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هم اکنون در خبرنامه یاس عضو شوید

دریافتی کارگران افزایش مییابد

کارگران بر اساس قانون کار را شاهد خواهیم بود.
علی ربیعی در حاشیه افتتاح و کلنگ زنی طرحهای سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در تبریز،
با اشاره به اینکه برنامه ریزی گسترده برای ایجاد اشتغال خرد در کشور داریم ،اظهار داشت:
 ۱۰رسته شغل برای اشتغال خرد از جمله ،باغداری و آیسیتی و گردشگری شناسایی شده
است که سعی میکنیم با اعطای تسهیالت ارزان قیمت و آموزش فنی و حرفهای به ویژه در

روستاها ،اقدام به ایجاد شغل جدید کنیم.

وی با بیان اینکه در سه سال گذشته مزد بر تورم  ۲۰درصد پیشی گرفته است ،افزود :بهزودی
با ابالغ افزایش حق مسکن ،افزایش دریافتی کارگران بر اساس قانون کار را شاهد خواهیم
بود.

فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی گفت :بهزودی با ابالغ افزایش حق مسکن ،افزایش دریافتی
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و زیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در هیچ دوره از تاریخ دولتها ،هیچ
تولیدکننده و کارگری اینقدر اعتماد به دولت نداشته اند ،عنصر اصلی اقتصاد مقاومتی را
کارگران دانست و تصریح کرد :در دولت برای کاهش شکاف مزد و تورم برنامه ریزی میکنیم

و تالش کردی م معیشت کارگری را ترمیم کنیم.

ربیعی با بیان اینکه امسال ،بیش از  ۳۰درصد کف حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ۲۰
درصد حقوق کارمندی را افزایش دادیم خاطرنشان کرد :با این افزایش ،حقوقهای کف را به
 ۹۰۰هزار تومان رساندیم ،درک می کنیم که زندگی با این ارقام هم سخت است ولی برنامه
دولت در پروسه چندین ساله اصالح شکاف مزد و تورم است.
وی با بیان اینکه برای کنترل تورم ،پول پرقدرتی به جامعه وارد نکردیم ،ابراز داشت ۱۶ :هزار
وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی  ۵تا  ۶درصد برای سال ۹۵
پیشبینی کرده ایم ،خاطرنشان کرد :با هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ ،هزار شغل ایجاد
می شود ،اما متاسفانه نه تنها در ایران ،بلکه در کل دنیا با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال
روبهرو هستیم ،بنابراین از سال  ۹۳مطالعه کردیم تا برنامه رشد اشتغالزا و فراگیر را اجرا
کنیم تا با ارائه تسهیالتی متناسب و تأمین مالی کارهای خرد و کوچک ،بیش از  ۵۰۰هزار

شغل ایجاد کنیم.
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(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)
 بسیاری از زیان های مالیاتی و حقوقی و  ...در اثر عدم اطالع از آخرین قوانین و مقررات است.
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و  ۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت تزریق میکنیم که این ،تصمیمی برای افزایش اشتغال است.
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فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)
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یاس یک نرم افزار جامع در حوزه مالی ،صندوق ،فروش ،انبار ،دستمزد ،بودجه و بهای تمام شده است

