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دسترنج

یکی از دغدغه های اصلی این روزهای مدیران 
و بازنشستگان ســازمان تامین اجتماعی، بحث 
واگذاری بانک رفاه است، بانکی که از زمان پیدایش 
تا امروز به عنوان بازوی مالی و اقتصادی سازمان 

تامین اجتماعی و نیز کارگران عمل کرده است.
به باور فعاالن کارگری و کارشناسان روابط کار، 
تصمیم به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳درصد بانک 
رفاه از سوی سازمان تامین اجتماعی، به معنای 
خروج این نهاد مالی و اقتصــاد از تملک کارگران 
است که می تواند ضمانت های مالی الزم را برای 
انجام تعهدات مستمر سازمان تامین اجتماعی از 
میان بردارد و به احتمال فراوان بعد از این واگذاری، 
دست سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع 

مالی در مواقع ضروری بسته خواهد شد.
در همین زمینه شــانزدهم آبان ماه، »هاشم 
موســوی« مدیرعامل تأمین اجتماعی نیز بانک 
رفاه را ابزاری اطمینان بخش برای استمرار خدمات 
و تعهدات این ســازمان در قبال بیمه شــدگان و 
مســتمری بگیران در شــرایط مختلف توصیف 
کرد و گفت: بانک رفاه، در راســتای تأمین منابع 
برای ایفای تعهدات و انجــام خدمات مختلف به 
ذی نفعان و بازنشستگان معزز باید در کنار تأمین 
اجتماعی باقی بماند. این بانک متعلق به کارگران و 
بازنشستگان است و از ۶۲ سال پیش منابعش منابع 

عمومی بوده است.
»فرشاد اسماعیلی« پژوهشــگر حقوق کار 
در گفت وگو با خبرگــزاری ایلنا، با تاکید بر اینکه 
بانک رفاه از اساس در حیطه شمول اصل ۴۴ قانون 
اساسی قرار نمی گیرد، نسبت به تبعات اقتصادی 

و اجتماعی واگذاری این بانک هشدار می دهد.
    

فلســفه پیدایش و ماهیت بانک رفاه 
کارگران چیست و این بانک چه زمانی و با 
چه هدفی ایجاد شد و چگونه به بانک عامل 

سازمان تامین اجتماعی مبدل شد؟
بانک رفاه، یک موسســه مالی با شــخصیت 
حقوقی مستقل است که از سال ۱۳۳۹ با سرمایه 
کارگران تاسیس شد. سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ 
تومان بود که کارگران این سرمایه را تامین کردند. 
همان طور که می بینیم این بانک سابقه ای قدیمی تر 
از ســازمان تامین اجتماعی دارد. قبل از تصویب 
قانون تامیــن اجتماعی، ما صنــدوق بیمه های 
اجتماعی کارگران را داشــتیم و بانــک رفاه نیز 
برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری اختصاصی 
کارگران از همان زمان فعالیت داشت. در سال ها 
و دهه های پیاپی، به رغم سیاســت های مختلف 

دولت ها و بــا وجود کوچک یا بزرگ شــدن بدنه 
دولت، این بانک همچنان متعلق به کارگران باقی 
ماند. اوایل انقالب هم که دولت موقت، سیاســت 
ملی شدن را در پیش گرفت و بسیاری از بانک ها در 
آن دوران ملی شدند، این ملی سازی به بانک رفاه 

نرسید و این بانک مستقل باقی ماند.
در حال حاضر بانک رفاه کارگران، بازوی مالی 
سازمان تامین اجتماعی ست و به نوعی دست راست 
این سازمان محسوب می شود و اگر این صندوق 
نباشد، بسیاری از تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت 
تامین اجتماعی دچار اخالل جدی خواهد شــد. 
در فلسفه پیدایش بانک رفاه کارگران باید تاکید 
کنیم که این بانــک از ابتدا متعلق بــه کارگران 
بوده، ماهیت آن مستقل و غیردولتی ست و یک 
موسسه اختصاصی برای ســرمایه گذاری ذخایر 
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ست. این 
بانک همانند سازمان تامین اجتماعی، ماهیتی 
بین النسلی دارد. نکته اینجاست که تامین اجتماعی 
باید حتماً باید با یک بانک خاص کار بکند و از نام این 
بانک هم مشخص است که با هدف »رفاه کارگران« 
ایجاد شده تا سازمان تامین اجتماعی با بانک های 
متکثر و متعددی که ممکن است منافع ذی نفعان 
و بیمه شدگان را که جمعیت بسیار بزرگی ست، در 
نظر نگیرند، سروکار نداشته باشد و بتواند صالح و 
صرفه اقتصادی جامعه هدف را در نظر داشته باشد.
واگذاری بانک رفاه کارگران یا تالش برای 
واگذاری آن، چه مشکالت قانونی دارد و آیا 
این بانک را اساساً می توان به غیر واگذار کرد 
یا سهام آن را در بورس گذاشت تا افرادی 
غیر از تامین اجتماعی به نیابت از کارگران 

صاحب این سهام شوند؟
سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین نامه 
اجرایی آن اساساً مشــمول بانک رفاه نمی شود. 
صرف نظر از اینکه براساس گزارش های متعدد و 
حتی گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس، 

خصوصی ســازی در ایران، سیاســتی شکست 
خورده است، بانک رفاه مثل یک شرکت یا کارخانه 
نیست که بتوان آن را با آزمون و خطا مدیریت کرد. 
از نظر ماهیت هم مستقل و غیردولتی ست و نباید 
مشمول واگذاری شــود. این بانک اصاًل مشمول 
اصل ۴۴ قانون اساسی  نیســت و حتی در تجربه 
اول انقالب نیز این بانک مشمول ملی شدن نشد 
و سال ها به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت کرده 

است.
ظاهراً فشارها برای واگذاری سهام بانک 
رفاه افزایش یافته و گویا خواب های جدید 
برای این بانک دیده اند و ضرب االجل برای 

واگذاری سهام آن تعیین کرده اند.
بله. به استناد آیین نامه اجرایی اصل ۴۴ قانون 
اساسی، سال گذشته فرصتی به تامین اجتماعی 
داده شد که طی یک سال باید سهام بانک رفاه را 
واگذار کند. ادعا کرده اند چون مالکیت ســازمان 
تامین اجتماعی در بانک رفــاه بیش از ۳۳درصد 
اســت، بانک دولتی فرض می شود لذا به سازمان 
فشار آورده اند که سهام آن باید به بخش خصوصی 

واگذار شود.
تاثیرات این واگذاری احتمالی چیست 
و اگر ســهام بانک رفاه را واگذار کنند، چه 
اثراتی بر جامعه هدف و عملکرد سازمان 

تامین اجتماعی خواهد داشت؟

این واگذاری، توالی فاسد بسیاری دارد و حتی 
تبعات اجتماعی هم خواهد داشت. این واگذاری 
موجب ایجاد مخاطــرات اجتماعی حتی فراتر از 
جامعه هدف ۴۰ یا ۵۰ میلیون نفری خواهد داشت. 
دلیل آن هم روشن است. سازمان تامین اجتماعی 
با مشکل عدم تعادل روبه روست. شاهرگ سازمان 
تامین اجتماعی حق بیمه های وصولی ســت اما 
معادله این گونه نیست که سازمان به محض وصول، 
در همان زمان و به همان میــزان بتواند از عهده 
تعهدات مستمر خود بربیاید. معموالً یک فاصله 
زمانی و یک شکاف نقدینگی وجود دارد، بنابراین 
اینجاست که بانک رفاه می تواند در تامین نقدینگی 
مورد نیاز نقش آفرین باشد و این نقش را تا امروز هم 
به خوبی ایفا کرده اســت. پرداخت منظم و به روز 
مستمری ها یکی از آثار عملکرد بانک رفاه کارگران 
است. اوقاتی که ممکن اســت در پرداخت حق 
بیمه ها فاصله بیفتد و کارفرماها نتوانند پرداخت 
کنند یا بحران اقتصادی به وجود بیاید، بانک رفاه 
نقدینگی مورد نیاز را برای سازمان فراهم می کند.

بانک رفاه کارگران همواره به عنوان یک بازوی 
اجرایی به کمک سازمان آمده تا سازمان از عهده 
تعهداتش بربیاید. این بانک، کســری و کمبود 
نقدینگی ســازمان را از طرق مختلــف با تعامل 

با ســازمان برطرف کرده و قطعاً اگر این بانک 
خصوصی شــود و تامین اجتماعی مجبور 
شود با بانک های متعدد سروکار داشته باشد، 
کمبود نقدینگی و تاخیر در ایفای تعهدات 

کوتاه مدت و میان مدت ســازمان، به 
وجود خواهد آمــد. آن روز 
سازمان در پرداخت حقوق 

و مستمری بازنشستگان 
دچار مشکل خواهد شد 
و این مشکل، می تواند 
بــه یــک مخاطره 
اجتماعــی بزرگ 

بدل شود. سال هاســت که پرداخت مستمری 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان از طریق 
بانک رفاه کارگران صورت می گیرد. هر مستمری 
بگیر تامین اجتماعی یک حساب اختصاصی در 
این بانک دارد و معموالً مســتمری ها سر وقت و 
بدون یک ساعت یا یک روز تاخیر از همین طریق 
پرداخت می شود. اگر این بانک به بخش خصوصی 
واگذار شود، تعامل ســازمان با بانک های متکثر، 
خطرات اجتماعی بسیار خواهد داشت. سال هاست 
که لیست پرداخت مســتمری ها حتی یک روز 
هم جابه جا نشده اســت. حاال فرض کنید اگر با 
بانک های متکثر تعامل برقرار شود، چه مشکالتی 

ایجاد می شود. 
مســاله دیگر این است که ســازمان تامین 
اجتماعی تملــک صددرصدی بانک رفــاه را در 
اختیار دارد بنابراین امروز عایدی و سودآوری این 
بانک، نصیب بیمه شدگان سازمان می شود. حاال 
وقتی به بخش خصوصی برود، افرادی که در ایجاد 
سرمایه، رشــد و تامین اعتبار بانک اصاًل ذی نفع 
نبوده اند، به یک باره در سود و عایدی بانک دخیل و 
سهیم خواهند شد، آن وقت تجربه صندوق ذخیره 
فرهنگیان تکرار می شود. این صندوق با سرمایه 
فرهنگیان ایجاد شد اما با واگذاری در بورس، همه 
توانستند سهام صندوق را بخرند و در سود و اعتبار 
و سرمایه اجتماعی این صندوق بین النسلی سهیم 
شدند. در مورد بانک رفاه هم می تواند همین فاجعه 

تکرار شود.
بحث بین النسلی بودن سازمان تامین 
اجتماعی و متعلقــات آن در این میان چه 
می شود و چطور می توانند موسسه ای تحت 
مالکیت تاریخی یک نهاد بین النســلی را 
در بورس واگذار کنند و به افراد غیر واگذار 

کنند؟
بین النسلی بودن یک نهاد به این معناست که 
ما در قبال نسل های آینده نیز تعهد داریم بنابراین 
باید سیاست گذاری های حوزه تامین اجتماعی به 
گونه ای باشــد که بتوانیم از عده خدماتی که قرار 
است به بیمه شــدگان آینده و نسل های بعدی 
ارائه بدهیم، به خوبی بربیاییــم. این امر نیازمند 
سرمایه گذاری ست و باید حتماً ضریب پشتیبانی 
سازمان تقویت شــود تا در آینده بتواند از عهده 
تعهدات خود به بیمه شــدگان آتی بربیاید. بانک 
رفاه کارگران به عنوان بانکی اختصاصی، می تواند 
ســرمایه گذاری الزم را برای ســازمان انجام 
دهد تا بیمه شدگان نسل های آینده 
به مشکل نخورند. با واگذاری سهام 
مشخص نیست تعهدات سازمان 
در قبال نســل های آینده دچار چه 
مخاطراتی خواهد شد، در نتیجه 
با در نظــر گرفتن جمیع 
این مســائل باید گفت 
واگذاری ســهام بانک 
رفاه، تصمیمی ست که 
از اساس اشتباه است و 
تبعات جبران ناپذیری 

خواهد داشت.

عواقب اقتصادی و اجتماعی تصمیم نادرست واگذاری بانک رفاه کارگران؛

تامیناجتماعیشکنندهترازقبلمیشود

بانک رفاه کارگران، بازوی مالی 
سازمان تامین اجتماعی ست و به 

نوعی دست راست این سازمان 
محسوب می شود و اگر این صندوق 

نباشد، بسیاری از تعهدات کوتاه مدت 
و بلندمدت تامین اجتماعی دچار 

اخالل جدی خواهد شد

بانک رفاه، یک شرکت یا کارخانه 
نیست که بتوان آن را با آزمون و 

خطا مدیریت کرد. از نظر ماهیت 
هم مستقل و غیردولتی ست و اصاًل 

مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی 
 نیست و حتی در تجربه اول انقالب 

نیز این بانک ملی نشد

 شماره  1222 /       چهارشنبه  2 آذر   1401  /     28  ربیع الثانی  1444  /  23  نوامبر   2022

کارگران شرکتی شهرداری 
شوش خواستار تبدیل وضعیت 

استخدامی هستند
حدود ۲۳۵ کارگر پیمانی شــهرداری شوش در 
استان خوزستان خواســتار حذف شرکت پیمانکار و 

عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستند.
به گزارش ایلنا، یکی از ایــن کارگران گفت: تعداد 
متقاضیان تبدیل وضعیت شــهرداری شوش بیش 
از ۳۰۰ نفر بود که اخیرا تعدادی با اســتفاده از قانون 
استخدامی ایثارگران به رسمی تبدیل وضعیت شده اند.
وی مدعی شــد: به رغم اینکه مطالبــات مزدی 
کارگران از یک ماه پیش به روز شده اما درآمد ماهانه ما 

در نتیجه کار با پیمانکار به حداقل کاهش یافته است.
این کارگر پیمانکاری با بیان اینکه بارها مســأله 
تبدیل وضعیت اســتخدامی خود را از شــهرداری و 
شورای اسالمی شــهر شــوش برای افزایش حقوق 
مطالبه کرده ایم، افزود: اعضای شورای شهر طی چند 
ماه گذشته پیگیر موضوع تغییر شهردار شوش بودند 
که اخیرا این مشکل با ابقای شهردار مرتفع شده است. 
وی افزود: در چند سال گذشته حقوق کارگران شرکتی 
معموال با سه تا چهار ماه تاخیر پرداخت می شد که اخیرا 

با کمک مالی دولت به شهرداری به روز شده است.
    

مرتضوی:
 مطالبات 90هزار میلیاردی 

تأمین اجتماعی امسال وصول می شود
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: مطالبات 
۹۰هزار میلیارد تومانی تأمیــن اجتماعی از دولت، 

امسال وصول می شود.
ســیدصولت مرتضوی  در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس در مورد مطالبات تأمین اجتماعی از دولت که قرار 
است امسال ۹۰هزار میلیارد تومان وصول شود، اظهار 
داشت: همه این مطالبات را امسال دریافت می کنیم 
و تالش بر این است که طبق قانون بودجه عمل کنیم. 
وی در پاسخ به پرسشی مربوط به مطالبات بازنشستگان 
گفت: هر آنچه که در توان داشته باشیم به کار می گیریم 

که در خدمت کارگران و بازنشستگان باشیم.
    

بسیاری از پرستاران از تعرفه گذاری 
محروم مانده اند

وزارت بهداشت مدعی شده تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری بعد از حدود ۱۵ ســال غفلت از ماه گذشته 
اجرایی شده اســت. این در حالی ست که پرستاران از 
نحوه اجرای تعرفه گذاری و مبالغ پرداختی انتقاد دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، »محمد شریفی مقدم« 
دبیرکل خانه پرستار در ارتباط با اجرای تعرفه گذاری 
می گوید: کاًل هــزار میلیــارد تومان بــرای اجرای 
تعرفه گذاری پرســتاری بودجه گرفته اند، مبلغی که 

به هیچ وجه کفایت نمی کند.
او ادامه می دهد: پرستاران تامین اجتماعی و بخش 
خصوصــی، از پرداخت های تعرفه گــذاری محروم 
مانده اند و به پرستاران بیمارستان های نیروهای مسلح 
و بیمارستان های خیریه نیز پرداختی صورت نگرفته 
است. این هزار میلیارد تومان فقط صرف پرداخت به 
پرستاران بیمارستان های دولتی در دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور شده است.
به گفته شــریفی مقدم، این اعتبار ناچیز را برای 
پرداخت ناچیز به پرستاران شاغل در دولت اختصاص 
داده اند تا کمی از نارضایتی های جامعه پرستاری بکاهند 
در حالی که پرســتاران از نحوه اجرای تعرفه گذاری 
و پرداخت های بســیار ناچیز که هیچ ســنخیتی با 
تعرفه گذاری واقعی ندارد، ناراضی هستند و انتقادات 

بسیار دارند.
    

دستمزد مشاغل عمرانی بین 
10 تا 49  درصد افزایش یافته است

طبق اعــالم مرکز آمار، شیشــه بر درجــه یک با 
۴۹,۰۲درصد دارای بیشــترین  افزایش و سرکارگر 
با ۱۰.۵۳درصد دارای کمترین افزایش در متوســط 

دستمزد نسبت به دوره  مشابه سال قبل بوده اند.
به گزارش ایسنا، طرح آمارگیری از دستمزد نیروی 
انسانی شــاغل در طرح های عمرانی از سال ۱۳۶۵ به 
 صورت شش ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز 
آمار ایران اجرا می شــود. در این آمارگیری، اطالعات 
مربوط به دستمزد ساعتی نیروهای انسانی شاغل در 
طرح های عمرانی با ارســال پرسشنامه  های مربوطه 
از طریق رایانامه به تعــدادی از پیمانکار   های  مجری 
طرح های عمرانی در سطح استان تهران جمع  آوری 
م   شــود. این طرح در مهرماه ماه ســال ۱۴۰۱ برای 
جمع  آوری اطالعات مربوط به نیمه  اول همان ســال 

اجرا شده است.
مقایسه  متوسط دستمزد ساعتی در این دوره با دوره  
مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین افزایش 
دستمزد ســاعتی مربوط به »بنای سفت کار درجه 
یک« با ۴۵,۴۲درصد و کمترین افزایش دســتمزد 
ساعتی مربوط به »آزبست کار درجه دو« با ۰.٧۴درصد 

بوده است.

اخبار کارگری

پس از صدور رای دادنامه ۱٧۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر 
بستن به رسمیت شناختن قراردادهای موقت به عنوان شکلی 
از کارهای مستمر در نیمه نخست دهه ۱۳٧۰، قراردادهای 
موقت در کارگاه ها و شرکت های مختلف در ایران گسترش 
یافت طوری که اکنون بیش از ۹۵درصــد قراردادهای کار با 

استناد به همان رای در زمره قراردادهای موقت هستند. 
با این حال این روند محدود به موقتی سازی نیروی کار در 
کارهای ثابت نماند و اکنون در بسیاری از بخش های محیط کار، 

با افزایش کارگران پیمانی و روزمزد مواجه هستیم. به گزارش 
ایلنا، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه 
در ابتدای مهرماه امســال وزارت کار، الیحه لغو دادنامه ۱٧۹ 
دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائــه کرده، اظهار کرد: باید 
گفت وضعیت نیروی کار دارای قرارداد موقت از نیروهای پیمانی 
بهتر است اما امروز همان قراردادهای مدت موقت یک ساله و 
شش ماهه نیز رو کاهش نهاده و اشکال کار روزمزد و پیمانی در 

تداوم روند موقتی سازی نیروی کار ادامه دارد.
»فتح اهلل بیات« توضیح داد: حتی نهادهای دولتی و مجلس 
نیز برای حوزه خدمات فضای ســبز، آشپزخانه و... کارها را به 
شرکت های پیمانکاری سپرده اند درحالی که ماهیت کار آن 
نیروها ثابت است و همواره به این نیروها نیاز است. بسیاری از 
شرکت های خصوصی و به خصوص شرکت های خصولتی و 
دولتی نیز کارهای تولیدی و عمرانی ثابت خود را به شرکت های 

پیمانکاری می سپارند.
وی افزود: این مشکل تنها با تعریف معین از کار پیمانی یعنی 
کارهایی که ماهیت پروژه ای دارندف قابل حل است. تنها در 

مورد کارهای موقتی که پروژه های نیروی کار پس از انجام کار 
به کلی تمام شده و قطع ارتباط کاری و مالی به وجود می آید، 
می توانیم کار را مشمول کار پروژه ای و ذیل توافقات پیمانی 

حساب کنیم.
بیات با بیان اینکه کارخانجات بزرگ و شرکت های دولتی 
که به طور روشن ماهیت کار مستمر دارند باید در اولویت لغو 
قراردادهای پیمانکاری قرار بگیرند و نیروهای آنها نباید دیگر 
پروژه ای و پیمانی باشند، گفت: برای آنکه روابط کار در ایران 
اصالح شود و انگیزه نیروی کار و امید به امنیت شغلی بنابر قانون 
کار حفظ شود، باید قراردادهای کوتاه مدت و پیمانی، لغو و به 

قراردادهای بلندمدت و حتی قرارداد دائم تغییر کنند.
بیات با اشاره به اینکه قراردادهای ثابت و بلندمدت، پایبندی 
نیروی کار به شــغل خود را افزایش می دهد، گفت: قانون کار 
مصوب سال ۱۳۶۹، منشــوری قوی و خوب و دارای ماهیتی 
مترقی است و براساس آن قرار نبود که با آن راه اعتراض کارگر 
به حقوق خود بسته شود. اگر قرار باشد نیروی کار موقت باشد، 
تمام تالش قانون کار که روح آن بر شناســایی حق اعتراض 

و اعتصاب استقرار یافته و حق تشــکل را برای آن به رسمیت 
شناخته، تضعیف می شود و گویی هیچ تغییری نسبت زمان 
پیش از انقالب که اخراج نیروی کار مانند آب خوردن بود، رخ 

نداده است.
وی با بیان اینکه بهترین قانون هم بدون نظارت و بازرسی 
و کنترل مستمر، اجرا نخواهد شد، گفت: متاسفانه در حوزه 
بازرسی های نیروی کار با مشکالت متعددی مواجه هستیم 
که به نظر می رسد نمی توان چندان به اجرای قانون کار امید 
داشت. بنا بر قانون کار، تنها کارهایی که جنبه مستمر ندارند 
باید مشــمول قرارداد موقتی و پیمانی باشند. دولت وظیفه 
نظارتی خود را نیز انجام نمی دهد و با وجود اینکه بهترین قانون 

کار را داریم، باز هم در حوزه روابط کار ضعیف هستیم.
بیات گفت: در ایران دولت مانند یک کارفرمای بزرگ عمل 
کرده و سه جانبه گرایی را به رابطه دو به یک کارفرما و دولت در 
برابر کارگر بدل کرده و روح سه جانبه گرایی را از قانون کار زدوده 
است. وقتی دولت در بحث قراردادهای موقت و پیمانی خالف 
قانون پیش برود، بخش خصوصی هم پشت سر دولت از این 
رفتار درس گرفته و او نیز تخلفات متعددی را در حوزه روابط 
کار انجام خواهد داد. این روند باعث خواهد شــد که به جایی 
برسیم که اکنون حداقل دستمزد نیروی کار موقت و پیمانی 
ما نزدیک به یک سوم خط فقر شود و معیشت خانوارها مورد 

تهدید قرار گیرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

سه جانبه گرایی با وجود یک دولت کارفرمایی امکان پذیر نیست

گزارش

معاون وزیر کار از کاهش ۳۰درصدی مقرری بگیران بیمه 
بیکاری نسبت به سال گذشــته خبر داد و گفت: تراز صندوق 

بیمه بیکاری بعد از چند سال مثبت شده است. به گزارش ایسنا 
و به گفته علی حسین رعیتی فرد، تاکنون نزدیک به ۱۸۵هزار 

نفر از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شده اند که با توجه به بهبود 
فضای کسب و کار، می توان گفت که تعداد مقرری بگیران نسبت 
به سال قبل کمتر شده است. برابر گزارش مرکز برنامه ریزی و 
اطالعات راهبردی وزارت کار نیز تعداد کل مقرری بگیران بیمه 

بیکاری تا پایان خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۶۲هزار و ۵۰۰ نفر بوده 
است. طبق این گزارش، تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در 
سال ۱۳۹۹ حدود ۲۲۱هزار و ۲۲۹ نفر بوده که این رقم در پایان 

سال ۱۴۰۰ به ۱۸۶هزار و ۴۲۲ نفر رسیده است.

تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافت


