
دبیر اجرایی خانه قزوین گفت: ۸۰ درصد از کارگران هنوز سهام عدالت دریافت 
نکرده اند بنابراین از مسئوالن مربوطه می خواهیم که برای حل این مشکل اقدامات 
الزم را انجام دهند. عیدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اعالم کرد: دولت باید 
قبل از وارد کردن سهام عدالت در بورس تکلیف سهام عدالت ۸۰ درصد از اقشار 
ضعیف جامعه را مشخص کند. او با بیان اینکه سهام عدالت متعلق به جامعه پایین 
دست جامعه است، افزود: متاسفانه در بحث واگذاری سهام عدالت اکثر کسانی که 
سهام دریافت کردند از اقشار باالدست جامعه بودند و در این مورد می توان گفت 
دولت برعکس عمل کرده است. او با بیان اینکه از وزیر کار به عنوان متولی کارگران درخواست پیگیری این موضوع  مهم را داریم، 
اظهار داشت: آن زمان که سهام عدالت را واگذار می کردند وزارت کار اعالم کرد کارگران در سامانه ثبت نام کنند اما با وجود آنکه شمار 
زیادی از کارگران و بازنشستگان کشور در این سامانه ثبت نام کردند، نتیجه ای نداشت. او گفت: طبق اظهارت مسئوالن مربوطه 
شمار کسانی که سهام عدالت دریافت کرده اند ۴۹ میلیون نفر است با این وجود به طور قطع می توان گفت ۸۰ درصد از افراد نیازمند 
جامعه همانند کارگران و بازنشستگان هنوز برگه سهام خود را نگرفته اند. کریمی ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این خصوص  گفت: 
اکنون که بحث بورس داغ است و هر لحظه خبر تازه و اغلب امیدبخشی از بازار سرمایه می شنویم، از مسئوالن مربوطه درخواست 

داریم قبل از وارد کردن سهام کارخانه ها به بورس کارگران را سهامدار کند. 
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یک نماینده مجلس تذکر داد؛
واگذاری نساجی بروجرد منجر 

به اخراج کارگران شده است
نماینــده مــردم 
خمینی شهر در مجلس 
با انتقاد از نحوه واگذاری 
کارخانه نساجی بروجرد 
تاکید کــرد کــه این 

واگذاری منجر به حیف و میــل بیت المال و اخراج 
کارگران شده اســت. به گزارش ایلنا، محمدجواد 
ابطحی همچنین در جریان جلســه علنی دیروز 
مجلس در تذکری شفاهی بیان کرد: الیحه دولت در 
خصوص کارمندان شهرداری که در سال ۱۳۹۶ به 
مجلس آمده، در دستور قرار نگرفته است. کارمندان 
شهرداری نیز باید مشمول قانون مدیریت خدمات 
کشوری می شدند اما مظلوم واقع شدند و می توان 

تدبیری در این روزهای پایانی کرد.
    

مصوبه دستمزد کارگران منتظر 
حکم رئیسی 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جلساتی 
به منظور بررسی مسائل و مشکالت کارگران ازجمله 
رقم دستمزد آنها در سال ۹۹ با حضور آنها و کارفرمایان 
برگزار شــده اســت که گزارش آن را تقدیم رئیس 
دستگاه قضا خواهد کرد.  به گزارش ایلنا، درویشیان 
همچنین اعالم کرد: پس از دستور ریاست قوه قضاییه، 
موضوع مطالبات پرســتاران را پیگیری و بخشی از 
مطالبات آنها بالغ بــر ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت 
شد و بخش دیگری نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

    
اعتراض کارگران شهرداری  

کوت عبداهلل به بالتکلیفی مطالباتشان
کارگــران فضــای 
سبز شــهرداری کوت 
عبداهلل بــه بالتکلیفی 
در وضعیــت پرداخت 
مطالباتشان اعتراض و 

مقابل ســاختمان اســتانداری خوزستان تجمع 
کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع اعتراضی صبح 
دیروز )۱۵اردیبهشت ماه( آنها در ادامه بی توجهی 
شــهرداری به تعویق  معوقات مزدی آنها صورت 
گرفت. کارگران می گویند: از اسفند ماه سال گذشته 
حقوق نگرفته ایم و ضمن آنکه سنوات سال ۹۸ ما 
هم پرداخت نشده است. کارگران شهرداری کوت 
عبداهلل می گویند: ســال گذشته )۹۸( چندین بار 
برای مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات مان 
مقابل نهادهای مختلف دولتی اســتان دست به 
اعتراض صنفی زده  بودیم. به گفته آنها، مطالبات 
مزدی حدود  ۲۵۰ نفر از کارگران شاغل در بخش 
فضای سبز  با احتساب نیمی از حقوق اردیبهشت 

ماه سال جاری، دو ماه و نیم به تاخیر افتاده است. 
    

کارگران هپکو تبرئه شدند
رئیس شــورای کارگری شــرکت هپکو اراک 
گفت: ۱۵ نفر از کارگران شرکت هپکو اراک به دادگاه 
فراخوانده شده بودند که تمامی این افراد در دادگاه 
کیفری تبرئه شــدند. به گزارش برنــا از اراک، رضا 
عبدلی، افزود: مدیرعامل اسبق این واحد تولیدی به 
جرم ترغیب کارگران به اعتصاب و اعتراض به تحمل ۶ 
ماه حبس محکوم شد. وی ادامه داد: پرونده کارگران 
به اتهام  اخالل در نظم عمومی در دادگاه انقالب نیز در 
دست بررسی است که انتظار می رود دستگاه قضایی 
در این مرحله نیز نسبت تبرئه کارکنان هپکو اقدام 
کند. عبدلی اظهار داشت: تنها هدف کارکنان شرکت 
هپکو اراک از نارضایتی های ســال های گذشــته، 
رسیدگی به شرایط این واحد تولیدی برای خروج از 
رکود و بازگشت به چرخه تولید بوده و تمامی این افراد 

به آرمان های نظام اسالمی پایبند هستند.
    

ابالغ حکم 10 سال حبس 
اسماعیل عبدی

وکیل اســماعیل 
عبدی از ابــالغ حکم 
۱۰سال حبس تعلیقی 
او خبر داد. حسین تاج 
در تماس با خبرنگار ایلنا، 

در ارتباط با آخرین وضعیت این فعال صنفی معلمان 
گفت: در روزهای گذشته که برای پیگیری پرونده 
موکلم به اجرای احکام مراجعه کردم، متوجه شدم 
رای تعلیقی ۱۰ سال حبس اسماعیل عبدی مجدداً 
ابالغ شده که موضوع اتهامات هم مواد ۵۰۰ و ۵۰۵ 
قانون مجازات اسالمی اســت. وی افزود: امیدوارم 
با پیگیری هایی که صورت می دهیم، قبل از پایان 
حبس فعلی ایشــان که مربوط به یک حکم دیگر 
است، آن حکم ۱۰ ســاله را بالاثر کنیم. اسماعیل 
عبدی در حال گذراندن ۶ سال حبس خود در زندان 

اوین است.  
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اخبار کارگری

کارگران در شهرهای مرزی هم کار 
خود را از دست داده اند و هم از بیمه های 
اجتماعی محروم هستند. آنها برای عادی 
شدن شرایط لحظه شماری می کنند، 
چون بسته های حمایتی عمال دردی از 
آنها دوا نکرده و مشکالت معیشتی شان 

به قوت خود باقی است.
 به گــزارش خبرنگار ایلنــا، اغلب 
کســانی که در شــهرهای غیرمرزی 
زندگی می کنند، بنادر و شهرهای مرزی 
در غرب، شرق، شمال و جنوب کشور را 
با بازار های شلوغ و پررونق می شناسند. 
بســیاری از افراد اصال به خاطر همین 
بازار ها و اجناسی که تنوع بیشتری دارند 
و قیمت شان هم مناسب است، به این 
شهر ها می روند. این شــهرها گذرگاه 
کاال های وارداتی و صادراتی هســتند 
و معیشت اغلب ســاکنان آنها بسته به 
واردات و صادرات اســت. ترانزیت کاال 
باعث می شود افرادی در بازار های بزرگ 
این شهر ها مشغول فروشندگی باشند 
اما این روزها انواع و اقسام مشاغل مرتبط 
با صادرات و واردات و عرضه محصوالت 
وضعیت خوبی ندارند و کارگران دچار 
مشــکالت معیشــتی شــده و تعداد 
قابل توجهی از آنها که مهاجر هستند 
یعنی همان کســانی که از استان های 
مرکزی به مرز ها می روند، حال مجبور 
به بازگشت به زادگاه خود شده اند. آنها 

در شهر و روستای خود هم کاری ندارند، 
چراکه زندگِی شغلی شان بسته به کار 

کردن در شهرهای مرزی است.
کارگران روزمزدی که مزد ندارند

مرزنشــینان بــه ویــژه کارگران 
مرزنشین یا کارگران مهاجری که بعضا 
به صــورت فصلی بــرای کار به مرزها 
می روند دچار مشکالت عدیده شده اند 
از همین رو تــا زمان گــذر از بحران و 
بازگشت به شرایط عادی این افراد باید 
مورد حمایت قرار گیرند. این حمایت ها 
ممکن است کم باشد، اما اکنون شرایط 
ویژه است و باید دست به دست هم داد تا 

بحران را پشت سر بگذاریم
یحیی ازجمله کارگران باربر در بندر 
گناوه است که به دلیل شیوع کرونا تقریبا 
تمامی درآمد خود را از دست داده است. 
او می گوید: »زندگی باربر وابســته به 
واردات و صادرات است. کار ما این است 
که بارها را ســوار لنج کنیم یا برعکس 
کاالهای وارداتی را از لنج ها پیاده کنیم؛ 
اما دیگر لنجی پهلو نمی گیرد یا اگر پهلو 
بگیرد آنقدر کم این اتفاق می افتد که به 

ندرت کاری به ما می رسد.«
یحیی می افزاید: »با شــیوع کرونا 
آنقدر مشکالت زیاد شــد که تقریبا 
همه بیکار شــدیم. خیلی از باربرانی 
که از کهگیلویه و بویراحمد به گناوه 
آمده بودند تا باربری کنند، به شهرها 

و روستاهایشان برگشتند. در جریان 
وضعیــت بعضی از آنها هســتم. آنها 
در شــهر و روســتای خود هم کاری 
ندارند؛ نه کشــاورزی، نــه دامپروی 
و نه کار دیگری. معلوم نیســت قرار 
است از کجا پول دربیاورند تا زندگی  
را بگذراننــد. کمک هایی که شــده، 
محدود است و اصال کفاف نمی دهد. 
مســئوالن ما کارگران بیکار شده را 
مثل بقیه مردم حساب کرده و به آنها 
یک میلیون تومان وام دادند. آیا نباید 
من که دو ماه است بیکارم با کسی که 
در شهرهای کوچک و بزرگ سر کار 
می رود و باالخره درآمدی دارد، فرق 

داشته باشم؟

آسیب کرونا به زندگی مرزنشینان
بند ناف معیشــت مرزنشینان به 
واردات و صادرات بســته است و حاال 
بعد از بیش از دو ماه که محدودیت های 
کرونایی شروع شده، کم کم دارد مرزها 
بازمی شود. اما در این شرایط مغازه داران 
متضرر شده از بستن مغازه ها، کارگران 
باربر، اعضای تعاونی های مرزنشینان 
و ... از بیکاری به شدت خسارت دیده و 
برای امرار معاش مشکالت جدی پیدا 

کرده اند.
ششم اردیبهشت امسال یاسر فیضی، 
رئیس کمیسیون تعاونی مرزنشینان 
اتاق تعاون ایران، گفت: ما حدود هفت 
میلیون نفر جمعیت مرزنشین در کشور 
داریم که شــیوع کرونا کسب و کار آنها 
را تحت تاثیر قرار داده اســت. با شیوع 
کرونا و بسته شدن مرزها آسیب جدی 
به معیشت مرزنشینان وارد شده، چراکه 
صادرات کاال یکــی از مهم ترین منابع 

درآمدی مرزنشینان است.
در حالی که مشخص است کرونا به 
گروه هایی ازجمله مرزنشینان بیشتر 
خسارت وارد کرده، اما تمهیدات ویژه ای 
برای جبران خسارت این افراد اندیشیده 
نشــده یا حمایت ها آنقدر کم است که 
عمال مشــکلی را حــل نمی کند. این 
موضوع به ویژه از این نظر اهمیت پیدا 
می کند که اغلب کارگران در شهر های 
مرزی از داشتن بیمه محروم هستند و 
نمی توانند روی حمایت های بیمه ای 

در ایام کرونا حساب کنند.
یحیی نیز می گوید: من مشــمول 
دریافت بیمه بیکاری نیستم و تا جایی 
که می دانم هیچکدام از کارگران باربر، 
چه بومی ها و چه مهاجران، بیمه ندارند 
و بیمه بیکاری هم نمی گیرند. در شرایط 
عادی اوضاع ما خوب نیســت چه رسد 
به حاال که دیگر اصــال همه چیز به هم 

ریخته و به نان شب مان محتاجیم.
 در توزیع بسته های حمایتی 

دقت شود
علی ساری،  نماینده مردم خوزستان 
در مجلس، نیز در این زمینــه به ایلنا 
می گوید: شکی نیست که شیوع کرونا 
معیشــت مردم را تحت تاثیر قرار داده 
اســت. کارگران مناطق مرزی ازجمله 

خسارت دیدگان از کرونا هستند، چراکه 
شــیوع کووید ۱۹ بر صادرات و واردات 
تاثیر گذاشته است. خسارت ها زیاد است 
و اقدامات حمایتی قطعا جوابگوی همه 
زیان ها نیست. او ادامه می دهد: »دولت 
در بسته های مختلفی که برای حمایت 
از شهروندان برای گذر از بحران کرونا در 
نظر گرفته، مرزنشینان را هم لحاظ کرده 
است.« این نماینده مجلس با بیان اینکه، 
»باید در نظر داشت که دست دولت هم 
بسته است و نمی تواند خسارت ها را به 
طور کامل جبران کند« به همه گیری 
بحرانی که با آن مواجه هســتیم اشاره 
کرده و می گوید: »باتوجه به شــرایط 
ویژه کشور نباید انتظارات بیهوده ایجاد 
کرد. می توان شعار داد و مردم را با وعده 
و وعید سرگرم کرد، اما وقتی می دانیم 
نمی توانیم همه خســارت ها را جبران 

کنیم، نباید توقع بیجا ایجاد کنیم.«
پس چه باید کرد؟ آیا مرزنشیننان 
و بیکاران باید گرســنه بمانند؟عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: 
»انتظاری که از دولت و نهاد های حمایتی 
می رود این است که در توزیع حمایت ها 
دقت الزم را داشــته باشند. در روزهای 
اخیر مسئوالن بســته های حمایتی را 
تشریح کرده که برخی از آنها اعطا شده 
اســت. وام یک میلیونــی، کمک های 
بالعوض به نیم دهــک پایین جامعه و 
وام های حمایتی برای کســب و کار ها 
برخی از حمایت هــای اعطایی و وعده 
داده شده، هســتند. مشکلی که بعضا 
در گذشته وجود داشــته این بوده که 
کمک ها در مــواردی به دســت افراد 
مستحق نرسیده اســت. باید در توزیع 
بســته های حمایتی دقت کرد و افراد 

نیازمند را در اولویت قرار داد.«
این نماینده مجلــس دهم تاکید 
می کند: »مرزنشینان به ویژه کارگران 
مرزنشین یا کارگران مهاجری که بعضا به 
صورت فصلی برای کار به مرزها می روند 
دچار مشکالت ویژه  شده اند. تا زمان گذر 
از بحران و بازگشت به شرایط عادی این 
افراد باید مورد حمایت قرار گیرند. این 
حمایت ها ممکن اســت کم باشد، اما 
شرایط ویژه است و باید دست به دست 
هم بدهیم تا بحران را پشت سر بگذاریم.

بازگشت به شرایط عادی و 
درس های کرونایی

قطعا اولویت، بازگشــت به شرایط 
عادی است و قطعا کمک های اعطایی 
جوابگو نیست، بنابراین باید هرچه زودتر 
شرایط کار کردن را برای بیکارشدگان 
ازجمله کارگران مناطق مرزی فراهم 
کرد. در کنار این مهم شــاید الزم باشد 
آینده نگری هایی هم داشــته باشیم. 
ازجمله مشکالت پیش آمده در جریان 
شیوع کرونا این بود که کارگرانی بیکار 
شدند، در شــرایطی که هیچ بیمه ای 
نداشتند. یکی از کارویژه های بیمه های 
اجتماعی جبران خســارت در شرایط 
بحرانی است. اگر فرهنگ بیمه گسترش 
می یافت و ضریب نفوذ آن بیشتر بود، 
تمامی بار جبران خسارت کرونا به دوش 
دولت نمی افتاد. دست تنها بودن دولت 
در شرایط بحرانی باعث شده حمایت ها 
بسیار ناچیز باشد. شــهروندان به حق 
می پرسند مگر با بسته حمایتی ۲۰۰ 
تا ۶۰۰ هزار تومانی چند روز می شــود 
زندگی کرد یا در شــرایطی که حداقل 
مخارج ماهانه شش میلیون تومان است، 
وام یک میلیونی یارانه بگیران چه دردی 
را دوا می کند؟ مســئوالن دولتی البته 
می گویند بضاعت ما همین اســت. اما 
اگر شهروندان بیمه داشتند و بیمه ها 
متعهد به جبران خســارت می شدند 
هم کمیت و هم کیفیت کمک ها بیشتر 
می شد. ترویج بیمه های اجتماعی یکی 

از درس های کرونا برای آینده است.

»کرونا« جیِب کارگران مرزنشین را خالی تر از همیشه کرد

بیکاری باربران و دست بستة دولت

خبر

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسالمی کار 
استان تهران، گفت: مصوبه غیرقانونی دستمزد 
معیشــت حدود ۱۸ میلیون خانوار را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
»علیرضا فتحی« در گفتگو با خبرنگار ایلنا، 
افزود: زمانی که از ضرورت ابطال مصوبه دستمزد 
صحبت می کنیم از معیشت حدود ۱۴ میلیون 
خانــوار کارگری و حــدود ۴ میلیــون خانوار با 

سرپرست بازنشسته دفاع می کنیم.
وی با بیان اینکه در تعیین حداقل دســتمزد 
سال ۹۹، معیارهای قانونی به هیچ وجه مورد توجه 
دولت قرار نگرفتند و شاهد قانون گریزی بودیم، 

افزود: در سال های گذشته هم دولت به تعیین مزد 
براساس دو معیار تورم و هزینه های سبد معیشت 
بی توجه بود اما گروه کارگری تمام تالش خود را 

برای رسیدن به اجماع انجام داد.
فتحی افزود: امیدوار بودیم که در سال جاری 
دولت از جایگاه حکمران، مسئولیت بیشتری را در 
قبال معیشت کارگران قبول کند و مانند سال های 
گذشــته دســتمزد را وجه المصاله خود با گروه 
کارفرمایی قرار ندهد، اما باز همین کار را تکرار کرد. 
بنابراین، کانون های استانی و روئسای تشکل های 
کارگری به صورت سازمان یافته و هدفمند از دولت 

به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

عضو هیات مدیره کانون شــوراهای اسالمی 
کار استان تهران  با بیان اینکه شکایت و کار میدانی 
مانند مذاکره جزئی از کار صنفی است، گفت: گاهی 
دست شما را می بندند و برای رهایی باید شکایت 
کنید و پیگیری های صنفی را در چارچوب قضایی 
به جریان بیندازید. شکایت  کارگران و نمایندگان 
آنها هم زمانی انجام شد که دولت با ابالغ مصوبه ی 

دستمزد، درهای مذاکره را بست.
فتحی افــزود: امیدواریم که دیــوان عدالت 
اداری، هرچه ســریعتر بر قانون گریزی دولت در 
مصوبه دستمزد ســال ۹۹، خط ابطال بکشد. به 
این نتیجه رســیده ایم که جزء پیگیری قضایی 

راه دیگری برای ابطال ایــن مصوبهی ناکارآمد و 
یکجانبه نداریم؛ آنهم در شرایطی که به زودی با 
اعمال ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستمری 
بازنشستگان تامین اجتماعی که تابعی از حداقل 

دستمزد است، ابالغ می شود.
وی با بیان اینکه اگر شــکایت نمی کردیم 
حق کارگران بازنشسته بسیار بیشتر از شاغالن 
ضایع می شد، گفت: مســتمری بازنشستگان 
بســیار کمتر از مجموع مــزد و مزایای مزدی 
کارگران است و اگر برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین 
اجتماعی، حداقل دســتمزد ۱ میلیون و ۸۳۵ 
هزار تومانی معیار تعیین حداقل مستمری قرار 

گیرد، معیشت آنها به بدترین وضع در سال ۹۹ 
درمی آید.

 وی با بیان تورم مانند سگ وحشی در جامعه 
رها شده است، گفت: با این حال دولت برای مبارزه 
با آن دستمزد را می بندند و قدرت خرید کارگران 
را محدود می کند. این کار نتیجه ای جز عصیان 

بیشتر رکود نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران:  

مصوبه دستمزد معیشت 1۸ میلیون خانواده را تهدید می کند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان زنجان از ثبت نــام ۶ هزار و ۷۰۰ 
کارگر در سامانه طراحی شده برای ثبت بیکاری با تفکیک حوزه فعالیت خبر داد. 
به گزارش ایلنا، محمدرضا یوسفی در نشست خبری با خبرنگاران که به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شد،  گفت: دولت اعتباری حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای 
هزینه کرد در این حوزه به شرط مشمولیت در تامین اجتماعی پیش بینی کرده 
است که در مرحله نخست یک هزار و ۷۰۰ کارگر برای طی مراحل برقراری مقرری 
به تامین اجتماعی معرفی شده اند. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این اداره 
کل در راستای عمل به وظایف محول شده از طریق ویروس کرونا اظهار کرد: این اقدامات برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در 
بین کارگران فعال در واحدهای صنعتی انجام شد. وی از پرداخت کمک هزینه معیشتی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به دهک های 
پایین جامعه و فاقد درآمد به صورت بالعوض خبر داد و افزود: مشخصات دریافت کنندگان این کمک در سامانه رفاه ایرانیان ثبت 
شده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از تامین اعتبار ۷۵ میلیارد تومانی برای پرداخت به صاحبان کسب و 
کار، آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: این اعتبار کارفرمایانی که تحت تاثیر کرونا کارگران خود را تعدیل نکردند )به 
ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان( و یا واحدهای تولیدی که بنا به توصیه دولت تعطیل شده اند )به ازای هر کارگر ۱۶ میلیون تومان( 

را شامل می شود و مشموالن باید در سامانه کارا ثبت نام کنند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان خبر داد:

ثبت نام ۶ هزار و ۷00 کارگر در سامانه ثبت بیکاری 
دبیر اجرایی خانه قزوین:

۸0 درصد از کارگران و بازنشستگان سهام عدالت دریافت نکرده اند

یحیی، کارگر باربر در بندر 
گناوه می گوید: زندگی 

باربر وابسته به واردات و 
صادرات است. کار ما این 
است که بارها را سوار لنج 
کنیم یا برعکس کاالهای 
وارداتی را از لنج ها پیاده 

کنیم؛ دیگر لنجی پهلو 
نمی گیرد یا اگر پهلو بگیرد 
آنقدر کم این اتفاق می افتد 

که به ندرت کاری به ما 
می رسد

اگر فرهنگ بیمه گسترش 
می یافت و ضریب نفوذ 

آن بیشتر بود، تمامی بار 
جبران خسارت کرونا به 

دوش دولت نمی افتاد. 
دست تنها بودن دولت در 
شرایط بحرانی باعث شده 

حمایت ها بسیار ناچیز و در 
حد ارائه بسته حمایتی ۲۰۰ 

تا ۶۰۰ هزار تومانی یا وام 
یک میلیونی باشد
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