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»حق داشتن مســکن شایسته«، 
یکی از اساسی ترین حقوق شهروندان 
در تمام جوامع متمدن اســت. در دنیا 
سیاست هایی از قبیل مسکن اجتماعی، 
اجاره به شرط تملیک، وام های کم بهره و 
مسکن تعاونی برای برخورداری اقشار 
فرودست از حق داشتن مسکن به کار 
گرفته می شود تا دو مشکل عمده جوامع 
یعنی بی مسکنی و بد مسکنی مرتفع 
شــود که این تمهیدات به گونه ای در 
قانون اساســی ایران هم به رســمیت 
شناخته شده است. در اصل ۳۱ قانون 
اساســی، دولت ملزم به تامین مسکن 
شایســته برای تمام مردم بــا اولویت 
کارگران و روستانشینان است. در این 
اصل قانونی، مسکن شایسته در عبارت 
»مسکن متناسب با نیاز هر فرد« تجلی 
یافته است.در قانون کار ایران نیز یکی از 
مترقی ترین پارادایم های تامین مسکن 
یعنــی تعاونی های مســکن کارگری 
پیش بینی شده است. ماده ۱۴۹ قانون 
کار می گویــد »کارفرمایان مکلفند با 
تعاونی های مســکن و در صورت عدم 
وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران 
فاقد مســکن جهت تامین خانه های 
شخصی مناسب همکاری الزم را کنند 
و کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف 
به احداث خانه های ســازمانی در جوار 
کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند«. 
این ماده تبصــره ای دارد کــه ناظر بر 
تعهدات دولت در زمینه تامین مسکن 
کارگری از طریق تعاونی های مسکن 
اســت: »دولت موظف است با استفاده 
از تســهیالت بانکی و امکانات وزارت 
مسکن و شهرسازی، شــهرداری ها و 
سایر دســتگاه های ذیربط همکاری 

الزم را کند«.
با وجــود تمام ایــن پیش بینی ها، 
بعد از به محــاق رفتــن تعاونی های 
مسکن کارگری در دهه ۷۰ شمسی و 
اوج گیری تورم در تمام سطوح ازجمله 
مسکن، حق مسکن طبقات فرودست 
ازجمله کارگران و بازنشستگان امروز 
به پایین ترین ســطح ممکــن تنزل 
یافته اســت. در برنامه چهارم توسعه، 
سیاســت های مســکن در راســتای 
ساماندهی بافت های فرسوده و تأمین 
مســکن کم درآمدها )مســکن مهر( 
تدوین شد. در رابطه با میزان موفقیت 

مسکن مهر در دستیابی به اهداف اولیه، 
هیچ تحقیق مستقلی انجام نشده است. 
در نهایت، برنامه پنجم توسعه در راستای 
برنامه چهــارم و با تأکید بــر الگوهای 
شهرسازی اسالمی- ایرانی، مسکن مهر، 
ساماندهی بافت های فرسوده، اسکان 
غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده 
است. با این حال، داده های رسمی نشان 
می دهند که هیچ کدام از این سیاست ها 
نتوانســته نرخ برخورداران از مسکن 

مناسب را بهبود ببخشد.
 تسهیالت مسکن 

در دایره غیرممکن ها
امروز جمعیت بیشتری از شهروندان 
با مشکالت بی مســکنی یا بدمسکنی 
دست و پنجه نرم می کنند تا جایی که 
در بهار امسال دولت از وام ۷۰۰ میلیون 
تومانی برای خرید مســکن رونمایی 
کرده است؛ وام مسکنی که بدون توجه 
به نرخ بهــره باال، مبلــغ ۱۱میلیون و 
۶۰۰هزار تومان قســط ماهانه، آن را 
از دایره اســتطاعت بیش از ۶۰درصد 
مردم ازجملــه جامعــه مزدبگیران و 
بازنشســتگان خارج می کند. با توجه 
به اینکه حداقل مزد کارگران در ســال 
جاری با افزایش 5۷.۴درصدی، کمتر 
از ۷ میلیون تومان اســت، چطور یک 
خانواده کارگــری که باید بــا نهایتاً ۷ 
میلیون تومان همه هزینه های زندگی 
را تامین کنــد، ۱۱ میلیون و ۶۰۰هزار 
تومــان ماهانه برای قســط مســکن 
بپردازد؟ آیا تبلور اصل ۳۱ قانون اساسی 

و لزوم تامین مسکن برای کارگران، وام 
مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی است که 
جامعه »فاقدان مســکن« اساساً توان 

برخورداری از آن را ندارند؟
 ۳۴ سال کار کردن 
برای خانه دار شدن

نگاهی به ســایر آمارهــای حوزه 
مســکن، وخامت اوضاع بی مسکنی 
در دهه های گذشــته را به خوبی نشان 
می دهد. »علی شماعی« استاد دانشگاه 
خورازمی در تحقیقی به بررســی روند 
افزایشی سهم مســکن در سبد هزینه 
خانوار پرداخته اســت. در این تحقیق 
آمده است: »طی ســال های ۱۳۹۰ تا 
۱۴۰۰ سهم مستاجران و افراد نیازمند 
مسکن از ۱۸درصد به حدود ۴۰درصد 
افزایش یافته است. ســهم مسکن در 
سبد هزینه خانوار طی سال های ۱۳۸۰ 
تا ۱۴۰۰ از ۲۱درصد به حدود ۴۰درصد 
رســیده اســت. این عدد برای تهران 
حدود 5۰درصد شــده و در دهک های 
پایین جامعــه و افراد آمــاده ازدواج به 
۷۰ تا ۸۰درصد هم می رسد. اکثر افراد 
به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر 
تامین مسکن یا اجاره بها یا اقساط وام 
خانه خود هستند. شاخص دسترسی 
به مســکن که تا ســال ۱۳۹۰ حدود 
۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال 
رسیده اســت. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ 
سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند 
می تواند خانه دار شــود. ایــن زمان در 
کشورهای پیشرفته زیر ۱۰ سال است 
و ایران جزو شــش کشور پایین جهان 
در شاخص دسترسی به مسکن است. 
در ایران سهم مسکن در اقتصاد خانوار  
بیــش از ۳۶درصد از درآمــد خانوار را 
تشــکیل می دهد که در دنیــا حدود 

۱5درصد است«.
این داده ها که البته تا سال ۱۴۰۰ را 
دربرگرفته و علی القاعده تورم سنگین 
ماه های اخیــر در آن منظور نشــده، 
نشان دهنده وضعیت وخیم مسکن به 
خصوص برای دهک های فرودســت 
است. سهم ۷۰ تا ۸۰درصدی مسکن در 
سبد هزینه این خانواده ها، تکان دهنده 
است. اگر خانواده کم درآمدی 5 میلیون 
تومان عایدی ماهانــه دارد، ۴ میلیون 
تومان آن پای مسکن می رود و فقط یک 
میلیون تومان برای ســایر هزینه های 
ماهانه زندگی باقــی می ماند. در عین 
حال، یک فرد باید ۳۴ ســال کار کند و 

درآمدش )همه درآمد نه فقط بخشی( را 
ذخیره کند تا بتواند خانه دار شود که این 
هم یک شرط غیرممکن دیگر است که 
معنایش فقط یک چیز است: »خانه دار 

نشدن برای همیشه«.
۸۱درصد تهرانی ها »مسکن 

مقرون به صرفه« ندارند
در این اوضاع، در اردیبهشــت ماه 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گزارشــی در ارتبــاط با »خــط فقر 
مسکن« ارائه کرده است. براساس این 
گزارش، هزینه مسکن خانوار مستاجر 
شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱ 
نشان می دهد که به طور متوسط هزینه 
مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهانه 
حدود ۲میلیون و ۴5۴ هزار تومان است 
که در باالترین نرخ در تهران ۳میلیون و 
۸۲۲ هزار تومان و در پایین ترین نرخ در 

خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.
براســاس همین گزارش، در بحث 
مســکن مقرون به صرفه که به عنوان 
معیار درنظر گرفته می شود، در مقایسه 
با دیگر کشــورها در برخی اســتان ها 
وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰درصد 
خانوار مستاجر در تهران سهم هزینه 
مسکن شان از سبد هزینه خانوار، بیش 
از ۳۰درصد است. در عین حال، شاخص  
عدم دسترســی مقرون بــه صرفه در 
دهه ۹۰ شمســی دارای روند افزایشی 
بوده طوری که در ســال ۱۳۹۰ حدود 
۳۳درصــد و در ســال ۱۳۹۹ حدود 
۴۱درصــد خانوارهای کشــور دارای 
سهم مسکن بیش از ۳۰درصد در هزینه 
زندگی شان بوده اند. در این گزارش، آمار 
خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه 
در سال ۱۳۹۹ اعالم شــده است. نرخ 
متوسط کشوری این شاخص ۴۱درصد 
است که تهران با ۸۱درصد باالترین نرخ 

و خراسان جنوبی با ۹درصد پایین ترین 
آمار را دارد.

بدون هیچ تردیدی این اعداد و ارقام، 
تظاهر قابل لمــس در زندگی کارگران 
و دهک هــای پاییــن دارنــد. »پرویز 
زعیمی« رئیس انجمــن صنفی ایران 
پوپلین رشــت در این رابطه می گوید: 
االن مشکل مســکن برای کارگران، نه 
تنها در کالنشــهرها بلکه در شهرهای 
رده دوم و سوم، تبدیل به یک معضل حاد 
شده است. برای مثال در شهری مانند 
رشت، باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان 
اندوخته داشــته باشــی تا بتوانی یک 
آپارتمان کوچک ۶۰ یا ۷۰ متری با ۲۰۰ 
میلیون رهن و حداقل ۲ میلیون تومان 
اجاره ماهانه بگیری. شما حساب کنید 
چه فاصله ای میان دســتمزد متوسط 
کارگران و متوســط رهن خانه است؟ 
کارگری که از صبح تا شام در کارخانه ای 
پای خط تولید ایســتاده است و ماهی 
۷ یا ۸ میلیون تومان حقوق می گیرد، 
سه سال تمام باید کار کند و هیچ چیز 
نخورد و نپوشد تا فقط بتواند پول رهن 
یک آپارتمان یک خوابه را فراهم کند، آن 
هم نه رهن کامل!در چنین شرایطی ست 
که نرخ حاشیه نشــینی در شهرها به 
خصوص کالنشهرها و پایتخت افزایش 
یافته و به جز معضل حاشیه نشــینی 
که در ســال های اخیر گستره و عمق 
بیشتری پیدا کرده، هر روز از پدیده های 
ناراحت کننده جدیــد در زمینه جبر 
تامین مسکن )نه مســکن شایسته و 
درخور، بلکه صرفاً یک ســقف و فضای 
بسته برای جای خواب و شب را سپری 
کردن( رونمایی می شود؛ آپارتمان های 
اشتراکی برای چند خانواده، خوابیدن 
در ماشین شــخصی، اتوبوس خوابی و 
بی آرتی خوابی از نمونه های اخیر این 
پدیده ها هســتند. در دی ماه ۱۴۰۰ 
گزارشی منتشــر شــد با این عنوان 
»بی آرتی خوابی شبی ۲5هزار تومان«! 
این پدیده ها یک فاصله بسیار نجومی با 

تعهدات اصل ۳۱ قانون اساسی دارند.
 حق مسکن کارگران 
هم تصویب نمی شود

»فرامرز توفیقــی«، رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور، در این رابطه می گوید: هیچ 
زمان الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی و 
ماده ۱۴۹ قانون کار اجرایی نشده است. 
نه تنها این تعهدات کامالً بر زمین مانده، 
بلکه دولت به وظایف حداقلی خود در 
رابطه با مســکن کارگران عمل نکرده 
است. در آخرین نشست شورای عالی 
کار در نوزدهم اسفند ۱۴۰۰، مصوبه ای 
به امضا رســید که عالوه بــر افزایش 
دستمزد، شــامل افزایش حق مسکن 
کارگری بود. در این مصوبه، حق مسکن 
کارگران در ســال ۱۴۰۱ از ۴5۰هزار 
تومان به ۶5۰هزار تومان رســید. در 
همان زمان، این افزایش حق مســکن 
بــرای تصویب نهایی بــه هیات دولت 
ارسال شــد. نزدیک سه ماه گذشته اما 
هنوز هیات دولت این مصوبه را تصویب 
و ابالغ نکرده است. در این چند ماه، هیچ 

صحبتی از این مساله نشده است.
او ادامه می دهد: از یک طرف حقوق 
کارگران دولت را غیرقانونی ۱۰درصد 
زیاد می کنند و از سوی دیگر، در تصویب 
افزایش مستمری بازنشستگان تعلل 

می کنند و عالوه بر اینها، حق مســکن 
۶5۰هزار تومانی که مصوبه شورای عالی 
کار است، کنار گذاشته می شود و در مورد 
آن سکوت می شود. این در حالی ست 
که تنها مولفه مزدی کــه افزایش آن 
عالوه بر مصوبه شــورای عالی کار، نیاز 
به امضای هیات دولت دارد، حق مسکن 
اســت. امضای دولت پای حق مسکن، 
صوری و تشریفاتی است و وقتی شرکای 
اجتماعی افزایش آن را تصویب کرده اند، 

باید به سرعت ابالغ و اجرا شود.
عدم افزایش حق مسکن، 

نشان دهنده بی توجهی دولت است
نماینده کارگران در شــورای عالی 
کار اضافه می کند: حق مسکن ۶5۰هزار 
تومانی، یک ســوم یا یک چهارم اجاره 
خانه کارگران را تامین نمی کند و بسیار 
ناچیز است. این رقم اساساً هیچ ربطی 
به هزینه های واقعی مسکن ندارد اما در 
شرایطی که تورم مسکن در ماه های اخیر 
نجومی بوده، اجاره خانه در همین دو سه 
ماه، چند ده درصد زیاد شده و ۸۰درصد 
هزینه هــای مصرفــی خانوارهــای 
فرودست صرف هزینه مسکن می شود، 
چرا افزایش ناچیز ۲۰۰هزار تومانی حق 

مسکن کارگران امضا نشده است؟
۲۰۰هزار تومــان افزایش در حق 
مسکن در این شرایط اقتصادی، تقریباً 
برابر با هیچ است اما عدم تصویب آن به 
گفته توفیقی، نشانه  ای از بی توجهی به 
معیشت کارگران و وضعیت بغرنج تامین 
مسکن است.داده های خط فقر مسکن 
که وزارت کار در مقــام متولی دولتی 
امر رفاه منتشر کرده، نشان می دهد که 
در کالنشهری مانند تهران، ۸۱درصد 
شهروندان فاقد مسکن مقرون به صرفه 
هستند و فقط ۱۹درصد تهرانی ها مسکن 
مناسب و متناسب با درآمدشان دارند. 
این فقدان مسکن شایسته، باید به موازات 
عدم تناسب تسهیالت ارائه شده مورد 
ارزیابی قرار گیرد، تسهیالتی که به هیچ 
وجه در قد و قواره زندگی مردم نیست. 
در پــرس و جوی میدانــی از کارگران 
مختلف و فاقد مســکن ملکی، به این 
نتیجه رسیدیم که تقریباً هیچ کدام از 
این کارگران حتی آنهایی که باالی ۱۰ 
یا ۱5 میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، 
داوطلب دریافت وام مســکن ۷۰۰ یا 
۶۰۰ میلیون تومانی نیستند. یک کارگر 
خودروسازی که ماهی ۱۴میلیون تومان 
حقوق می گیــرد و درآمد ماهانه اش در 
قیاس با حداقل بگیران بسیار بهتر است، 
می گوید: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان 
قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی 
کنم؟ آیا با دو یا سه میلیون تومان می توان 

یک ماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟

مصوبات کارگری در هیات دولت بایگانی می شود

عدم افزایش حق مسکن کارگران در آشفته بازار بدمسکنی مردم

خبر

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس 
از تصویب در هیأت وزیران اعالم شد.

به گزارش ایسنا، براساس مصوبه اخیر هیأت وزیران مقرر 
شد که حداقل حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع 
مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی که به موجب 
قوانینی ازجمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نباید 
از حداقل مزد کارگری کمتر باشــد، ازاین رو میزان دریافتی 

آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و 
با افزایش 5۷.۴درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از پنج 
میلیون و 5۸۰هزار تومان کمتر نباشد. در خصوص مستمری 
ازکارافتادگان جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت 
سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده، به همان نسبت و مبتنی 
بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.طبق این گزارش، همچنین 
با توجه به حکم قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ )مصوب مجلس( 

درباره صندوق های مختلف بازنشســتگی )مبنی بر رشــد 
۱۰درصدی حقوق بازنشستگان( و در راستای هماهنگ سازی 
پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، برای این 
دسته از مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، 
افزایش ۱۰درصدی اعمال می شود و عالوه بر ۱۰درصد مذکور، 
مبلغ ۶5۰هزار تومان )تا ســقف دریافتی ماهانه ۱۰میلیون 

تومان( به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت

مستمریمتوسطبگیرانتنها10درصدافزایشمییابد

با توجه به اینکه حداقل مزد 
کارگران در سال جاری، 
کمتر از ۷ میلیون تومان 

است، یک خانواده کارگری 
که باید با ۷ میلیون تومان 
همه هزینه های زندگی را 

 تامین کند، نمی تواند
 ۱۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان 

ماهانه برای قسط مسکن 
بپردازد

شاخص  عدم دسترسی 
مقرون به صرفه در دهه 
۹۰ دارای روند افزایشی 
بوده طوری که در سال 
۱۳۹۰ حدود ۳۳درصد 
و در سال ۱۳۹۹ حدود 

۴۱درصد خانوارهای کشور 
دارای سهم مسکن بیش 

از ۳۰درصد در هزینه 
زندگی شان بوده اند

توفیقی: از یک طرف حقوق 
کارگران دولت را ۱۰درصد 

زیاد می کنند و از سوی 
دیگر، در تصویب افزایش 

مستمری بازنشستگان 
تعلل می کنند و عالوه بر 

اینها، حق مسکن ۶۵۰هزار 
تومانی که مصوبه شورای 

عالی کار است، کنار 
گذاشته می شود
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نسرین هزاره مقدم

نرخبیکاریزنان
افزایشیافتهاست

در سال گذشته از نرخ بیکاری مردان کم شده ولی 
بر بیکاری زنان افزوده شده است.

به گزارش ایسنا، گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران 
از وضعیت بیکاری سال ۱۴۰۰ منتشر کرد نشان داد 
که از بین جمعیت فعال کشور که تعدادشان به بیش 
از ۲5.۸میلیون نفر می رسد، بالغ بر ۲۳.۴میلیون نفر 
شاغل بوده اند که با کاهش یک درصدی نسبت به سال 

۱۳۹۹ همراه بود.
همچنین از بین جمعیت فعال، ۹.۲درصد بیکار 
بودند که تعداد آنها به دو میلیون و ۳۷۴هزار و ۹5۳ نفر 
رسیده است. نرخ بیکاری البته در مقایسه با سال ۱۳۹۹ 

که ۹.۶درصد اعالم شده بود، کاهش داشت.
جزئیات بیشتر نشان می دهد که از بین جمعیت 
بیکار بالغ بر یک میلیون و ۷۰5هزار نفر مرد بوده اند 
و نرخ بیکاری بین آنها به ۷.۹درصد رسیده است. این 
رقم در مقایسه با ســال ۱۳۹۹ حدود پنج درصدی 
کاهش داشته اســت. اما در بین زنان نرخ بیکاری به 
۱۶درصد رسیده و ۰.۴درصد افزایش داشته طوری که 
زنان حدود ۶۷۰هزار نفــر از جمعیت بیکار را به خود 

اختصاص داده اند.
    

شستافقط6درصدازمنابع
تأمیناجتماعیرابرآوردهمیکند

مدیرعامــل تأمین اجتماعــی گفــت: حــوزه 
ســرمایه گذاری ۶درصد از منابع مورد نیاز سازمان 
را تأمین می کنــد و انتظار داریم ســهم این حوزه به 

۱۸درصد برسد.
به گزارش توســعه ایرانی، میرهاشم موسوی در 
همایش مدیران بنگاه هــای اقتصادی صندوق های 
بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اظهار داشت: همه ما در حوزه مسئولیت خود تکالیف 
بیشتری نسبت به گذشــته داریم و نیازمند تالش 

مضاعف هستیم.

وی افزود: مهمترین چالش هــای صندوق های 
بیمه ای همچون ناترازی منابــع و مصارف و پایداری 

بلندمدت صندوق ها و تعهدات بین نسلی هستند.
مدیرعامل تأمین اجتماعی بر لزوم افزایش سهم 
حوزه سرمایه گذاری در تأمین منابع این سازمان تأکید 
کرد و گفت: در حال حاضر حوزه سرمایه گذاری ۶درصد 
از منابع مورد نیاز سازمان را تأمین می کند و انتظار ما 
این است که سهم این حوزه به ۱۸درصد برسد. تحقق 
این برنامه نیازمند تالش مضاعف و برنامه ریزی دقیق 

است که با جدیت پیگیری می شود.
    

واگذاریهاینادرست،
امنیتشغلیکارگرانراازبینبرد

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه واگذاری 
نادرست بنگاه ها و کارخانه ها به امنیت شغلی کارگران 
آسیب زده، تاکید کرد: در صورتی که سهام کارخانه ها 
به کارگران و بازنشستگان آن واگذار شود، نقش موثری 

در باال رفتن انگیزه کار و افزایش بهره وری بنگاه دارد.
محمد مرجانی در گفت وگو با ایسنا گفت: واگذاری 
نادرست بنگاه ها و کارخانه ها به امنیت شغلی کارگران 
لطمه زده است. اگر قرار است بحث خصوصی سازی را 
دنبال کنیم، برای اینکه کارگران از این واگذار منتفع 
شوند و نســبت به کارخانه تعصب نشان دهند، باید 

سهامدار آن کارخانه یا بنگاه شوند.
عضو هیات مدیره کانون شــوراهای اسالمی کار 
اصفهان، درباره مقاومت هایی که نسبت به سهامدار 
کردن کارگران در بنگاه هــا و کارخانه ها وجود دارد، 
توضیح داد: یکی از بحث هایی کــه از منظر حقوقی 
در این خصوص مطرح می شــود این اســت که اگر 
کارگر سهامدار کارخانه شــود دیگر نمی توان از او به 
عنوان کارگر استفاده کرد و می تواند ادعای مالکیت 
در کارخانه را داشته باشد در حالی که اگر کارگران را 
سهامدار کنیم در بهره وری و ارزش افزوده بنگاه تاثیر 
به سزایی دارد، ضمن اینکه می توان شیوه های متفاوتی 

را برای واگذاری کارخانه در پیش گرفت.
وی واگذاری ســهام کارخانه ها به شکل تعاونی را 
بهترین شیوه سهامداری دانست و خاطرنشان کرد: با 
این کار کارگر و بازنشسته هر دو سود می برند و کارگران 
می توانند سهام مشترک خود را از طریق تعاونی هایشان 
خریداری کنند.وی واگذاری کارخانه ها به شکل منطقه 
به منطقه را نیز پیشــنهاد کرد و گفت: اگر در جریان 
خصوصی سازی، واگذاری کارخانه ها براساس نیازهای 
آن مناطق صورت گیرد، افرادی هم که در  آن منطقه 
زندگی می کنند به نوعی سهامدار کارخانه می شوند و 

از مزیت های آن بهره می برند.

اخبار کارگری


