استان های فاقد 
بنگاه بحرانی، البــرز، فارس، قــم، کهگیلویه 
وبویراحمد، گیالن، مرکــزی، هرمزگان و یزد 
هســتند. در بین ۲٣ اســتان دارای بنگاه های 
بحرانــی، از نظر تعداد بنگاه هــا و تعداد نیروی 
شــاغل در این بنگاه ها اســتان تهران پیشتاز 
است طوری که در اســتان تهران ۵۱ بنگاِه در 
وضعیت بحرانی فعالیت می کنند که ۱۸هزار و 
۸۱۷ مجموع نیروی شاغل در واحدها است. در 
استان های اردبیل و لرستان نیز فقط یک بنگاه 
بحرانی فعالیت دارد که تعداد نیروهای شــاغل 
در بنگاه های بحرانی اردبیل ۱۵٠ نفر و در استان 

لرستان ۶۴ نفر شاغل هستند.
از نظر تعداد نیروی کار شاغل در بنگاه های 
بحرانی بعد از استان تهران، خوزستان با اشتغال 
۷ هزار و ۲۸۷ نفر، اســتان اصفهــان با ٣ هزار 
و ۶۹نفر و بوشــهر با ۲ هــزار و ۶۷۹ نفر دارای 
بیشترین جمعیت شاغل بنگاه های بحرانی در 

بین ۲٣استان کشور هستند.
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بیکاری و پیامدهــای آن در جوامع 
امروزی به شکل یک معضل درآمده و 
دغدغه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، 
همه سطوح مدیریتی کشــورها را به 

چالش کشانده است. 
معضل بیکاری و پیامدهای ناشی از 
آن اکنون یکی از مهم ترین نگرانی های 
دولت مردان در سراســر جهان تبدیل 
شده است تا جایی که بیکاری به عنوان 
یکــی از شــاخص های عقب ماندگی 
فعالیت های اقتصادی نام برده می شود. 
آسیب های اجتماعی مترتب بر بیکاری، 
اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های 
مختلف را وادار به چاره  اندیشــی کرده 
است اما حل این معضل تنها با شناخت 

مســاله میســر می شــود. بنا بر نظر 
کارشناسان، یکی از شاخص های مهم 
در شناخت معضل بیکاری، »طول مدت 
بیکاری« افراد بیکار است. منظور از طول 
مدت بیکاری، مدت زمانی است که یک 

فرد بیکار، جویای کار است. 
بیــکاری از لحــاظ طــول مدت 
آن، معموال بــه دو نــوع کوتاه مدت 
و بلندمــدت تقســیم می شــود. در 
شــاخص های بین المللی بیکاری با 
طول مدت کمتر از ۱۲ ماه را کوتاه مدت 
و با مدت ۱۲ ماه یا بیشتر را بلندمدت 

تعریف کرده اند.
طول مدت بیــکاری، عملکرد بازار 
کار را به خوبی نشــان می دهد. وجود 

بیکاری بلندمدت نشــانه ای اســت از 
اینکه بازار، کارکرد خوبی ندارد و موانع 
ســاختاری از حرکت مردم به سمت 
اشــتغال جلوگیری می کند. بازار کار 
از این مساله بیشــتر متضرر می شود تا 
فرد بیکار زیرا مهارت هایی را از دســت 
می دهد که جبرانشان سخت است و باید 
آن مهارت ها را دوباره به افرادی که وارد 

بازار کار می شوند، آموزش داد.
همچنین مدت زمان بیکاری یک 
شاخص کلی اقتصادی است. وقتی که 
یک بحران اقتصادی منجر به افزایش 
بیکاری می شود، افزایش اولیه در بین 

بیکاران کوتاه مدت مشاهده می شود.
تجربه بیکاری برای کســانی که به 

داشتن شــغل ثابت و مطمئن عادت 
کرده اند، ناراحت کننده اســت. نتیجه 

مستقیم بیکاری، از دست دادن درآمد 
است و فشــار اقتصادی زیادی به افراد 
وارد می کند. افرادی که برای یک دوره 
زمانی نســبتا کوتاه بیکار می شــوند، 
اســتانداردهای زندگــی آنها کاهش 
می یابد و عالوه بر عواقــب اقتصادی، 
پیامدهای اجتماعی نیز با طول مدت 

بیکاری افزایش می یابد.
هزینه های اقتصادی بیکاری و طول 
مدت آن فقط در ســطح خرد و فردی 
نیست و در سطح کالن و جامعه نیز قابل 
تامل و تاثیرگذار است. برای نمونه جامعه 
از درآمد فرد شاغل، مالیات می گیرد و بر 
این اساس سهمی از تولید نهایی وی را 
می گیرد. وقتی فرد بیکار می شود جامعه 

نمی تواند مالیاتی اخذ کند.
 افزایش بیکاری کوتاه مدت 

در کشور
براســاس آخرین آماری که وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی منتشــر 
کرده، در ســال های ۹۷ـ  ۱٣۹٠ سهم 
جوانان )۲۴ـ  ۱۵ ساله( دارای بیکاری 
کوتاه مدت )زیر یک سال( در این دوره 
به جز ســال ۱٣۹۲ در همه ســال ها 
روند افزایشی داشــته است. بیشترین 
میزان آن در سال گذشــته بوده که به 
رقم ۷۱.۵درصد رسیده است. کمترین 
بیکاری کوتاه مدت در این دوره زمانی 
نیز مربوط به ســال ۱٣۹۲ اســت که 

۶۲.٣درصد بود.
همچنین براســاس این آمار سهم 
جوانان دارای بیــکاری کوتاه مدت از 
۶۸.۴درصد در سال ۱٣۹٠ با میانگین 
نرخ رشــد ســاالنه ٠.۶درصد در سال 
گذشــته به رقم ۷۱.۵درصد رســیده 
است. میانگین نرخ رشد برای مردان و 
زنان در این مدت زمان به ترتیب ٠.۲ و 

۱.۷درصد بود.
 کاهش بیکاری بلندمدت 

در بازار کار
بررســی جداول آماری همچنین 
نشان می دهد که ســهم جوانان )۲۴ـ  

۱۵ ســاله( دارای بیــکاری بلندمدت 
)باالی یــک ســال( از ٣۱.۶درصد در 
سال ۱٣۹٠ به رقم ۲۸.۵درصد در سال 
گذشته کاهش یافته است. در این دوره 
نرخ تغییرات ساالنه منفی ۱.۵درصد بود. 
نرخ تغییرات ساالنه برای مردان و زنان 
جوان دارای بیکاری بلندمدت در بین 
سال های ۹۷ـ ۱٣۹٠ به ترتیب منفی 

٠.۶ و ٣.٣درصد بود.
بیشــترین ســهم جوانان دارای 
بیکاری بلندمدت مربوط به سال ۱٣۹۲ 
بــا ٣۷.۷درصد و کمتریــن میزان آن 

۲۸.۵درصد در سال ۱٣۹۷ است.
البته بیکاری کوتاه مــدت نگرانی 
چندان خاصــی ندارد، بــه ویژه وقتی 
که فرد، تحت پوشــش بیمه بیکاری و 
حمایت هایی از این قبیل است اما بیکاری 
بلندمدت تاثیرات نامطلوبی دارد. برای 
نمونه این موضوع موجب از دست دادن 
عایدی و کاهش اشتغال پذیری کارجو 

می شود. 
اگر بیــکاری کوتاه مــدت باعث 
می شود کارجو شــغل مورد عالقه و 
دلخواه خود را بیابد، این مدت زمان، 
حتی مطلوب هم است در حالی که در 
بیکاری بلندمدت این چنین نیست. 
بنابراین مســئوالن باید به بررســی 
طول مدت بیــکاری و عوامل موثر بر 
آن بپردازند تا بتوانند مشکالت ناشی 
از این پدیده را با چاره اندیشــی های 

مناسب مرتفع کنند.

تغییر الگوی شاخص بیکاری در کشور

بیکاری بلندمدت در هفت سال گذشته کاهش یافته است

گفت وگو

عضو فراکســیون کارگری مجلس بــر اهمیت تامین 
اجتماعی در ساماندهی مشکالت کارگران و بازنشستگان 
تاکید کرد و گفت: این ســازمان در سراشیبی بحران قرار 

گرفته و باید هرچه سریع تر برای آن چاره اندیشی شود.
ســیدمهدی مقدســی در گفت وگو با ایلنا به تشریح 
وظایف و مسئولیت های تامین اجتماعی پرداخت و گفت: 
این سازمان بزرگترین صندوقی است که از کارگران حق 
بیمه می گیرد تا به آنان در زمان اشتغال خدمات درمانی 
ارائه کند و پس از ٣٠ سال که این کارگران به بازنشستگی 

نایل آمدند، مستمری و حقوق بازنشستگی بدهد.
وی گفت: تامیــن اجتماعی تنهــا در زمینه بیمه ای 
فعال نیست بلکه از همه مهمتر این سازمان شرکت های 
اقتصادی بسیاری را در اختیار خود دارد که هم اشتغالزایی 

می کند و هم در رونق اقتصادی نقش برجسته ای دارد.
نماینــده اراک در مجلــس با ابــراز تاســف از اینکه 
دولــت مدت هاســت تامیــن اجتماعی را بــه چالش 
کشــیده، گفت: متاســفانه دولت بدهی کالنی به تامین 
اجتماعــی دارد کــه از مــرز ۲٠٠هزار میلیــارد تومان 
گذشــته و همچنان نیز رو به افزایش اســت اما گویا بنا 

 ندارد بدهی خود را بــه تامین اجتماعی بپــردازد یا آن 
را کاهش دهد.

وی با تاکید بر اینکه بدهی کالن دولت به نابه سامانی 
تامین اجتماعی دامن زده، گفت: سازمان، طلب کالنی از 
دولت دارد و نمی تواند آن را دریافت کند، لذا برای پرداخت 
مستمری بازنشستگان و هزینه های جاری ناچار است از 

بانک با بهره سنگین وام بگیرد که جای سوال دارد.
مقدسی با اشــاره به اینکه مجلس نقش خود را در این 
زمینه ایفا کرده، گفت: دولت باید براســاس قانون بودجه 
سال های ۹۷ و ۹۸ و برنامه ششم توسعه، مطالبات تامین 
اجتماعی را با روش های گوناگون بدهد. حتی پیش بینی 
شده که اگر دولت توان پرداخت نقدینگی ندارد، می تواند 
بنگاه های اقتصادی خودش را بــا تامین اجتماعی تهاتر 
کند تا ســازمان قدرت و توانایی خودش را از دست ندهد 
اما با کمال تاسف دولت هیچ اعتقادی به مهربانی با تامین 

اجتماعی ندارد.
وی با اشــاره به افزایش روزافزون هزینه های درمانی 
گفت: چالش بعــدی تامین اجتماعی در حــوزه درمان 
اســت. اگرچه هزینه های درمانی در حال افزایش است 

اما کارگران و بازنشستگان انتظار دارند خدمات درمانی 
مناسبی دریافت کنند.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با یادآوری 
اینکه تامین اجتماعی در ســال های گذشته با مشکالت 
بســیاری روبه رو بوده، گفت: ثبــات در تامین اجتماعی 
اهمیت دارد و این سازمان باید از سیاسی کاری دور بماند 
و هر از چند گاهی مدیران سیاسی از این سازمان بیمه ای 

سر درنیاورند.
وی، شســتا و بخش های اقتصادی تامین اجتماعی را 
بسیار مهم توصیف کرد و گفت: میزان اشتغالزایی کاهش 
یافته و به نسبت آن نیروی کار بیمه شده نیز کاهش یافته و 
دریافت حق بیمه نیز پایین آمده است. در این شرایط باید 
بخشی از هزینه های تامین اجتماعی از طریق بخش های 

اقتصادی زیرمجموعه سازمان تامین شود.
مقدسی با انتقاد از کسانی که زمزمه واگذاری بنگاه های 
اقتصادی تامین اجتماعی را ســر می دهند، گفت: وقتی 
تامیــن اجتماعی بیش از نصف جمعیت کشــور را تحت 
پوشش دارد، اساس کار این است که سازمان مورد حمایت 
قرار گیرد. بنابراین دولــت باید بدهی خودش را بدهد، نه 

اینکه بحث واگذاری اموال تامین اجتماعی حتی رایگان 
را مطرح کند.

وی با اشاره به اینکه تعداد بازنشستگان تحت پوشش 
تامین اجتماعی روزبه روز در حال افزایش اســت، گفت: 
اگر این سازمان با مشکل مالی روبه رو شود، آینده بخش 
عظیمی از جامعه با چالش روبه رو می شود، به همین دلیل 

نگاه دولت به تامین اجتماعی باید حمایتی باشد.
عضو فراکســیون کارگری مجلس با تاکیــد بر اینکه 
مجلس آمادگــی دارد هر طرح یا الیحه ای که از ســوی 
نمایندگان یا دولت با رویکرد حمایتی از تامین اجتماعی 
به مجلس ارائه شود را تا رسیدن به نقطه مطلوب پیگیری 
کند، گفت: فراکسیون کارگری نیز در این زمینه آمادگی 
انجام هر نوع حمایت اســت فقط باید تعامل تشکل های 
کارگری و بازنشستگی با فراکسیون کارگری بیشتر شود.

نماینده اراک در مجلس:

ثبات تامین اجتماعی درگرو پرهیز از سیاسی کاری است

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تاکید 
کــرد: نهضــت مهارت افزایی گشــاینده 

بسیاری از گره هاست.
محمــد شــریعتمداری در توئیتی در 
آســتانه اعــزام تیم ملی مهــارت ایران به 
مسابقات جهانی مهارت کازان روسیه تاکید 
کرد: نهضت مهارت افزایی گشاینده بسیاری 

از گره هاست.
در توئیت شــریعتمداری آمده اســت: 

نشســت صمیمانه بــا تیم ملــی مهارت 
ایــران اعزامــی بــه مســابقات جهانی 
کازان روســیه، امید، نشــاط و جسارت و 
روحیــه باالیی کــه در آنها مــوج می زد و 
تالش هــای همه بــرای آمادگی، بســیار 
دلنشــین و امیدآفرین بود. برای قهرمانی 
 ســفیران مهارت افزایــی کشــورمان

 دعا کنیم.
چهــل و پنجمیــن مســابقات جهانی 

مهارت، از تاریخ ٣۱ مرداد تا ۶ شهریور )۲۲ 
تا ۲۸ آگوست( در شهر کازان روسیه برگزار 

می شود.
در ایــن دوره از مســابقات تیم ملــی 
مهــارت کشــورمان در ۱٠ رشــته بــا 
حضــور ۱٠ رقابت کننده در رشــته های 
کابینت سازی، جواهرسازی، فناوری های 
اطالعــات، راهکارهای نرم افــزاری برای 
تجــارت، فناوری هــای وب، تأسیســات 

الکتریکــی، فنــاوری اتومبیــل، فناوری 
فیــک و  آب، فنــاوری طراحــی گرا

 مدیریــت سیســتم های تحــت شــبکه 
به رقابت می پردازند.

وزیر کار:

نهضت مهارت افزایی گشاینده بسیاری از گره هاست

طول مدت بیکاری یکی از شاخص های کلی اقتصاد و عملکرد بازار کار است. بررسی نرخ رشد بیکاری بلندمدت در 
دوره ۹۷ـ  ۱۳۹۰ نشان می دهد که این شاخص طی این سال ها کاهش یافته است و از رقم ۳۱.۶ به ۲۸.۵درصد رسیده، در 

حالی که نرخ بیکاری کوتاه مدت افزایش یافته و از ۶۸.۴ به ۷۱.۵درصد رسیده است.

طول مدت بیکاری، عملکرد 
بازار کار را به خوبی نشان 

می دهد. وجود بیکاری 
بلندمدت نشانه ای است از 
اینکه بازار، کارکرد خوبی 

ندارد و موانع ساختاری 
از حرکت مردم به سمت 

اشتغال جلوگیری می کند

سهم جوانان با بیکاری 
کوتاه مدت از ۶۸.۴درصد 
در سال ۱۳۹۰ با میانگین 

نرخ رشد ساالنه ۰.۶درصد 
در سال گذشته به رقم 

۷۱.۵درصد رسیده است. 
میانگین نرخ رشد برای 

مردان و زنان در این مدت 
زمان به ترتیب ۰.۲ و 

۱.۷درصد بود
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