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وعده های عجیب انتخاباتی در مدارس

بیست و یکمین انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس اول آبان ماه با 
مشارکت ۱۰ میلیون دانش آموز در سراسر کشور برگزار و اعضای شورای 
دانش آموزی انتخاب شدند، انتخاباتی که با شعارهای تبلیغاتی عجیب 

کاندیداها همراه بود.
به گزارش ایسنا، هرچند حضور دانش آموزان در انتخاباتی در سطح مدرسه، تمرین 
دموکراسی و از مصادیق تربیت سیاسی دانش آموزان به شمار می رود و آنها را 
برای مشارکت مدنی در جامعه آماده می کند اما نکته ای که در این انتخابات به 
چشم می آمد شعارهای تبلیغاتی عجیب و دست نیافتنی کاندیداها بود که در فضای 
مجازی هم دست به دست شد و فارغ از تلطیف فضا و خنده ای که بر لب می نشاند 
یک پرسش را در ذهن ایجاد می کرد: چرا دانش آموزان  وعده های دروغ و نشدنی 
می دهند؟ آیا شرط پیروزی در هر انتخاباتی، دادن وعده های کذب، پررنگ و لعاب 

و غیرقابل اجراست؟  .
زهرا علی اکبری، کارشناس آموزش و پرورش به این پرسش پاسخ داد و به ایسنا 
گفت: با آمدن بطحائی به وزارت آموزش و پرورش موضوع مهارت آموزی در مدارس 
به یکی از اولویت های مهم کاری در آموزش و پرورش تبدیل شد. اینکه گفته می شود 
دانش آموزان باید در مدرسه در کنار علم آموزی، مهارت های زندگی را بیاموزند و با 
حضور راهنمایی های موثر معلمان خود، خوب و بد رفتاری و کرداری را تشخیص 
دهند، دلیل واجب االجرایی است که بیشتر از پیش نظام آموزشی را به سمت 

سیاست گذاری های مهارتی توصیه می کند.
وی افزود: در تعریف سازمان جهانی بهداشت مهارت های زندگی توانایی انجام 
رفتارهای سازگارانه ای است که در تامین نیازها و چالش های زندگی همراه و کمک 
کننده هستند. مهارت های  زندگی، مهارت هایی هستند که ما برای به دست آوردن 
زندگی بهتر و متعالی تر به دست می آوریم. آنها ما را در خوشبخت بودن در خانواده 

و جامعه ای که در آن متولد شده ایم ، توانمند می کنند.
این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش آموزان آن قدر در فضای 
مستعد مدرسه با برنامه های حفظیات دروس و برگزاری امتحانات و فضای رقابتی 
نامطلوب روبرو هستند که متاسفانه یکی از چالش هایی که امروز آموزش و پرورش با 
آن دست و پنجه نرم می کند دانش آموزانی هستند که نه با  رعایت حقوق شهروندی 
آشنا هستند و نه با اخالق مداری، پرسشگری...   گفت: آنها گاهی در فرایند اجرایی  
برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی رفتاری از خود بروز می دهند که با حقیقت 

اهداف آن فعالیت فاصله زیادی دارد.
علی اکبری ادامه داد: البته باید یادآور شد که جو اخالقی حاکم بر جامعه هم بی 
نصیب از این  کردارهای ناخوشایند نیست. چند وقتی است همزمان با برگزاری 
انتخابات شوراهای دانش آموزی، تراکت های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات شورا 
در مدارس، در فضای مجازی دست به دست می شود و وعده های داده شده در آنها 
عالوه بر تلطیف فضا و خنده برلب نشاندن، پر از قول و قرارهایی است که اصال انجام 

شدنی نیست و یا با بی تفاوتی از حضور معلم در کالس درس برنامه ریزی می شود.
وی با بیان اینکه وقتی یک نوجوان جویای فعالیت های اجتماعی، در زمان انتخابات 
ملی در کشورش از لسان کاندیداها وعده های کذب و غیر قابل اجرا  می شنود چه 
انتظاری از دانش آموزان هست که به درستی و صدق حقیقی رفتار کنند؟ گفت: 
از طرفی جامعه به بلوغ فکری و تشخیص خوب و بد نرسیده  است و از طرف دیگر 
مدارس نتوانسته اند چنین دانش آموزانی تربیت کنند و نتیجه همان می شود که 
کاندیدای انتخاب شورای دانش آموزی از روز بدون معلم در کالس درس و آوردن 

مسی و رونالدو به مدرسه صحبت و رای جمع می کند.
این کارشناس آموزش و پرورش افزود: اگر نیمی از زمانی که در مدرسه صرف 
آموزش انواع و اقسام روش های تست زنی و بی سواد پروری است، برای آموزش 
مهارت های زندگی و تربیت دانش آموز خالق، متعهد، صادق، عملگرا، کارا و پرسشگر 
سرمایه گذاری شود، آنچنان منبع نیروی انسانی کارآمدی نصیب جامعه می شود که 

دیگر نگران چالش های بستر فرهنگی و اخالقی کشور نخواهیم بود.
علی اکبری با تاکید بر نقش معلمان در تربیت آگاهانه دانش آموزان عنوان کرد: 
باید پذیرفت معلمان نقش بسزایی در تربیت آگاهانه دانش آموزان دارند و هرچند 
که زمان تدریس در کالس درس با توجه به حجم کتب درسی و زمان محدود، این 
امکان را از معلم می گیرد اما بدون شک معلمی که مشق مهارت ورزی، اخالق مداری 
و حقوق شهروندی بدهد در ذهن تجربی و زندگی دانش آموز، آموزش تاثیرگذارتری 
دارد. امروز برای توسعه جوامع نیاز به نوجوانان و جوانانی است که در کنار خردورزی 

و علم آموزی، در حوزه های مهارتی و اخالقی توانمند و شایسته باشند.

کمبود جراحی تخصصی سرطان در کشور و اقدام 
وزارت بهداشت

با  بهداشت  وزارت  بیماری های  درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس 
اشاره به وضعیت غربالگری سرطان در کشور،  گفت: در خصوص جراحی 
تخصصی سرطان، به طور کلی در سطح کشور کمبود وجود دارد که با 
تدوین برنامه سطح بندی خدمات سرطان و تربیت هدفمند نیروهای 
تخصصی سرطان تالش می کنیم تا در طی سال های آینده کیفیت این 

خدمات افزایش یابد.
دکتر مهدی شادنوش در گفت وگو با ایسنا، گفت: تشخیص زودهنگام سرطان، 
یکی از راهبردهای مهم جهت شناسایی به موقع بیماران، افزایش اثربخشی مداخالت 
و کاهش هزینه ها است، اما برای اینکه یک آزمایش یا روش بالینی به عنوان روش 
غربالگری برای تشخیص زودهنگام استفاده شود، باید دارای چندین خصوصیت 
باشد؛ ساده و ارزان بوده، مقبولیت عمومی و حساسیت باال داشته و در صورتی که 
بیماری با این روش پیدا شد، درمان مناسبی در علم پزشکی برای آن وجود داشته 
باشد. حال در صورتی که بیماری با این روش پیدا شد و درمان مناسب هم وجود 
داشت، درمان به گونه ای باشد که طول عمرش افزایش یافته یا دست کم کیفیت 

زندگی بیمار بهتر شود.
وی با بیان اینکه به همین دلیل است که سازمان بهداشت جهانی روش های 
غربالگری را فقط برای سرطان های پستان، روده بزرگ و دهانه رحم پیشنهاد داده 
است، افزود: وزارت بهداشت نیز متناسب با شرایط کشور این برنامه ها را پس از طی 

مراحل آزمایشی، در نظام سالمت در دست اجرا دارد.
اظهار  نیز  معده  سرطان  زمینه  در  غربالگری  شرایط  به  اشاره  با  شادنوش 
کرد: در خصوص سرطان معده با اینکه این سرطان بیشترین بروز را در مردان 
دارای  که  آن  غربالگری  برای  روشی  یا  آزمایش  هنوز  اما  داراست،   کشور  در 
مشخصات مذکور باشد، برایش توصیه نشده است تا به عنوان روش غربالگری 
پیشنهاد شود. البته در سال های اخیر آزمایش هایی برای این بیماری نیز در 
دسترس قرار گرفته است که توسط مراکز تحقیقاتی در دست بررسی هستند 
و در صورت تایید اثربخشی، می توانند در سطح نظام بهداشتی درمانی کشور 

نیز توصیه شوند.

اخبار

شنبه / ۱2 آبان ۱397 / شماره 27۰

بخشنامه پخش فینال لیگ قهرمانان آسیا در مدارس
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با صدور بخشنامه ای از مدیران مدارس خواست امکانات پخش بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا را فراهم کنند. به گزارش ایسنا، شاپور محمدزاده در این بخشنامه خطاب به مدیران کل 
آموزش و پرورش آورده است که با عنایت به برگزاری بازی فینال جام باشگاه های آسیا در ساعت 9 و نیم صبح روز شنبه ۱2 آبان و اشتیاق وافر دانش آموزان به تماشای مسابقات ورزشی مقتضی است با رعایت عدم تعطیلی واحدهای آموزشی 

نسبت به پخش مستقیم این مسابقه بر اساس ظرفیت و امکانات آموزش و پرورش در کلیه مدارس و تمام مقاطع )دخترانه و پسرانه( مطابق ضوابط و مقررات برنامه ریزی و اقدام کنند.

مروری بر وعده هایی که شریعتمداری برای ارتقای رفاه داد

عرضه کارت اعتبار طالیی؛ برنامه ویژه در شرایط تحریم
محمد شریعتمداری که از ششم آبان ماه جاری بر صندلی 
زیرمجموعه اش  سازمان های  از  زده  تکیه  رفاه  وزارت 
خواسته است تا برنامه ۱۰۰ روزه ای ارائه دهند. وی قول داده 

در این سه ماه به اندازه چند ماه کار کند.
به گزارش ایسنا، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی که 
بیشتر به عنوان چهره ای اقتصادی شناخته می شود و طی یک 
سال گذشته عهده دار وزارت صنعت بود یک هفته است که با 
ملی  نهادهای  آسیب پذیر  اقشار  صدای  همچون  شعارهایی 
تصمیم گیری و  توجه توامان به منافع بازنشستگان دیروز، امروز و 
فردا رای اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کرده و حاال وقت عمل 
به برنامه هایی است که برای تحق سیاست های رفاهی ارائه کرده 

است و در ادامه مروری بر آن ها خواهیم داشت:
وی طبق سند چشم انداز، جامعه ایرانی را جامعه ای برخوردار 
ازسالمت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، 
توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد 
و تبعیض می داند و معتقد است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در دولت دوازدهم از ایده نظری توانمندسازی برای مقابله با فقر 
تبعیت می کند و این توانمندسازی  مستلزم در نظر گرفتن 
همبسته تولید و اشتغال، آموزش، سیاست های منطقه ای مناسب 

و توسعه مبتنی بر کسب و کارهای اشتغال زاست.
وی همچنین بر کاهش آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از 
اولویت های سیاست اجتماعی تاکید می کند و آن را محصول تمرکز 
فقر و فقدان اشتغال می داند و تاکید دارد که اعمال سیاست ها و 
راهبردهای دوراندیشانه و مبتنی بر تحقیقات اجتماعی با هدف 
نرخ رشد  از  تا  اجتماعی ضرورت دارد  توسعه چتر حمایتهای 

آسیب های اجتماعی کاسته شود.
اصالحات پارامتریک در صندوق های بازنشستگی

وضعیت  به  بخشی  سامان  برای  شریعتمداری  محمد  اما 
بازنشستگی که گفته می شود در آستانه بحران   صندوق های 
هستند چه برنامه ای دارد؟ وی به ضرورت اصالحات پارامتریک 
صندوق های بازنشستگی تاکید دارد و در متن برنامه پیشنهادی اش 
به مجلس نوشته شده است:  موضوع مهم صندوق های بازنشستگی 
و فقدان پایداری مالی آنها یکی از اولویت های کشور و به تبع آن 

وزارت رفاه است.
برنامه هایی برای اصالحات پارامتریک، اصالحات سیستمی و 
اصالحات ساختاری در صندوق ها تدوین شده است تا پیش از 
بحرانی تر شدن وضعیت صندوق ها، حرکت برای پایدارسازی آنها 
انجام گیرد. بدیهی است که بزرگی و شدت مسئله به حدی است 
که بدون مشارکت سازنده قوای سه گانه و جدا کردن سیاست های 
حمایتی از نظام بیمه ای، اصالح ساختارها و فرآیندها این مهم 

حاصل نخواهد شد.
بنگاه داری در شرکت های صندوق های بازنشستگی همواره مورد 
انتقاد بوده و باعث عدم شفافیت های بسیار شده و همچنین مانعی 
در برابر بهبود عملکرد اقتصادی تلقی شده است. وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم برنامه مدونی برای جهت دهی 
از بنگاه داری به سهامداری و اصالح وضعیت اقتصادی بنگاه ها و 

صندوق ها در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی دارد.

استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
به نظر می رسد یکی از برنامه های مهم شریعتمداری استقرار 
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باشد. در برنامه های وی آمده 
است که مغفول ماندن بخش هایی از قانون نظام جامع رفاه و تامین 
اجتماعی، مانند نظام تامین اجتماعی چند الیه به چشم می خورد؛ 
وظیفه اصلی دولت در خصوص طبقات کم درآمد و  آسیب پذیر، 
در گروه ساماندهی مناسب نظام تامین اجتماعی مناسب است. از 
این رو توجه به وضع موجود و حل مشکالت پیش رو در چارچوب 
توان اقتصادی موجود، نیازمند همکاری شرکای اجتماعی با رعایت 
اصل سه جانبه گرایی است. اجرای برنامه ملی فقرزدایی و کاهش 
نابرابری با رویکرد توانمندسازی مشمولین تحت پوشش نهادهای 
حمایتی، توازن منطقه ای و امنیت غذایی، برنامه جامع حمایت های 
اجتماعی با تاکید بر کاهش آسیب های اجتماعی با رویکرد تقویت 
نهاد خانواده و نهادهای اجتماع محور و پایدارسازی صندوق های 
بازنشستگی با رویکرد افزایش ضریب نفوذ بیمه ها با انجام اصالحات 
با رویکرد  اداره صندوق ها  و  اساسنامه  و  پارامتریک، ساختاری 
سه جانبه گرایی از جمله راهبردهای وزیر جدید صنعت است که 
اهدافی را برای رسیدن به آنها درنظر گرفته است.  تحقق عدالت 
اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقای سطح شاخص هایی از 
قبیل تضمین حداقل درآمد، آموزش، سالمت، تامین غذا و افزایش 
درآمد سرانه، توسعه نظام تامین اجتماعی و افزایش سطح رفاه 
اجتماعی، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه 
مبتنی بر عدالت و ارزش های اسالمی  ایرانی، ایجاد و راهبری نظام 
جامع تامین اجتماعی برای حمایت از کلیه افراد کشور به خصوص 
محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات 
خیریه مردمی و برقراری نظام چندالیه تامین اجتماعی شامل 

مساعدت های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه های 
مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه های 
اجتماعی به آحاد مردم و گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی.از 

جمله این اهداف مدنظر وزیر جدید هستند
شریعتمداری در برنامه پیشنهادی اش برای مجلس برنامه های 
مهمی را در بخش رفاهی ارائه داد که بخشی از مهمترین آنها به 

این شرح است:
- راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی با 

همکاری نهادهای ذیربط
- ساماندهی کودکان کار با هم افزایی و استفاده از ظرفیت های 

شرکای اجتماعی و سازمان های مردم نهاد
- غربالگری ژنتیک ازدواج به منظور کاهش معلولیت ها

- برقرار مشوق های الزم برای بهره گیری معلوالن از اشتغال 
حمایتی

- استقرار کامل شبکه سالمت اجتماعی تحت عنوان مرکز 
فوریت های اجتماعی

- استقرار پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان
- طراحی و ارائه فوری بسته های حمایتی به شکل کاالبرگ 
الکترونیکی و کارت اعتبار کاالیی با اولویت اقشار تحت پوشش 

نهادهای حمایتی
- هدفمند کردن حمایت های مختلف دولت با اولویت فقر شدید 

و نقاط کمتر توسعه یافته
- اصالح نظام حمایت اجتماعی با رفع همپوشانی نهادهای 

حمایتی
- توقف جذب عضو جدید در صندوق های ورشکسته و تجمیع 

آنها

- تادیه بدهی های دولت به تامین اجتماعی به ویژه از طریق 
تبدیل به اوراق بهادار بدهی های دولت 

- ایجاد فراگیری در پوشش های حمایتی و بیمه ای در سطح 
پایه و همگانی

- برنامه ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها 
در نظام حمایتی

- تالش در جهت تعریف و تبیین نظام چندالیه تامین اجتماعی
- تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی کشور

- تالش جهت ایجاد پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر 
و روستائیان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر

- تهیه بسته های حمایتی معیشتی به منظور حمایت از جامعه 
کار و اقشار آسیب پذیر

به گزارش ایسنا، وی همچنین برای شرایط تحریم نیز برنامه های 
ویژه هایی را اعالم کرده که در حوزه رفاهی  طراحی و ارائه فوری 
بسته های حمایتی با ارائه قیمت های ترجیحی در اقالم اساسی، 
عرضه کارت اعتبار طالیی با اولویت اقشار تحت پوشش نهادهای 
حمایتی، اتخاذ سیاست های مقابله با فقر در مناطق محروم و مرزی 
از طریق تفویض اختیار به مقامات محلی مانند گسترش مبادالت 
طریق  از  بازنشستگی  صندوق های  پایدارسازی  و  مرزی  خرد 
یکسان سازی مقررات و انجام اصالحات ساختاری و پارامتریک از 

این جمله است.
اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا شریعتمداری در ادام ه راه و 
بویژه در بازه زمانی ۱۰۰ روزه ای که تعیین کرده می تواند بر سطح 

رضایت اقشار مختلف مردم بیافزاید؟.

حجت نظری:

جوانگرایی یا جوان فریبی

اگر افشانی ۵9 ساله را با قانون منع به کارگیری بازنشستگان کنار بگذارند و 
فردی با بیش از ۶۰ سال سن را شهردار کنند، این جوانگرایی است یا جوان 

فریبی؟
پیشنهاد کردم که فرایند انتخاب شهردار را تا زمان تعیین تکلیف شدن استفساریه 
منع  قانون  از  شهرداران  کردن  مستثنی  فوریت  که  است  درست  کنند.  متوقف 
اما درحال حاضر این طرح در کمیسیون  بازنشستگان رد شده است،  به کارگیری 
اجتماعی در حال بررسی است و یکشنبه آینده در دستور کمیسیون قرار خواهد 
گرفت و چه کمیسیون آن را رد کند و چه تأیید کند، دوباره در دستور کار صحن قرار 

خواهد گرفت و آن وقت تکلیف روشن می شود که شهردار ماندنی است یا نه. من فکر 
می کنم کل این فرایند تا هفته آینده انجام می شود. 

به نظر من فرایند محتوا و شکل انتخاب شهردار تهران با قبل تغییر چندانی نداشته 
است، از نظر شکلی و محتوایی همان است که بود. اما من نسبت به این تعجیل قدری 
نگران هستم. اینکه من فکر می کنم برای این کار خیلی عجله  نیاز نیست. با توجه به 
اینکه هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی هم اعالم کرده است که تا ۱5 آذر مهلت 
اجرای این قانون وجود دارد، ما نزدیک به یک ماه فرصت داریم و اگر مجلس هفته 
آینده باز هم به مستثنا کردن شهرداران رأی ندهد، می توانیم با طیب خاطر این موضوع 

را پیگیری کنیم. 
شخصا معتقدم اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای شهردار تهران، 
منع  قانون  بهانه  به  که  است  این  هم  علتش  جوان گرایی؛  نه  است،  جوان فریبی 
به کارگیری بازنشستگان،  شهردار 59ساله تهران را کنار می گذارند، اما فهرستی که 
االن اعضای شورا انتخاب کرده اند، اکثرشان یا هم سن یا بزرگ تر از محمدعلی افشانی 
هستند. این به هیچ وجه جوان گرایی نیست و علت مخالفت من هم همین است، اگر 
قرار باشد ما آقای افشانی 59ساله را کنار بگذاریم و یک فرد زیر 5۰ سال را شهردار 
تهران کنیم، من هم موافق این اتفاق هستم. اما به نظر نمی رسد اراده بر این باشد و 
فضا بیشتر به سمت کسانی است که از قضا سنشان باالی 6۰ سال است، بنابراین من 
خیلی نمی توانم با این قانون درباره شهردار تهران همراهی کنم. اما در سایر موارد کامال 

موافق اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستم. 
این نکته را هم باید در نظر گرفت که چون شهردار تهران به لحاظ متن قوانین و 
مقررات هم تراز وزیر است و با توجه به متون حقوقی، هم ترازی در حکم آن موضوع 
تلقی می شود، یعنی شهردار تهران وزیر نیست، اما تمام آثار و امتیازات و حتی 

ممنوعیت های وزیر بر او هم بار می شود و بنابراین من معتقدم با توجه به اینکه مجلس 
شورای اسالمی، وزرا را از شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنا کرده، 
معتقدم که شهردار تهران نیز به لحاظ متن قوانین و مقررات مستثنا از این قانون است. 
فکر می کنم تا اینجا شورا خوب پشت شهردار ایستاده و به نظرم اگر شورا می خواهد 
کار خوب و منسجم خود را تکمیل کند، آخرین حلقه این اقدام خوب یک مهلت 
چهارروزه است؛ یعنی به جای اینکه ما روز شنبه پنج نفر نهایی خود را برای تصدی 
پست شهرداری انتخاب کنیم، این روند را سه شنبه انجام بدهیم تا تکلیف استفساریه 

روشن شود و نسبت به تشخیص مجلس عمل کنیم.

بیمه بیکاری از جمله تعهدات سازمان تأمین اجتماعی 
درقبال بیمه شدگان تحت پوشش است که براساس قانون 

و به افراد واجد شرایط پرداخت می شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین 
اجتماعی، غیرارادی بودن بیکاری و داشتن حداقل 6 ماه سابقه 
بیمه پردازی از جمله شرایط برخورداری از این مزایای سازمان 
تأمین اجتماعی است. البته در زمان بروز حوادث غیرمترقبه، شرط 

6 ماه بیمه پردازی حذف می شود.
مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری متناسب با سابقه بیمه 
پردازی است. براین اساس مدت زمان پرداخت مقرری برای افراد 
با سابقه بیمه پردازی 6 لغایت 24 ماه برای افراد مجرد 6 ماه و 
برای افراد متاهل ۱2 ماه است. افراد با سابقه 25 لغایت ۱2۰ ماه  
نیز برای افراد مجرد ۱2 ماه و برای افراد متاهل ۱8 ماه از مقرری 

بیمه بیکاری استفاده می کنند.
در مورد بیمه شدگان دارای ۱2۱ لغایت ۱8۰ ماه سابقه بیمه 
پردازی برای افراد مجرد ۱8 ماه و برای افراد متاهل 26 ماه ؛ افراد 
دارای  ۱8۱ لغایت 24۰ ماه برای افراد مجرد 26 ماه و برای افراد 
متاهل 36 ماه و افراد دارای 24۱ ماه سابقه و بیشتر برای افراد 

مجرد 36 ماه و برای افراد متاهل 5۰ ماه، پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری انجام می شود. مبلغ مقرری پرداختی برای بیمه شده 
مجرد برابر با 55 درصد متوسط دستمزد روزانه ضربدر 3۰ خواهد 
بود. برای افراد متاهل نیز به ازای هر یک از افراد تحت تکفل 
حداکثر تا 4 نفر ۱۰ درصد حداقل دستمزد زمان بیکاری اضافه می 
شود. در هر حال مقرری پرداختی از حداقل دستمزد کمتر و از 8۰ 

درصد متوسط مزد یا حقوق فرد بیشتر نخواهد بود.
تعداد دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری در سال 96 و در 
کل کشور 2۰7  هزار و 62۱ نفر شامل ۱46 هزار و 7۰5 مرد و 
6۱ هزار و 2۰۱ زن بوده است. سال 95  نیز در کل کشور ۱98 
هزار و 776 مورد شامل ۱46هزار و 4۰2 مرد و 52 هزار و 7۱ زن 

مقرری دریافت کرده اند.
آمارهای استخراج شده از وضعیت بیمه بیکاری نشان می دهد 
که در سال 96 میانگین سابقه بیمه پردازی مقرری بگیران بیمه 
بیکاری 9۰ ماه بوده است. در این سال برای ۱3۱4 نفر با سابقه 

بیمه پردازی کمتر از 6 ماه بیمه بیکاری برقرار شده است.
در سال 96 اداره غرب تهران بزرگ برای 629 نفر و اداره کل 
کرمانشاه برای 368 نفر دارای سابقه کمتر از 6 ماه بیمه بیکاری 

برقرار کرده است که به نظر می رسد این افراد بر اثر آتش سوزی 
ساختمان پالسکو و زلزله استان کرمانشاه مشمول دریافت مقرری 

بیمه بیکاری به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه شده اند.
در سال 96 همچنین 25 هزار و 64 مورد بیمه بیکاری برای 
افراد دارای 6 تا 24 ماه سابقه بیمه پردازی؛ ۱2۱ هزار و 556 
مورد بیمه بیکاری برای افراد دارای 25 تا ۱2۰ ماه بیمه پردازی؛ 
34 هزار و ۱25 مورد بیمه بیکاری برای افراد دارای ۱2۱ تا ۱8۰ 
ماه سابقه بیمه پردازی؛ ۱6 هزار و 8۱5 مورد بیمه بیکاری برای 
افراد دارای ۱8۱ تا 24۰ ماه سابقه بیمه پردازی و 8747 مورد 
بیمه بیکاری برای افراد دارای بیش از 24۰ ماه بیمه پردازی برقرار 

شده است.
میزان برقراری بیمه بیکاری در سال 96 نسبت به سال 95 
معادل 4 و 26 دهم درصد رشد داشته است. این شاخص طی 
سال 95 نسبت به سال قبل از آن 5 و ۱۱دهم درصد رشد نشان 

می دهد.
در سال 96 پرداخت مقرری بیمه بیکاری به ۱75 هزار و 255 
نفر خاتمه یافته است که ۱۱8 هزار و 365 مورد به دلیل پایان 
استحقاق و 48 هزار و 335 مورد به دلیل اشتغال مجدد بوده است.

یافته های گزارش آماری بیمه بیکاری سال 9۶ سازمان تأمین اجتماعی نشان می دهد

بیش از 207 هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده اند


