
t oseei r ani . i r
دسترنج4 4

پس از اعالم دولــت برای پرداخت 
یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی به ازای 
حذف ارز ترجیحی، تعدادی از مخالفان 
سیاست اقتصادی اخیر دولت با طرح 
ســواالتی، ابعاد مختلف طرح اخیر را 
به نقد کشیدند؛ سواالتی از قبیل »آیا 
سیاست اقتصادی دولت سیزدهم یک 
طرح تحول بزرگ اقتصادی است؟«، 
»آیا سیاســت آزادسازی قیمت ها که 
ذیل سیاست های نولیبرال می گنجد 
را باید یــک تحول عظیــِم اقتصادی 
دانســت؟«، »آیا تاکید بر اصالح نظام 
یارانــه ای، مختص دولت ســیزدهم 
است؟«، »اگر چنین اســت آنچه در 
ســال ۹۸ در دولت روحانــی و آنچه 
در ســال ۸۹ در دولــت احمدی نژاد 
اتفاق افتاد، چه بود؟« و سرانجام اینکه 
»مدافعانی که می گویند عده زیادی که 
بر اثر سیاست های تعدیل ساختاری 
دولت سازندگی و دولت اصالحات زیر 
خط فقر قرار گرفته بودند، از کدام مولفه 
متفاوت در سیاســت های اقتصادی 
دولت سیزدهم نسبت به سیاست هایی 
که در سال های بعد از جنگ پی گرفته 

شده، سخن می گویند؟
»ابراهیم رزاقی«، استاد بازنشسته 
اقتصــاد در این باره می گویــد: ظاهرا 
سیاست های اقتصادی دولت رئیسی 
فرقی با سیاست اقتصادی دولت های 
دیگر نــدارد. به نظر می رســد الگوی 
اقتصادی وی همان الگویی اســت که 

از دوران آقای رفسنجانی پیاده شده و 
نمی توان گفت این الگو به نفع فقراست. 
نظام سرمایه داری به دنبال حداکثر سود 
است و الگوی اقتصادی ما هم تابع همین 

موضوع است.
رزاقی با طرح این ســوال که »چرا 
با وجــود اینکه نفــت و منابع طبیعی 
بســیاری داریم ۶۰درصــد از مردم ما 
زیر خط فقر هستند«، می گوید: وقتی 
دولت بیش از ۷۵میلیون نفر را مستحق 
دریافت یارانه می دانــد، یعنی اقتصاد 
ناسالم اســت. در یک اقتصاد سالم به 
هیچ وجه چنیــن اتفاقــی نمی افتد. 
وضعیت االن ما نتیجه سیاســت های 
اقتصادی بعد از جنگ است که همچنان 

هم ادامه دارد.
وی با طرح این موضوع که »مگر ما 
الگوی اقتصادی دیگری نداریم که هر 
دولتی همین مســیر را پی می گیرد«، 
ادامه می دهد: الگوی اقتصادی موجود 
در قانون اساسی نادیده گرفته می شود 
و به نظر نمی رسد رئیسی و دولتش خط 

دیگری بروند. اگر دولت وی خطی غیر از 
آنچه در این سال ها پیاده شده را می رفت 
باید الگوی اقتصادی موجود در قانون 

اساسی را پیاده می کرد.
به گفته این کارشــناس مســائل 
اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساســی بر 
بخش تعــاون تاکیــد دارد و نه بخش 
خصوصی ولی همه تاکیدات دولت بر 
خصوصی سازی است. تجربه ای که ما 
از خصوصی سازی داشتیم جز نابودی 
بسیاری از این شرکت های واگذار شده 
به بخش خصوصی، چیز دیگری نبوده 
است. جالب اینجاست که حتی مسببان 
این واگذاری ها و نابودی شرکت ها هم 

محکوم نشده اند.
کسری بودجه و انتخاب راه آسان 

از سوی دولت
آیا کسری بودجه، دولت ها را مجبور 
به اجرای چنین سیاست هایی می کند؟ 
رزاقی می گوید: خیــر چون لزومی به 
اجرای چنین سیاســت هایی نیست. 
ببینید استدالل دولت امروز این است 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث فساد شده 
است. درست است، برخی دالر گرفتند 
تا کاالی اساسی وارد کنند اما برای سود 
خود چیز دیگری وارد کردند یا با نرخ ارز 
دولتی کاال وارد کردند و با نرخ آزاد در 
بازار فروختند. ما این را قبول داریم، اما 
آیا راه حل آن حذف این سیاست است؟ 
چرا باید عده ای بتواننــد به راحتی از 
این وضعیت سوءاســتفاده کنند. آیا 
اگر چنین فســادی اتفاق افتاده باید 
کل این سیاست حمایتی را زیر سوال 

برد؟ خیــر، بلکه بایــد تدابیری دیگر 
برای آن اندیشید. باید هم نظارت و هم 
مجازات با مفاســد اقتصادی افزایش 

پیدا می کرد.
 فعالیت های داللی، 

مالیات نمی دهند
این استاد بازنشســته دانشگاه به 
سیاست هایی اشاره می کند که ضد تولید 
است و می گوید: ما در طول این سال ها به 
فکر تولید نبودیم. محصوالت کشاورزی 
را زیر قیمت تمام شــده خریدیم و این 
باعث شد کشاورز ضربه بخورد. در واقع 
به جای تاکید بر تولید داخلی بیشتر به 
فکر واردات بودیم چرا که از این طریق 

سود بیشتری به جیب عده ای می رفت.
رزاقی همچنین به مدافعان بازار آزاد 
اشــاره می کند و می گوید: تاکید روی 
بازار آزاد کامال غلط است. حتی در اروپا 
هم دیگر چنین تاکیدی روی بازار آزاد 
نیست و دولت خود را موظف به دخالت 

در بازار می  بیند.
وی ضعف در نظام مالیاتی را موضوع 
مهمی می داند و می گویــد: چرا تورم 
این چنین افسار گسیخته است؟ پس 
دولت های کشورهای دیگر برای مهار 
تورم چه کار می کنند که ما نمی توانیم 
انجام دهیــم؟ آیا مــا نمی توانیم مثل 
کشــورهای دیگر نظام مالیاتی خود 
را اصالح کنیم و از کســانی که سود از 
راه فعالیت داللی به دســت می آورند، 
مالیات بگیریم؟ وقتی بر فعالیت های 
داللی مالیات نمی بندیم و در نهایت سود 
فعالیت داللی از سود فعالیت تولیدی 

بیشتر می شود، همه ترجیح می دهند 
به آن سمت بروند. یکی دیگر از دالیلی 
که تولید در داخل رشد نمی کند، همین 

است.
به گفته رزاقی، در چنین وضعیتی 
سرمایه به تولید یا حتی بانک نمی رود 
بلکه به سمت فعالیت های غیرتولیدی 
می رود. وقتی مالیات نباشــد کشور از 
طریق چاپ اسکناس، وام از بانک ها و... 
اداره می شود که همگی تورم زا هستند. 
از طرفی بانک باید در خدمت طبقات 
پایین جامعه باشد و باید کمک کند تا 
تولید رشــد کند اما در اینجا این گونه 

نیست.
چرا دولت ها در طول این ســال ها 
این مسیر را نرفتند؟ او می گوید: به نظر 
می رســد تمایلی برای حرکت در این 

مسیر وجود ندارد.
 پرداخت یارانه 

برای محو فقر مطلق
مدافعــان سیاســت های فعلــی 
اقتصادی دولت معتقدند که پرداخت 
یارانه فقر مطلــق را از بین خواهد برد و 
دولت نیز تاکید بسیاری بر لزوم از بین 
بردن فقر مطلق دارد. اواســط اسفند 
سال گذشــته رئیس جمهور از امکان 
حذف فقر مطلق ظرف دو هفته سخن 
گفت که البته مورد اعتراض بســیاری 
از اقتصاددان ها قــرار گرفت و بعد هم 
بیان شد که منظور رئیس جمهور، ارائه 
برنامه ای برای حذف فقر مطلق طی دو 
هفته بوده و نه حــذف آن در این مدت 
کوتاه. بعدتر نیز بــر توانایی حذف فقر 
مطلق تاکید شد و در آخرین اظهارنظر 
نیز »حجت اهلل عبدالملکی« وزیر کار، 
طی مصاحبه ای بیان کرد که چنانچه 
سیاست های پیشنهادی اجرایی شود، 
امکان حذف فقر مطلق تا پایان ســال 

۱۴۰۱ وجود دارد.
اما فقر مطلق چیســت؟ براساس 
تعاریف، برای سنجش فقر مطلق همه 
نیازهای اساســی اولیه زندگی باید در 
نظر گرفته شــود بنابراین فقر مطلق با 
فقر شدید که صرفا به حداقل نیازهای 
زیستی اشاره دارد، فرق می کند. خط 
فقر مطلق شــامل حداقل درآمد الزم 
برای تامین نیازهایــی چون خوراک، 
پوشــاک، آموزش، بهداشت و درمان و 
مسکن است. در این شــرایط وقتی از 
حذف فقر مطلق با کمک یارانه  سخن 
گفته می شــود، یعنی یارانــه ۳۰۰ و 
۴۰۰هــزار تومانی می توانــد حداقل 
نیازهای اساسی افراد را تامین کند. در 
مورد این ادعا رزاقی می گوید: سیاستی 

که دولت در پیش گرفته خود موجب 
تورم می شــود و به افزایش فقر دامن 
می زنــد ولی عده ای بــا خوش خیالی 
معتقدند این یارانه می تواند فقر مطلق 

را از بین ببرد.
این اســتاد اقتصاد می گوید: االن 
خط فقر حدود ۱۲ میلیون تومان است. 
عده ای که می گویند با یارانه ۴۰۰هزار 
تومانی فقر مطلق از بین می رود به مردم 
چگونه نــگاه می کنند؟ یــک خانواده 
۳ نفری، نهایتا یک میلیون و ۲۰۰هزار 
تومان یارانه دریافت می کند اما آیا این 
رقم واقعا می تواند نیازهای اساسی یک 

خانوار را تامین کند؟
این کارشناس مسائل اقتصادی به 
درآمد اندک کارگران نیز اشاره می کند و 
می گوید: اگرچه امسال حداقل دستمزد 
کارگران ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و 
حدود ۶میلیون تومان شد ولی همین 
دستمزد هم فاصله زیادی با خط فقر و 
سبد معیشت دارد. در واقع من می گویم 
وقتی یک کارگر با مزد کار خود نمی تواند 
از خط فقر باال بیاید، چگونه می شود که 
با یارانه ۴۰۰هزار تومانی فقر مطلق را از 

بین برد؟
به گفته رزاقی، امروز ۲۰میلیون نفر 
زیر خط فقر مطلق هستند اگرچه دولت 
معتقد است که این تعداد ۱۰میلیون 
نفرند. اگر همین ۱۰میلیون نفر را هم 
حساب کنیم با این برنامه ها نمی شود 
فقر مطلق را از میان برد و نگرانی حتی 
برای تامین قوت مــردم نیز همچنان 

جدی باقی می ماند.

منتقدان بانیان وضع موجود، سیاست های پیشینیان را ادامه می دهند

تکرار سیاست غلط یارانه پردازی برای محو فقر مطلق

خبر

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
گفت: کسانی که با افزایش حقوق بازنشستگان 
طبق مصوبه شورای عالی کار مخالفت می کنند، 
باید دالیل خود را شفاف بگویند. اگر معتقدند با 
افزایش حقوق، تورم افزایش پیدا می کند، قبول 
می کنیم اما آنها هم قیمت ها را به ســال ۹۲ یا 

حتی ۹۸ برگردانند.
به گزارش ایلنا، حسن صادقی در گردهمایی 
اعضای فعال این اتحادیه گفت: بازنشســتگان 
تامین اجتماعی این هفته هم باید برای افزایش 
حقوق انتظار بکشند. دستور جلسه روز یکشنبه 
هیأت دولت مبیــن این موضوع بــود. در واقع 
دو رویکرد در دولت رئیســی وجود دارد؛ اولین 
رویکرد دولت وی جراحی اقتصادی اســت تا ما 
از یک فضای مســموم اقتصادی به سمت یک 
بهشت برین هدایت شــویم. رویکرد دوم دولت 
هم این است که دولت معتقد است جراحی را در 
ابتدا نباید انجام دهیم اما باید بستر الزم را برای 
پیشبرد اقتصاد ایران به سمت اقتصاد آزاد فراهم 
کنیم.صادقی گفت: به نظر می رسد رویکرد توجه 
به ضعفا و فقرا و عدالت محوری در این سیاست ها 

مورد توجه نیست.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 

افزود: دولت جراحی را از شکم گرسنگان شروع 
کرده است. این جراحی اقتصادی باعث می شود 
فقرا فقیرتر شوند و ارزش پول ملی کشور کاهش 
پیدا کند. دولت به اسم فقرا، پول پرقدرت و بدون 
پشتوانه وارد بازار می کند که این سیاست باعث 

افزایش نرخ تورم خواهد شد.
صادقی بیان کرد: در ایــن وضعیت تورمی، 
کســانی که ثروت و امــالک بیشــتری دارند 
ثروتمندتر می شوند و آنهایی که از دارایی خاصی 
برخوردار نیستند و صرفا در طول سال ها پولی 
برای خود ذخیره کرده اند، ارزش پولشان کاهش 

پیدا می کند.
وی تصریــح کرد: در این روند به اســم فقرا، 
اغنیــا ثروتمندتر می شــوند و دولت به اســم 
جراحی اقتصادی، فقرا را قربانی منافع بلندمدت 
ثروتمنــدان می کند. ایــن در واقــع جراحی 
اقتصادی نیست بلکه اضمحالل اقتصادی است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
گفت: می گویند صندوق بین المللی پول، بانک 
جهانی و نهادهای بین المللــی را قبول ندارند. 
پس این الگو را از کجا آورده اند؟ نمی شود حرف 
از اقتصاد اســالمی بزنیم ولی نســخه صندوق 

بین المللی پول را وارونه بپیچیم!

صادقی گفت: پرداخت یارانه بدترین سیاست 
است. دولت اگر می خواست قیمت ها را افزایش 
دهد باید در یک بازه زمانی این کار را انجام می داد. 
حقوق ها در آن بازه زمان می توانستند همپای این 
قیمت ها باال بروند تا به نقطه تعادلی برسند. اینکه 
دولت یارانه بدهد و بگوید فقر مطلق از این طریق 
رفع می شود واهی اســت. شاید این سیاست در 
کوتاه مدت تاثیری در کاهش فقر مطلق داشته 

باشد اما بازدهِی این طرح کوتاه مدت است.
وی گفت: نتیجه سیاســت یارانه ای دولت 
احمدی نژاد، فقر مطلق را از ۱۵درصد در دوران 
آقــای خاتمی، بــه ۱۰درصــد در دوران آقای 
احمدی نژاد رســاند اما از ســال ۹۱ به بعد آمار 
فقر مطلق شــتاب گرفت و به ۲۰درصد رسید. 
آقای روحانی همین مسیر را رفتند و امروز بعد 
از ۱۱ ماه از انتخاب رئیسی، فقر مطلق به بیش از 

۳۰درصد رسیده است.
ایــن فعــال کارگــری تاکید کــرد: دولت 
سیاست های تورم زا را پیش می گیرد و در مقابل، 
حقوق بازنشستگان را عامل ایجاد تورم می داند 
در صورتی که این سیاست دولت است که باعث 

ایجاد تورم می شود.
صادقی گفــت: االن ۴۰۰ قلــم کاال متاثر از 

تصمیم دولت گــران شــده در حالی که دولت 
می گوید قیمت ۴ قلــم کاال افزایش پیدا کرده 
است. تصمیم غلط در حوزه اقتصاد، فاجعه ایجاد 
می کنــد.وی در ادامه به حقوق بازنشســتگان 
اشاره کرد و گفت: شــورای عالی کار ۲۱ اسفند 
مصوبه افزایش حقوق را امضا کرد. از ۲۱ اسفند تا 
پایان فروردین تورم نداشتیم اما بالفاصله بعد از 
تصمیم دولت تورم افزایش پیدا کرد. با این وجود 
دولت از نقش افزایش حقوق بازنشستگان در تورم 
صحبت می کند؟ اگر قرار بود افزایش حقوق بر 
تورم تاثیر بگــذارد ابتدا بایــد افزایش حقوق 

کارگران تورم ایجاد می کرد.
صادقی گفت: کارگر بازنشسته مهمان جیب 
خود اســت و بابت حقوق خــود از خزانه دولت 
چیزی دریافت نمی کند. دولت از ابتدای انقالب 
تعهد خود بابت پرداخت سه درصد حق بیمه را 
پرداخت نکرده اما با افزایش حقوق بازنشستگان 
مخالفت می کند! در واقع کارگرانی که ۳۰سال 
کار کرده اند و از جیب خــود حق بیمه پرداخت 
کرده اند امروز باید از دولت برای گرفتن حقوق 

خود اجازه بگیرند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
گفت: کسانی که با افزایش حقوق طبق مصوبه 

شورای عالی کار مخالفت می کنند دالیل خود 
را شــفاف به ما بگویند. اگر می گویید با افزایش 
حقوق، تورم افزایــش پیدا می کنــد ما قبول 
می کنیم اما شما هم قیمت ها را به سال ۹۲ و ۹۸ 
برگردانید.وی گفت: چرا ما باید هزینه تصمیمات 
غلط دولت ها در حوزه اقتصــاد را از جیب خود 
پرداخت کنیم؟ ســهم ما از بی ثباتی اقتصادی 
دولت و نابســامانی های این اقتصاد چیســت؟ 
قیمت ها نسبت به فروردین ماه افزایش بسیاری 
داشــته و ارزش پول کاهش شدیدی پیدا کرده 
اســت.رئیس اتحادیــه پیشکســوتان جامعه 
کارگری در پایان گفت: تاب و توان ما در حال اتمام 
است. دولت باید متوجه باشد که تصمیمات غلط 
درباره افزایش حقوق بازنشســتگان پیامدهای 
بلندمدتی دارد. امیدواریم روز چهارشنبه تصمیم 
درســتی در مورد افزایش حقوق بازنشــتگان 

اتخاذ شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

دولت، جراحی اقتصادی را از شکم گرسنگان شروع کرده است

»ابراهیم رزاقی«، استاد 
بازنشسته اقتصاد: تجربه ای 

که ما از خصوصی سازی 
داشتیم جز نابودی بسیاری 

از این شرکت های واگذار 
شده به بخش خصوصی، 
چیز دیگری نبوده است. 
جالب اینجاست که حتی 
مسببان این واگذاری ها 

و نابودی شرکت ها هم 
محکوم نشده اند

دستمزد فعلی کارگران 
فاصله زیادی با خط فقر و 

سبد معیشت دارد. در واقع 
وقتی یک کارگر با مزد کار 

خود نمی تواند از خط فقر باال 
بیاید، چگونه می شود که با 
یارانه ۴۰۰هزار تومانی فقر 

مطلق را از بین برد
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زهرا معرفت

هرمزگان بیشترین نرخ بیکاری 
کشور را دارد

براساس گزارش مرکز آمار ایران، استان های زنجان، 
خراسان رضوی و مازندران در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت 
مشابه ســال ۱۳۹۹ به ترتیب با نرخ ۶.۵، ۶.۶ و ۷درصد 
دارای کمترین نرخ بیکاری نســبت به سایر استان ها 
هستند. بیشترین آمار بیکاری در استان های هرمزگان 
با ۱۵.۸درصد، کرمانشــاه با ۱۴.۹درصد و خوزستان با 

۱۲.۶درصد گزارش شده است.
به گزارش ایرنا، بررسی اشتغال در بخش های عمده 
اقتصادی نشان می دهد، بیشترین آمار اشتغال در سال 
۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ در استان های زنجان با نرخ 
۴۲.۵، یزد با نرخ ۴۲.۱درصد و اردبیل با نرخ ۴۱.۵درصد 
رقم خورده اســت. این در حالی اســت که استان های 
سیســتان و بلوچســتان با ۳۱.۳درصد، کهگیلویه و 
بویراحمد با ۳۱.۴درصد و ایالم با ۳۱.۶درصد کمترین 

آمار اشتغال را به خود اختصاص داده اند.
براساس آخرین داده های اطالعاتی، بیشترین نرخ 
مشارکت اقتصادی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه 
سال قبل تر در استان های یزد، اردبیل و زنجان به ترتیب 
۴۷.۸، ۴۶.۲ و ۴۵.۵درصد اعالم شده است. کمترین نرخ 
مشارکت اقتصادی نیز در اســتان ایالم با ۳۴.۱درصد و 
استان های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد 
با ۳۴.۵درصد اعالم شده است.تحلیل های آماری نشان 
می دهد استان زنجان در کاهش آمار بیکاری و افزایش 

اشتغال موفق تر از بقیه عمل کرده است.
    

ثبت بیش از دو هزار شکایت 
کارگری در دیوان عدالت

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
کشور از ثبت بیش از دو هزار شکایت کارگری در دیوان 

عدالت اداری تا روز هشتم خرداد ماه خبر داد.
حسین حبیبی به ایلنا گفت: این شکایات به منظور 
ابطال تصویب نامه هیأت وزیران که افزایش دســتمزد 
کارگران وزارتخانه ها و شــرکت های دولتی را برخالف 
مصوبه شورای عالی کار، شورای نگهبان و قانون بودجه 
۱۴۰۱ فقط ۱۰درصد در نظر گرفته، ثبت شده و انتظار 
داریم دیوان عدالت قبل از پایان خرداد رای به نفع کارگران 
صادر کند، یعنی اول دســتور توقف این تصویب نامه و 
سپس دستور ابطال آن به دلیل تغایر با قوانین باالدستی و 

قانون بودجه.به گفته حبیبی، طرف شکایت هیات وزیران 
اســت و در عین حال، کارگران به رایزنی با نمایندگان 
مجلس نیز ادامه می دهند و انتظــار دارند نمایندگان 
مجلس به عنــوان ناظران قانون، از دولت بازخواســت 
کنند که چرا دســتمزد کارگران دولــت را غیرقانونی 
فقط ۱۰درصد افزایش داده اســت.حبیبی تاکید کرد: 
اگر دیوان در همین هفته یا هفتــه بعد رای صادر کند، 
کارگران دولت در خرداد ماه مزد قانونی خواهند گرفت. 
انتظار داریم به دلیل جامعه هدف چند ده هزار نفری این 
موضوع و اهمیت بسیار زیاد آن، رسیدگی به این شکایات 

در اولویت قرار گرفته و بدون نوبت به آن رسیدگی کنند.
    

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:
 مسکن مهر تکمیل شود، 

مسکن ملی پیشکش
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر تکمیل 
و تحویل هرچه سریع تر واحدهای مسکن مهر کارگری 
تاکید کرده و می گوید: بهترین شیوه برای مسکن کارگران 
از طریق تعاونی های مسکن کارگری است که از طریق 
آنها وام بدون بهره و با اقساط کم به کارگران اختصاص 
داده شــود.هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
پروژه ساخت ۴۰۰هزار مسکن کارگری اظهار کرد: در 
حال حاضر کلی مسکن مهر کارگری داریم که با ۳۰، ۵۰ 
و ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی روی زمین مانده است. تنها 
کافی است که یک کار واقعی انجام شود و همین واحدهای 
باقیمانده را وارد این قالب کنیم و به سرانجام برسانیم.وی 
ادامه داد: کارگران زیادی در مسکن مهر ثبت نام کردند 
که ممکن اســت عده ای از آنها خانه هایشان را تحویل 
گرفته باشند ولی هستند کارگرانی که هنوز واحدهایشان 
تکمیل یا تحویل نشــده بنابراین تاکید ما این است که 
واحدهای مسکن مهر را هرچه زودتر تکمیل و به کارگران 
واگذار کنند.این مقام کارگری افزود: خوشبختانه زمین 
در کشور زیاد است و از بابت تامین آن مشکلی نداریم. در 
بحث ساخت مسکن باید وام های بلندمدت با اقساط کم 
برای کارگران پیش بینی شود تا توان پرداخت آن را داشته 
باشند و مهمترین عامل نظارت بر روند ساخت و ساز است 
که باید از سوی دولت و دستگاه های نظارتی اعمال شود.

ابوی گفت: در حال حاضر اگر به کارگران بگوییم که 
وام ۶۰۰ میلیون تومانی مسکن را بگیرند می گویند مگر 
چقدر حقوق می گیرند که بخواهند اقساط سنگین آن را 

پرداخت کنند.

اخبار کارگری


