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روز یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه، 
چندین شهر بزرگ کشور ازجمله تهران، 
مشهد و رشت شاهد تجمع مسالمت آمیز 
و اعتراضی بازنشســتگانی بــود که در 
مخالفت با مصوبه دولت در افزایش ناچیز 
مستمری های خود به خیابان آمده بودند، 
با این حال دیروز وزیــر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی همچنان از این مصوبه دفاع کرد 
و به بازنشستگان وعده داد که به جای حق 
قانونی آنها، دولت در حال تهیه بسته های 

حمایتی از آنهاست.
به گزارش »توسعه ایرانی«، افزایش 
10درصدی مســتمری بازنشستگان 
غیرحداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی 
که با تورم نزدیک به 50درصدی در سال 
1401 و قواعد بیمه ای در تضاد اســت، 
حداقل 10 روزی اســت که به ناآرامی 
بین بازنشســتگان کارگری دامن زده 
و هر روز کشور شــاهد تجمع این افراد 
در شهرهای مختلف است. این موضوع 
حتی واکنش ســخنگوی دولت را نیز 
به همراه داشــته که وعده داد افزایش 
مستمری ها با حضور تشکل های صنفی، 
بازنگری خواهد شد. در این بین اما وزیر 
کار همچنان عقیده دارد که مستمری 
تعیین شــده، عادالنه اســت و با ارائه 
بســته های حمایتی که به نوعی صدقه 
دولتی است، می توان مشکالت معیشتی 
بازنشستگان را رفع و رجوع کرد. با این 
حال این پیشنهادها نه مورد قبول جامعه 
بازنشســتگان کارگری واقع شده و نه 
نمایندگان مجلس، به گونه ای که پس 
از نشست نمایندگان مجلس، وزیر کار و 

فعاالن صنفی، فقط وزیر کار راضی بود!

مجلس از مطالبات صنفی 
بازنشستگان حمایت می کند

در همیــن زمینه، رئیــس کمیته 
صندوق هــای بازنشســتگی مجلس 
گفت: افزایش حقوق بازنشستگان باید 
طبق هزینه های زندگی ماده ۹۶ تأمین 
اجتماعی انجام شود که این ماده توسط 
هیأت وزیران نقض شــده و این مصوبه 

نیازمند بازنگری است.
محمد کعب عمیــر در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر به دستور کار کمیسیون 
اجتماعی مجلس که با حضور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی، مدیرعامل تأمین 
اجتماعی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلــس و نمایندگانــی از کانون های 
مختلف بازنشستگان و مرکز پژوهش های 
مجلس برگزار شد، اشاره و اظهار کرد: در 
این نشست به صورت ویژه افزایش حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی بررسی شد.
وی گفت: به موجــب مصوبه مورخ 
1۹ تیرماه 1۳۷۳، تأمیــن اجتماعی، 
سازمانی غیردولتی بوده و جزو مؤسسات 
و نهادهای عمومی و غیردولتی و موضوع 
تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی 
کشور اســت.نماینده شــوش و کرخه 
در مجلــس ادامــه داد: افزایش حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر 
ســطوح باید براســاس ماده ۹۶ تأمین 
اجتماعــی صــورت گیرد کــه هیأت 
وزیران ایــن ماده را نقض کرده اســت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه 
داد: افزایش حقوق باید براساس مصوب 
شــورای عالی کار ۳۸درصد باشــد که 
این مورد هم نقض شــده اســت.کعب 
عمیر تصریح کرد: عالوه بــر این ماده ۹ 
قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین 
اجتماعی مبنی بر عدالــت بیمه ای نیز 
نقض شده و در اقدامی عجیب تر شاهد 

حذف ماده ۷۷ قانــون تأمین اجتماعی 
بوده ایم کــه موضوع آن افزایش ســایر 
سطوح مستمری بگیران بوده که با تصمیم 
اخیر هیأت وزیران نقض شده است.کعب 
عمیر در حمایت از بازنشستگان اظهار 
کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به طور 
محکم، قاطع و همسو با صدای مطالبه 
صنفی بازنشستگان ورود کرده و از وزیر 
و هیأت وزیران خواستار عمل به قوانین 
تأمین اجتماعی به ویژه ماده ۹۶ تأمین 
اجتماعی شد.رئیس کمیته صندوق های 
بازنشستگی مجلس تاکید کرد: افزایش 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در 
سایر ســطوح باید براساس هزینه های 
زندگی ماده ۹۶ تأمین اجتماعی صورت 
گیرد کــه معتقدیم ایــن مصوبه مورد 

بازنگری قرار گیرد.

 هیأت تطبیق مصوبات مجلس 
به موضوع ورود می کند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
نیز که از حاضران در این نشســت بود، 
گفت: از ظرفیت های قانونی برای پیگیری 

مطالبات بازنشستگان استفاده کنیم.
ولی اسماعیلی در گفت وگو با ایلنا 
گفت: در جلسه صحبت های وزیر رفاه، 
مدیرعامل تامین اجتماعی و مسئول 
تشکل های بازنشســتگی را شنیدیم. 
جمع بندی این شــد که مســتنداتی 
که برای مغایرت ایــن مصوبه با قانون 
داریم را بــه هیأت تطبیــق مصوبات 
مجلس ارســال کنیــم.وی ادامه داد: 
استدالل ما براســاس ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعــی و همین طور اصول 

4۶ و 4۷ قانون اساســی بود که اینها 
را مســتند کردیم و به هیات تطبیق 
مصوبات فرستادیم و این هیات نتیجه 

را به کمیسیون اعالم خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
افزود: اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق 
این بود که مصوبه دولــت درخصوص 
حقوق بازنشســتگان مغایرت دارد، آن 
وقت با اســتفاده از ظرفیت اصل 1۳۸ 
قانون اساسی این موضوع با امضای رئیس 
مجلس طی نامه ای برای تجدیدنظر در 
مصوبه هیات دولت به رئیس جمهور اعالم 
خواهد شد. این راه حل قانونی است که 
وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل 1۳۸ 

را دنبال کنیم.
نماینده گرمی در مجلس ابراز داشت: 
اگر هــم نتیجه بررســی هیات تطبیق 
مصوبات این بود که این مصوبه مغایرت 
ندارد، راه های دیگری در پیش می گیریم 
که یکی بحث دیوان عدالت است. اگر از 
مجلس نتیجه نگرفتیم، هفته آینده با 
دعوت از دیوان عدالت، این بحث را آنجا 

پیگیری خواهیم کرد.
اسماعیلی افزود: تالش می کنیم 
تــا از ظرفیت هــای قانونــی برای 
پیگیری این مساله استفاده کنیم. در 
مستندات ارسالی به هیات تطبیق 
مصوبات نیز آوردیــم که با توجه به 
افزایش هزینه هــای زندگی، ماده 
۹۶ قانون تامیــن اجتماعی که بر 
بحث معیشت بازنشستگان تاکید 
دارد، لحاظ نشده است. در این ماده 
آمده »با توجه به افزایش هزینه های 
زندگی« که یعنی تورم ساالنه. خب 
۳۸درصــدی که مصوبه شــورای 
عالــی کار و هیات مدیــره تامین 
اجتماعی اســت باید اینجا لحاظ 
می شد اما لحاظ نشــده و به عقیده 
ما کار غیرقانونی اتفاق افتاده است. 
ما همه این موضوعات را مســتند و 
ارسال کردیم تا کار براساس قانون 
دنبال شــود.رئیس کمیســیون 
اجتماعی با تاکید بر دغدغه مندی 
همه مســئوالن در مجلس و دولت 
نسبت به بازنشستگان گفت: فقط 
ما دنبــال این بحث نیســتیم. هم 
رئیس جمهور، هم مخبر و هم وزیر 
کار چند روز اســت که دارند تالش 
می کنند. حاال یــا راه حل هایی که 
می دهیم بــه نتیجه می رســد یا 
راه حل هایی که آنهــا دارند مانند 
بحث مشوق ها، بسته های معیشتی 
یا اضافه کردن بعضی حقوق هایی که 
در اختیار هیات امنا تامین اجتماعی 
اســت. نهایتا باید بازنشستگان ما 
بتوانند در این وانفسای تورم و گرانی 
زندگی کننــد و حداقل جای خالی 
ایــن ۳۸درصــد را از جاهای دیگر 
تامین کنند. در واقع همه دســت 
به دســت هم دادند کــه تدابیری 
اندیشیده شــود که جبران کننده 
 باشد و بازنشســتگان بیشتر از این 

اذیت نشوند.

دولت نمی تواند برای حقوق 
بازنشستگان تصمیم بگیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
نیز پس از پایان این جلسه گفت: دولت 
نمی تواند به جای تامین اجتماعی برای 
حقوق بازنشستگان این سازمان تصمیم 
بگیرد.محمدرضــا پورابراهیمی گفت: 
طی روزهای گذشته موضوع لزوم اجرای 
مصوبه شــورای عالــی کار درخصوص 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در 
کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار 
گرفت و این کمیســیون نظرات خود را 

رسما بیان کرد.
وی با اشــاره به بررسی امکان تغییر 
دولت در متــن مصوبــه، تصریح کرد: 
براســاس قانون، تامین اجتماعی باید 
درباره حقوق بازنشستگان متناسب با تورم 
تصمیم بگیرد. تورم رسمی کشور اعالم 
شده و نکته دیگر اینکه یک ریال از منابع 
پرداختی برای حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی متعلق به دولت نیست بنابراین 

دولت حق تغییر این مصوبه را نداشت.
وی افزود: دولت می توانســت یا این 
موضوع را تصویب کند یــا عدم تصویب 
آن را به تامین اجتماعــی ارجاع دهد. در 
واقع، دولت راســا امــکان تصمیم برای 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را 
ندارد و مبنای حقوق بازنشستگان مصوبه 
هیات مدیره تامین اجتماعی و تایید دولت 
است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
خاطرنشــان کرد: آنچه در قانون بودجه 
مطرح می شــود، پرداخت تعهد دولت 
به تامین اجتماعی اســت و دولت حتی 
یک ریال به این سازمان کمک نمی کند. 
پرداختی دولت بــه تامین اجتماعی هم 
دو ایراد دارد؛ نخست آنکه بابت رد دیون 
دولت، شرکت هایی به تامین اجتماعی داده 
می شود که این شرکت ها به جای کمک 
به رفع مشکالت، دارایی هزینه ساز برای 
آن ایجاد می کند.به گفته پورابراهیمی، 
دومین مشکل در پرداخت بدهی دولت 
به تامین اجتماعــی، عدم در نظر گرفتن 
نرخ تورم ساالنه در بدهی است به این معنا 
که دولت بدهی خود را براساس نرخ سود 
سپرده بانکی پرداخت می کند در حالی که 
نرخ تورم در برخی مواقع تا دو برابر نرخ سود 
سپرده بانکی است.وی ابراز داشت: در 10 
ســال گذشته متوســط افزایش حقوق 
بازنشستگان غیر از بازنشستگان تامین 
اجتماعی به مراتب بیش از بازنشستگان 

این سازمان بوده است.

 مصوبه غیرقانونی دولت 
باید ابطال شود

همچنیــن رئیــس کانــون عالی 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی گفت: 
بازنشستگان تامین اجتماعی تغییر در 
مصوبات شــورای عالی کار و رویه های 
قانونــی تعیین میــزان افزایش حقوق 

بازنشستگان را مغایر با قانون می دانند.
علی اصغــر بیــات در گفت وگــو 
با خبرگزاری مهر افــزود: مصوبه اخیر 
هیأت دولت درباره نحوه افزایش حقوق 

مســتمری بگیران غیرحداقل بگیــر، 
نگرانی هــای زیــادی را از ســوی 
بازنشستگان، کانون های بازنشستگی و 
صاحب نظران و حتی نمایندگان مجلس 

به همراه داشته است.
وی ادامه داد: در جلسه با اعضای 
کمیســیون اجتماعی مجلس، این 
نماینــدگان نحــوه افزایش حقوق 
بازنشستگان را مغایر با قانون تأمین 
اجتماعی دانســتند لذا با اســتماع 
نظرات و دیدگاه های مختلف، مقرر 
شد نهایتاً ظرف 4۸ ســاعت آینده 
این مصوبه توسط هیأت دولت ابطال 
شود، در غیر این صورت، کمیسیون 
اجتماعی مجلس راســا درخواست 
ابطــال آن را در صحن علنی مجلس 

مطرح خواهد کرد.

بیات خاطرنشان کرد: در سال های 
اخیر آســتانه تحمل و قدرت خرید 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی به خاطر افزایش نرخ تورم و 
هزینه های زندگی به پایین ترین سطح 
خود رسیده و انتظار می رود مسئوالن 
با حساسیت بیشتری به درخواست ها 
و مطالبات قانونی این قشر توجه کنند.

وی، وظیفه و رسالت اصلی کانون ها 
و تشــکالت بازنشســتگی را پیگیری 
مجدانه و قانون مدارانه مسائل و مشکالت 
بازنشستگان و مستمری بگیران دانست 
و گفت: بــا تمام تــوان و با اســتفاده از 
همه ظرفیت های موجود در راســتای 
حفظ و صیانت از حقوق بازنشســتگان 

و مستمری بگیران ثابت قدم هستیم.

در انتظار نشست با مخبر هستیم
»علی دهقان کیا«، رئیس کانون بازنشستگان 
کارگری تهران، که در نشست کمیسیون اجتماعی 
حضور داشته، در این رابطه می گوید: در این جلسه، 
نمایندگان مجلس با مطالبات بازنشســتگان 
همراهی داشتند. آنها نیز خواستار اجرای قانون 
و تصویب پیشــنهاد تامین اجتماعی هستند. 
نمایندگان قبول دارند که باید مصوبه سازمان که 
براساس مصوبات مزدی شورای عالی کار تنظیم و 

به دولت ارسال شده، بدون تغییر اجرا شود.
وی افزود: قرار بود عصر روز یکشنبه نشست دیگری 
با »محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور داشته باشیم 
که این نشســت به وقت دیگری موکول شد. از آنجا که 
رئیس جمهور به موضوع ورود کرده و دستور بررسی مجدد 
موضوع را داده، امیدواریم در تصمیم دولت بازنگری شود. 
نمایندگان مجلس هم منتظر نتیجه این نشست هستند 
که اگر به نتیجه نرسد، از نظر قانونی ورود کنند.به گفته 
دهقان کیا، ورود رئیس جمهور به مساله افزایش مستمری 
بازنشستگان امیدوارکننده است و انتظار این است که 
قانون به درستی اجرا شده و حقوق مزدی بازنشستگان 
استیفا شود.او ادامه داد: تنها خواسته ما اجرای ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی است. توقع داریم پیشنهاد تامین 
اجتماعی که طبق مصوبه مزدی شورای عالی کار است، 
اجرا شود. بازنشستگان حداقل بگیر و سایر سطوح باید 
مشمول افزایش مزدی شورای عالی کار شوند که اگر غیر 
از این باشد، سنگ بنای بی قانونی و بدعت گذاشته می شود 
و بعد از این هر دولتی بیاید، می خواهد خودسرانه برای 
مستمری بازنشستگان تصمیم سازی کند. به این شکل 
باشد حقوق مزدی و معیشتی بازنشستگان به حاشیه 
می رود.رئیس کانون بازنشستگان تهران در پایان اضافه 
کرد: منتظر برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهور 
هستیم. امیدواریم این جلسه نتایج مثبت داشته باشد و 

بازنشستگان از نگرانی نجات یابند.

 بازنشستگان تامین اجتماعی 
بسته های ویژه دریافت می کنند

با این حال جمع بندی عبدالملکی از جلسه با 
بازنشستگان و نمایندگان مجلس، چیز دیگری 
بوده است. وزیر رفاه پس از برگزاری این نشست، 
گفت: خبر خوب این است که برای حدود ۷0درصد 
از بازنشســتگان تأمین اجتماعی رشد بیش از 
5۷درصدی حقوق را داریم یعنی فردی که حقوق 
۳ میلیون و ۷00هزار تومانــی دریافت می  کرد، 
بین 5.5میلیون تا شش میلیون تومان براساس 
تعداد عائله مندی افزایش حقوق خواهد داشت 
و برای سایر سطوح تا حداقل حقوق 10 میلیون 
تومان 10درصد به عالوه ۶00هزار تومان افزایش 
خواهیم داشــت و در مجموع بیش از ۲0درصد 
افزایش خواهد یافت و چون ایــن عدد ۶50هزار 
تومان به صورت ثابت با 10درصد جمع می شود، 
به صورت پلکانی پایین خواهد رفت.وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی افزود: قدرت خرید ۷0درصد 
کارگران حداقل بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش 
از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.عبدالملکی 
یادآور شد: هیأت امنای تأمین اجتماعی هم حسب 
تصمیمی که دولت اتخاذ کرده، رفاهیات و سایر 
مواردی که می تواند برای بهبهود وضعیت معیشتی 
بازنشستگان مدنظر قرار گیرد، مصوب و اعالم خواهد 
کرد.وی در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش حقوق 
بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده، بدون 
اشاره به افزایش حقوق 10درصدی سایر سطوح 
مزدی بازنشســتگان گفت: جامعه اصلی تحت 
پوشش تأمین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش 

حقوق داشته اند.
وی همچنین افزود: با دستور رئیس جمهور 
بازنشســتگان تامین اجتماعی، بسته های ویژه 
دریافت می کنند. حجت عبدالملکی ادامه داد: با 
توجه به دستور رئیس جمهور نسبت به دغدغه 
برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی، مقرر شد 
بسته های ویژه در قالب های مختلف که جزئیات 
آن به اطالع می رسد برای آنها در نظر گرفته شود. 
معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزانی که دریافتی 
آنها حداقل است از اولویت های  دولت مردمی است.

کعب عمیر: دولت ماده ۹ 
قانون ساختار نظام جامع رفاه 

و تأمین اجتماعی مبنی بر 
عدالت بیمه ای را نقض کرده 
و در اقدامی عجیب تر شاهد 
حذف ماده ۷۷ قانون تأمین 

اجتماعی هستیم که موضوع 
آن افزایش سایر سطوح 

مستمری بگیران است

اسماعیلی: اگر تشخیص 
هیات تطبیق این باشد که 

مصوبه دولت درباره حقوق 
بازنشستگان با قانون 

مغایرت دارد، با استفاده 
از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون 
اساسی این موضوع برای 

تجدیدنظر به رئیس جمهور 
اعالم خواهد شد
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رئیس کانون شوراهای کار استان گلستان:
 برخی مدیران، کارگران را 
وارد جنگ فرسایشی می کنند

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان 
گلستان گفت: برخی از مدیران، مدیران عامل و پیمانکاران با 
روش های ضدکارگری، کارگران را از نظر روانی وارد جنگ 

فرسایشی می کنند.
روح اهلل تجری در گفت وگو با ایســنا با اشاره به حادثه 
ضرب و شتم کارگر شــهرداری علی آبادکتول گفت: هر 
چقدر شرایط، نوع کار و برخورد رفتاری با کارگران سخت تر 
باشد به دنبال آن تاثیرات آسیب زاتری بر سالمت جسمی و 
روحی آنان خواهد داشت که متاسفانه نتیجه آن به حوادث 
تلخی مانند خودسوزی کارگر دخانیات استان می انجامد 
یا کارگر شهرداری علی آبادکتول که به خاطر احقاق حقوق 

خود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
وی با بیــان اینکه مدیران و پیمانــکاران باید حقوق 
کارگران را به موقع پرداخت کنند نه اینکه چند ماه تاخیر در 
پرداخت حقوق باشد، خاطرنشان کرد: اگر حقوق کارگران 
به موقع پرداخت می شد شاهد چنین اتفاقی در شهرداری 
علی آبادکتول نبودیم.تجری اضافه کرد: اگر در مجموعه 
شــهرداری، پیمانکاران و نیروهای خدماتی شهرداری 
علی آبادکتول، شورای اســالمی کار وجود داشت دیگر 
کارگر مجبور نبود خودش به دنبال حق و حقوقش برود 

بلکه نماینده های آنها پیگیر امور و طلب آنها می شدند.
    

موسوی:
طرح نسخه  الکترونیک تأمین  

اجتماعی به زودی تکمیل می شود
مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: در زمینه نســخه 
الکترونیک با وجود پیشرفت قابل مالحظه، هنوز با نقطه 

مطلوب فاصله داریم و باید به سرعت  تکمیل شود.
به گزارش »توسعه ایرانی«، میرهاشم موسوی در جلسه 
بررسی وضعیت نسخه الکترونیک اظهار کرد: برای پیشبرد 
طرح نسخه الکترونیک، مدیران و همکاران بخش های 
مختلف تأمین اجتماعی متقبل زحمات فراوانی شده اند اما 
هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید به سرعت روند ارتقا 
و تکمیل این طرح طی شود و در آینده نزدیک تمامی نسخ 
در بستر سامانه الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.موسوی 
افزود: توجه به نظرات و دیدگاه های مدیران استانی برای 
رفع مشکالت و ارتقای سامانه نسخه الکترونیک ضروری 
است و مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطالعات باید با 
مدیران و کارشناسان استان ها ارتباط مداوم داشته باشند 
و در صورت نیاز، با حضور در استان ها یا دعوت از مدیران 
استانی به ارزیابی دقیق وضعیت سامانه نسخه الکترونیک 

بپردازند و ایرادات احتمالی را برطرف کنند.
    

مرکز اطالعات راهبردی وزارت کار:
85درصد شاغالن، در بخش 
خصوصی مشغول کار هستند

نتایج یک پژوهش از بررسی وضعیت شغلی شاغالن 
کشور در سال 1۳۹۹ نشان می دهد که بیش از ۸5درصد 
افراد در بخش خصوصی و حدود 15درصد در بخش عمومی 
مشغول کار بوده اند. بیشترین سهم در بین حقوق بگیران 

بخش خصوصی نیز به کارکنان مشاغل ساده تعلق دارد.
به گزارش ایسنا، افراد شاغل به طور عمده شامل دو گروه 
مزد و حقوق بگیران و خوداشــتغاالن می شوند. کارکنان 
فامیلی بدون مزد و افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از 
اعضای خانوار خود که نسبت فامیلی با او دارند، کار می کنند 
نیز شــاغل به شــمار می آیند. منظور از گروه های عمده 
شاغلی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در هفته مرجع در 
آنها کار می کنند. تمام مشاغل موجود در کشور با توجه به 
طبقه بندی بین المللی مشاغل در 10 گروه عمده طبقه بندی 
شده است. منظور از مزد و حقوق بگیر، حقوق بگیر بخش 
خصوصی، تعاونی و عمومی است که مزد و حقوق بگیر بخش 
خصوصی شامل )کارفرما، کارکن مستقل، حقوق بگیر 
بخش خصوصی و کارکن فامیلی بدون مزد( و بخش عمومی 

شامل )مزد و حقوق بگیران بخش عمومی( است.
به موجب گزارش مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۸5.1درصد شــاغالن 
15 ساله و بیشتر کشور در بخش خصوصی و 14.۹درصد 
در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند. بیشترین 
فعالیت اقتصــادی حقوق بگیران بخــش خصوصی در 
سال 1۳۹۹، مربوط به فعالیت اقتصادی تولید صنعتی با 
۲۶.۹۹درصد بوده است. فعالیت اقتصادی »ساختمان« و 
»عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری 
و موتورسیکلت« به ترتیب با ۲۲.45درصد و 1۳.۸4درصد 

در رده های بعدی قرار دارند.
نتایج ایــن گــزارش همچنین نشــان می دهد که 
۲۸.۲درصد مزدبگیران بخش خصوصی به تفکیک گروه 
شغلی را کارکنان مشاغل ساده، ۲0.۸درصد را صنعتگران 
و کارکنان مشــاغل مرتبط و 1۳.۹درصــد را متصدیان 

ماشین آالت و دستگاه ها و مونتاژکاران تشکیل داده است.

اخبار کارگری
روایت متناقض مجلس و دولت از جلسه بررسی حقوق ۱40۱ بازنشستگان کارگری

ابطال مصوبه افزایش 10درصدی یا اعطای بسته های حمایتی


