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احتمال تعیین دستمزد کارگران
 بعد از عید

ناصر چمنی، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران

یک ماه به پایان ســال باقی مانده و ما هنوز 
به طور جدی به مبحث دستمزد کارگران ورود 
نکرده ایم و اولین جلسه رســمی دستمزد را 
برگزار نکردیم. شاید سیاســت این باشد که 
دستمزد دقیقه ۹۰ تعیین شود و مثل یکی دو 
سال اخیر ساعت دو نصفه شب رقم دستمزد از 
شورای عالی کار بیرون بیاید، ولی به اعتقاد من 
موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به بعد 

از عید بعید نیست.
سال گذشــته و در چنین روزهایی، چند 
جلسه برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل 
و نظر دولت و کارفرمایان مشــخص شده بود 
و نمایندگان کارگری به دنبال نزدیک کردن 
دیدگاه آنها به خود بودند ولی امســال با توجه 
به اینکه فقط یک ماه تا پایان سال داریم هنوز 
حتی اولین جلســه رسمی دســتمزد را هم 
تشــکیل نداده ایم. در این بین، بیشترین ضرر 
از برگزار نشدن جلسات دســتمزد را جامعه 
کارگری متحمل می شــود. البته شــاید زور 
نمایندگان کارگری در شــورای عالی کار به 
دولت و کارفرمایان نرســد ولــی امید جامعه 
کارگری به نمایندگان کارگری اســت و ســر 
دستمزد کارگران به هیچ وجه کوتاه نخواهند 

آمد.
درباره پیشــنهاد پلکانی کــردن افزایش 
دستمزد کارگران برای سال ۹۸ هم باید گفت 
این کار را نمی شود در پایه دستمزد انجام داد 
چون همین حاال بیــش از ۸۰درصد کارگران 
حداقل بگیرند و یــک میلیــون و ۲۰۰هزار 
تومان حقوق می گیرند، پــس پلکانی کردن 
حداقل مزد جواب نمی دهد. شــخصاً معتقدم 
که شــورای عالی کار امســال باید با نگاه ملی 
و واقع گرایانــه به مقوله دســتمزد نگاه کند و 
شرایط اقتصادی سال آینده و تاثیر آن بر سفره 
کارگران را در نظر بگیرد. دولت باید از حاال برای 
پنج سال آینده برنامه داشته و میزان تورم سال 
آینده را پیش بینی کرده باشد. برای نوسانات 
ارزی، تورم های ناگهانی و بحران های احتمالی 
که ممکن است ایجاد شود و بر معیشت تاثیر 
منفی بگذارد، چاره اندیشــی کنــد تا جامعه 

کارگری زمین گیر نشود.
در پایان و با توجه به اعالم رقم سبد هزینه 
معیشت خانوارهای کارگری، باید گفت تعیین 
رقم ســه میلیون و ۷۶۰هــزار تومان عجیب 
نبود. وقتی که مرکــز پژوهش های مجلس از 
افزایش قیمت اقالم خوراکی ها و خط فقر خبر 
می دهد و دولت برای توزیع بسته های حمایتی 
حقوق زیر ســه میلیــون تومــان را مبنا قرار 
می دهد می توان فهمید که افزایش هزینه ها 
چه تاثیری بر معیشت کارگران گذاشته است 
بنابراین با توجه به تعییــن این رقم در کمیته 
دستمزد دیگر جای هیچ بهانه ای برای جبران 

عقب ماندگی های مزدی کارگران نمی ماند.

۱۶درصد از مردان دهه شصتی 
بیکارند

بررســی وضعیت متولدین دهه ۶۰ نشــان 
می دهد که تنهــا ۳۵درصد از ایــن افراد مدرک 
دانشگاهی دارند و از سویی دیگر ۱۶درصد از مردان 
و ۳۲درصد از زنان متولد این دهه بیکار هستند. به 
گزارش مهر، سیاست های جمعیتی در دهه ۶۰ 
شمسی، نرخ باروری در ایران را افزایش داد و موج 
اول جمعیت به راه افتاد. متولدین سال های ۱۳۶۰ 
تا ۱۳۶۹ را »دهه شــصتی« می نامند که در حال 
حاضر، در بین متولدین دهه های مختلف، بیشترین 
سهم مربوط به این دهه است. نگاهی به آمار منتشر 
شده از ســوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که 
۱۳درصــد از جمعیت کشــور را متولدین دهه 
۳۰ و قبل، ۱۱درصد را متولدین دهه ۴۰، حدود 
۱۶درصد را متولدین دهه ۵۰، حدود ۲۱درصد 
را متولدین دهه ۶۰، معادل ۱۵درصد را متولدین 
دهه ۷۰، حدود ۱۵درصــد را متولدین دهه ۸۰ و 
۹درصد را متولدین دهه ۹۰ تشکیل می دهند. در 
این بین از جمعیت ۸ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۵۳ زن 
متولد دهه شصت، ۳۲درصد بیکار و از جمعیت ۸ 
میلیون و ۴۸۳ هزار و ۸۹۳ مرد متولد دهه شصت، 
۱۶درصد بیکار هســتند. ۱۹درصــد از زن های 
دهه شصتی و ۳۳درصد از مردهای دهه شصتی 
هنوز ازدواج نکرده اند و این به معنای آن اســت 
که ۷۸درصد زنان و ۶۶درصد از مردان متولدین 
دهه ۶۰، ازدواج کرده انــد. ۱۹درصد از زن های 
دهه شصتی که ازدواج کرده اند هم هنوز فرزندی 

به دنیا نیاورده اند.

یادداشت

خبر کارگری

پیام عابدی

  لیبرال ها مدعی هستند که 
هدفمندی یارانه ها با وجود برخی 
آثار آن در اقتصــاد، نابرابری را 
کاهش می دهنــد. واقعیت های 
اقتصاد ایران ولی نشان می دهد که 
توزیــع نقدی یارانــه به کاهش 
نابرابری نینجامیده است. چرا با 
وجود گذشت ۱۱سال از تصویب 
قانون هدفمندی یارانه ها، همچنان 

چرخ فقرزدایی لنگ می زند؟
دولت ها در حوزه سوخت یارانه کالنی 
را پرداخته اند و می پردازند. همه اینها 
در حالی است که سال هاست گفتمان 
کاهش مصرف سوخت و انرژی و اصالح 
یارانه ها راه افتاده و در سال ۱۳۸۶، قانون 
اصالح قیمت حامل های انرژی تصویب 
شــد. هدف این بود که قیمت بنزین و 
گازوئیل به فــوب خلیج فارس نزدیک 
شود و مابه التفاوت آن به صورت نقدی و 
غیرنقدی بین مردم توزیع شود یا اینکه 

به صورت یارانه به تولید تزریق شود.
با این حال توزیع یارانه تنها در قالب 
نقدی صورت گرفت و در واقع بسیار بد 
اجرا شد. این قانون با این هدف تصویب 

شد که از مصرف انرژی کاسته و بهره وری 
بنگاه های اقتصادی افزایش یابد. طبق 
قانون قرار شــد درآمدهای حاصل از 
هدفمندی یارانه ها، در سه مرحله هزینه 
شود؛ بخشــی را به صورت یارانه نقدی 
پرداخت کردند و قرار بود یارانه غیرنقدی 
هم پرداخت شــود و در ضمن حمایت 
از تولید صورت بگیرد، به این شکل که 
تکنولوژی تولید و فناوری  های بنگاه ها 
بهبود بخشیده شــود تا مصرف انرژی  
توســط آنها کاهش یابد. به هرشکل 
یارانه به صــورت نقدی توزیع شــد و 
یارانه غیرنقدی و سهم تولید به دست 
فراموشی سپرده شد. یارانه نقدی هم 
متناسب با درآمد خانوار پرداخت نشد. 
در ضمن به تمام خانوارها چه آنها که جز 
دهک های باالی درآمدی و چه آنها که 
جز دهک های پایین درآمدی، هستند 

رقمی برابر پرداخت شد.
توزیــع نقــدی یارانه هــا هــم تا 
جایی مقدس شــد که با مخالفان آن 
برخوردهایی صورت گرفت. در نامه ۴۳ 
اقتصاددان به آقای احمدی نژاد تاکید 
شده بود: »به نظر ما اجرای مرحله دوم 
هدفمندی یارانه ها در شرایط بی ثباتی 
سیاســی و اقتصادی نه تنها متضمن 

آثار مثبت نیست بلکه می تواند به جهت 
تامین عدالت اجتماعــی و تخصیص 
منابع، نتایجی برخالف آن داشته باشد«. 
نه تنها آثار مثبتی را در سفره های فقر 
شــاهد نبودیم، بلکه تورم اتفاق افتاد. 
محاسبات نشــان داد که از ابتدای آغاز 
به کار دولت نهم تا پایان کار دولت دهم 
تورم ۵۶درصــد افزایش یافت. همین 
محاسبات نشــان می دهد که به سبب 
توزیع نقدی یارانه ها، حجم نقدینگی 
کشور ۶ برابر افزایش یافت و آثار مخرب 
توزیــع یارانه ۴۵هــزار و ۵۰۰ تومانی 

همین حاال هم مشهود است.
این ماجرا گذشت تا زمانی که درگیر 
بحران ارزی اول و دوم شــدیم؛ بحران 
ارزی ۹۰-۹۱ و بحــران ارزی  ســال 
۹۷. با کاهش شــدید ارزش پول ملی، 
قانون اصالح هدفمندی یارانه ها بر هم 
ریخت چرا که در مجمــوع دو بحران 
ارزی، ۵۰۰درصــد از ارزش پول ملی 
کاهش یافت. در بحران ارزی اول حدود 
۲۴۰درصد و در بحران ارزی دوم بیش 
از ۱۵۰درصد از ارزش پول ملی کاهش 
یافت. از سویی با کاهش ارزش پول ملی 
و منطبق نشدن قیمت سوخت با فوب 
خلیج فارس، مصرف انرژی به شــدت 

افزایش یافت. در همیــن حال حجم 
عظیم قاچاق سوخت را در کشور شاهد 
بودیم چرا که قیمت بنزین نســبت به 
سایر حوزه ها بسیار پایین تر است. این 

روند نمی تواند ادامه پیدا کند.
   نتایج یک پژوهش نشــان 
می دهد در دوره پــس از اجرای 
سیاست هدفمندی یارانه ها، توزیع 
قدرت خرید برخالف توزیع مخارج 
خانوارها، برابرتر نشده است. به نظر 
شما اگر بخواهیم همین امروز از شر 
سیاست های هدفمندی یارانه ها 

خالص شویم، چه باید بکنیم؟
در حال حاضر طرحی داده اند که بر 
مبنای آن به هر کد ملی در هر ماه معادل 
ریالی ۲۴ لیتر بنزین پرداخت می شود 
اما به عقیده من بهترین سیاست وضع 
مالیات تصاعدی بر مصرف ســوخت 
و انرژی اســت. این سیاست به عدالت 
اجتماعی که در پی آن هستیم نزدیک  تر 
است. با این کار نظام مالیات کارایی خود 
را حفظ خواهد کرد. در ضمن به سمت 
مصرف هدفمند و بهینه منابع حرکت 
خواهیم کرد. می توانیــم این قاعده را 
ابتدا برای مصرف بنزین اجرایی کنیم 
و به مصــرف گازوئیــل تعمیم دهیم. 
البته این تنها یک سیاســت است اما 
منطبق  ترین سیاست با شرایط موجود 

کشور است، به ویژه آنکه تا آغاز سال ۹۸ 
مدت کمی باقی مانده و باید از همان آغاز 
سال جدید سیاست مان را اجرایی کنیم 
به نحوی که لطمه ای به منافع عمومی 
وارد نشود. در کل، مالیات تصاعدی بر 
مصرف سوخت و انرژی از تمام گزینه ها 

به عدالت نزدیک  تر است.
   به نظر می رسد که شما مخالف 

پرداخت یارانه پنهان هستید.
۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان 
و آشکار پرداخت می شــود که عمده 
آن صرف حوزه انرژی می شود. بخش 
اعظم یارانه پنهان هم نصیب دهک های 
پردرآمد می شود. توجه داشته باشید 
که ۳۰ تا ۴۰ درصد از شهروندان، اصال 
خودرویی ندارند کــه بخواهند از یارانه 
سوخت استفاده کنند یا اینکه به خاطر 
کوچک بودن خانه هایشان و نداشتن 
لوستر، شوفاژ و شومینه از یارانه انرژی 
اســتفاده ای نمی کنند. در واقع آنکه 
مصرف باال دارد بیشــتر از یارانه پنهان 
بهره مند می شــود. برداشــت من این 
اســت که نظام یارانــه ای در خدمت 
دهک های پردرآمد جامعه است. یارانه 
۹۰۰هزار میلیارد تومانی به عکس باید 
به دهک های کم درآمد اختصاص یابد 
و مصروف رفاه آنها شود، اما این یارانه در 
خدمت فرادستان و دهک های پردرآمد 

است. سیاست های فعلی سیاست های 
مخربی هســتند که همین امروز باید 
آنها را در مسیر غلطی که سیر می کنند، 
متوقف کرد تا کارکردشان برعکس شود. 
یارانه باید بــرای دهک های کم درآمد 
باشد نه پردرآمد. ما خانوارهایی   داریم که 
هر یک از اعضای آنها یک خودرو دارند. 
خانوارهایی داریم که خانه های بزرگ 
دارند و با انرژی تقریبا مجانی آنها را گرم 
نگاه می دارند یا بنگاه های تولیدی وجود 
دارد که به شدت انرژی مصرف می کنند 
و بازدهی اقتصادی ندارند. بخش عمده 
یارانه پنهان را اینها مصرف می کنند. این 
نظام یارانه ای اگر اصالح نشود موجب 
افزایش مداوم شکاف طبقاتی در جامعه 
می شود. همه جای دنیا یارانه ها صرف 
رفاه کم درآمدها می شــود اما در ایران 
بالعکس، یارانه را در خدمت دهک های 

پردرآمد گذاشته اند.  
تکرار می کنم که بهترین شیوه اخذ 
مالیــات تصاعدی بر مصــرف انرژی و 
سوخت است. هر کســی که سوخت و 
انرژی بیشــتری مصرف می کند باید 
یارانه بیشتری بپردازد. متاسفانه نظام 
مالیاتی ایران دچار کژکارکردی است و 
خوب کار نمی کند. اگر خوب کار می کرد 
می توانستیم به درســتی در راه اجرای 
قانون هدفمندی یارانه هــا آن را به کار 
بگیریم که این گونه شاهد بهبود الگوی 
مصرف سوخت خواهیم بود. درآمدهای 
دولت هم افزایش می یابــد چرا که هر 
کس که مصرف بیشتری دارد با مالیات 
تصاعدی بر مصرف ســوخت به نوعی 

تنبیه می شود.
   اقتصاد بنگاه های کوچک 
بسیار شکننده است. آنها از باال 
رفتن هزینه های جاری خود گالیه 
دارند و آن را جزو دالیل تعطیلی 
واحدهــا عنــوان می کنند. در 
منظومه ای که شــما برای سامان 
دادن اقتصاد ایران در ســال ۹۸ 
تدوین کرده اید و مبنای آن را بر 
بازتوزیع درآمدها قرار داده اید، چه 
مکانیزمی برای حمایت از بنگاه ها 

پیش دیده شده است؟
باید اصالح مصرف انرژی را از جایی 
شروع کرد. البته قبول دارم که بنگاه های 
تولیدی تحت فشار هستند، به همین 
جهت می گویم که اصالح مصرف را باید 
از بنزین شروع کنیم. ابتدا باید به سراغ 
مصرف روزانه مردم برویم  و بعد آن را به 
گازوئیل تسری دهیم. دولت می تواند از 
درآمد حاصل از اصالح قیمت سوخت 
به بنگاه ها کمک کند تا تکنولوژی شان 
را ارتقا بدهند که به این واسطه مصرف 
انرژی شــان پایین می آید. مهم اصالح 
الگوی مصرف انرژی است. شدت مصرف 
انرژی بســیار باالســت. در ایران برای 
افزایش یک دالر تولید ناخالص داخلی، 
۴ برابر بیشتر از میانگین جهانی، انرژی 
مصرف می شود، این یعنی اتالف منابع 
در اقتصاد. اصالح نظام یارانه ها و مالیات 
تصاعدی بــر مصرف انــرژی و ارتقای 
تکنولوژی واحدهای تولیدی باید اتفاق 
بیافتاد چرا که با دو بحران ارزی که شرح 
دادم، شاهد تشدید شدت مصرف انرژی 
و قاچاق سوخت هستیم. توزیع یارانه ها 
هم به نفع دهک های کم درآمد نیست. 
توجه کنید که عمده ایــن ۹۰۰هزار 

میلیارد تومان یارانه در نهایت در اقتصاد 
کم بازده اتالف می  شــود، بدون اینکه 
آثاری سازنده در جهت بالندگی تولید 

داشته باشد.
توجه داشــته باشــید که مالیات 
تصاعدی بر مصرف انــرژی مبتنی بر 
اصالح نظام یارانه   ها، بــه خانوارهایی 
که در بدترین شرایط معیشتی زندگی 
می کنند، کمــک فراوانــی می کند. 
دهک های کم درآمد جامعه از حداقل 
دستمزد و مستمری بهره ای نمی برد 
و وضعیتشــان هیچ گاه تا این اندازه بد 
نبوده است. سیاســت ها باید به نحوی 
تنظیم شــوند که دهک های پردرآمد 
هدف اصالح  نظــام یارانه ای و مالیاتی 
قرار بگیرند. باید تالش شود که سطح 
فعلی معیشــت خانوارهای کم درآمد 
حفظ شود چرا که ســقوط آزاد آنها در 
چنین شرایطی، بسیار خطرناک است. 
در شرایط فعلی دهک های کم درآمد و 
متوسط باید کمترین آسیب را ببینند 
و یارانه ها باید به گونه ای تنظیم شوند 
که دهک های کم درآمد بهره مند شوند.

یکی از کشــورهایی کــه در آن از 
پرداخت مالیات رضایــت وجود دارد، 
سوئد اســت. ســوئد با اخذ مالیات به 
بیکاران مقرری مناســبی می پردازد، 
نظام بهداشــتی را توســعه می دهد و 
هزینه های عمرانی را افزایش می دهد. 
در آنجا نظام یارانه و نظام مالیاتی شفاف 
هســتند. در اقتصاد ایران اینها شفاف 
نیســت. ما نمی دانیم که این درآمدها 
کجا هزینه می شــود. به همین دلیل 
مردم از نظام مالیاتی راضی نیستند و 
در مقابله اصالحات مقاومت می کنند. 
عملکرد نظام یارانه ای ایران شــفاف 
نیست و کســی نمی  داند اگر درآمدی 
وجود داشته، آیا به فقرا اختصاص یافته 
است. در سوئد شــهروندان می دانند 
اگر مالیاتی می دهند در ساختن جاده 
هزینه می شود. در مقابل نظام یارانه  ای 
و مالیاتی ایران هرگز گزارشــی شفاف 
ارائه نکرده است. در ایران از مردم مالیات 
می گیرند اما بهره وری صفر است. شاهد 
هدررفت گسترده منابع هستیم. در کل 
مالیات های مردم در اندازه بزرگ دولت 
و هزینه های جاری آن اتالف شده است. 
در کشور ما شاغالن مالیات می دهند، 
اما نمی دانند مالیاتشان چه می شود. 
این در شرایطی است که در کشورهای 
توسعه یافته مالیات می دهند تا مدارس 
نوســازی شــوند، مالیات می دهند تا 
بهداشت آنها تقویت شــود و مالیات 
می دهند تــا در حوزه هــای مختلف، 

خدمات دریافت کنند.

جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی در گرو اصالح نظام یارانه ای

ثروتمندان سهم بیشتری از یارانه دارند

گزارش

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس با بیــان اینکه تعیین حداقل دســتمزد 
کارگران باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، 
میزان تورم و قدرت خریدی کــه خانوارها برای 
تامین مایحتاجشان دارند، باشد، گفت: در تعیین 
مزد هم باید قدرت خرید کارگر بیش از حد کاهش 
نیابد و هم به توقعاتی دامن نزند که موجب دردسر 
و محدودیت برای کارفرمایان و دولت شــده و از 

آنها سلب پاسخگویی  کند. به گزارش ایلنا، جلیل 
رحیمی جهان آبادی گفت: تعیین حداقل دستمزد 
کارگران معموال متناسب با شــرایط اقتصادی 
کشور، میزان تورم و قدرت خریدی که خانوارها 

برای تامین مایحتاجشان دارند، باید انجام شود.
وی افزود: اگر رقمی برای دســتمزدها تعیین 
بشــود که بیش از حد توان کارفرمایان باشد آنها 
ناگزیر از تعدیل نیرو خواهند شد و این تعدیل نیز 

به گسترش بیکاری خود نیروهای کار می انجامد. 
معتقدم باید هر دو طرف ماجــرا را دید. هم اینکه 
فشار اقتصادی روی طبقه کارگر نباشد و هم اینکه 
آن رقمی که برای کارگر تعیین می شود به نحوی 
نباشد که کارفرمایان برای کاهش هزینه هایشان 
مجبور بشوند نیروی کارشــان را اخراج کنند و در 

نتیجه، بیکاری افزایش یابد.
 وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود 

حداقل دستمزد پرداختی در ایران و هزینه نیروهای 
کار جزو پایین ترین ها در جهان است، گفت: یک 
اشتباه رایجی که در کشور ما وجود دارد، این است که 
معموال می آیند میزان دستمزدها، هزینه ها، قیمت 
اقالم و کاالها را با کشورهای دیگر مقایسه می کنند. 
آن چیزی که در هر کشوری رخ می دهد براساس 
شرایط داخلی خود آنهاســت. عضو کمیسیون 
تلفیق بودجه ۹۸ اشاره کرد: در شرایطی که ارزش 
ریال به شدت کاهش یافته و براساس نرخ ارز داخلی 
خودمان و واحد پولی رایج کشــورمان که ارزش 
آن کاهش یافته، محاســبه را انجام می دهیم بعد 
می گوییم به طور مثال درآمــد یک کارگر در یک 
کشور عرب، ۷ میلیون تومان است اما به این نکته 

توجه نمی کنیم که هزینه هــای زندگی در آنجا 
چقدر باالست. این گونه نیست که شما تصور کنید 
هزینه های زندگی در آن کشورها برابر با ایران است 
و این تنها دستمزد کارگران ماست که بسیار پایین تر 
از آنها قرار دارد. وی تاکید کرد: البته این نکته را قبول 
دارم که رابطه بین دستمزد و هزینه های زندگی 
در ایران با واقعیت انطباقی ندارد و روزبه روز فاصله 
آن بیشتر شده و در حال فشار وارد آوردن بر  طبقه 
کارگر است. اما مقایسه بین قیمت ها در ایران و در 
خارج از کشور، چه در قیمت سوخت، چه در قیمت 
اجناس، چه در خدمات و چه در دستمزد کارگران، 
امر نادرستی است و غیرمنطقی ست که این اعداد و 

ارقام را در کنار هم قرار دهیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه:

واقعیت های اقتصادی کشور در تعیین مزد 98 لحاظ شود

بخش اعظم یارانه پنهان 
نصیب دهک های پردرآمد 
می شود. ۳۰ تا ۴۰درصد از 

شهروندان، اصال خودرویی 
ندارند که بخواهند از یارانه 

سوخت استفاده کنند یا 
اینکه به خاطر کوچک بودن 

خانه هایشان و نداشتن 
لوستر، شوفاژ و شومینه 

از یارانه انرژی استفاده ای 
نمی کنند

سیاست ها باید به نحوی 
تنظیم شوند که دهک های 
پردرآمد هدف اصالح  نظام 

یارانه ای و مالیاتی قرار 
بگیرند. باید تالش شود 
که سطح فعلی معیشت 

خانوارهای کم درآمد حفظ 
شود چرا که سقوط آزاد آنها 

در چنین شرایطی، بسیار 
خطرناک است

تورم همچنان روی گرده مردم سنگینی می کند بی آنکه منابع حاصل از محل 
آزادسازی قیمت ها به کار مردم بیاید. »وحید شقاقی شهری« اقتصاددان و استادیار 
دانشگاه علوم اقتصادی تهران و خوارزمی در این گفت وگو تاکید دارد که هدفمندی 

یارانه  ها زمانی به اهداف خود در زمینه فقرزدایی می رسد که یارانه نقدی ثروتمندان قطع 
شود و هم زمان بر مصرف سوخت و انرژی مالیات تصاعدی وضع شود چرا که الگوهای 

مصرف دهک های باالی درآمدی زمین تا آسمان با فقرا تفاوت دارد.
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