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با پایان مذاکرات مزدی در نوزدهم 
اســفند ماه، تکلیف حقوق بخشی از 
مزدبگیران کارگری در ســال جدید، 
روشن شد. طبق بخشــنامه ابالغی از 
ســوی وزارت کار، حداقل دســتمزد 
کارگران شــاغل، ۵۷.۴درصد افزایش 
یافت و با احتســاب افزایــش مزایای 
مــزدی، کل دریافتــی یــک کارگر 
حداقل بگیر، مشــمول افزایش حدوداً 
۵۵درصدی شــد. با این حــال هنوز 
ماجرا برای بخشی دیگر از مزدبگیران 
کارگری یعنی کارگران بازنشســته به 

پایان نرسیده است.
در واقع حدود ۴میلیون نفر شامل 
مستمری بگیران اصلی، بازماندگان و 
ازکارافتادگان کلی و جزئی، در انتظار 
ابالغیــه مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعی برای افزایش مستمری ۱۴۰۱ 
هستند. هرچند براساس سنت معمول 
هر ســاله، پایان مذاکــرات مزدی در 
شــورای عالی کار، به معنای مشخص 
شــدن تکلیــف حداقل مســتمری 
بازنشستگان نیز هست اما قانون تامین 
اجتماعی، هیچ ممنوعیت و معذوریتی 
برای افزایش پایه مستمری یا مزایای 
جنبی بازنشستگان، بیشتر از مصوبات 
مزدی شــورای عالی کار تعریف نکرده 
اســت. دو ماده از این قانــون، ناظر بر 
افزایش مستمری ســاالنه است. ماده 
۱۱۱ می گوید »مستمری ازکارافتادگی 
کلی و و مستمری بازنشستگی و مجموع 
بازماندگان در هر حال نباید از حداقل 
مزد کارگر عادی کمتر باشــد« و ماده 
۹۶ که مهم ترین بند قانونی در ارتباط 
با تعیین مستمری بازنشستگان است، 
به صراحت می گوید »سازمان مکلف 
اســت میزان کلیه مســتمری های 
بازنشســتگی، ازکارافتادگــی کلی و 
مجموع مســتمری های بازماندگان را 
در فواصل زمانی که حداکثر از ســالی 
یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش 
هزینه های زندگی بــا تصویب هیات 

وزیران به همان نسبت افزایش دهد«.

عبارت »به همان نسبت« در متن 
ماده ۹۶، به همراه عبارت »مکلف است« 
کــه در ابتدای این مــاده قانونی آمده، 
معنایی جز الزام به افزایش مســتمری 
ساالنه به اندازه میزان افزایش هزینه های 
زندگی ندارد. در واقــع، هیات وزیران 
و مدیرعامل ســازمان باید مستمری 
همه مستمری بگیران سازمان ازجمله 
ازکارافتادگان و بازماندگان را به اندازه 
افزایش ریالــی هزینه های زندگی، هر 
ســال افزایش دهند. بنابراین تردیدی 
نیســت که جــدا از مصوبــات مزدی 
شــورای عالی کار و بندهای یک و دو 
ماده ۴۱ قانون کار، مناســبات افزایش 
مستمری بازنشستگان کارگری باید تابع 
محاسبات سبد معیشت خانوار باشد. این 
در حالی ست که براساس تمام الگوهای 
موجود و برآیندهای محاسباتی، سبد 
معیشــت خانوارهای بازنشستگان به 
نسبت شاغالن پرهزینه تر است چراکه 
خانواده یک بازنشسته معموالً بسیط تر 
از خانواده یک شــاغل است. شاغالن 
بسیاری مجرد، فاقد فرزند یا نهایتاً والد 
یک فرزند هستند اما اکثریت قریب به 
اتفاِق بازنشســتگان، متاهل هستند. 
همچنیــن تعــداد اوالد تحت تکفل 
مستقیم و غیرمستقیم آنها زیاد است. 
بازنشســتگان معموالً خرج فرزندان 
مجرد یا متاهل بیکار خود را می دهند و 
گاهی باید سرپرستی نوه ها را نیز برعهده 
بگیرند. بنابراین محاسبات واقعی سبد 
معیشت خانواده های بازنشسته باید به 
عددی بزرگتر از سبد معیشت کارگران 

شاغل بیانجامد.

در بهمن ماه ۱۴۰۰، سبد معیشت 
بــرای خانوارهای کارگری کشــور با 
احتساب بعد ۳.۳ برای خانوار متوسط، 
۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان نرخ گذاری 
شــد. اگر یک خانواده بازنشسته را در 
کمترین حالت ۴ نفر در نظر بگیریم و 
همان سبد معیشت شــورای عالی کار 
را با تمام همه محدودیت ها و مولفه های 
غیرواقعی که دارد، مبنا قــرار دهیم، 
کمینه هزینه های خانوار بازنشسته با 
یک نسبت گیری ســاده، ۱۰میلیون و 
۸۸۰هزار تومان می شود. به این ترتیب، 
کمینه هزینه های زندگی یک خانواده 
بازنشسته متوســط، کمتر از این رقم 
نیست در حالی که مستمری حداقلی 
بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ با احتساب 
تمام مزایای جنبی، حدود ۴میلیون و 
۱۰۰هزار تومان بوده اســت. پس اگر 
یک نسبت گیری ساده به عمل بیاوریم، 
درمی یابیم که جهش ۱۰۰درصدی در 
مستمری بازنشستگان نیز نمی تواند 
تامین کننده هزینه های حداقلی زندگی 

باشد.
بــه گفتــه »محمدعلــی براتی« 
بازنشسته حداقل بگیر، هیات وزیران 
و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
نباید در محدوده افزایش ۵۷.۴درصدی 
حداقل مزد مصوب شــورای عالی کار، 
توقف کنند و باید حداقل مســتمری 
بازنشستگان را بیشتر از افزایش حداقل 

مزد شاغالن افزایش دهند.
 اهمیت مزایای جنبی 
و رفع تبعیض در شمول

در عین حال که عــدد افزایش پایه 
مستمری برای حداقل بگیران بازنشسته 
اهمیت پایه ای و اساسی دارد، چند نکته 
مهم دیگــر نیز در مناســبات افزایش 
مستمری سالیانه حائز اهمیت است؛ 
اول، لزوم افزایــش تمام مزایای جانبی 
به اندازه افزایش پایه مستمری و البته 
شمول آن به تمام مســتمری بگیران 

بدون هیچ استثنایی.
»علی اکبر عیوضــی« عضو کانون 
کارگران بازنشسته تهران در این رابطه 
می گوید: اگر می خواهند قدرت خرید 

بازنشستگان را حفظ کنند و مانع از ایجاد 
فاصله مزدی میان کارگران شــاغل و 
بازنشسته شوند، باید همه مزایای جنبی 
بازنشستگان را افزایش دهند، افزایشی 
الاقل به میزان افزایش پایه مستمری 
بنابراین نباید تنها پایه مســتمری را 
افزایش دهند و بایــد مزایای جنبی به 

همان میزان یا بیشتر زیاد شود.
مســاله دیگر البته، شمول مزایای 
جنبی به مســتمری بگیران است. در 
اردیبهشــت ۱۴۰۰، مزایــای جنبی 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
مشمول متناسب ســازی قرار گرفت و 
بر این اساس، کمک به تامین معیشت 
مســتمری بگیران که پس از افزایش 
ســالیانه در ســال قبل به ۱۲۰هزار 
تومان رسیده بود، با متناسب سازی به 
مبلغ ۲۰۰هزار تومــان افزایش یافت. 
همچنین کمک هزینه مسکن از ۷۰هزار 
تومان به ۱۵۰هزار تومان، کمک هزینه 
عائله مندی از ۸۸هــزار و ۵۱ تومان به 
۳۷۰هزار و ۲۷۱ تومان و کمک هزینه 
اوالد از ۱۷هزار و ۷۸۲ تومان به ۹۵هزار 

و ۹۹۶ تومان رسید.
این چهار مولفه مــزدی باید برای 
سال ۱۴۰۱ هم اندازه و همپای افزایش 
پایه مستمری زیاد شود اما مساله این 
اســت که این مولفه ها، همه شــمول 
نیستند. مثالً حق مسکن و بن خواربار به 
مستمری بگیران ازکارافتاده یا معمولی 
زیر ۲۰ سال ســابقه تعلق نمی گیرد و 
برای دریافت آن باید الاقل ۲۰ ســال 
سابقه بیمه داشــت. از آن مهمتر، عدم 
تعلق مزایای حق اوالد و حق عائله مندی 
به زنان بازنشسته است. در حالت کلی 
حق اوالد و عائله مندی به زنان بازنشسته 
تامین اجتماعی تعلق نمی گیرد، مگر 
اینکه طبق شرایط خاص که در قانون 
تامین اجتماعی آمده زن سرپرســت 
فرزندان بوده و فرزندان تحت تکفل او 
باشــند که در آن صورت نیز فقط حق 
اوالد تعلق می گیرد. این در حالی ست که 
امروزه زنان بسیاری نقش نان آور اصلی 
خانه را دارند و وظیفه تامین هزینه های 
اصلی زندگی برعهده آنهاست. با دو نفر 

از این زنان، در ارتباط با شرایط مستمری 
و دریافت مزایای مزدی صحبت کردیم.

»پروین« زنی مطلقه و بازنشســته 
ســازمان تامیــن اجتماعی اســت. او 
می گوید: طالق گرفتم و دو فرزند دختر 
تحت تکفل من هستند و حضانت آنها را 
قانونی برعهده گرفته ام اما حق اوالد به من 
تعلق نمی گیرد. این در حالی ست که تنها 
منبع تامین هزینه های زندگی ما، همین 
مستمری حداقلی من اســت. در واقع 
وارونه عمل می کنند. یک زن بازنشسته 
با داشــتن چند فرزند، آسیب پذیرتر از 
مردان است و کمتر امکان اشتغال مجدد 
در دوران بازنشستگی دارد. به جای اینکه 
بیشتر به امثال ما زنان سرپرست خانوار 
و نان آور برســند، ما را از مزایای مزدی 

محروم می کنند.
»مریم« زنی هم که بــه تنهایی بار 
زندگی را بر دوش می کشد، از مختصات 
مستمری ماهانه خود شکایت دارد: »چرا 
بازنشســته زن که خودسرپرست هم 
هست باید از حق عائله مندی که در سال 
۱۴۰۰ با متناسب سازی افزایش خوبی 
داشت، محروم باشد. آیا این بی عدالتی 

نیست؟«
به این ترتیب، افزایش مزایای مزدی 
بازنشستگان حداقل به اندازه افزایش 
پایه مستمری اهمیت بســیار دارد و 
مســاله دوم، لزوم بازنگری در شمول 
این مزایای جنبی است. این مزایا باید 
به ازکارافتادگان و زنان بازنشسته اصلی 
تعلق بگیرد. در تقلیل یافته ترین حالت، 
حتی شرط تکفل فرزندان برای شمول 
مزایایی مثل حق اوالد، شــرط ثابت و 
الیتغیری نیست. شاید در گذر زمان با 
تغییر مناســبات زندگی مثل طالق یا 
فوت نان آور اصلی، یک زن به سرپرست 
اصلی خانوار بدل شود. آیا امکان بازنگری 

در شروط مزدی فراهم است؟
مساله بعدی، افزایش مستمری برای 
سایر سطوح مســتمری بگیران است. 
معادالت اکچوئری و بیمه ای به سادگی 
معادالت مزدی کارگران شاغل نیست. 
برای کارگران شــاغل می توان با یک 
درصد توافقی سه جانبه، میزان افزایش 
سایر ســطوح مزدی را تعیین کرد اما 
برای بازنشستگان، حقوق دریافتی در 
زمان بازنشستگی، باید براساس آورده 
زمان اشتغال تعیین شود. کارگری که 
۳۰ساِل تمام کار تخصصی انجام داده 
و حق بیمه باالیی به سازمان پرداخته 
باید در زمان بازنشســتگی مستمری 
باالیی دریافت کند و مناسبات تعیین 
مستمری برای سایر ســطوح نباید به 

ســمت حداقل بگیرســازی منحرف 
شــود، همان اتفاقی که متاســفانه در 
چند سال اخیر رخ داده و سایر سطوح 
مســتمری بگیران را به حداقل بگیران 

نزدیک کرده است.
»سیداحمد حسینی«، فعال صنفی 
بازنشســتگان در این رابطه می گوید: 
»افزایش حقوق مستمری بگیران تامین 
اجتماعی بسته به میزان بیمه پردازی 
است اما در چند سال گذشته همیشه 
بعد از اتمام مذاکرات مزدی شورای عالی 
کار و زمانی که افزایش حداقل حقوق 
کارگران مشخص می شود، برای سایر 
سطوح هم رقمی مشخص می کنند اما 
ایراد کار اینجاســت که بعد از گذشت 
چند سال، حداقل بگیران و سایر سطوح 
در یــک ردیف حقوق قــرار می گیرند 
و دیگــر نقش میزان بیمه پــردازی به 
خودی خود از بین خواهد رفت. ســال 
۱۳۹۹ افزایش حداقل بگیران ۲۶درصد 
وســایر ســطوح ۱۵درصد مشخص 
شد. امســال نیز برای حداقل بگیران 
۵۷.۴درصــد و برای ســایر ســطوح 
۳۸درصد به اضافه ۵۱۵هزار تومان در 
ماه در نظر گرفته اند که امیدواریم این 
اعداد را همین طوری بــدون تغییر به 
بازنشستگان تسری ندهند چراکه اگر 
به همین شیوه در سال های آینده پیش 
برویم، حداقل بگیران و سایر سطوح در 
یک ردیف حقوق قرار خواهند گرفت و 
اینجاست که دیگر به خودی خود میزان 
آورده در سازمان خاصیت خودش را از 
دســت خواهد داد. این موضوع مهمی 
است که نه در شــورای عالی کار مورد 
توجه قرار می گیرد و نه کارشناســان و 
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 
به آن توجه کافی نشــان می دهند. کم 
شــدن فاصله مزدی با حداقل بگیران، 
یک ظلم آشکار در حق مستمری بگیران 
سایر سطوح اســت که سال ها سخت 
کار کرده اند و حق بیمه باال به سازمان 
پرداخته اند. این عدالت نیست که حاال 
در دوران بازنشســتگی، حداقل بگیر 

شوند«.
با این اوصاف، در تعیین مستمری 
۱۴۰۱ بازنشســتگان کارگری باید به 
چند نکته اساسی توجه شود. اول لزوم 
اجــرای دقیق و بدون تنــازل ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی و توجه به سبد 
معیشت خانواده های بازنشسته. دوم 
مساله افزایش مزایای مزدی و بازنگری 
در شمول آنها برای رفع هر نوع تبعیض 
و در نهایت، توجه به معادالت اکچوئری 
در تعیین حقوق مستمری بگیران سایر 
سطوح، همان افرادی که براساس آورده 
بیمه پردازی زمان اشتغال، حق دریافت 
مستمری بیشتر از حداقلی دارند و باید 
نسبت چندبرابری مستمری آنها نسبت 
به حداقل بگیران حفظ شود یعنی اگر در 
سال اول بازنشستگی، سه برابر حداقل 
مســتمری حقوق می گرفته اند، این 
نسبت باید در سال های بعد همچنان 

برقرار بماند و تغییر نکند.
داده های رسمی صندوق ها نشان 
می دهد در ســال ۱۴۰۰، متوســط 
مستمری ماهانه بازنشستگان کشوری 
۷.۱ میلیــون تومان بوده و متوســط 
مستمری بازنشستگان کارگری تنها ۴.۱ 
میلیون تومان. بدون هیچ تردیدی، برای 
خروج بازنشستگان کارگری از زیر خط 
فقر و رفع تبعیض مزدی، باید مناسبات 
تعیین مستمری ساالنه بازنشستگان 

کارگری اصالح شود.

بازنشستگان کارگری خواستار افزایش عادالنه مستمری هستند

لزوم توقف  پروژه»حداقل بگیرسازی« در کشور

خبر

یک فعال کارگــری، کنترل تــورم و حفظ 
امنیت شــغلی کارگران را از اولویت های سال 

۱۴۰۱ دانست.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
موضوع امنیت شغلی یکی از دغدغه های مهمی 
است که جامعه کارگری همواره آن را داشته و از 
دولت های مختلف مطالبه کرده است. در دهه 
۷۰ بحث امنیت شغلی کارگران دچار تزلزل شد 
و به موجب دادنامه ۱۷۹ گفته شد که در کارهای 
مستمر هم می توان قرارداد موقت با نیروی کار 
بست لذا بحث قراردادها و امنیت شغلی نیروهای 

کار از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی کنترل و مهار تورم را از دیگر اولویت های 
ســال جدید عنوان کرد و با اشــاره به افزایش 
۵۷درصدی دســتمزد کارگران گفت: جامعه 
کارگری و بازنشســته در ســال گذشته تورم 
شــدیدی را تجربه کردند و معیشت کارگران 
سخت شد. رئیس جمهور تاکید دارد که جلوی 
افزایش قیمت ها گرفته شــود که امیدواریم در 
سال جاری کنترل تورم به خصوص روی اقالم 
خوراکی اتفاق بیفتد و کارگران از مزایای افزایش 

حقوق بهره مند شوند.

این فعال کارگری اظهار کرد: اگر واقع بینانه 
نگاه کنیم، دســتمزد خوبی نسبت به سال های 
گذشــته برای کارگران تصویب شد ولی از نظر 
تاثیرگذاری، نسبت به ســال های گذشته تورم 
۴۱درصدی را که اکنون شاهد هستیم، نداشتیم. 
درست است که دستمزد ۱۴۰۱ نسبت به تمام 
افزایش هایی که در چند سال اخیر صورت گرفته، 
بیشتر بوده ولی باید بپذیریم که تورم فعلی نیز 
بیشتر از ســال های گذشــته بوده، بنابر این با 
احتساب این موضوع اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی ادامه داد: عده ای افزایش ۵۷درصدی را 

بزرگ نمایی می کنند تا بگویند وضع کارگران 
بهتر شده، در صورتی که نسبت به تورمی که به 
خانوارهای کارگری خصوصا در سال های اخیر 

وارد شده رقم قابل توجهی نیست.
چمنی خاطرنشــان کرد: برخــی معتقدند 
هدف از افزایش ۵۷درصدی دستمزد تصویب 
باالتر از نرخ تورم نبوده بلکه حذف ارز ترجیحی 
بوده که انتظار داریم تصمیم گیری در این زمینه 
منطقی و با نگاه به معیشت خانوارهای کم درآمد 
و محروم کارگری باشــد چراکه اگر این تورم در 
بحث خوراکی ها اتفاق بیفتــد، افزایش حقوق 

تأثیرگذاری خود را بر معیشــت خانوار از دست 
می دهد.

به گفته این فعال حوزه کار، اگر بتوانیم تورم را 
از روزهای آغاز سال کنترل کنیم و ظرف سه سال 
آینده با این شیوه پیش برویم، به تدریج فاصله ای 
که بین دستمزد و معیشت کارگران ایجاد شده 

پر خواهد شد.

یک فعال کارگری:

کنترل تورم و امنیت شغلی مهمترین اولویت های ۱۴۰۱ باشد

هیات وزیران و مدیرعامل 
تامین اجتماعی نباید 

در محدوده افزایش 
۵۷.۴درصدی حداقل مزد 

مصوب شورای عالی کار، 
توقف کنند و باید حداقل 

مستمری بازنشستگان را 
بیشتر از افزایش حداقل 

مزد شاغالن افزایش دهند

داده های رسمی صندوق ها 
نشان می دهد در سال 

۱۴۰۰، متوسط مستمری 
ماهانه بازنشستگان 

کشوری ۷.۱ میلیون تومان 
بوده و متوسط مستمری 

بازنشستگان کارگری تنها 
۴.۱ میلیون تومان
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نسرین هزاره مقدم

 دوهزار واحد راکد یا نیمه راکد
 در مناطق روستایی احیا می شوند

معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم کشور 
گفت: ۲۰۰۰ واحد راکــد یا نیمه راکــد در مناطق 

روستایی و محروم در سال ۱۴۰۱ احیا می شود.
به گزارش فارس،  امیرحسین مدنی گفت: یکی از 
مباحث مهم در حوزه تولید، احیای واحدهای راکد یا 
تعطیل است. این واحدها بخشی از ظرفیت موجود یا 
کل ظرفیتشان تعطیل شده اما قابل احیا بوده و قابلیت 
رشــد دارند. به همین منظور احیای واحدهای راکد 
مربوط به نواحی محروم و مناطق صنعتی روستایی 
در اولویت قرار دارد و براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای ســال ۱۴۰۱، احیــای ۲۰۰۰ واحد در 
مناطق روستایی و مناطق محروم کشور در نظر گرفته 

شده است.
    

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
 افزایش حقوق کارگران

 کمک به تولید است
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش 
حقوق کارگران را در راستای حمایت از تولید عنوان کرد 
و گفت: برای بهبود اشتغال کشور و جلوگیری از تعدیل 

نیرو باید از کارفرما با تسهیالت کم بهره حمایت کرد.
ســیدکریم حســینی در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکه ریشــه کنی فقر مطلق مورد تاکید و پیگیری 
دولت سیزدهم اســت، گفت: مقایسه میزان افزایش 
تورم با افزایش حقوق و دستمزدها نمایانگر مشکالت 

معیشتی اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار است.
وی ادامه داد: بدون در نظــر گرفتن دخل و خرج 
کشــور نمی توان مصوبات خاصی را برای ریشه کن 
کردن فقر مطلق در جامعه اجرایی کرد. محدودیت های 
بودجه ای سال های گذشــته، یکی از دالیل مهم در 

پابرجا بودن فقر مطلق در جامعه است.

حسینی با بیان اینکه کسری بودجه عامل افزایش 
تورم و فشار بر اقشار ضعیف جامعه است، گفت: مجلس 
در بررسی الیحه بودجه تالش کرده بندها و مصوبات 
تورم زا را حذف کند، دولت هم این موضوع را مدنظر 

قرار داده و کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش داد.
وی با اشــاره به افزایش حقوق کارگران به میزان 
۵۷.۵درصد، عنوان کرد: تامیــن منابع این افزایش 
حقوق برعهده کارفرماســت که بیشــتر کارفرماها 
صاحبان کارخانه های تولیدی خرد بوده و از سرمایه 
زیادی هم برخوردار نیســتند. برهمین اساس باید 
پرداخت تسهیالت کم بهره برای کارفرما در نظر گرفته 
شود تا تولید آسیب نبیند و نیروی کار هم تعدیل نشود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: 
با توجه به نرخ تورمی که در کشور وجود دارد، افزایش 
حقوق کارگران می تواند به حل مشکالت معیشتی این 
بخش از جامعه کمک کرده و ســبب تسریع در روند 

فقرزدایی شود.
    

ازسوی مقام ذی ربط وزارتخانه تشریح شد؛
 اقدامات اجرایی وزارت کار 

درراستای تولید دانش بنیان و اشتغال
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اقدامات اجرایی برای تولید دانش بنیان و اشتغال در 
ماه های گذشته و برنامه های این وزارت در سال جاری 

را تشریح کرد.
محمود کریمی در گفت وگو بــا مهر با بیان اینکه 
در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ از زیست بوم ملی اشتغال با 
حضور رئیس جمهور رونمایی کردیم، گفت: اگر تولید 
اولویت نباشد اشتغال هم رخ نمی دهد یا اگر اشتغالی 

ایجاد شود، پایدار نخواهد بود.
وی اظهار داشــت: متغیر تولیــد می تواند هم بر 
شاخص رکود و هم بر بیکاری فائق آید. از این روست که 
تولید را اکسیر می نامیم چون هر دو جنبه اشتغال و هم 

خروج از رکود را دربرمی گیرد.
معاون وزیر کار تأکید کرد: صدور مجوز ۵۰۰ شغل 
خانگی را در دوره چند ماهه دولت سیزدهم آنی کردیم 
که شامل دو سوم مشاغل خانگی است. مجوز یک سوم 
دیگر نیز سه روزه صادر می شــود. به این معنا که اگر 
کارشناسان ظرف سه روز کاری درخواست صدور مجوز 
مشاغل خانگی را بررســی نکنند، متقاضی می تواند 

مجوز خود را اخذ کند.
وی ادامه داد: بــا این کار ســرعت فرآیند صدور 
مجوز کســب و کار ۳۰ برابر شــد. همچنین سامانه 
جســت وجوی شــغل را رونمایی کردیم که قریب 
به ۲۰۰هزار شغل در ســامانه بارگذاری شده است. 
متقاضیان می توانند در این سامانه به عنوان کارفرما 

و یا کارجو، پروفایل خود را تکمیل کنند.

اخبار کارگری


