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افزایش یک میلیون نفری جمعیت 
حاشیه نشینان کشور در سال ۹۷

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در سال 
۹۷ با توجه به گرانی ها یک میلیون نفر به جمعیت 

حاشیه نشینان کشور افزوده شد.
علی کرد در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، 
حاشیه نشینی را معضل بزرگ کالن شهرها دانست 
و گفت: ســکونت گاه های غیررســمی از امکانات 
بهداشــتی، آموزشی و رفاهی مناســب برخوردار 
نیستند و انواع آســیب های اجتماعی و فرهنگی 
مردم این مناطق را تهدید می کند. وی با بیان اینکه 
مجلس با تصویب مصوبات مناسب در تالش برای 
تامین امکانات در مناطق روستایی و عشایری برای 
جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی است، افزود: 
متاسفانه به دلیل عدم زیرساخت های مناسب در 
روستاها و شهرهای مرزی و محروم شاهد افزایش 
مهاجرت بــه کالن شــهرها و روی آوردن آنها به 
حاشیه نشینی هســتیم که در این رابطه نیاز است 
مجلس و دولت با تامین زیرســاخت ها، ماندگاری 
مردم در روستایی و مناطق محروم را افزایش دهد. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: دولت 
و وزارت کشور باید مصوباتی را برای بهبود شرایط 
زندگی در روستاها و شهرهای محروم داشته باشد. 
البته اعتباراتی به استان سیستان و بلوچستان مانند 
زاهدان که بیشترین جمعیت حاشیه نشین را دارا 
است و خاش و چابهار تزریق شده که انتظار می رود 
این بودجه در زمینه ساخت وساز فضای آموزشی، 
مخابرات، بهداشــتی و کارگاه های تولیدی هزینه 
شود. این نماینده مجلس با یادآوری وجود 13میلیون 
حاشیه نشــین در کشــور، ادامه داد: دولت توفیق 
چندانی در مدیریت و کنترل معضل حاشیه نشینی 
در سال ۹۷ نداشت به گونه ای که در سال ۹۷ با توجه 
به گرانی ها و افزایش قیمت مسکن شاهد افزایش یک 

میلیونی جمعیت حاشیه نشینان هستیم.
    

بیکاری ۵۰ کارگر پیمانکاری 
پتروشیمی بندر امام

در روزهای گذشــته 50 کارگــر پیمانکاری 
پتروشیمی بندر امام با اتمام پروژه بیکار شده اند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که در شرکت های 
پیمانکاری در بخش تعمیرات اساســی مشغول به 
کار بودند، ارکان ثالث و طرف قرارداد با شرکت های 
پیمانکاری محسوب می شوند که با خاتمه کار پروژه 
بیکار شــده اند. در همین ارتباط، محسن بیرانوند، 
فرماندار شهرستان ماهشهر گفت: جلسه ای با حضور 
نمایندگان شــرکت مذکور و کارگران اخراجی در 
محل فرمانداری برگزار خواهد شد و مسأله را پیگیری 
می کنیم. بیرانوند ادامه داد: با هرگونه اخراج به خصوص 
به صورت دسته جمعی مخالف هستیم و قبالً نیز این 
مسأله را به تمام شرکت های شهرستان اعالم کرده ایم. 
نماینده عالی دولت در شهرستان ابراز امیدواری کرد که 

با تعامل، مشکل اخراج کارگران برطرف شود.
    

احتماالازفروردیناجراییمیشود
اعمال حق مسکن ۱۰۰هزار 
تومانی در حقوق کارگران

بهمن ماه سال گذشــته، افزایش حق مسکن 
کارگران تصویب شد و به 100هزار تومان رسید. با 
این حال به رغم گذشت چند ماه هنوز این مصوبه که 
برخالف سایر مزایای مزدی نیاز به تصویب در هیات 
دولت دارد، مراحل ابالغ و اجرایی شدن را طی نکرده 
است. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار به 
ایلنا گفت: با توجه به وعده هایی که داده اند انتظارمان 
این اســت که حداکثر تا قبل از پایان فروردین ماه، 
حق مســکن 100هزار تومانی در جلسات هیات 
دولت تصویب و برای اجرا ابالغ شود. تاکنون روال 
کار این بوده که هر مبلغی در شورای عالی کار برای 
حق مسکن تایید شده، در هیات دولت نیز به تصویب 
رسیده و امســال نیز با توجه به ناچیز بودن مبلغ 
افزایش حق مسکن و اجتماعی که روی آن وجود 
دارد، انتظارمان این است که این مبلغ هرچه زودتر 
تصویب شود. وی افزود: براساس وعده هایی که داده 
بودند، انتظار ما جز این نیست که افزایش حق مسکن 
در حقوق فروردین ماه، اعمال شود و منتظر تحقق 

این وعده هستیم.
    

۱۳هزار واحد تولیدی با ظرفیت 
کمتر از ۵۰درصد فعال هستند

1۲ هــزار و 533 واحــد تولیدی مســتقر در 
شــهرک های صنعتی با 50 تا ۷0 درصد ظرفیت و 
بیش از 13 هزار واحد با ظرفیت کمتر از 50 درصد 
فعال هستند. به گزارش ایلنا، عالوه بر این واحدها، 
شش هزار و ۴۶۹ واحد هم با ظرفیت باالی ۷0درصد 
فعالیت می کنند. مطابق اعالم عزیز محمدی، معاون 
برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران با برنامه های پیش بینی شده، امسال 
بیش از 1۹هزار واحــد صنعتی غیرفعال به چرخه 

تولید بازمی گردند.
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پیامعابدی

بازنشستگان از وضعیت معیشتی خود 
خرسند نیستند و در اعتراض های متعدد 
خود در قالب تجمع های مسالمت آمیز 
و طومــار و بیانیه، رســیدگی عاجل به 
خواســته های خود را فریــاد می کنند. 
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 

بخشی پرتعداد از این جامعه هستند.
در این بین، هر ســال پس از تعیین 
حداقل دستمزد کارگران توسط شورای 
عالی کار، بحث تعیین حداقل مستمری 
بازنشستگان داغ می شود چرا که حداقل 
مستمری تابعی از حداقل دستمزد است. 
یکی از مطالبات کارگران بازنشســته 
افزایش قدرت خریدشان از طریق افزایش 
مستمری مطابق با هزینه های زندگی 
اســت که »قانون تامین اجتماعی« هم 
بر آن تاکید کــرده اســت. در کنار این 
موضوع اجرای قانون همسان ســازی 
حقوق بازنشستگان مورد توجه آنهاست. 
با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
می گوید: »برای اجرای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان بودجه کم داریم«. 
شــریعتمداری گفته اســت که اجرای 
کامل همسان ســازی در شرایطی که 
بازنشستگانی با حقوق 500هزار تومان 

وجود دارند، بودجه زیادی می خواهد.
با ایــن اوصاف قطعا ســال ۹۸ برای 
مستمری بگیران تامین اجتماعی و کلیه 
بازنشستگان حداقلی بگیر، سال سختی 
است. در روزهایی که قرار است حداقل 
مستمری تعیین شود با علی اصغر بیات، 
رئیس کانون عالی کارگران بازنشســته 

کشور گفت وگو کردیم.
 امسالهمبهسنتسالهای
گذشته،ارقامیبرایمیزانافزایش
حقوقکارگرانبازنشستهازسوی
هیاتمدیرهسازمانتامیناجتماعی
درهماهنگیباهیاتامنایسازمان
تامیناجتماعیاعالمشدهاماهنوز
تکلیفمشخصنشدهاست.این
میزانازافزایشکهدررسانههابرای
هردوسطحمستمریبگیراناعالم
شدهتاچهاندازهنظرشمارابهعنوان

رئیسکانــونعالــیکارگران
بازنشستهایرانجلبکردهاست؟

ابتدا باید توضیح دهم جلسه ای که به 
آن اشاره کردید، برای حصول توافق حول 
میزان افزایش مســتمری سایر سطوح 
تشکیل شده بود، نه بر سر میزان افزایش 
حداقل مستمری چرا که ماده 111 قانون 
تامین اجتماعی تکلیف را در مورد حداقل 
مشخص کرده اســت اما پیش از آنکه به 
شرح سناریوهای مطرح شده بپردازم، 
باید بگویم که به عنــوان رئیس کانون 
عالی کارگران بازنشسته کشور، از میزان 
افزایش حداقل مســتمری برای سال 
۹۸ راضی نیستم. به صورت کلی سازمان 
تامین اجتماعی قانون را پذیرفته و اعالم 
می کند که مکلف است، مستمری ای به 
حداقل بگیران پرداخت کند که از حداقل 
دستمزد کمتر نباشــد. سازمان به هیچ 
وجه اجازه ندارد کــه قانون را نقض کند. 
البته ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دست 
سازمان را برای افزایش مستمری ها بیش 
از یک نوبت در ســال با توجه به افزایش 
هزینه های زندگی در شرایطی که تورم 
افزایش می یابد، باز گذاشته است. به هر 
شکل حداقل مســتمری برای سال ۹۸ 
معادل 3۶.5درصد افزایــش می یابد و 
به حدود یک میلیون و 500هزار تومان 
می رســد، یعنی همان میزان افزایش 
حداقل دستمزد که شورای عالی کار در 
انتهای سال اعالم کرد. از اینکه بگذریم، 
کارشناســان کانــون عالــی کارگران 
بازنشسته کشور از مدت ها پیش بر سر 
میزان افزایش مســتمری سایر سطوح 
مطالعه کرده بودند که در این جلسه توافق 
شد مستمری سایر سطوح 13درصد به 
اضافه ۲۶1هزار تومان افزایش یابد. به هر 
صورت امسال مستمری سایر سطوح با 

قاعده جدیدی تعیین شد.
 کارشناسانشمابرایتعیین
فرمولیبرایافزایشمستمریسایر
سطوحتاچهاندازهبهرخدادهای
اقتصادیسال۹۷وپیشبینیهای
مربوطبهسال۹۸ازاقتصادایران

توجهکردهاند؟
تعیین مستمری سایر سطوح با سال 

گذشته فرق داشت. با توجه به اینکه ارزش 
پول ملی در سال گذشته به شدت افت کرد 
و قیمت ها به صورت وحشتناکی باال رفت 
باید طرح جدیدی را برای جبران قدرت 
خرید از دست رفته بازنشستگان در ذهن 
می پروراندیم و بــا توافق جمعی به اجرا 
می گذاشتیم. مرکز پژوهش های مجلس 
و مرکز آمار ایران که موسسه ای دولتی و 
وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ر یزی 
کشور است، تایید کرده اند که تورم سال 
۹۷ دورقمی بوده است. مرکز آمار ایران 
نرخ تورم 1۲ ماهه منتهی به اسفند سال 
۹۷ را ۲۶.۹درصد اعالم کرد. از ســویی 
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد که 
شاخص کل هزینه های مصرف کننده 
در 11 ماهــه منتهی به بهمــن ماه ۹۷ 
حدود ۴0درصــد از 11 ماهه منتهی به 
بهمن ۹۶ بیشــتر بوده است. در همین 
حال با توجه به رشــد منفی اقتصادی 
در ســال ۹۸ که توســط بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول پیش بینی شده، 
شاهد اســتمرار تورم دورقمی در سال 
آینده خواهیم بود. نمایندگان مجلس 
با توجه بــه این موضوعــات، زمانی که 
الیحه بودجه سال ۹۸ را در صحن علنی 
مجلــس و کمیســیون های تخصصی 
بررسی می کردند، از ضرورت بازخوانی 
سیاست حمایتی در قبال بازنشستگان 
و حقوق بگیران سخن می گفتند که در 
این میان بحث افزایش آبرومندانه حقوق 
بازنشســتگان پررنگ ترین بحث بود. 
الگویی که مجلس ارائه کرد و با مخالفت 
دولت مواجه شــد، افزایــش ۴00هزار 
تومانی حقوق شــاغالن و بازنشستگان 

به اضافه درصدی تــا 10درصد بود که 
قرار شد به تمام گروه های بازنشستگان 
)حداقلی بگیر و سایر سطوح( ۴00هزار 
تومان اضافه شود. این الگو برای افزایش 
مستمری سایر ســطوح در نظر گرفته 
شد. در واقع شــورای عالی کار پیشنهاد 
آن را ارائه داد که همان 13درصد به اضافه 
۲۶1هزار تومان است. چند سناریو هم 
کانون عالی کارگران بازنشسته ارائه کرد و 
5 سناریو هم از طرف کارشناسان سازمان 
تامیــن اجتماعی ارائه شــد. دولت هم 
الگویی را ارائه کرد و بررسی شد. پیشنهاد 
دولت، ۴00هزار تومــان به اضافه یک تا 
10 درصد بود. این پیشنهاد بررسی شد 
اما به این نتیجه رسیدیم که بهترین الگو 
را شورای عالی کار ارائه کرده است. خود 
من به عنوان رئیس کانون عالی کارگران 
بازنشسته کشور، در تمام جلساتی که در 
مورد بررســی روش های افزایش قدرت 
خرید بازنشستگان تشــکیل شده بود، 
شرکت داشــتم و این پیشــنهادات را 

تک تک بررسی کردم.
 ایننگرانیوجودداردکهمانند
سالهایگذشته،هیاتدولتدر
بررسیاینمصوبهتعللبهخرجدهد
وافزایشمســتمریوپرداخت
مابهالتفاوتافزایشمستمریهابه
خردادماهتیرماهموکولشود.البته
سرپرستسازمانتامیناجتماعی
قولدادهکهدراردیبهشــتماه

اجرایمصوبهآغازشود.
امیــدوارم که هیــات دولت هرچه 
سریع تر مصوبه را تایید کند تا نگرانی ها 
برطرف شــوند. اگر این کار انجام شود، 
پرداخت ها از اردیبهشت ماه آغاز می شوند. 
البته مزایای جانبی بازنشستگان هم یک 
عددی افزایش می یابد. ما تمام تالش خود 
را می کنیم و سازمان تامین اجتماعی هم 
باید کمک کند. دولت هم باید مصوبه ما 
را سریع تر تایید کند چرا که قرار نیست 
بودجه ای از ســوی دولت برای افزایش 
مستمری ها اختصاص داده شود. البته 
هیچ وقت نشده که پیشــنهاد سازمان 
تامین اجتماعی در مورد افزایش حقوق 
مستمری بگیران رد شود ولی باز هم تاکید 
می کنم که باید تــالش کنیم تا مصوبه 

دولت را زودتر بگیریم.
 گفتیــدکــهازافزایــش
۳۶.۵درصدیحداقلمستمری

راضینیستید.
بله، اصال راضی کننده نیست. وقتی 
شــورای عالی کار اعالم کرد که حداقل 

دســتمزد 3۶.5درصد برای ســال ۹۸ 
افزایش می یابد تمام اقالم به طور میانگین 
۴0 درصد افزایش قیمت داشتند. شاید 
عــده ای بگویند که بــا ایــن افزایش، 
حداقل قدرت خرید کارگران شــاغل 
و بازنشســته را در  سطح سال ۹۷ حفظ 
کرده ایم اما به اعتقاد من، باز هم به خاطر 
افزایش قیمت ها موفق به انجام این کار 
نشده ایم. زمانی که ارزش پول ملی افت 
می کند، نمی توانیم مدعی شــویم که 
قدرت خرید مردم را در ســطح گذشته 
حفظ کرده ایــم. در کل کیفیت زندگی 
کارگران بازنشسته زمانی بهبود می یابد که 
قانون همسان سازی را در  سازمان تامین 
اجتماعی اجرایی کنیم. قانون پنج ساله 
برنامه ششم توسعه تاکید کرده و صراحت 
دارد که سازمان تامین اجتماعی، موظف 
است همسان سازی حقوق بازنشستگان 
را در دو ســال آخر برنامه شروع کند و به 

نقطه ای مطلوب برساند.
 درکانونهایبازنشستگی
استانهابارهانســبتبهعواقب
شــرایطنامطلوبمعیشــتی
بازنشستگانهشــداردادهشده
است.بهنظرتاناینهشدارهاجدی

گرفتهمیشوند؟
ما به قدری تحت فشار جامعه هدف 
)مستمری بگیران( هستیم که باور آن 
سخت اســت. آنها از طرق مختلف به ما 
پیام می دهند که ما با این مســتمری ها 
چه کنیم؟ به هیچ وجه گــروه هدف ما 
این افزایش ها را مطلوب و شایسته خود 
نمی داننــد. آنها البته تالش هــای ما و 
شرایط تامین اجتماعی را می دانند ولی 
اینکه بگوییم آنها راضی هستند، درست 
نیست. اگر از من بپرســند که این نحوه 
افزایش مستمری ها زندگی آنها را تامین 
می کند، محکم می گویم: نه. برخی از اقالم 
خوراکی که باید در سفره بازنشستگان 
باشند، حذف شده اند. بازنشستگان دیگر 
نمی توانند گوشــت کیلویی 150هزار 
تومان خریداری کنند. از طرفی سن آنها 
باال رفته و برای سالم ماندن باید لبنیات و 
مواد غذایی کلسیم دار  مصرف کنند. تغذیه 
آنها باید به نحوی باشد که بیمار نشوند چرا 
که اگر این اتفاق بیافتد باید سراغ دارو و 
درمان بروند؛ داروهایی که پول تهیه آنها را 
ندارند. در واقع آنها نه پول تهیه دارو را دارند 
و نه پول خرید خوراکی و آشامیدنی های 
مفید را. از یک طرف برخی از بیماری ها در 
میان افراد مسن وجود دارد که دکتر برای 
درمان آنها مصرف برخی از خوراکی ها را 
تجویز می کند. کارگر بازنشسته با یک 
میلیون و 500هزار تومان حقوق ســال 
جاری چگونه این هزینه ها را تامین کند؟! 
یک نفر از همین بازنشستگان که درگیر 
سرطان اســت و در حال شیمی درمانی 
اســت، در منزل مــن از شــریط خود 
می گفت. تعریف می کرد کــه برای هر 
دوره شیمی درمانی باید ۸ میلیون تومان 
هزینه کند. او باید 1۲ دوره شیمی درمانی 
برود. در جامعه مستمری بگیران سازمان 
تامین اجتماعی که حــدود 3 میلیون و 

۲00هزار نفر هســتند، تنها حدود یک 
میلیون یتیم، زن بی سرپرســت و بیمار 

سرطانی وجود دارد.
 سرپرستتامیناجتماعیدر
جلســهایگفتندکهاگردولت
بدهــیاشراپرداختکندمنابع
همسانسازیجورمیشودودیگر
شرمندهبازنشستگاننخواهیمبود.
پیگیریهایشمادربارهپرداخت

بدهیهایدولتبهکجارسید؟
دولت باالی 1۸۲هزار میلیارد تومان 
به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. 
ســال گذشــته هم در مجلس 50هزار 
میلیارد تومان در قالب تهاتر برای پرداخت 
بدهی های ســازمان پیش بینی شد اما 
تنها ۴ تا 5 هزار میلیارد تومان آن پرداخت 
شد. در حال حاضر دولت یکی از بدهکاران 
بزرگ و اصلی سازمان تامین اجتماعی 
اســت و اگر طبق برنامه بدهــی خود را 
پرداخــت کند، منابع همسان ســازی 
فراهم می شــود. دولت طی سال های 
گذشته پرداخت یک سری از حق بیمه ها 
را برعهده گرفتــه، اما آنهــا را پرداخت 
نمی کند! دولت ۲۴ تعهــد مختلف بر 
گردنش هست اما آنها را بر گردن سازمان 
تامین اجتماعی گذاشته است! همین 
اهمال دولت هــا در پرداخت مطالبات 
سازمان، موجب شــده که سازمان برای 
پرداخت تعهدات نقــدی خود از »بانک 
رفاه کارگران« وام بگیرد. حتی سازمان 
مجبور شده که برای پرداخت قسمتی از 
این بدهی پاالیشگاه نفت الوان را به بانک 
واگذار کند؛ پاالیشگاهی که سود عملیاتی 
آن در ۹ ماهــه منتهی به آذرماه ســال 
۹۷، براساس اعالم مسئوالن پاالیشگاه 
1۴۹درصد رشد داشته و سود خالص آن 
نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
۹5درصد افزایش یافته اســت. سازمان 
بر پاالیشگاه نفت الوان سرمایه گذاری 
کرده بود تا آن را به سوددهی برساند اما به 

راحتی آن را از دست داد.

رئیسکانونعالیکارگرانبازنشسته:

افزایش حقوق بازنشستگان با هزینه های زندگی مطابقت ندارد

خبر

برنامه ششــم توسعه که کاهش ســاالنه 0.۸درصدی نرخ 
بیکاری را پیش بینی کرده بود، باز هم مانند برنامه های گذشته 
در تحقق این هدف گذاری ناکام ماند تا تجربه پیش بینی های 

غیرواقع بینانه برنامه های توسعه در برنامه ششم نیز تکرار شود.
به گزارش مهر، برنامه های توســعه ای به عنوان چشم انداز 
5 ساله کشــور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
شاخص نرخ بیکاری را نیز به عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت 
نیروی کار در پایان دوره هدف گذاری می کنند. به این ترتیب نرخ 
بیکاری در برنامه ششم توسعه که وضعیت اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشور را برای سال های 13۹۶ تا 1۴00 را پیش بینی 
کرده، به گونه ای هدف گذاری شده که ساالنه این نرخ 0.۸درصد 
کاهش یابد. شاخصی که در بند )ز( ماده )۴( این قانون پیش بینی 

شده است.
در ســال 13۹5 که برنامه ششــم توســعه به عنوان سند 

چشم انداز 5 ســاله کشــور به تصویب رســید، نرخ بیکاری 
1۲.۴درصد بود و در حالی که نرخ بیکاری در سال ۹۶ به عنوان 
اولین سال اجرای برنامه ششم باید به 11.۶درصد می رسید، این 
نرخ در این سال 11.۹درصد اعالم شــد. در عین حال به شرط 
تحقق هدف گذاری این شاخص در ســال ۹۷، نرخ بیکاری در 
سالی که گذشت باید از 11.۹درصد در سال ۹۶ به 11.1درصد 
می رسید اما براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت 
نیروی کار، نرخ بیکاری سال ۹۷ به 1۲درصد رسید در حالی که 
با احتساب تحقق هدف گذاری کاهش 0.۸درصدی نرخ بیکاری 
در ســال های ۹۶ و ۹۷، این نرخ باید در پایان ســال گذشته به 

10.۸درصد می رسید.
اما تجربه ناموفق هدف گذاری شاخص نرخ بیکاری در برنامه 
پنجم توسعه نیز وجود داشت. برنامه پنجم توسعه سند چشم انداز 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای سال های ۹0 تا ۹۴ بود که 

در سال ۸۹ به تصویب رسید. براساس آنچه که در این 
برنامه پیش بینی شده بود، نرخ بیکاری در پایان سال 
برنامه یعنی در ســال ۹۴ باید به ۷درصد می رسید و 
تک رقمی می شــد، اما آمار از نرخ بیکاری 11درصدی 
در سال 13۹۴ حکایت دارد یعنی ۴درصد بیش از نرخ 

پیش بینی شده برنامه.
ناکامی برنامه ششم توسعه در پیش بینی شاخص 
نرخ بیکاری نشــان می دهد هدف گذاری های قوانین 
برنامه های توسعه ای در حوزه کاهش بیکاری منطبق 
با نگاه واقع گرایانه نیست. این هدف گذاری ها در حالی 
است که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و 
اشتغال وزیر کار مخالف پیش بینی کاهش نرخ بیکاری 

در برنامه ششم بوده و معتقد است که شاخص نرخ بیکاری 
حتی شاخص دقیقی برای ارزیابی وضعیت نیروی کار نیست بلکه 
این شاخص صرفاً می تواند برای ارزیابی سیاست های اجرا شده 

باشد تا سیاستگذاران بازار کار روندها را بررسی کنند.
متغیر مهم در ارزیابی جمعیت شاغل و بیکار، نرخ مشارکت 
اقتصادی است؛ شاخصی که تحت عنوان جمعیت فعال شناخته 

می شــود و مجموع جمعیت 
بیکار و شاغل کشور را تشــکیل می دهد. در شاخص 
نرخ مشارکت، تناسب میزان افزایش جمعیت شاغل 
و بیکار مهم تلقی می شــود، به این معنا که ممکن است در 
یک سال به جمعیت بیکار کشور اضافه شود اما به واسطه افزایش 
نرخ مشارکت این احتمال وجود دارد که به رغم افزایش جمعیت 
بیکار، به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه شده باشد که در اینجا 
تناسب رشد اشتغال و رشد بیکاری می تواند در ارزیابی و سنجش 

شاخص نیروی کار مورد ارزیابی قرار گیرد.

ارقامیکهفقطرویکاغذمیماند

ناکامی برنامه ششم در کاهش بیکاری

تامیناجتماعیبرای
پرداختتعهداتخود

ازبانکرفاهکارگرانوام
میگیردومجبورشده

برایپرداختقسمتیاز
اینبدهیپاالیشگاهنفت
الوانرابهبانکواگذار

کند؛پاالیشگاهیکهسود
عملیاتیآن۱۴۹درصد
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