
t oseei r ani . i r
دسترنج4

نقوى حسینى:
آمارهای دولت در زمینه اشتغال 

با واقعیت جامعه تطابق ندارد
نماینده ورامین در مجلس با بیان اینکه آمارهای 
دولت در زمینه اشتغال با واقعیت جامعه تطابق ندارد، 
گفت: اقدامات دولت در مقابلــه با بحران بیکاری، 

مشهود و ملموس نیست.
سیدحســین نقوی حســینى در گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت، درباره حمایت های مجلس از 
دولت در مقابله با بحران بیکاری و اشتغال در کشور 
گفت: مجلس حمایت خــود را از دولت در بخش 
اشتغال و رفع معضل بیکاری انجام داده و در هیچ 
بخشى از اشتغال کوتاهى نکرده اما متاسفانه شاهد 
خروجى مناسبى از دولت در جهت ایجاد اشتغالزایى 
در کشور نبوده ایم. وی ادامه داد: مجلس همواره یاور 
دولت در زمینه رفع بحران اشــتغالزایى بوده زیرا 
الیحه هایى که دولت در زمینه اشتغالزایى به صحن 
مجلس آورده را نمایندگان تصویب کرده اند بنابراین 
بهارســتان به نوعى موانع موجود بر سر اشتغال را 
برداشته است. عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس با بیان اینکه تغییر و تحول خاصى در 
حوزه اشتغال مشاهده نمى شود، یادآور شد: قول و 
قرارهای زیادی برای توسعه اشتغال در کشور داده 
شده و تالش هایى نیز در این راستا صورت گرفته اما 
بسیاری از مردم از شرایط عدم وجود اشتغال پایدار 

ابراز نگرانى مى کنند.
    

تمامی کارگران بازداشت شده 
هفت تپه آزاد شدند

خبرگزاری ایلنا از آزادی تمامى بازداشت شدگان 
اجتماع روز پنجشنبه )۱۹ اردیبهشت ماه( مجتمع 
کشت و صنعت هفت تپه خبر داد. بنا بر این گزارش، 
عصر روز یکشنبه )۲۹ اردیبهشت ماه( چهار کارگر 
بازداشت شده مجتمع کشت و صنعت هفت تپه با 
قرار وثیقه آزاد شدند. در جریان اعتراضات صنفى 
روز نوزدهم اردیبهشــت ماه کارگــران این واحد 
کشاورزی، شــماری از کارگران احضار و بازداشت 
شدند که عصر روز ۲۳ اردیبهشت ماه، ۴ کارگر با قرار 
وثیقه و روز یکشنبه نیز دیگر بازداشت شدگان این 

تجمع آزاد شدند.
    

معوقات مزدی ۳۰۰ کارگر فرنخ 
و ناز نخ قزوین پرداخت شد

سرپرســت معاونت هماهنگى امور اقتصادی 
استانداری قزوین از پرداخت معوقات مزدی حدود 
۳۰۰ نفر از کارگران کارخانه های فرنخ و نازنخ خبر 
داد. به گزارش ایلنا، منوچهر حبیبى گفت: معوقات 
مزدی ۳۰۰ نفر از کارگران کارخانجات فرنخ و نازنخ 
به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال پرداخت شد. او افزود: ۴۵۰ 
کارگر شاغل در دو کارخانه فرنخ و نازنخ در مجموع 
بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال مطالبات معوقه مزدی 
طلب دارند که پرداخت مطالبات و تسویه کامل با آنان 
در حال انجام است. به گفته وی، پرداخت مطالبات 
این کارگران با پیگیری کارگروه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان، مراجع قضایى و همکاری بانک ها 
در دستور کار قرار گرفته اســت. وی با بیان اینکه 
مطالبات کارگران از دیون ممتاز بوده و در اولویت 
ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى قرار دارد، گفت: 
در حال حاضر با کارگرانى که زیر ۶۰۰ میلیون ریال 

مطالبه داشتند، تسویه کامل صورت گرفته است.
    

حق بیمه کارگران کارگاه های 
تولید قطعات خودرو تقسیط شد

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار 
گفت: در جهــت صیانت از نیــروی کار، حق بیمه 
کارگران کارگاه های تولید قطعات خودرو برای سه 

ماهه پایانى ۹۷ تقسیط شد.
کریم یــاوری در گفت وگو با مهر با اشــاره به 
مشکالت نیروی کار شرکت های قطعه سازی خودرو 
اظهار داشت: جلســاتى برای رفع موانع مشکالت 
قطعه ســازان با هدف صیانت از نیروی کار، تثبیت 
اشتغال، حفظ حیات این بنگاه ها و پایداری تولیدات 
قطعه سازان برگزار شد و در راستای حفظ و صیانت 
از نیروی کار و مساعدت در تداوم و استمرار حیات 
اقتصادی قطعه سازان، مقرر شد تأمین اجتماعى 
ضمن مســاعدت، حق بیمه کارگران قطعه ســاز 
را مربوط به ماه های دی، بهمن و اســفند را صرفاً 
۷درصد دریافت کرده و ســهم کارفرما به صورت 

۱۲ماهه تقسیط شود.
یاوری با بیان اینکه ابالغیه موضوع تقســیط 
حق بیمه کارگــران کارگاه هــای تولید قطعات 
خودرو در کشــور از ســوی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى به سرپرســت تأمیــن اجتماعى ابالغ 
شده، گفت: همچنین با توجه به جلسه اول بهمن 
ماه سال گذشــته وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
خودروسازان و قطعه ســازان و با توجه به افزایش 
قیمت خودرو، مقرر شده قیمت خرید قطعات توسط 

خودروساز به صورت فوری اصالح و تعدیل شود.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»آیا باز مى توانیم از پس اجاره خانه 
بربیاییم؟«، »آیا امســال هم مى شود 
قــرارداد خانه را تمدید کــرد؟«؛ اینها 
دغدغه  های مشترک طبقات متوسط رو 
به پایین امروز است، دغدغه همه آنهایى 
که شب را زیر سقفى سپری مى کنند که 
از آن خودشان نیست. فرقى هم نمى کند 
که کارگر ساده باشــند یا کارگر فنى و 
متخصص یا معلم، پرســتار، کارمند یا 

حتى مغازه دار و کاسب.
براســاس آمارهای رسمى بیش از 
۳۰درصد جمعیت کشور »اجاره نشین« 
هستند. اجاره نشــینى، اپیدمى رو به 
گسترش سکونت است، به خصوص در 
کالن شهرها و پایتخت اما همه کسانى 
که بعد از پا گرفتن ایده شهرهای جدید 
در دهه ۷۰ شمســى نتوانســتند یک 
آلونک در پرند یا هشتگرد یا نمونه های 
مشابه در کالن شــهرهای دیگر، برای 
خودشان دست و پا کنند، بعد از شوک 
ارزی اخیر بیشتر درگیر دغدغه مسکن 
شــدند؛ دغدغه ای که مى تــوان آن را 
»دل مشغولى سقف باالی سر« نام نهاد.

بخــش عظیمــى از ایــن مردم 
اجاره نشین در نهایت مجبور شده اند از 
متن به سمت حاشیه ها مهاجرت کنند، 
کوچى اجباری از کالن شهرها و پایتخت 
به همان شهرهای جدید؛ شهرهایى که 
به گفته کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه 
قرار بوده »باغ شهر« باشند و فارغ از همه 
پلیدی های کالن شــهرها اما با کمبود 
امکانات زیستى، امروز تبدیل شده اند 

به »تله فضایى فقر«.
مهاجرت از مناطــق پرامکانات تر 

کالن شهر به حاشــیه ها یا از فضاهای 
مناســب تر شــهرها بــه مناطــق 
جنوبى تــر، زاییده ناگزیــر تورم بیش 
از ۱۰۰درصدی بخش مســکن است. 
افزایش ۱۰۴درصــدی قیمت ها و در 
مقابل، کاهــش ۳۲درصــدی تعداد 
معامــالت مســکن در فروردین ماه 
۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه در سال قبل، 
خود نشــان دهنده ابعاد مساله است. 
زنگ اخطار مسکن قبل از شروع سال 
جدید به صدا درآمده بــود. در آخرین 
روز از ســال ۹۷، محسن کیانپور، عضو 
کمیسیون عمران مجلس با نامناسب 
خواندن شــرایط مســکن برای مردم 
گفت: متأسفانه در شرایط کنونى عمال 
خانوارها برای اجاره مسکن مستاصل 
شــده و توان پرداخت بهــای اجاره را 

ندارند.
وی تصریح کرد: براســاس آمارها 
نرخ اجاره مسکن در بهمن ماه سال ۹۷ 
نسبت به ماه گذشته آن حدود ۲۰درصد 
افزایش یافته اســت. این مساله نشان 
مى دهد هنوز نمودار نرخ اجاره مسکن 

به ویژه در کالن شهرها مثبت است.
پیش بینى هایى از جنس 

مایوس کننده
به گفته غالمرضا علیزاده، پژوهشگر 
رفاه و تامین اجتماعــى، حداکثر ۳۰ 
تا ۳۵درصد درآمد خانــوار باید صرف 
مســکن )اجاره مســکن یا وام تملک 
مسکن( شــود اما در شــرایط فعلى با 
نگاهى به نرخ اجاره بهای مســکن در 
کالن شــهرها به ســادگى مشخص 
مى شــود که یک خانوار مزدبگیر، چه 
کارگری چه کارمندی، اگر ۸۰درصد 
درآمد خود را بپردازد، باز هم نمى تواند 

صاحب یک مسکن شایســته با همه 
شاخص های آن و البته از نوع استیجاری 

باشد.
حسام عقبایى، نایب رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک کشور، سوم اردیبهشت 
ماه ســال جاری با تاکید بــر افزایش 
۱۰۰درصدی قیمت مســکن در سال 
۹۷، وضعیت بازار مسکن را در سال ۹۸ 
پیش بینى کرده است: »پیش بینى من 
این است که نرخ اجاره بها در شهرهای 
بزرگ ۳۰درصد و شــهرهای کوچک 
۲۰درصد در مقایســه با سال گذشته 
افزایش یابد«. او البته تصریح کرده در 
شرایط فعلى افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی 
مبالغ اجــاره نیز در توان مســتأجران 

نیست.
احســان ســلطانى، کارشــناس 
اقتصــادی نیز ســه چالــش اصلى 
اجاره نشینى را این گونه برشمرده است:

)۱( افزایش اجاره ها بیش از میزان 
رشد حقوق و دستمزد

)۲( کاهــش درآمــد یــا بیکاری 
سرپرستان خانوارها

)۳( تنزل شدید ارزش ودیعه مسکن 
که بخش قابل مالحظه ای از پرداخت 
اجاره مسکن را تشکیل مى دهد، موجب 
شده که بحران اجاره نشین ها در سال 

۱۳۹۸ تشدید شود.
به گفته وی، نظر به اســتمرار روند 
تورم، در ماه های آتى قیمت مســکن 
کاهش نخواهد یافت و انتظار افزایش 
قیمت ها مى رود و باید توجه داشت که 
قیمت زمین و هزینه تولید مسکن به ۲ 

تا ۳ برابر افزایش یافته است.
طبیعى ســت که شــرایط موجود 
بسیاری از خانواده های سابقاً متوسط 

را مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها 
و مناطق کمتر برخوردار کرده اســت؛ 
خانواده هایــى کــه در روزگاران نــه 
چندان دور، رویای خانه دار شــدن را 
در ســر مى پروراندند، امروز به دنبال 
سقفى استیجاری در »هر جا که شد« 
مى گردند؛ سقفى که با دستمزد ناچیز 
آنها همخوان باشــد. اما در این شرایط 
راهکار چیست؟ به گفته مرتضى افقه، 
اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه شهید 
چمران اهواز، مســئوالن باید بپذیرند 
که اوضاع اقتصادی کشــور ویژه است 
و معضل مسکن با مکانیسم های بازار 
آزاد )آن گونــه که برخــى تحلیلگران 
دست راستى ادعا مى کنند( قابل حل 
نیســت. او تاکید مى کند کــه در این 
شــرایط نیازمند راهکارهای حمایتى 
هســتیم و دولت باید به میدان بیاید 
و به خانواده های نیازمند، تســهیالت 
ویژه مسکن ارائه بدهد. نمى توان توقع 
داشت با اســتفاده از مکانیسم عرضه و 
تقاضا و از طریق گردش خودبه خودی 
 ســرمایه در کشور، مشــکل مسکن 

مزدبگیران حل شود.

راهکارهاى بلندمدت براى کنترل 
قیمت مسکن

بدیهى ســت که در این شــرایط 
نمى شود حل معضل مسکن را برعهده 
کارفرمایان گذاشت و باید خود دولت 
راه حلى بــرای ایــن بحــران فراگیر 

بیندیشد. اما چه راهکارهایى؟
براســاس محاســبات حســین 
عبداللهى درآبــاد، کارشــناس راه و 
مسکن، در صورتى که دولت با استفاده 
از ابزار مالیات بر خانه های خالى بتواند 
درصد خانه هــای خالى را در بــازار از 
۱۱درصــد کنونى به حــدود ۵درصد 
کاهش دهد، این امر بــه عرضه حدود 
۱.۴میلیون واحد مسکونى در سراسر 

کشور منجر خواهد شد.
این کارشناس مسکن معتقد است 
که کنترل خانه های خالى از سکنه در 
سراسر کشور سهم به سزایى در کاهش 
قیمت اجاره بها و کاهش فاصله عرضه و 

تقاضا در این بازار خواهد داشت.
این درحالى ست که قانون مالیات 
بر خانه های خالى در سال ۹۴ با همین 
منظور به تصویب رسیده و به دلیل آنکه 
پیش نیاز اجرای آن یعنــى راه اندازی 
سامانه ملى امالک و اسکان کشور هنوز 
اجرایى نشده، مســکوت مانده است. 
مضاف بر این باید نرخ این مالیات برای 

بازدارندگى بیشتر، افزایش یابد.
راهکار دیگری که این کارشــناس 
مســکن از آن نام مى بــرد، »مالیات 
بر عایدی ســرمایه« با هدف کاهش 
ســوداگری در بازار مســکن است. او 
مى گوید: »ایــن مالیات بــه صورت 
درصدی از افزایــش قیمت معامالت 
امــالک، در هنــگام نقــل و انتقال 
از فروشنده دریافت مى شــود و تنها 
تقاضاهــای ســوداگرانه را هدف قرار 
مى دهد. در واقع سازوکارهای اخذ آن 
به گونه ای است که تقاضاهای مصرفى 
)خانه اصلى هر فرد( و خانه های نوساز 
معاف از مالیات مذکور مى شوند. دولت 
مى تواند تقاضای سوداگرانه در بازار را با 
استفاده از این ابزار، کنترل و سرمایه ها 
را به بخش تولید هدایت کند و زمینه 
الزم بــرای کاهش قیمت مســکن را 

فراهم آورد«.
راهکارهاى کوتاه مدت براى حل 

بحران مسکن فرودستان
این دست راهکارها مى تواند حباب 
افزایش قیمت را در بازار مسکن بترکاند 
اما در شــرایط فعلى و در کوتاه مدت، 
برای اینکه بحران مسکن فرودستان، 
خانواده های مزدبگیر را به اســتیصال 
نکشــاند، دولت بایــد از راهکارهای 
 اضطــراری بــرای تامیــن مســکن 

بهره بگیرد.

مرتضــى افقــه ایــن راهکارها را 
برمى شــمارد: قیمت مســکن برای 
اکثریت مردم به خصوص مزدبگیران، 
قابل تحمــل نیســت. االن حقوق و 
دستمزدها در بهترین حالت مى تواند 
فقط ســبد خوراکى ها و آشامیدنى ها 
را تامین کند. بنابراین در این شــرایط، 
دولت باید مثل سال های اولیه انقالب، به 
اقشار کم درآمد زمین با وام های کم بهره 
بدهد تا بتوانند صاحب مسکن شوند. اگر 
قرار است تحریم ها تداوم داشته باشد 
و تا زمانى که متغیرهــای اقتصادی به 
شرایط عادی برنگردد، دولت باید برای 
حل مسکن به عنوان یک نیاز اساسى 
که تامین آن در قانون اساسى برعهده 
خودش گذاشته شده، اقدام ویژه کند. 
با اضافه کردن حق مســکن در حقوق 
کارگران، مشکلى حل نمى شود. تنها 
راه حل کوتاه مــدت، ارائه زمین و وام به 
فرودستان اســت و اقدامات انفرادی و 
جداگانه و به عبارتى »حاشیه ای« راه به 

جایى نمى برد.
او معتقد است در شرایط ویژه کنونى، 
استمرار سیاست های بازار آزاد در بخش 
مسکن، موجب ریزش روزافزون طبقات 
متوسط به طبقات فرودست خواهد شد، 
کما اینکه برخى سیاست های اقتصادی 
اخیر هم همین نتیجه را داشته اند: »ما 
اکنون، یک قشر انبوه کم درآمد، در مقابل 
یک قشر معدود بسیار پردرآمد داریم. 
آدم هایى داریم که دارایى  برخى از آنها 
به اندازه بودجه عمرانى یک یا دو استان 
کشور است! اینها برای جامعه اسالمى 
قرار بود ضدارزش باشد اما حاال دولت 

فقط تماشاگر صحنه است«.
راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت 
حل بحران مشخص است اما استمرار 
سیاست های کنونى در بخش مسکن، 
مى تواند مشکالت طبقات متوسط و قشر 
باالی طبقات فرودست را روزافزون کند. 
آیا قرار است این روند ادامه داشته باشد 
و آیا باز هم مردم کالن شهرها کرور کرور 

به حاشیه ها پناه مى برند؟!

اقتصاد امروز اجاره نشینى را به ناخوش نشینى  بدل کرده  است

کوچاجباریمزدبگیرانبهحاشیهکالنشهرها

خبر

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در 
هفته کارگر باید جشن مى گرفتیم ولى کارگران با 
مشکالت زیادی مواجه هستند. حداقل دستمزد 
کارگران کمتر از نصف حداقل نیاز آنهاست و هم 

دولت و هم کارفرمایان این حرف را قبول دارند.
به گزارش ایرنا، علیرضا محجوب در نشست 
»عدالت و ســهم کارگر از تولید« که به میزبانى 
حزب اعتمــاد ملى در دفتر مرکــزی آن حزب 
برگزار شد، افزود: در مورد واقعه ۱۸۸۶ که منجر 
به انقالب کارگری و مبنــای انتخاب روز کارگر 
شــد، باید گفت در اول ماه مى آن سال کارگران 
تصمیم گرفتند در همه شــهرهای آمریکا علیه 
ســاعت کار و حقوقشــان و برای تحقق عدالت 
اجتماعى اعتراض کنند و این تظاهرات به یک 

قیام سراسری در آمریکا منتهى شد.
عضو کمیسیون اجتماعى مجلس اضافه کرد: 
سازمان های کارگری آمریکا این برنامه اعتراض را 
سازماندهى کردند و در شهر شیکاگو که معدنچیان 
زیادی داشت اعتراض خود را برای احقاق حقوق 
علنى کردند، اولین دلیل اعتراضات کارگری برای 

ساعت کار بود که در مواردی تا ۱۶ ساعت در روز 
هم کار مى کردند.

وی ادامه داد: اعتراضات ماه مه ۱۸۸۶ به قیام 
منجر شــد و تعداد زیادی از کارگران سرکوب و 
دستگیر شــدند، به این جهت این روز به عنوان 
روز کارگر نامگذاری شد و هر ســال در دنیا آن را 
جشــن مى گیرند. البته در آمریکا اول ماه مه را 
جشن نمى گیرند، در حالى که مرکز اعتراضات 

در آنجا بود.
محجوب یادآور شد: با قیام کارگری برخورد 
مسلحانه شد. این قیام سه روز ادامه داشت و روز 
چهارم سرکوب اعتراضات به کشته شدن سه کارگر 
انجامید. اساسا در آمریکا سازمان های کارگری 
بزرگ تحمل نمى شود. به دنبال آن وقتى سازمان 
بین المللى کار تشکیل شد، ۸ ساعت کار را برای 
کارگران در نظر گرفته و مصوب کردند و قیام اول 

ماه مه ۱۸۸۶ را اساس و پایه روز کارگر قرار دادند.
نماینده تهران در مجلس افزود: اما در ایران و 
طبق محاسبات، کارگران از نظر دریافت حداقل 
حقوق با مشکل مواجه هســتند. با عدد ۳.۳ که 

مبنای »بعد خانوار« قرار گرفته اســت، کارگران 
برای معیشت و مایحتاج اولیه حداقلى چه حقوقى 
باید دریافت کنند؟ این ســوال مبنای پیگیری 
فراکسیون کارگری قرار گرفت و از کارشناسان، 
نماینــدگان دولــت، کارگــران، کارفرمایان و 
فراکسیون های مختلف دعوت کردیم و نهایتا بر 
مبنای حداقل های سبد خانوار و مولفه های علمى 
که همه پذیرفتند به رقــم ۳ میلیون و ۷۰۰هزار 

تومان رسیدیم.
وی خاطرنشــان کرد: همه کسانى که در این 
خصوص در مباحث فراکسیون کارگری حضور 
یافتند با توجه به اســتدالل ها و شــاخصه های 
حداقلــى و مولفه های علمى که ارائه شــد، قانع 
شدند که عدد به دست آمده حداقل عدالت برای 
تعیین حقوق کارگر است ولى دولت و کارفرمایان 
هم با دالیلى که داشتند اعالم کردند نمى توانیم 
پرداخت کنیم. بنابراین این گونه نیست که دالیل 
و مستندات جامعه کارگری را قبول نداشته باشند 
بلکه به خاطر کمبود منابع و شرایط اقتصادی کشور 

مى گویند توان پرداخت چنین تعهدی را نداریم.

عضو کمیســیون اجتماعــى مجلس تاکید 
کرد: ۳۲ نفر از کمیسیون های مختلف که عضو 
فراکسیون کارگری هســتند، عدد ۳ میلیون و 
۷۰۰هزار تومان را به عنوان حداقل حقوق کارگری 
پذیرفتند چون با دلیل و بر مبنای پژوهش های 
علمى بود. دولت و نماینــده کارفرما هم اذعان 
دارند یک میلیون و ۵۰۰هــزار تومان نمى تواند 
عادالنه باشد ولى با توجه به منابع و شرایط کشور 

نمى توانند پرداخت کنند.
محجوب ادامه داد: تفاوت عدالت و بخشــش 
از نظر حضرت على)ع( این است که آن حضرت 
فرمودند بخشش آن اســت که یک چیزی از سر 

جایش برداشته شــود و عدالت آن است که یک 
چیزی ســر جای خود قرار گیرد. جاری شــدن 
عدالت در مورد کارگران یعنى حق خودشــان را 
بگیرند. اینجا موضوع بخشــش کارفرما و دولت 
نسبت به کارگران نیست بلکه در جهت سفارش 
حضرت على)ع( اگر حق کارگر داده شــود، یک 

چیزی سر جای خود قرار گرفته است.
وی بیان کرد: اواخر سال ۵۷ شورای عالى کار 
به ریاست مرحوم فروهر برای کف حقوق کارگری 
جلسه ای تشکیل داد و به عددی رسیدند. آقای 
ربیعى که تا چندی پیش وزیر کار همین دولت بود، 

ازجمله اعضای شورای عالى کار در آن زمان بود. 

رئیس فراکسیون کارگرى مجلس:

دستمزد کارگران، کمتر از نصف حداقل نیاز آنهاست

حسین عبداللهى درآباد: 
در صورتى که دولت با 

استفاده از ابزار مالیات 
بر خانه هاى خالى بتواند 

درصد خانه هاى خالى را در 
بازار از ۱۱درصد کنونى به 

حدود ۵درصد کاهش دهد، 
این امر به عرضه حدود 

۱.۴میلیون واحد مسکونى 
در سراسر کشور منجر 

خواهد شد

احسان سلطانى: نظر به 
استمرار روند تورم، در 

ماه هاى آتى قیمت مسکن 
کاهش نخواهد یافت و 

انتظار افزایش قیمت ها 
مى رود و باید توجه داشت 

که قیمت زمین و هزینه 
تولید مسکن به ۲ تا ۳ برابر 

افزایش یافته است
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