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مقرری بیمه بیکاری کرونا چقدر است؟

صنوف آسیب دیده از کرونا در کارا ثبت نام کنند

 مشـخصه های فقر ذهنی

 با آغاز پرداخت مقرری بیمه بیکاری کرونا و واریز آن به حساب 
میزان  بودجه،  و  برنامه  سازمان  توسط  مشموالن  از  نفر  هزار   ۱۰۳
و  متقاضیان  از  بسیاری  پیگیری  و  سوال  مورد  مقرری  این  مبلغ  و 

مشموالن دریافت بیمه بیکاری کرونا است.
اجتماعی  تامین  بیمه شدگان  امور  به گزارش تجارت نیوز، مدیرکل 
در روزهای اخیر درخصوص میزان و مبلغ مقرری بیمه بیکاری کرونا 
اعالم کرد که سناریوهای مختلفی برای این موضوع پیش بینی شده 
یا  شود  پرداخت  بیکاری  بیمه  قانون  طبق  مقرری  این  آیا  که  است 
نفر  هزار   ۷۰۰ آنکه  به  توجه  با  ولی  دیگر  دستورالعمل ها  اساس  بر 
در سامانه بیمه بیکاری وزارت کار ثبت نام کرده اند، طبیعی است که 
اگر قرار باشد مقرری بیمه بیکاری با بودجه ای که دولت برای تقویت 
صندوق بیمه بیکاری مساعدت کرده و مبلغ ۵ هزار میلیارد تومانی 
که از محل صندوق توسعه ملی برای این امر پیش بینی شده پرداخت 

شود، این مبلغ کفاف این حجم از متقاضیان را نخواهد داد.
وی افزود: بر همین اساس در سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار 
بیمه  مقرری  تا  شده  پیش بینی  منظور  این  به  دیگری  سازوکارهای 
نیازها  پاسخگوی  مبالغ آن  پرداخت شود که هم  به گونه ای  بیکاری 

باشد و هم رضایتمندی بیمه شدگان را به دنبال داشته باشد.
لیست  گفته  اجتماعی  تامین  شدگان  بیمه  امور  مدیرکل  که  آن طور 
۱۵۵ هزار نفر از بیمه شدگانی که درخواست خود را اسفند ماه در سامانه 
به ثبت رسانده و شماره حساب های خود را اعالم کرده اند، به سازمان 
برنامه و بودجه ارسال شده است و لیست فروردین ماه نیز با توجه به 

پاالیش اطالعاتی که صورت گرفته به زودی ارسال خواهد شد.
به گفته شکوری تاکنون ۱۲۸۶ میلیارد تومان از مبلغ ۵ هزار میلیارد 
پیش بینی  بیکاری  بیمه  صندوق  به  کمک  برای  که  اعتباری  تومان 
شده، در مرحله اول تخصیص یافته که این رقم اسفند ۹۸ و فروردین 
به  توجه  با  دیگر  مبالغ  تخصیص  دنبال  به  و  می دهد  پوشش  را   ۹۹
وجود اطالعات مشکلی در روند واریزی ها نخواهد بود و زمینه برای 

پرداختی های اردیبهشت نیز فراهم خواهد شد.
اگر چه در خصوص حداقل و حداکثر مبلغ تصویب شده برای مقرری 
بیمه بیکاری ناشی از کرونا اطالعاتی منتشر نشده اما اصالنی رئیس 
کانون شورای اسالمی کار البرز در گفت وگویی ضمن اعالم این مبلغ 

استانداری  در  روز دوشنبه  کارگری که  گفت: در جلسه کمیسیون 
البرز برگزار شد، اعالم کردند که دستورالعمل آن آمده و بر اساس این 
برای اسفند ۹۸، ۸۰۰ هزار  بیکاری  بیمه  دستورالعمل، مبلغ مقرری 
تومان و برای ماه های فروردین و اردیبهشت ۹۹، یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان در نظر گرفته شده است.
چه  اساس  بر  و  معیار  چه  با  مقرری  میزان  این  اینکه  گفت:  وی 
است  بودجه  و  برنامه  به سازمان  مربوط  گرفته شده  درنظر  درصدی 
ولی با توجه به آنکه حداقل دستمزد سال ۹۸ یک میلیون و۵۰۰ هزار 
تومان بوده و سال ۹۹ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده شاید 

مابه التفاوت آن باشد.
میانگین  اساس  بر  بیکاری  بیمه  مقرری  میزان  اصالنی،  گفته  به 
متوسط مزد ۹۰ روز یا حقوق سه ماه قبل از بیکاری بیمه شده است 
که برای مجردین ۵۵ درصد و برای افراد متاهل و سرپرست، ۶۵ تا ۷۵ 

درصد بر اساس تعداد افراد تحت تکفل در نظر گرفته می شود.
وی همچنین با اشاره به اختصاص مبلغ ۱۲۸۶ میلیارد تومان اعتبار 
برای پرداخت بیمه بیکاری ناشی از کرونا گفت: پیش از این در جلساتی 
که به منظور ثبت نام و پرداخت بیمه بیکاری به آسیب دیدگان ناشی 
از کرونا برگزار شده بود تاکید داشتیم که سازوکارهای پرداخت آن 
مشخص شود چرا که با یک حساب سرانگشتی مبلغ ۵ هزار میلیارد 
تومانی که برای کمک به صندوق بیمه بیکاری پیش بینی شده کفاف 

تعداد ثبت نام کنندگان را نمی داد.
درصد   ۱۰ تنها  اگر  گفت:  البرز  کار  اسالمی  شورای  کانون  رئیس 
کارگران بیکار شده البرز بخواهند برای بیمه بیکاری اقدام کنند آماری 
که برای پرداخت بیمه بیکاری به دست می آید باالتر از اعتباری است 
بودجه  از طرفی دولت  این منظور درنظر گرفته شده است  برای  که 

ندارد و گرفتار است و نمی توان انتظار بیشتری داشت.
از سوی سازمان  کرونا  بیکاری  بیمه  مقرری  پرداخت  پایان  در  وی 
آنکه  به  توجه  با  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  اجتماعی  تامین 
تامین اجتماعی اطالعات بیمه شدگان را در اختیار دارد اگر مقرری 
و  بیکار شده  کارگران  به حساب های  از طریق سازمان  بیکاری  بیمه 

مشموالن واریز شود بهتر است.

 دبیر ستاد مقابله با کرونا وزارت صمت گفت: صاحبان واحدهای کسب 
و کار صنفی آسیب دیده از کرونا که دارای لیست بیمه کارفرمایی یا خویش 

فرما هستند برای دریافت تسهیالت در سامانه کارا ثبت نام کنند.
گلپور با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی 
از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، اظهار کرد: اقدامات ارزشمند 
با  کشور  اقتصادی  شرایط  سخت ترین  در  کرونا  ملی  ستاد  و  دولت 
مشارکت نهادهای انقالبی و همراهی مردم ایران در این برهه حساس 
با قیاس سایر کشورهای پیشرفته در کنترل و مدیریت بیماری کرونا، 

موجب سرافرازی مجدد نظام در جهان شد.

دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، با اشاره اینکه 
و  کسب  سایر  مالی  منابع  تأمین  صورت  در  است  تالش  در  دولت 
قرار دهد، گفت:  نیز تحت پوشش تسهیالت  را  کارهای آسیب دیده 
از  شدید  دیده  آسیب  صنفی  کار  و  کسب  واحدهای  صاحبان  کلیه 
یا  کارفرمایی  بیمه  لیست  دارای  که  کشور  سطح  در  کرونا  بیماری 
خویش فرما هستند، مجازند با مراجعه به سامانه کارا نسبت به ثبت 

نام دریافت تسهیالت اقدام کنند.
وی افزود: میزان تسهیالت به ازای هر نفر شاغل دارای لیست بیمه از 
۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بر مبنای دایر یا غیردایر بودن کسب و کار و 

بازپرداخت ۲۴ ماهه با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت اقساط ابتدای مهر 
سال جاری عنوان کرد.

دبیر ستاد مقابله با بیماری کرونا وزارت صمت در پایان تاکید کرد: 
صاحبان کسب و کارهای مشمول مصوبه اعم از صنفی و غیر صنفی 

سریعاً به سامانه کارا مراجعه و ثبت نام به عمل آورند.
صنوف مشمول به شرح زیر است:
مراکز تولید و توزیع صنایع دستی

مراکز تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش
مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی

مراکز و مؤسسات فرهنگی، هنری، رسانه ای و آموزشی
مراکز توزیع آجیل و خشکبار، بستنی و آبمیوه و قنادی ها

رانندگان مسافر برون شهری جاده ای، هوایی، ریلی و دریایی
آموزشگاه های رانندگی، گرمابه ها، آرایشگاهها و سالن های زیبایی

بوفه ها،  و  رستوران ها  از  اعم  آماده  غذاهای  فروش  و  تولید  مراکز 
طباخی ها، تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها

مراکز مربوط به گردشگری، هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها، 
بوم  و  گردشگری  و  اقامتی  مراکز  و  موزه ها  زائرسراها،  مسافرخانه ها، 

گردی. 

عادت هایی که ذهن ما را فقیر می کنند با نگرش ما به زندگی ارتباط 
بسیاری دارند. یک ذهن فقیر نمی تواند فراتر از ظواهر زندگی را ببیند. 
برای این افراد همه چیز در منفعت های کوچک آن ها خالصه می شود 
و طبعاً دیگران را نیز بر همین اساس قضاوت می کنند. تحقیقاتی که 
روانشناسان درزمینهٔ فقر ذهنی انجام داده اند وجود ۵ عامل را در این 
افراد به اثبات رسانده و نشان داده که با تغییر این عادت های ذهنی 
از شر فقر ذهنی خالص شد. فقری که به شما امکان رشد  می توان 
نمی دهد، روابط شما را محدود می کند، و طعم زندگی واقعی را از آن 
دریغ می کند. درواقع عاداتی وجود دارند که گاه بی آن که بخواهیم در 

ما تثبیت می شوند و زمینه فقر ذهنی ما را فراهم می سازند.
رها  برای  توصیه هایی  با  برمی شماریم  را  عادت  پنج  این  ادامه  در 

شدن از آن:
1. ترحم به خود

نگرش  فقیر کند، داشتن  را  ما  مهم ترین چیزی که می تواند ذهن 
)پیش فرض( فقیر بودن نسبت به خود است. وقتی ما خود را قربانی 
می دانیم و رفتارهای قربانی را از خود بروز می دهیم در دام فقر ذهنی 
گرفتاریم. این نگرش باعث می شود تا هر رفتار خود، حتی رفتارهای 

مخرب را توجیه کنیم و مسئولیت اعمالمان را بر عهده نگیریم.
ختم  همین جا  به  احساس  این  می کنید  بی ارزشی  احساس  اگر 
نمی شود. جلب ترحم دیگران به روابط شما آسیب می رساند. و این 
ایده را در مورد شما تقویت می کند که شما لیاقت چیزهای خوب را 
در زندگی ندارید. این به روابط شما آسیب می زند چون همراهی و 
دوستی کردن با کسی که خود را قربانی می داند و مدام غمناک است 

و ناله می کند، دشوار است.

توصیه: اگر در خود چنین رفتاری سراغ دارید قبل از هرچه وجود 
آن را به عنوان یک نقطه ضعف در خود بپذیرید. این اولین گاه برای 

خروج از ورطه فقر ذهنی است.
2. صرفه جویی در وسواس

وسواس در صرفه جویی عادت دومی است که مبتالیان فقر ذهنی با 
آن دست به گریبان اند. پس انداز کردن و ولخرج نبودن صفت خوبی 
و  ضروری  نیازهای  برآوردن  از  که  شود  آن  به  منجر  اگر  اما  است 
برخی  شده اید.  ذهنی  فقر  دچار  که  بدانید  زنید  سرباز  خود  رفاهی 
برای  یا مصرف  از خرج کردن  که  این وسواس می شوند  افراد دچار 
پس انداز  باید  و  فقیریم  ما  که  استدالل  این  با  خانواده شان  و  خود 
کنیم سرباز می زنند. اگر با درآمد متوسط بیش از ۱۰ درصد درامد 
برای خود و  از خوشی های کوچک  یا  واقعیتان را پس انداز می کنید 
خانواده به بهانه صرفه جویی سرباز می زنید، یا افرادی که بر سر هر 
خریدی مدت ها چانه می زنند یا وقت زیادی را صرف مقایسه قیمت ها 
می کنند درحالی که ازنظر درآمدی در مضیقه نیستند، بدانید که دچار 

فقر ذهنی هستید.
راهنمایی  رفتارها  این  برای  اعتماد خود  مورد  نزدیکان  از  توصیه: 
و  بخرید  هدیه  خانواده  اعضای  برای  بی دلیل  گاهی  بخواهید. 
یا کافه  پنهان در خوشی های کوچکی مثل خرید کردن  شادی های 

رفتن با دوستان را تجربه کنید.
3. ارزش بی حد به مادیات

و  پول  با  همه چیز  مقایسه  افراد،  در  ذهنی  فقر  مشخصه  سومین 
به  امور  تقلیل  و  مقایسه  حال  در  مدام  افراد  این  است.  مادیات 
ارزش  و  قیمت  زاویه  از  را  چیزی  هر  و  هستند  مادی  شاخص های 

یکی  پولی  ازنظر  همه چیز  اندازه گیری  عادت  می سنجند.  آن  مادی 
و موجب  فقیرمی کند  به وضوح ذهن شمارا  است که  عادت هایی  از 
می شود که شادی های زندگی و مسائل انسانی و معنوی رنگ ببازند. 
این افراد معموالً دچار استرس و بی قراری بوده و مدام حس از دست 

دادن چیزی را دارند.
به شما خواهند گفت که آن ها مادی گرا  از آن ها سؤال کنید،  اگر 
نیستند. اما اگر به نحوه عملکرد آن ها توجه کنید، خواهید دید که 
آن ها  است.  پول  به  مربوط  آن ها همیشه  نگرانی های  ندارد.  واقعیت 
همیشه در مورد حقوق خود و اینکه افراد دیگر چقدر درآمد دارند فکر 
می کنند. رؤیاهای آن ها همیشه در مورد داشتن بیشتر است. آن ها 

چیز دیگری برای گفتن ندارند.
توصیه: بهترین راه حل برای کاهش و تضعیف این عادت توجه به 
مرگ است. گاهی به قبرستان ها بروید و در آنچه آن افراد از مال دنیا 
با خود برده اند تأمل کنید. ادبیات بخوانید و گاهی فکر کنید اگر امروز 
آخرین روز عمر شما باشد چه خواهید کرد؟ با قرار دادن خود در این 
موقعیت درک عینی را از بی ارزشی دنیای مادی تجربه خواهید کرد.

-4 ولخرجی
شاید ابتدا این طور به نظر نیاید اما افرادی که مدام در حال خرید 
کردن هستند نیز به گونه ای دیگر به مادیات چسبیده اند و دچار فقر 
کردن  خرید  و  پول  فکر  به  همیشه  تقریباً  افراد  نوع  این  ذهنی اند. 
با  اگر  حتی  می بخشد،  زیادی  لذت  آن ها  به  کردن  هزینه  هستند. 

مشکالت مالی روبرو شوند.
دلیل که  این  به  فقیر می کند.  از درآمد ذهن شمارا  بیشتر  هزینهٔ 
روالی در زندگی شما ایجاد می شود که پول در آن نقش بازیگر نقش 

بدهی،  به  شما  نگرانی های  محور  این گونه  و  می کند  بازی  را  اول 
فروش و تخفیف ها محدود خواهد شد.

بر  را  کردن  هزینه  و  کنید  تدوین  مالی  برنامه  خود  برای  توصیه: 
اساس اولویت انجام دهید. همچنین موجودی همراه خود را در بیرون 

از منزل محدود کنید تا عماًل امکان ولخرجی از شمت سلب شود.
-5 انجام کارهایی که دوست ندارید انجام دهید

و سرانجام محققان دریافتند عامل پنجمی که در فقر ذهنی مؤثر 
کارهایی  انجام  را صرف  وقت خود  که  است  افرادی  به  متعلق  است 
می کنند که از آن لذت نمی برند و بدین ترتیب زندگی خود را تلف 
می کنند. آن ها فراموش می کنند که زمان ما روی زمین کوتاه است 
همیشه  افراد  نگرش،  نوع  این  در  ماست.  عهده  به  آن  از  استفاده  و 
امیدوار  آن ها  دهد.  تغییر  را  شرایط  تا  هستند  اتفاقی  چشم انتظار 
هستند که چیزی بیاید و آن ها را از بدبختی کار کردن بر روی چیزی 
که دوست ندارند، خالص کند و همین امر آن ها را منفعل و ناشاد 

می کند..
ما  زندگی است. در حقیقت،  از  امروز، کار بخش مهمی  دنیای  در 
بیش از هر چیز دیگری، زمان بیشتری را در محل کار می گذرانیم. 
بنابراین، داشتن کاری که دوست دارید انجام دهید معادل خوشبختی 

در زندگی است.
توصیه: هنگام انتخاب کار به عالقه خود توجه کنید و اگر کار شما 
کاری است که آن را دوست ندارید تا فرصت هست نسبت به تغییر 
آن اقدام کنید. در غیر این صورت بکوشید با ایجاد تنوع و تغییر نگاه 
به کاری که انجام می دهید از آن لذت ببرید. هر کاری را می توان به 

طرق مختلفی انجام داد، مهم طرز نگرش ما به آن است.

روزانه خوانی 


