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افزایش ۵۲درصدی حقوق 
مستمری بگیران روستایی و عشایر

همزمــان بــا اجرایی 
شدن طرح همسان سازی 
مســتمری ها در صندوق 
بیمه اجتماعی روستاییان 
و عشایر، حقوق این اقشار 

۵۲درصد افزایــش یافت. مدیرعامــل صندوق 
بیمه اجتماعی روستاییان و عشــایر در ارتباط با 
همسان سازی مستمری تحت پوشش این صندوق 
گفت: با عملیاتی شــدن این طــرح و نیز افزایش 
سالیانه مستمری ها، به طور میانگین ۵۲درصد به 
حقوق مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی 
افزوده شده است. علی شــیرکانی افزود: بر مبنای 
همسان سازی اجرایی شده در صندوق، از این پس 
افرادی که در سطح درآمدی یکسان انتخابی خود 
طی سالیان متناوب مستمری بگیر شده اند، حقوقی 
معادل افرادی که امســال مستمری بگیر شده اند 
دریافت می کننــد. وی تاکید کــرد: مابه التفاوت 
مستمری بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی از 
ابتدای سال محاسبه و پرداخت خواهد شد. به گفته 
شیرکانی، افرادی که در ســنوات دور درصندوق 
مستمری بگیر شده اند، شاهد افزایش قابل توجهی 
در دریافتی های خود شــده اند و افــرادی که در 
سال های اخیر بازنشسته شده اند، میزان افزایش 

مستمری کمتری خواهند داشت.
    

متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
مشاغل سخت، اصالح می شود

مدیرعامــل تامیــن 
اجتماعی گفــت: اصالح 
قانــون متناسب ســازی 
حقوق بازنشستگان شاغل 
در مشاغل سخت با موافقت 

هیات امنا طی چند روز آینده اجرایی و حقوق آنها 
براساس اصالحیه جدید اعمال می شود.  به گزارش 
خبرگزاری مهر، مصطفی ساالری گفت: پیشنهادی 
را برای اصالح این قانون برای بازنشستگانی که در 
مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار بودند با نظر 
کانون های بازنشستگان سراسر کشور تنظیم کردیم 
که مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت و پس از آن 
به هیأت امنا ارسال شد. وی گفت: با موافقت هیأت 
امنای تأمین اجتماعی طی چند روز آینده مصوبه به 
دست ما می رسد و آن را برای بازنشستگان اجرایی 
خواهیم کرد طوری که حقوق این افراد از این پس 
براساس این اصالحیه پرداخت می شود. مدیرعامل 
تأمین اجتماعی در ادامه گفت: از خرداد ماه که بخش 
قابل توجهی از خدمات تأمین اجتماعی مانند تمدید 
دفترچه بیمه به صورت غیرحضوری شــد تا امروز 
۵۰میلیون بار مراجعه به شعب و کارگزاری ها کاهش 
پیدا کرده است. وی افزود: با اجرایی شدن هفت طرح 
۳۰۷۰ که از چند هفته گذشته اجرایی شد نزدیک 
به ۱۰ میلیون مراجعه به شعب کاهش پیدا کرد و با 
اجرای طرح امروز تعداد مراجعین ۱۲میلیون کاهش 

پیدا خواهد کرد. 
    

۱۲۹هزار بازنشسته واجد 
دریافت وام ضروری شدند

مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی صندوق 
بازنشستگی کشوری از مشــخص شدن نتایج 
ثبت نام اینترنتی وام ضروری ۱۰میلیون تومانی 
این صندوق خبر داد و گفت: ۱۲۹هزار و ۷۵۰ نفر 
واجد شرایط دریافت این تســهیالت شدند. به 
گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، محمود 
مرتضایی فرد افزود: نتایج مرحله نخست ثبت نام 
وام ضروری که ۳۰ آبان ماه مهلت ثبت نام آنالین 
آن به اتمام رسیده بود، مشخص شده است. وی 
با بیان اینکه نتایج و اسامی واجدان شرایط از ۱۰ 
آذر ماه در سایت اصلی صندوق بازنشستگی قابل 
مشاهده است، گفت: اســامی واجدین شرایط 
در ســایت صندوق قرار گرفته و افراد می توانند 
با شــماره دفترکل بازنشســتگی، کــد ملی و 
شماره حســاب بانک صادرات که از آن حقوق 
بازنشستگی دریافت می کنند، نتایج اعالمی را 

مشاهده کنند. 
    

 مرگ نگهبان کارخانه 
بر اثر گازگرفتگی

یکشنبه شب )نهم آذر ماه( یک کارگر ۲۲ساله  
نگهبان شاغل در یکی از کارخانه های شهرک صنعتی 
نجف آباد اصفهان، هنگام استراحت، بر اثر انتشار گاز 
سمی در داخل اتاق نگهبانی جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، »محمدحســین باباکالنی« 
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد در این باره 
گفت: این فرد که در یک اتاقک در بسته در یکی از 
کارخانه های شهرک صنعتی شهرستان مشغول 
نگهبانی بود بر اثر تنفس گاز منواکسید کربن جان 

خود را از دست داد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

امســال آخرین باری ست که دولت 
روحانی قرار است الیحه بودجه تنظیم 
کند و به مجلس بفرستد. ظاهراً الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ که مدت هاســت تدوین 
آن در هیات دولت آغاز شده، قرار است 
پانزدهــم آذرماه به مجلس فرســتاده 
شود. سوال این است که آیا این بار دولت 
دوازدهــم در تدوین الیحــه بودجه به 
عنوان مهمترین سند تخصیص ساالنه 
اعتبارات دولتی، جانب اقشار فرودست 
و کم درآمد ازجمله کارگران شــاغل و 

بازنشسته را خواهد داشت؟
در لوایــح بودجه ســال های قبل 
ازجمله ۹۷ و ۹۸، مطالبــات کارگران 
به خوبی در متن تنظیمی دیده نشد و 
دســت کاری های نمایندگان مجالس 
وقت نیز نتوانست مشکالت و نارسایی ها 
را از بین بــرد. مهمترین ضعف در لوایح 
بودجه این دو سال البته از منظر کارگران 
و بازنشســتگان، عدم تعهد کافی برای 
پرداخت بدهی های دولت به ســازمان 
تامین اجتماعی، دیده نشــدن اعتبار 
برای اجــرای الزامات قانون اساســی 
ازجمله اصل ۲۹ و ۳۱ )تامین مسکن و 
ارائه درمان رایگان(، دیده نشدن اعتبار 
برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
کارگری و عــدم الزام بــه رعایت کف 
حقوق بازنشستگان برای بازنشستگان 
کارگری و البته کم بودن بودجه اعتبارات 
عمرانی که می تواند صرف کلید خوردن 
پروژه هــای جدیــد و کارآفرینی برای 

کارگران شود، بوده است.
با این همه گرچــه در لوایح بودجه 
۹۷ و ۹۸ اعتبار ۵۰هزار میلیارد تومانی 
برای پرداخت بدهی دولــت به تامین 
اجتماعی پیش بینی شــده بود اما در 
عمل در هیچ کدام از این دو سال، اعتبار 
پیش بینی شده به سازمان پرداخت نشد. 
از سوی دیگر، گرچه در الیحه بودجه ۹۸، 
کف حقوق بازنشستگان بدون استثنا، ۲ 
میلیون و ۸۰۰هزار تومان در نظر گرفته 

شد، بازنشستگان کارگری تا ماه ها قبل از 
اجرای متناسب سازی در مرداد ماه، از این 
کف حداقلی حقوق محروم ماندند. با این 
حساب، هم در تنظیم، تدوین و تصویب 
بودجه های ســاالنه، حقوق کارگران 
و بازنشســتگان نادیده گرفته شد )که 
گناه آن، هم برعهده دولت و هم برعهده 
مجلس است( و هم در زمان اجرا، الزامات 
پیش بینی شده به خوبی به اجرا درنیامد. 
اما امسال که آخرین سال دولت دوازدهم 
و همچنین آخرین سال از برنامه ششم 
توسعه اســت، کارگران و بازنشستگان 
توقع دارند دولت و مجلس در تنظیم و 
تصویب بودجه، بایدها و الزامات قانونی 

را در نظر بگیرند.
با این همه باید دانست که در شرایط 
فعلی، خواســته های کارگران شاغل و 
بازنشسته به خصوص بازنشستگان که 
سرنوشت بسیاری از مولفه های کلیدی 
معیشت آنها به بندهای بودجه ساالنه 
گره خورده، چیست و چگونه می توان 

این مطالبات را دسته بندی کرد؟
 پرداخت بدهی های دولت 

به تامین اجتماعی
اولین مطالبه کارگران و بازنشستگان، 
بدهی دولت به تامین اجتماعی و البته 
نحوه محاسبه و پرداخت این بدهی است. 
کارشناسان تامین اجتماعی و فعاالن 
صنفی بازنشســتگان معتقدند میزان 
بدهی دولت به سازمان بیش از ۳۲۰هزار 
میلیارد تومان اســت و این رقم تا پایان 
سال بدون تردید به ۳۴۰هزار میلیارد 
تومان خواهد رسید. بازنشستگان توقع 
دارند این بدهی به صورت نقد یا با قابلیت 
نقدشونده باال به سازمان پرداخت شود 
و در نحوه محاسبه این بدهی، براساس 
الزامات قانونی عمل شده و بهره مرکب 

در نظر گرفته شود.
»نصــراهلل دریابیگی« رئیس هیات 
مدیره کانون بازنشســتگان مازندران 
در این رابطه می گوید: دولت براســاس 
بند الف ماده ۱۲ برنامه توســعه ششم 
مکلف شده در طول این برنامه، در قالب 

بودجه های ســنواتی نسبت به تسویه 
بدهی حسابرسی شــده خود به تامین 
اجتماعی اقدام کنــد. بنابراین دولت 
باید سالیانه حداقل ۱۰درصد از بدهی 
پیشین خود به ســازمان را تسویه کند 
و مطالبه جدیدی برای ســازمان ایجاد 
نکند و همه تعهدات را در بودجه همان 
سال بپردازد اما متاسفانه دولت به این 

تعهدات پایبند نبوده است.
جدا از مساله پرداخت بدهی، نحوه 
محاسبه بدهی دولت به سازمان نیز یک 
چالش بزرگ است. به نظر می رسد دولت 
برخالف الزامات قانونــی و همچنین 
برخــالف رای اخیر دیــوان عدالت باز 
هم قصــد دارد در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
بدهی خود به ســازمان را با بهره ساده 

محاسبه کند.
»علی دهقان کیــا« رئیس کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی تهران که به 
نمایندگی از تشکل متبوع خود شکایت از 
دولت را در دیوان عدالت پیش برده و رایی 
به نفع بازنشستگان گرفته، در ارتباط با 
تخطی دولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۰ 
می گوید: دولت در بند و تبصره ۵ بودجه 
۱۴۰۰ باز هم به صورت غیرقانونی بدهی 
خود به سازمان را با بهره ساده محاسبه 
کرده و ما با این بند بودجه مخالفیم. در 
ماده ۷ قانون ســاختار نظام جامع رفاه 
و تامین اجتماعی آمــده که مطالبات 
ســازمان، صندوق های بازنشستگی و 
بیمه گرها از دولت باید بر مبنای ارزش 
واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت 
محاســبه و پرداخت شــود. این قانون 
هنوز پابرجا و جاری است. چطور دولت 
براساس همین قانون، مدیریت سازمان 
را قبضه کرده و کل ساختار سازمان را به 
صورت دولتی اداره می کند اما وقتی پای 
مطالبات سازمان می آید، الزامات همین 
قانون را به رسمیت نمی شناسد؟ عالوه 
بر این سند، در بررسی قانون بودجه ۹۹، 
نمایندگان وقت مجلس مصوب کردند 
که بدهی های ســازمان باید به نرخ روز 
محاسبه شود. عالوه بر این ما در دیوان 

عدالت رای به ابطال مصوبه شــانزدهم 
اردیبهشت سال ۹۷ دولت گرفتیم که 
در آن، ســود مرکب و برآورد ارزش روز 
از محاسبه بدهی حذف شده بود. حال 
نمی دانیم چــرا به رغم ایــن همه الزام 
قانونی، باز دولت اصرار به قانون گریزی 
دارد و می خواهد بدهی را با بهره ســاده 

محاسبه کند؟
دهقان  کیــا اضافه می کنــد: گویا 
دولتی هــا دیــواری کوتاه تــر از دیوار 
کارگران و بازنشستگان پیدا نکرده اند. 
تامین اجتماعی ۳ میلیون و ۵۰۰هزار 
بازنشسته و مستمری بگیر و ۱۱ میلیون 
و ۵۰۰هزار بیمه شده شاغل دارد. طبق 
آمار بیش از ۶۰درصد بازنشســتگان 
سازمان حداقل بگیر هستند. آیا سزاوار 
است که دولت پول این گروه کم درآمد را 

بردارد و جای دیگری هزینه کند؟
 تخصیص بودجه مجزا 

برای همسان سازی
گذشته از مساله بدهی های دولت، 
کارگران و بازنشستگان توقعات دیگری 
نیــز از الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ دارند؛ 
انتطاراتی که به تامین معاش، مسکن، 
درمان و زندگی شایســته طبقه کارگر 
بازمی گردد ازجمله تخصیص اعتبار مجزا 
و جداگانه برای اجرای همسان ســازی 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی. 
برای اجرای همسان سازی، الاقل ۵۴هزار 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
دریابیگی در ایــن رابطه می گوید: 

باید در الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ برای 
بازنشستگان کارگری بودجه مجزایی 
برای همسان ســازی اختصاص دهند. 
متاسفانه ما شاهد یک تبعیض آشکار 
در جامعه هستیم. یک بازنشسته که ۳۰ 
سال در یک کارخانه یا معدن کار کرده، 
امروز با ۲ میلیــون و ۸۰۰هزار تومان یا 
نهایتاً سه میلیون تومان نمی تواند زندگی 
را بگرداند. دولــت از بودجه بیت المال 
برای بازنشستگان کشوری و لشگری، 
همسان ســازی را انجــام داده اما برای 
تامین اجتماعی هیچ کاری نکرده است. 
همسان سازی بازنشستگان کارگری را 
با رد دیون دولت که آن هم فقط ســهام 
کارخانجات ورشکسته بوده، انجام دادند 
در حالی که برای سایر صندوق ها، پول 
نقد بابت اجرای همسان ســازی دادند. 
دولت باید در الیحه بودجه ۱۴۰۰ حقوق 
قانونی کارگران و بازنشستگان را در نظر 

بگیرد.
افزایش سهم اشتغال و عمران

مساله بعدی، بحث »ایجاد اشتغال« 
و اشتغالزایی است. دولت باید در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ ســهم کافی برای ایجاد 
اشــتغال نیروی کار در نظر بگیرد. اگر 
قرار باشــد بخش عمــده ای از بودجه 
ساالنه صرف پرداخت ها و هزینه های 
جاری دولت شود، دیگر اعتباری برای 
سازندگی و ایجاد اشتغال باقی نمی ماند.

دریابیگی در ایــن رابطه می گوید: 
بایــد ۷۰درصد بودجه، ســهم عمران 
و ۳۰درصــد بودجه جاری باشــد ولی 
برعکس اســت. دولت، بیشتر بودجه را 
صرف خود و زیرمجموعه هایش می کند. 
همواره پرداخت های هنگفت به نهادها، 
بنیادها و مدیران دولتی وجود دارد که 
این پول در این شرایط تحریم، می تواند 
صرف ســازندگی و ایجاد اشتغال برای 

جوانان بیکار کشور شود.
 لزوم توجه جدی 

به بیمه بیکاری بودجه
بحث »بیمه بیکاری« و حمایت دولت 
از صندوق بیکاری مهم و برجسته بود اما با 
آمدن کرونا و بیکاری حدود یک میلیون 
نفر از کارگران شاغل کشور، این بحث 
اهمیت بیشتری نسبت به همیشه پیدا 

کرده است.
رئیس کانون بازنشستگان کارگری 
مازنــدران در ایــن رابطــه می گوید: 
تعدیل ها، خصوصی سازی های گسترده 
و بی ثبــات کاری، نرخ رجــوع به بیمه 
بیکاری را در سالیان اخیر افزایش داده 
و کرونا هم مزید بر علت شده است. بیمه 
بیکاری حق مسلم هر کارگری است که 
ناخواسته و غیرارادی بیکار می شوند اما 
دولت برخالف الزامات قانون اساســی 
ازجمله اصل ۲۹ که بیمه بیکاری را حق 
شهروندی می داند، برای رفع مشکالت 
این گــروه از کارگران اقــدام درخوری 
صورت نداده اســت. به نظر می رسد با 
افزایش نرخ بیکاری، دولت باید در الیحه 
بودجه درصدی را برای بیمه بیکاری و 
مقرری بیکاری کارگران در نظر بگیرد 
که این ســهم دولت به سه درصد حق 

بیمه بیکاری که خود کارگران به حساب 
تامین اجتماعی واریز می کنند، افزوده 
شود. االن بسیاری از کارگران ماه هاست 
در صف بیمه بیکاری منتظر ایستاده اند 
اما نمی توانند مقــرری بگیرند. تامین 
اجتماعی هم توان پرداخت ندارد، پس 
دولت باید بودجــه جداگانه برای بیمه 
بیکاری لحاظ کند. این مساله در قانون 

اساسی نیز الزام شده است.
دریابیگی اضافه می کند: کارگرانی 
را می شناسم که شــش ماه است بیکار 
شده اند و نتوانســته اند مقرری بیکاری 
بگیرند. اینها دیگر پــول نان خالی هم 
ندارند. چوب خط نان نســیه اینها در 
نانوایی ها پر شــده و بهشان نان قرضی 

هم نمی دهند.
 درمان رایگان

 و تامین مسکن شایسته
درمــان کارگران و بازنشســتگان، 
معضــل دیگری اســت. وقتــی اصل 
۲۹ قانون اساســی و قانون الزام تامین 
اجتماعی تاکید دارد کــه صفر تا صد 
هزینه های درمان بیمه شدگان سازمان 
بایــد رایگان باشــد، چــرا کارگران و 
بازنشســتگان مجبور هستند بخش 
عمده ای از هزینه های درمان را از جیب 

بپردازند؟
دریابیگی در ارتباط با الزام به درمان 
رایگان و وظایف دولت می گوید: دولت 
باید عــددی را در الیحــه بودجه برای 
تامین درمان بازنشستگان و کارگران در 
نظر بگیرد. براساس قانون، باید »سرانه 
درمــان« کارگران و بازنشســتگان را 
بپردازد، پرداختی که ۴۰ ســال است 

دولت از زیر بار آن فرار کرده است.
مساله بعدی، تامین مسکن کارگری 
است که به اعتقاد دریابیگی، دولت باید 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه ای برای 

تامین مسکن کارگران در نطر بگیرد.
با ایــن حــال، ســهم نمایندگان 
مجلس در تدوین بودجه بســیار زیاد 
است. دهقان کیا خطاب به مجلسی ها 
می گوید: نمایندگانی که با شعار حمایت 
از مظلومان و فرودســتان آمده  اند، در 
بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۰ نشــان 
بدهند که چقدر به این شعار پایبندی 
دارند. الزم نیســت از جیب فقرا صرف 
فقرا کنند یا سراغ طرح های پوپولیستی 
یارانــه بروند. در تخصیــص اعتبارات 
ساالنه، حق کارگران و بازنشستگان را 

به آنها بپردازند.

مطالبات جدی کارگران و بازنشستگان کارگری از بودجه ۱۴۰۰

عمل به قانون، جایگزین طرح های عوام پسندانه شود

خبر

برخالف آنچه به نظر می رسد بیشــتر شاغالن برای تامین 
معاش و جبران هزینه های زندگی خود به مسافرکشــی روی 
می آورند، گزارش ها نشان می دهد که سال گذشته درصد بسیار 
کمی از افراد دوشغله در این بخش به عنوان شغل دوم فعالیت 

داشتند.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی توزیع سنی شاغالن 
دوشغله و بیشتر در فاصله سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ پرداخته 
که براساس آن، طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ گروه سنی ۳۰ تا 
۳۴ سال بیشترین سهم شاغالن تک شغله را به خود اختصاص 
داده اند در حالی که سال گذشــته این سهم متعلق به ۳۵ تا ۳۹ 
ساله ها بوده است. به رغم آنکه در سال ۱۳۹۶ گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ 
سال بیشترین شاغالن دوشغله و چندشغله را به خود اختصاص 
داده اند، در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پدیده شاغالن دوشغله و 

چندشغله در گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله بیشتر دیده شده است.
سال گذشــته مردان در رده ســنی ۴۰ تا ۴۴ ساله از سهم 
بیشتری در میان شاغالن مرد دوشغله و بیشتر برخوردار بودند 
در حالی که در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این سهم در مردان ۴۵ تا 
۴۹ ساله بیشتر بوده است. همچنین در حالی که در سال ۱۳۹۷ 
سهم زنان ۴۰ تا ۴۴ ساله از شاغالن دوشغله و چندشغله بیشتر 
بوده آمارها نشان می دهد که در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ میل 
به داشتن شغل دوم و بیشتر در گروه سنی زنان ۳۵ تا ۳۹ ساله 
بیشتر بوده و سهم بیشتری از شاغالن مذکور به این گروه سنی 
تعلق داشته است. به نظر می رسد که تمایل یا نیاز به داشتن شغل 

دوم در سنین پایین تر در حال افزایش است.
نکته دیگر اینکه طی ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ شاغالن 
بیسواد ۱۵ســال به باال تمایل بیشــتری به داشتن چندشغل 
داشتند که این اتفاق به دلیل وجود مشاغلی بوده که افراد بیسواد 

عمدتا در آنها اشتغال داشــته اند. گزارش مرکز آمار وزارت کار 
حاکی از آن است که طی ســال های مذکور، بیشترین سهم در 
میان شاغالن باسواد دوشغله و چندشغله به فارغ التحصیالن یا در 
حال تحصیالن مقاطع دکترای تخصصی یا فوق تخصصی تعلق 
دارد. شاغالن دارای تحصیالت دکترا عمدتا به واسطه مهارت و 
تحصیالت خود بیشتر امکان یافتن شغل را داشته و کارفرمایان 
نیز متقاضی این شاغالن هســتند و این افراد برای بهره مندی 
بیشــتر از تحصیالت خود تمایل به دوشغله و چندشغله شدن 
نشان می دهند ولی شاغالن با تحصیالت ابتدایی به دلیل اشتغال 
در مشاغل ساده تر که درآمد کمتری دارد، بیشتر به دوشغل و 

چندشغل روی می آورند.
ساعات کار هفتگی شاغالن دوشغله و چندشغله نیز حاکی 
از آن است که عمدتا ۳۲ ساعت و کمتر در شغل اول خود مشغول 
کار بوده اند که این امر به دلیل جبران کسر درآمد از طریق افزایش 

ساعت کار با اشــتغال در شــغل دوم بوده درحالی که شاغالن 
یک شغله عمدتا در طول هفته ۵۰ ساعت و بیشتر فعالیت کرده اند. 
برخالف آنچه تصور می شــود که شاغالن بخش های مختلف 
اقتصادی برای جبران هزینه های زندگی و تامین کسر درآمد 
به مشاغل حمل و نقل زمینی و مسافرکشی روی می آورند، در 
سال ۱۳۹۸ تنها ۳.۲درصد شاغالن دوشغله، در بخش حمل و 
نقل زمینی به عنوان شغل دوم فعالیت کرده اند و ۶۸درصد آنها 

کشاورزی را به عنوان شغل دومشان انتخاب کرده اند.

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار:

۶۸درصد چندشغله ها، کشاورزی را به عنوان شغل دوم انتخاب کرده اند

دهقان کیا: نمایندگانی که 
با شعار حمایت از مظلومان 

و فرودستان آمده  اند، 
الزم نیست از جیب فقرا 
صرف فقرا کنند یا سراغ 

طرح های پوپولیستی 
بروند. در تخصیص 

اعتبارات ساالنه، حق 
کارگران و بازنشستگان را 

بپردازند

دریابیگی: طبق بند الف 
ماده ۱۲ برنامه توسعه 

ششم، دولت باید سالیانه 
حداقل ۱۰درصد از بدهی 

خود به تامین اجتماعی 
را تسویه کرده و مطالبه 
جدیدی برای سازمان 

ایجاد نمی کرد، اما به این 
تعهدات پایبند نبود
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