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دریافتی کارگران باسابقه، 
کاهش نمی یابد

مصوبه شورای عالی کار برای کاهش پایه سنوات 
ابهامی مبنی بر کاهش مزد را برای کارگران باسابقه 
به وجود آورده اما عضو شورای عالی کار می گوید در 
لیست مزد، فقط اعداد جابه جا شده و کاهشی صورت 
نمی گیرد. محمدرضا تاجیک به خبرنگار مهر گفت: 
ما فقط یک عدد را جابه جا کردیم. اینکه کارگران 
سایر سطوح مزدی فکر کنند که از حقوقشان کم 
شده، اشتباه است. وی توضیح داد: با توجه به اینکه 
پایه سنوات )برای شاغالن دارای حداقل یک سال 
ســابقه( از ۱۷۵هزار تومان به ۱۰۰هــزار تومان 
کاهش یافت، به همین دلیل برای جبران به حقوق 
سایر سطوح مزدی روزانه ۲,۶۰۰ تومان افزوده شد 
که ســرجمع در ماه ۷۸هزار تومان می شود. یعنی 
عالوه بر آن ۱۵درصد و ۹۱هــزار تومان که قباًل به 
حقوق افراد اضافه شده بود، یک مبلغ ۷۸هزار تومان 
دیگر نیز به پایه مزد افزوده شــد. تاجیک گفت: با 
مصوبه جدید شورای عالی کار سقف عیدی برای 
کارگران باال می رود زیرا عیدی کارگران متناسب با 
پایه مزدی است و حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر پایه 
مزد به عنوان عیدی به کارگر در پایان سال پرداخت 
می شــود. همچنین حق اوالد از ۱۸۳هزار و ۵۰۰ 
تومان به ۱۹۱هزار تومان رسیده است. وی تاکید 
کرد: جزئیات تغییرات و ریز محاسبات طی روزهای 

آتی اعالم می شود.
    

 آغاز پرداخت تسهیالت کرونا 
از شنبه آینده

معاون توسعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر کار 
از برداشته شدن شــرط حفظ تمام نیروهای کار 
برای پرداخت تســهیالت کرونا خبر داد و گفت: 
متقاضیان وام و تســهیالت کرونا از روز شنبه باید 
به شعبی که در ســامانه بیمه بیکاری اعالم کرده 
مراجعه و تسهیالت خود را دریافت کنند. به گزارش 
ایسنا، عیسی منصوری اظهار کرد: تاکنون ۷۵هزار 
پرونده در بانک های بیســت گانه کشور تشکیل و 
در توافق با بانک مرکزی انتخاب شده است. از روز 
سه شنبه افراد متقاضی ثبت نام کرده در سامانه که 
پرونده هایشان به بانک معرفی شده باید به شعبی که 
خودشان در سامانه معرفی و اعالم کرده اند مراجعه 
و تسهیالت خود را دریافت کنند. وی تصریح کرد: 
طی رایزنی های صورت گرفته مقرر شد تا در گرفتن 
ضمانت از افراد تسهیالت و مساعدت الزم صورت 
گیرد و سختگیری نشود. معاون اشتغال وزیر کار 
در ادامه از برداشته شدن شرط حفظ اشتغال تمام 
نیروهای کار برای  پرداخت وام خبر داد و گفت: پیش 
از این مقرر شده بود که در صورت حفظ ۹۰درصد 
اشتغال، تسهیالت کرونا به بنگاه ها پرداخت شود که 
در حال حاضر این شرط برداشته شده و اگر بنگاهی 
حتی یک نفر را حفظ کرده باشد به ازای نیروی کار 

شاغل تسهیالت دریافت می کند.
    

دولت، حق مسکن کارگران را 
به سرعت تصویب کند

رئیس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانی 
از هیات وزیران خواســت مصوبــه افزایش حق 
مسکن کارگران را با نگاه مساعدتری به تصویب 
برســانند تا ضمن جلب نظر جامعــه کارگری، 
بخشی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران 
جبران شــود. فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا 
گفت: گرچه جامعه کارگــری رضایت کامل از 
میزان افزایش حداقل دســتمزد خود ندارد ولی 
همین قدر که نظر نماینــدگان جامعه کارگری 
اثبات شد و بخش دولتی و خصوصی به این باور 
رسیدند که در اتخاذ هر تصمیم و مصوبه ای باید 
نظر گروه کارگری نیز لحاظ شود مایه امیدواری 
است، لذا از اعضای شــورای عالی کار و همراهی 
و مساعدت آنها تشــکر می کنیم و امیدواریم در 
سایر تصمیم گیری ها نیز نظر و نقش آفرینی گروه 
کارگری مدنظر قرار گیرد. وی افزایش ۵درصدی 
حداقل دستمزد را در حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی موثر خواند و گفت: تغییری که در پایه 
حقوق کارگران به وجود آمد باعث شد تا قدری 
افزایش در حقوق بازنشســتگان نیز لحاظ شود. 
تاکید ما این است که هرگونه افزایش چه در بخش 
حق مسکن چه پایه ســنوات، باید روی پایه مزد 
لحاظ شود. در حال حاضر بسیاری از کارگاه های 
کوچک و متوسط ســبد کاال یا حق مسکن نمی 
دهند به همیــن دلیل برای کارگــران پایه مزد 

اهمیت دارد.
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اخبار کارگری

بیستم خرداد مصادف با ۱۰ ژوئن، 
روز جهانی صنایع دستی است؛ روزی 
که بسیاری آن را پیوند مبارک عشق و 
هنر می دانند و مربوط به خلق آثار هنری 
سرزمین های مادری محسوب می شود؛ 
آثاری که نسل به نســل منتقل شده 
و قصه های فراوان، باورهــا و آرزوهای 

مختلفی در دل آن نهفته است.
صنایع دستی در نقاط مختلف جهان 
مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده و 
پای ثابت سوغاتی مسافران در شهرهای 
مختلف بوده است. کشور ایران هم غنی 
از هنرهای دستی میراثی، است و کمتر 
شهری بوده که آثاری از هنر دست زنان 
و مردان نداشته باشد تا چشم مسافران 
را به خود خیره کند، هــر چند گاهی 
بی مهری مسئوالن، با داغ دل هنرمندان 
همراه بوده است و حمایت های مختلف 

از این قشر آن طور که باید نبوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، فارغ 
از موضوع کمبــود حمایت دولتی ها از 
صنعتگران، امسال صنایع دستی مانند 
بســیاری از صنایع دیگر دســتخوش 
کووید ۱۹ شده و شیوع کرونا، گرد مرگ 
بر آن پاشیده اســت. کاهش سفرهای 
گردشــگردی، بازار این صنعت چند 
هزار ساله را از رونق انداخته و سبب زیان 
بسیاری از هنرمندان در نقاط مختلف 
جهان شده است.کرونا اکنون پایش را بر 
گلوی صنعت گردشگری و صنایع دستی 
گذاشته و نفس های این دو حوزه را به 
شماره انداخته است طوری که حتما الزم 
است مراقبت های ویژه از سوی دولت 

سریعا برای این بخش ها انجام شود.

خسارت ۱۹۵۰ میلیاردی کرونا به 
صنعت صنایع دستی

درباره وضعیت کنونی مراکز تولید 
صنایع دستی، ســراغ »فرهاد فالح« 
مدیرکل حمایت از تولید صنایع دستی 
وزارت میراث فرهنگی،  گردشــگری و 

صنایع دستی کشور رفتیم.
وی دربــاره ایــن موضــوع گفت: 
براساس محاســباتی که از استان های 
مختلف کشور توســط وزارت میراث 
فرهنگی انجام گرفته است، کرونا حدود 
۱۹۵۰ میلیارد تومان خسارت به تولید 
و فروش صنایع دســتی در کشور زده 
است که این موضوع توسط وزیر میراث 
فرهنگی با مسئولین کشــور در میان 

گذاشته شد.
وی افزود: بر همین اساس قرار شد 
که در قالب تسهیالت به فعاالن حوزه 
صنایع دســتی خدماتی ارائه شود که 

مجدداً کارگاه های تولیدی فعال شوند.
 آسیب ۶۰ هزار کارگاه 

انفرادی و جمعی صنایع دستی
مدیــرکل حمایــت از تولیــد 
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی،  
گردشگری و صنایع دستی کشور ادامه 
داد: بیش از ۶۰هــزار کارگاه انفرادی و 
جمعی تولید صنایع دســتی در کشور 
شناسایی شده که در شرایط کرونا دچار 
آسیب اقتصادی شده اند که لیست این 
کارگاه ها و افراد مربوط به آن به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شــده 
تا در ســامانه کارا مشخصات شان درج 
شود و تســهیالت الزم از این طریق به 

آنها ارائه شود.

فالح با اشاره به اینکه پیش از شیوع 
کرونا نیز از طریق ســامانه کارا جهت 
اشــتغال پایدار روســتایی اقدام شده 
بود، گفت: کمک هایی که قرار اســت 
وزارت کار به مشــاغل آسیب دیده در 
شرایط کرونا ارائه کند تنها برای فعاالن 
صنایع دستی نیست و ۱۴ رسته شغلی 
اعم از پوشاک و رستوران داران را شامل 

می شود.
وی تأکید کــرد: همچنین تالش 
کردیم تا مشــاغل خانگــی را هم به 
لیست خسارت دیدگان برای دریافت 
تسهیالت اضافه کنیم که تا االن موفق 

نبودیم.
مدیــرکل حمایــت از تولیــد 
رت میــراث  ا ز یع دســتی و صنا
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کشــور گفت: عالوه بر موضوع کرونا، 
سال گذشته فعاالن حوزه اقتصادی 
خســارت های دیگر را نیز داشته اند 
که وقوع ســیل ازجملــه عوامل آن 
بوده اســت و این بالی طبیعی سبب 
خســارت کارگاه ها و مراکز فروش و 
بازارچه فعالین صنایع دستی شد که 
بــا پیگیری های زیــاد، هیات دولت 
مصوب کرد که تســهیالت خسارت 
سیل سال ۹۸، به این کارگاه ها تعلق 
گیرد و در اواخر سال ۹۸ دستور اجرای 
آن را به بانک ها ابالغ کرد. فالح بیان 
داشت: بازدهی فروش صنایع دستی 
در یک سال گذشته تاکنون نسبت به 
مدت مشابه سال پیش از آن به کمتر 

از نصف رسیده است.
وی گفت:  همچنین زنــان حدود 

۷۵درصد دارندگان مجوزهای تولیدی 
صنایع دستی اعم از مناطق روستایی، 

شهری و عشایری هستند.
گالیه  فعاالن صنایع دستی از 
افزایش ۱.۵ برابری مواد اولیه

برای شنیدن حرف دل هنرمندان 
صنایع دستی، ســراغ »فرزاد فرجی« 
تولیدکننده صنایع دســتی و فعال در 

حوزه تولید ظروف سفالی رفتیم.
وی درباره مشکالت تولیدکنندگان 
صنایع دستی در شــرایط شیوع کرونا 
گفت: شیوع کرونا حوزه صنایع دستی 
را همانند سایر مشاغل تحت تاثیر قرار 
داده اســت چرا که وضعیت اقتصادی، 
محدودیت های تــردد، قرنطینه های 
خانگی، توقف فعالیت بازارهای داخلی 
و بین المللــی و همچنیــن تعطیلی 
گالری و فروشگاه صنایع دستی، سبب 
کاهش چشمگیر تولید و فروش حوزه 

صنایع دستی شده است.
وی افزود: البته بــه غیر از موضوع 

کرونــا به دلیل شــرایط نامناســب 
اقتصادی حدود یک سال و نیم است 
که تولید کننده های صنایع دستی به 
ویژه در حوزه ســفال با کمبود،  نبود 
و افزایــش قیمت مــواد اولیه مواجه 

شده اند.
این تولیدکننده صنایع دســتی 
با اشــاره به اینکه برخی از کارگاه ها 
با شــیوع کرونا بیــش از ۸۰درصد 
با کاهش فــروش مواجه شــده اند،  
گفت: صنایع دســتی در کشــور ما 
جزو ملزومات اصلی زندگی نیست و 
کاالی لوکس و غیرضروری محسوب 
می شود و این مســأله سبب آسیب زا 

بودن حوزه صنایع دستی شده است.
چتر حمایتی دولت برای 
کارگاه های واقعی باز شود

فرجی گفــت: به دلیل شــرایط 
اقتصادی و تغییر دهک های جامعه، 
تعاریف مصرف و خریــد تغییر کرده 
و حتی اگر در حــال حاضر کرونا هم 
رفع شود، خانواده ها باید ابتدا بتوانند 
اولویت های اصلی و نیازهای ضروری 
را تامین کنند تا بتوانند به بحث های 
ثانویه همچون صنایع دستی بپردازند. 
به نظــرم وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی باید به 
نوعی با سیاست گذاری و برنامه ریزی 
از کارگاه های تولیدی واقعی حمایت 
کند و به نوعی چتر حمایتی دولتی ها 
برای فعاالن صنایع دســتی باز شود 
و اقدامات کارشناســی و نظارت های 
دقیــق اقداماتــی انجــام دهد که 
کارگاه های تولیدی صنایع دســتی 
بتواننــد مواد اولیــه مورد نیــاز را با 

سهولت و قیمت مناسب تهیه کنند.
وی توضیــح داد:  ارائه کارت های 
اعتبــاری و وام هایی که پروتکل های 
پیچیــده اداری نداشــته باشــند از 
راهکارهــای مؤثر جهــت کمک به 
تولیدکنندگان صنایع دســتی است. 
همچنیــن بایــد بــا وزارت صمت 
هماهنگی هایی صورت گیرد که مواد 
اولیه مورد نیاز تولید صنایع دستی نه از 
دست واسطه ها بلکه با قیمت مناسب 

به تولیدکننده ها ارائه شود.
این تولیدکننده صنایع دســتی 
تاکید کرد: البته باید توجه داشت که 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی باید سیاست گذاری های 
جامــع و درســتی بــرای عرضــه 
بین المللی صنایع دســتی کشــور، 
داشــته باشــد؛ نکته ای که سال ها 
مغفول مانده و باید برای آن چاره ای 

اندیشید.

بیکاری ۳هزار و ۴۰۰ فعال 
صنایع دستی در تهران

هر چند سعی شــده اقداماتی برای 
کمک به تولیدکنندگان صنایع دستی 
صورت گیرد ولی اقدامات کافی نبوده و 
بیکاری میان تولیدکنندگان زیاد است.

»پروانــه حیــدری«، معــاون 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان تهران 
هم تلویحا بر موضوع مراقبت ویژه از حوزه 
صنایع دستی در شرایط کرونایی تاکید 
داشته است و اخیرا اعالم کرد: در بررسی 
این معاونت از صنعتگران، فروشندگان 
و صادرکنندگان استان، کرونا بیش از ۲ 
میلیارد و ۹۳۰میلیون تومان به کسب و 
کارهای تهران در زمینه صنایع دستی 

خسارت وارد کرده است.
وی گفت: در بررســی این معاونت 
از صنعتگــران، فروشــندگان و 
صادرکنندگان استان تهران، کسب و 
کار حدود ۳هزار و ۴۱۰ نفر مورد آسیب 

قرار گرفت و بیکار شدند.
حیدری با بیــان اینکــه معاونت 
صنایع دستی استان اهتمام دارد تا این 
مشکالت را هرچه سریعتر مرتفع کند، 
خاطرنشان کرد: در بخش فروشگاهی 
حدود ۷۸۰ نفــر )۸۰ درصــد میزان 
تقریبی بیکاری(، بخش صادرات ۱۸۰ 
نفر )۸۰درصد میزان خسارت( و بخش 
شــاغلین ۲هزار و ۴۵۰ نفر )۵۶درصد 
میزان خسارات( به ترتیب ضرر و زیان 
دیدند. همچنین بیشــترین ســهم 
صادرات صنایع دســتی تهران در سال 
۹۸ به تولیدات رشته های شیشه، گلیم، 
زیلو، سنگ و زیورآالت سنتی اختصاص 

داشت.
به گفته مســئوالن و کارشناسان 
حوزه سالمت، کرونا فعال ماندگار است و 
شاید تا سال آینده هم ادامه داشته باشد. 
بنابراین حمایت دولــت از این بخش و 
فراهم کردن بستر مناسب جهت فعالیت 
و فروش تولیدات صنایع دستی ضروری 
است. باید تمهیدات الزم هرچه سریع تر 
اتخاذ شــود و صنعت صنایع دستی با 
مراقبت های ویژه دولت احیا شود چرا که 
در غیر این صورت کرونا قطعا ضررهای 
جبران ناپذیری بر پیکر این صنعت وارد 

خواهد کرد.

کرونا، ۶۰ هزار کارگاه صنایع دستی را به تعطیلی کشاند

بیکاری، بیخ گوش حافظان میراث ایرانی

خبر

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از اصرار وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای به کارگیری یکی از سناریوهای 

ترمیم مستمری ها،  خبر داد.
حســن صادقی در گفت وگو بــا ایلنا، با اشــاره به آخرین 
بازنگری شورای عالی کار در میزان حداقل دستمزد سال ۹۹ 
گفت: شورای عالی کار با کسر ۷۵هزار تومان از پایه سنوات و 
افزودن آن به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن کارگران 
از ۱۰۰ به ۳۰۰هزار تومان، حداقل دســتمزد را افزایش داد تا 
حداقل مزد از ۲۱ به ۲۶درصد افزایش یابد. از آنجا که ماده ۱۱۱ 
قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که حداقل مستمری کارگران 
بازنشسته نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل )مزدبگیران( 
کمتر باشد، می توان گفت که مصوبه روز شنبه شورای عالی کار، 
اثرات مثبت و قابل دفاعی دارد و می تواند مبنای بهتری برای 

تغییر شرایط معیشتی مستمری بگیران باشد.
وی با اشــاره به ســه ســناریو برای ترمیم مستمری ها، 
گفت: سه سناریو برای ترمیم مســتمری ها طراحی و به وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشــنهاد دادیــم. اگر یکی از این 
سه سناریو اجرا شــود، می توان در کنار افزایش ۲۶درصدی 
حداقل دســتمزد که مســتقیم روی ماده ۱۱۱ قانون تامین 
اجتماعی تاثیــر می گذارد، با اجرای همسان ســازی و به کار 
گرفتن منابــع آن، میزان مســتمری  بــرای حداقل بگیران 
را به نزدیک ۲ میلیــون و ۸۰۰هزار تومان رســاند. البته این 
نیازمند همکاری ســازمان برای تخصیــص منابع الزم برای 

صدور »تفاوت تطبیق« اســت تــا حداقل بگیر هم شــاهد 
 تحرکی در میزان مســتمری خود و اثربخشــی آن باشــد. 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تشریح این سه 
سناریو، گفت: سناریوی اول این است که ابتدا تکلیف تامین 
منابع همسان سازی مستمری ها مشخص شــود تا با در نظر 
گرفتن کف و سقف مستمری، مبالغی را از بابت تفاوت تطبیق 
اختصاص یابد. این گونه می توان برای نزدیک کردن کف به ۲ 
میلیون و ۸۰۰هزار تومان برنامه ریخت. ســناریوی دوم این 
است که مستمری تمام سطوح، ۱۵درصد به اضافه ۹۱هزار و 
۱۴ تومان افزایش یابد و به ۲ میلیون و ۳۳۵هزار تومان برسد تا 
بتوان مستمری حداقل بگیران را با تفاوت تطبیق به ۲ میلیون 
و ۸۰۰هزار تومان رســاند. بر مبنای سناریوی سوم ۲۱درصد 
افزایش مستمری برای ســطوح باال و ۳۱درصد افزایش برای 
سطوح پایین در نظر گرفته می شــود تا حداقل به ۲ میلیون و 
۵۰۰هزار تومان برسد، سپس با به کار بردن تفاوت تطبیق ناشی 
از اجرای قانون همسان سازی، کف را به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار 

تومان رساند.
وی افــزود: اعتقــاد دارم کــه در افزایش قــدرت خرید 
مستمری بگیران باید مصوبه مجلس در مورد همسان  سازی 
حقوق بازنشســتگان را هم در نظــر گرفــت و آن را در یک 
مجموعه دید تا ترمیم واقعی دســتمزد و نه افزایش سطحی 
که با تورم بی اثر می شــود، اتفاق بیفتــد. ترمیم قدرت خرید 
مســتمری بگیران منظومه ای متشــکل از ماده ۱۱۱ قانون 

تامین اجتماعی و همسان  سازی است و این دو را نباید منفک 
از یکدیگر دید، ضمن اینکه باید بنــد )الف( و )ب( تبصره ۱۲ 
قانون بودجه سال ۹۹ را در نظر گرفت که تاکید می کند سایر 
صندوق ها می توانند از منابع داخلی خود حقوق بازنشستگان 
را تا ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسانند که البته این مورد با 

اجرای همسان سازی ممکن است.
صادقی تصریح کــرد: منابع همسان ســازی را می توان با 
فروش سهام شــرکت های دولتی که در قالب برنامه های رد 
دیون، به سازمان تامین اجتماعی واگذار می شوند یا از هر روش 
دیگری فراهم کرد اما موضوع مهم رنگین کردن ســفره های 
بازنشستگان اســت. در این میان نکته ای که نباید از نظر دور 
داشت این است که کف مستمری  باید به ۲ میلیون و ۳۳۵هزار 
تومان برسد. اگر ســازمان بخواهد که بر مبنای سناریو سوم 
افزایش حداقل مستمری را به ۳۱درصد برساند، باید فاصله ای 
که میان مجموع پایه و مزایا با ۲ میلیون و ۳۳۵هزار تومان که 
چیزی حدود ۷۰ هزار تومان اســت، با تفاوت تطبیق جبران 
کند. البته تمام مستمری  بگیران مزایایی مانند حق همسر و 
حق اوالد را دریافت نمی کنند و سنوات آنها هم کمتر و به عدد 
پایه نزدیک تر است در نتیجه مستمری آنها به ۲ میلیون تومان 
هم نمی  رسد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: 
مستمری  بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار پایین است و با 
واقعیت های  اقتصادی نمی خواند. در صورتی که سناریوی سوم 
یعنی افزایش ۳۱درصدی حداقل را مالک قرار دهیم، سازمان 

تامین اجتماعــی می تواند با اختصاص ســالی حدود ۲هزار 
میلیارد تومان که عدد بســیار کوچکی از بودجه سالیانه اش 
اســت، تفاوت تطبیق صادر کند تا حداقل بگیران ۲ میلیون و 
۳۳۵هزار تومان دریافت کنند. با این همه ســازمان می تواند 
یکی از این سه سناریو را قبول و اجرا کند. در این راه، همه نوع 
همکاری را با سازمان انجام می دهیم، چرا که سازمان را از خود 
می دانیم. تامین اجتماعی هم باید بداند که مســتمری یک 
میلیون و ۹۶۰هزار تومانی کفاف هزینه  های زندگی کارگران 

بازنشسته را نمی دهد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه از 
سازمان تامین اجتماعی عملگرایی می خواهیم نه همدردی، 
افزود: فرصت بسیار خوبی در اختیار مدیرعامل سازمان قرار 
گرفته است و به احتمال فراوان در گام اول شاهد ترمیم قدرت 
خرید مستمری بگیران و رعایت عدالت میان آنها باشیم. البته 
همه اینها را مرهون نگاه حمایتی رهبری به دستمزد و تالش 
نمایندگان کارگران در شــورای عالی کار بــرای بازنگری در 
میزان افزایش حداقل دســتمزد برای تاثیرگذاری آن بر ماده 

۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هستیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

حداقل مستمری باید به ۲ میلیون و ۳۳۵هزار تومان برسد

بررسی ها در استان تهران 
نشان داد کرونا بیش از 

۲ میلیارد و ۹۳۰میلیون 
تومان به کسب و 

کارهای تهران در زمینه 
صنایع دستی خسارت 
وارد کرده و کسب و کار 

حدود ۳هزار و ۴۱۰ نفر مورد 
آسیب قرار گرفت و بیکار 

شدند

بیش از ۶۰ هزار کارگاه 
انفرادی و جمعی تولید 
صنایع دستی در کشور 

شناسایی شده که در 
شرایط کرونا دچار آسیب 

اقتصادی شده اند که لیست 
این کارگاه ها و افراد مربوط 
به آن به وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی ارائه شده 

است
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