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دولتي كه در ش�ش سال گذشته ش�ب پرداخت 
ياران�ه نق�دي را ش�ب مصیب�ت عظم�اي دولت 
مي نامید، اكنون در روز آغاز به كار ستاد انتخاباتي 
كش�ور، وعده مي دهد كه به ۱۸ میلی�ون خانوار 
ايراني )۶۰ - ۷۰ میلیون نفر ايراني (ماهانه بس�ته 
حمايتي اختصاص خواه�د داد. صاحبنظران اين 
وعده رئیس جمه�ور را غیر علم�ي، انتخاباتي و 
شعاري مي دانند و اين پرسش را مطرح مي كنند 
ك�ه آقاي روحاني در ش�ش س�ال گذش�ته بر اي 
م�ردم چه كردي�د كه بی�ش از نیم�ي از جمعیت 
ايران نیازمن�د حمايت هاي دولت هس�تند و اين 
اعتب�ار عظی�م را از كجا تأمی�ن خواهی�د كرد؟ 
واريز يارانه نقدي به حس��اب سرپرستان خانوار، از 
مرحله صد گذشته اس��ت . يارانه هايي كه پرداخت 
آنها براي دولت ماهانه حدود ۳۵۰۰ ميليارد تومان 
هزينه دارد. يارانه هايي كه معاون اول رئيس جمهور 
در دهم خرداد 1۳94 در جلسه سراسري فرمانداران 
از آنها به عنوان داستان  پر غصه جمهوري اسالمي 
ياد كرد و گفت: يارانه ها همچون بندهايي به دست 
و پاي نظام است. همچنين علي طيب نيا، وزير سابق 
امور اقتصاد و دارايي طي صحبت هايي در 2۵ مرداد 
ماه 1۳94 با اش��اره به بار مالي س��نگين پرداخت 
يارانه ها در شرايط سخت تأمين درآمدهاي دولت 
گفت: شب هاي پرداخت يارانه شب مصيبت عظماي 
دولت است. اكنون به اين داستان پر غصه و مصيبت 
عظماي دول��ت، يارانه ماهانه ديگ��ري با نام جديد 
اضافه خواهد شد تا بار ديگر با ايجاد تورم و افزايش 

تقاضا براي خريد كاال، مش��كالت ديگري در سايه 
شوهاي انتخاباتي آقاي رئيس جمهور به خانوارهاي 

ضعيف و متوسط ايراني تحميل شود. 
  كمک جديد مالی ب�ه ۱۸میلیون خانوار 

ايرانی
روز گذشته همزمان با آغاز به كار ستاد انتخاباتي كشور 
براي انتخاب��ات دور جديد مجل��س، رئيس جمهور در 
جمع مردم رفسنجان اختصاص كمك جديد مالي به 1۸ 
ميليون خانوار ايراني را وعده داد. حسن روحاني با اشاره 
به اينكه 2۵ ميليون و 6۰۰ هزار خانوار در ايران وجود 
دارد، گفت: »از اين تعداد عده اي وضع زندگي مناسبی 
دارند و مي توانند روي پاي خود بايس��تند، اما اكثريتي 
هستند كه در زندگي دچار فشار بوده و بايد از راهي به 
آنها كمك شود«. وي افزود: »تقريباً در كشور 7ميليون 
خانوار وضع زندگي آنها مناس��ب بوده ولي 1۸ ميليون 
خانوار كه اكثريت قاطعي هستند، نياز به مساعدت دارند 
كه اميدواريم ان شاءاهلل از ماه آينده به هر خانواري يك 
حمايتي به صورت ماهانه را شروع كنيم. اين طرح مهم 
دولت در س��ال 9۸ بوده كه در روزها و هفته هاي آينده 
مشخصات آن براي مردم اعالم مي شود واين قدم دولت 

براي حمايت مردم در زندگي روزمره  آنها است.«
با انتشار سخنراني رئيس جمهور، موجي از انتقادات 
از س��وي اقتصاددانان و صاحبنظران به راه افتاد و 
گمانه زني ها براي اجراي چنين تصميمي و راه هاي 
تأمين منابع براي كمك به 1۸ ميليون خانوار ايراني 
با وجود كسري بودجه شديد دولت در سال جاري 
آغاز شد. برخي اس��تفاده از منابع عمومي بودجه و 

اصالح قيمت حامل هاي انرژي را راهكار تأمين منابع 
عنوان مي كردند و برخي ديگر نيز استقراض از بانك 
مركزي را راهكار اين اقدام خام دولت مي دانستند. 

   دكتر رزاقي: در ۶ سال گذشته براي اقشار 
آسیب پذير چه كرديد؟

دكت��ر ابراهيم رزاق��ي، اقتص��اد دان در واكنش به 
حمايت دولت از 1۸ ميليون خانوار ايراني مي گويد: 
اگر هر خانوار به طور متوسط چهار نفر باشد، حدود 
7۰ ميليون از جمعي��ت ايران نيازمند محس��وب 
مي شود. اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه آقاي 
روحاني در شش سال گذشته براي اقشار آسيب پذير 
و دهك هاي پايي��ن چه كار كرديد ك��ه اكنون 7۰ 

ميليون نيازمند در كشور وجود دارد!
وي در گفت وگو با »جوان« مي افزايد: كس��اني كه 
در اين سال ها از مش��كالت تأمين يارانه نقدي گله 
مي كردند، اكن��ون پرداخت يارانه حمايتي ديگري 
را كليد زدند و همزمان تالش مي كنند با آمار هاي 
نصف و نيمه خود يارانه ثروتمندان را حذف كنند و 

خود را حامي اقشار ضعيف جامعه جلوه دهند. 
رزاقي با پيش بيني اينكه چاله جديدي براي افزايش 
قيمت بنزين كنند، مي گويد: دولت تصميم دارد در 
ماه هاي آتي قيمت بنزي��ن را افزايش دهد و همين 
پ��ول را دوباره ب��ه 7۰ ميليون ايراني ب��ا نام جديد 

حمايتي دولت تدبير يارانه بدهد. 
   دكتر بخش�ي: به ج�اي وعده، اش�تغال 

ايجاد كنید 
دكتر لطفعلي بخشي، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در 

واكنش به اظهارات ديروز روحاني  مي گويد: مقامات 
هيچ كشوري به اندازه ايران حرف نمي زنند. به اعتقاد 
من وعده آقاي روحاني در حد حرف است، نه عمل. 
وي در گفت و گو با »جوان« مي افزايد: دولت تدبير در 
شش سال گذشته مدام از پرداخت يارانه هاي نقدي 
انتقاد كرده و از مشكالت تأمين آن به صورت ماهانه 
گله داره، حال مي خواهد به 1۸ ميليون خانوار ايراني 
ماهانه كمك كند!اصاًل پ��ول آن را از كجا مي خواهد 
بياورد. شايد هم چاله اي براي افزايش قيمت بنزين 
در ماه هاي آتي كنده و مي خواهد مابه التفاوت افزايش 
قيمت بنزين را دوباره به مردم با نام ديگري برگرداند. 
وي با انتقاد از اين اقدام دولت مي گويد: دولت به جاي 
اينكه اش��تغال جديد ايجاد كند، ب��ه منظور اهداف 
سياسي و انتخاباتي اش مي خواهد مردم را جيره خوار 
دولت كند. وي با اش��اره به اينكه دول��ت در تأمين 
كاالهاي اساسي مردم دچار مشكل است، مي گويد: 
هرگونه كمك مالي به مردم ب��ا افزايش تقاضا براي 
خريد كاال مواجه مي ش��ود و از آنجايي كه دولت در 
تأمين همين كاالبا مشكل مواجه است، با يك تصميم 
غلط ، مجدداً قيمت ها افزايش مي يابد و همين 1۸ 
ميليون خانوار از قشر متوس��ط و ضعيف در تأمين 
مايحتاج شان دچار چالش مي شود. بخشي با تأكيد 
بر اينكه دولت كاالي اساسي كه با ارز دولتي 42۰۰ 
توماني وارد مي كند، با قيمت 1۰ هزار تومان به مردم 
مي فروشد، حال به فكر حمايت از حداقل 6۰ ميليون 
جمعيت ايران افتاده است. اين استاد دانشگاه با اشاره 
به اينكه اين حرف ها كارشناس��ي نيست، مي افزايد: 
دولت ها انبوهي از وعده هايي اس��ت كه نمي توانند 
عمل كنند و دائماً سرمايه هاي اجتماعي كشور را كه 
همان اعتماد مردم است، از دست مي دهند و ادامه اين 

روند به ضرر كشور بوده و بسيار غم انگيز است. 
   دكت�ر پژوي�ان: رئیس جمه�ور، وعده ه�اي 
غیرعلمي را در آستانه انتخابات آغاز كرده است 
دكتر جمشيد پژويان، استاد دانشگاه و اقتصاد دان، 
وع��ده حمايت��ي روز گذش��ته رئيس جمه��ور را 
غيرعلمي دانس��ته و مي گويد:من 4۰ سال تالش 
كردم تا با اس��تفاده از آمار و اطالع��ات مركز آمار، 
دهك هاي درآمدي كش��ور را شناس��ايي كنم، اما 
نتوانس��تم. دول��ت احمدي ن��ژاد ميليارد ها تومن 
هزينه كرد تا خانوار هاي نيازمن��د را براي دريافت 
يارانه نقدي شناسايي كند، اما نتوانست. حاال دولت 
آقاي روحان��ي چگونه اين خانواره��اي نيازمند را 
شناسايي كرده است و با ژست انتخاباتي در جمع 
مردم اعالم مي كند كه 7۰ ميليون ايراني نيازمند 
داريم ؟ وي در گفت  و گو با »جوان« مي افزايد: براي 
اينكه بتوان اعتباري به وسعت 1۸ ميليون خانوار 
به صورت ماهان��ه تأمين كرد نياز ب��ه منابع مالي 
گس��ترده اي دارد. البته هنوز رقم مساعدت براي 
هر خانوار نامشخص اس��ت كه روي ميزان تأمين 
منابع پرداختي به خانوار اثر مستقيم خواهد داشت. 
متأسفانه از نظر سياستگذاري، كشور ما در وضعيت 
بس��يار وخيمي قرار دارد و مقامات به شعار دادن و 

حرف هاي بي عمل عادت كرده اند.
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وعده هاي حمايتي - انتخاباتی
رئیس جمهور به ۱۸ میلیون خانوار ايراني، وعده كمک مالي جديد داد

 فروشگاه هاي مجازي متولي ندارد هادی  غالمحسینی
مردم مراقب خودشان باشند 

 متأس�فانه ف�روش كاال در فروش�گاه هاي مجازي ب�دون متولي 
است و حتي ش�ركت هايي كه امروز به برند تبديل شده اند، تقلب 
در كس�ب دارن�د و روي اق�ام بهداش�تي، داروي�ي و درمان�ي و 
همچنی�ن كااله�اي مصرف�ي الكتريكي اي�ن فروش�گاه ها هیچ 
نظارت�ي نیس�ت و باي�د م�ردم خودش�ان مراقب�ت كنن�د!

سخنگو تعزيرات حكومتي با بيان اين مطلب افزود: هموطنان در برخي 
موارد كم توجهي مي كنند و در دو سال گذشته واردات خودرو ممنوع 
بوده است و قاعدتاً كساني كه اقدام به پيش خريد خودرو مي كنند بايد 
مراقب باش��ند. به گزارش»پايگاه خبري تحليلي خط بازار«سيدياسر 
رايگاني، سخنگو سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ به سؤالي مبني 
بر كالهبرداري برخي شركت ها در خصوص پيش فروش خودروهاي 
داخلي پاسخ داد: ما مرجع مجوز پيش فروش و فروش خودرو نيستيم. به 

صرف اعالم نهاد هاي ذيربط دال بر برخورد سازمان تعزيرات نيست. 
وي در گفت وگو با خط بازار گفت: سازمان صمت بايد به سازمان تعزيرات 
حكومتي ابتدا اعالم كند تا زماني كه از جانب متوليان امر اقدامي صورت 
نپذيرد، سازمان تعزيرات حكومتي هيچگونه برخوردي نمي تواند انجام 
دهد، چون سازمان مرجع مجوز نيست. رايگاني افزود: اما ذكر اين نكته 
حايز اهميت است كه هموطنان در برخي موارد كم توجهي مي كنند و آن 
اين است كه در دو سال گذشته واردات خودرو ممنوع بوده است و قاعدتاً 

كساني كه اقدام به پيش خريد خودرو مي كنند بايد مراقب باشند. 
وي در خصوص كالهبرداري برخي از ش��ركت ها خاطر نش��ان كرد: 
متأسفانه ابتدا ش��ركت ها پول مردم را جذب مي كنند، سپس اقدام به 
ثبت سفارش مي كنند. مردم الزم است وسواس كافي به خرج بدهند 
و ش��رايط را رصد كنند. هموطنان دقت كنند كه ما بيش از دو س��ال 
است كه هيچگونه واردات خودرو نداريم. سخنگوي سازمان تعزيرات 
حكومتي در پاسخ به سؤال ديگري درباره فروش محصوالت قاچاق در 
فروشگاه هاي اينترنتي گفت: متأس��فانه فروش كاال در فروشگاه هاي 
مجازي بدون متولي است و حتي شركت هايي كه امروز به برند تبديل 
شده اند تقلب در كسب دارند و روي اقالم بهداشتي، دارويي و درماني 
و همچنين كاالهاي مصرفي الكتريكي اين فروش��گاه ها هيچ نظارتي 
نيس��ت. وي تصريح ك��رد: تماس هاي بس��ياري در خصوص تخلفات 
فروشگاه هاي مجازي داش��تيم، اما نمي دانيم به چه كسي بگوييم يك 
اتحاديه كل فروش اين فروشگاه ها را رصد مي كند، اما تاكنون حتي يك 
پرونده هم ارسال نكردند و حاال كه فروشگاه هاي مجازي بدون متولي 

است، مردم خودشان مراقبت كنند.
........................................................................................................................

 حداكثر قيمت مسكن ملي 
متري 3/5 ميليون تومان است 

وزي�ر راه و شهرس�ازي گف�ت: حداكث�ر قیم�ت مس�كن مل�ي 
به غی�ر از برخ�ي كانش�هرها مت�ري 3/5 میلیون تومان اس�ت 
كه جامعه ه�دف اصلي ما م�ردم دهک س�وم تا هفتم هس�تند. 
محمد اسالمي در حاشيه هفتمين كنفرانس بين المللي ايستگاه هاي 
آينده در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا درباره آخرين وضعيت قيمت و 
ثبت نام مسكن ملي اظهار كرد: ثبت نام مسكن ملي به صورت آزمايشي 
در كرمان آغاز شد تا بتوانيم ضمن آسيب شناسي سامانه بتوانيم همه 

مقدمات و اقدامات الزم را براي ثبت نام مردم فراهم كنيم. 
وي ادامه داد: 1۰ استان ديگر در كش��ور در طرح اقدام مسكن ملي قرار 
گرفته اند كه در اين ميان سه استان از امروز سه شنبه در سامانه مي توانند 
نسبت به تهيه و اسكن مدارك الزم اقدام كنند و به تدريج بقيه استان ها 
نيز در اين طرح وارد مي شوند. وزير راه و شهرسازي همچنين در پاسخ به 
سؤالي مبني بر اينكه آيا مشخص نشدن قيمت قطعي مسكن ملي باعث باال 
رفتن قيمت آن از سوي سازندگان نمي شود، اظهار كرد: قيمت مسكن ملي 
مشخص است و به هنگام انعقاد قرارداد با مردم اعالم مي شود، اما به صورت 
كلي حداكثر قيمت آنها متري 2/۵ تا ۳/۵ ميليون تومان است كه البته در 
كالنشهرها متفاوت بوده و قيمت مسكن ملي به هنگام عقد قرارداد با مردم 
مشخص مي شود. اس��المي ادامه داد: در اكثر قريب به اتفاق كالنشهرها 
نيز قيمت نبايد بيش��تر از ۳/۵ ميليون تومان باشد. وزير راه و شهرسازي 
همچنين درباره ثبت نام طرح اقدام ملي مسكن گفت: يكي از اهداف اصلي 
در اين طرح شناسايي متقاضيان واقعي مسكن است تا بتوانيم زمين كافي 

در اختيار مردم قرار دهيم و آنها به خانه هايشان برسند.

بهناز قاسمي 
  گزارش   یک

 قبل از جدايي بودجه از نفت 
هزينه ها بايد پيكرتراشي شود

پيش از آنكه بخواهيم در رابطه با تأمين مالي بودجه از محل نفت يا ماليات 
و استقراض و توليد تورم سخن بگوييم بايد در رابطه با هزينه هايي كه در 
بودجه قيد شده، شفاف سازي صورت بگيرد تا مشخص شود هر دستگاهي 
كه در شرايط تنگناي مالي و جنگ اقتصادي از بودجه منابع طلب مي كند، 
اين منابع را با براي انجام چه كاري و با چه هدف و قيمت تمام شده اي هزينه 
خواهد كرد. به طور معمول دستگا ه ها و مجموعه هاي بودجه بگير از بودجه 
كل كشور ولع خاصي براي بهره مندي هر چه بيشتر از منابع دارند، برخي از 
دستگاه ها كه از خزانه بودجه دريافت مي كنند تيم هاي اخذ بودجه خود را 
از كانال سازمان برنامه و بودجه يا مجلس شوراي اسالمي تقويت مي كنند 
و از طرف ديگر برخي از مجموعه ها مانند شركت ها كه خود صاحب فروش 
كاال و درآمد هستند تالش مي كنند هزينه هاي خود را باال ببرند و طرح هاي 

توجيهي براي خارج نشدن منابع از شركت تنظيم مي كنند. 
فرايند فوق،  دهها سال است كه جريان دارد و وضعيتي را پديد آورده است 
كه هزينه تمام ش��ده خدم��ات مجموعه هاي بودجه بگير بس��يار جهش 
داشته اس��ت. از آنجايي كه اليحه بودجه توس��ط دولت تهيه مي ش��ود و 
تصويب��ش از كانال مجلس مي گ��ذرد، وضعيت كنوني بودجه كش��ور و 
همچنين ش��كل گيري بيش از 7۰ هزار پروژه نيمه كاره در سراسر كشور 
كه اتمامش صدها هزار ميليارد تومان را طلب مي كند، نتيجه مشاركت دو 
بخش ذكر شده است حال اگر بخواهيم تغييري در وضعيت اقتصاد ايران 
رقم بزنيم الجرم بايد تغييري در حوزه بودجه ريزي رقم بخورد. هر چند 
كه عده اي در ابتدا مسئله جدايي نفت از بودجه را مطرح مي كنند، اما به 
نظر مي رسد پيش از اين بايد تك تك هزينه هاي قيد شده در بودجه هاي 
س��نواتي مورد مطالعه و بررس��ي قرار بگيرد تا هر هزينه اي كه تداومش 
ضرورت��ي ن��دارد در رهگذر جن��گ اقتص��ادي و تحريم ه��اي ناعادالنه 

امريكايي ها و ركود تورمي اقتصاد حذف شود 
در روزهايي كه كم كم به پايان مجلس كنوني نزديك مي ش��ويم، از يك 
طرف مبحث تصويب اليحه بودجه كل كشور مطرح است و از طرف ديگر 

نيز انتخابات مجلس شوراي اسالمي در كشور موضوعيت دارد 
با توجه به مسائل فوق، بي توجهي به مسئله تنظيم بودجه كل كشور به ويژه 
بودجه شركت هاي دولتي،  بانك ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي در شرايطي كه كشور در وضعيت جنگ 
اقتصادي و تش��ديد تحريم هاي ناعادالنه از سوي امريكا قرار گرفته است 
اصاًل جايز نيست. از اين رو انتظار مي رود صدا و سيما و رسانه هاي ديگر از 
كارشناسان و اساتيد اقتصادي دلس��وز دعوت به عمل آورد تا در رابطه با 

ضرورت اصالحات در نظام بودجه ريزي كشور سخن بگويند. 
از سوي ديگر، در رابطه با نظام پرداخت هماهنگ چه در حوزه نيروي كار 
دولت و چه در حوزه بازنشستگان بايد فكر اساسي شود، زيرا فاصله حداقل 
دستمزد با حداكثر دستمزد در دو بخش فوق بسيار قابل مالحظه است. 
همچنين، بودجه بانك هاي دولتي و ش��ركت هاي دولتي و شركت هايي 
كه دولت در آنها سهامدار اس��ت بايد شفاف سازي دقيق انجام گيرد، زيرا 
هزينه هاي جاري اين دست از شركت ها گاهي به شدت جهش يافته است و 
در عين حال بر حجم بدهي هاي اين بخش ها به شدت افزوده شده است و به 
شكل تعجب آوري مطالبات معوق اين شركت ها نيز سر به فلك مي زند، اين 
عوامل دست به دست هم مي دهد تا شركت ها با حجم بودجه اي در حدود 
12۰۰هزار ميليارد تومان در س��ال گاهي يكي دو درصد هم در سال به 
دولت سود سهام ندهند، در صورتي كه اگر اين شركت ها معادل ۳۰ درصد 
از بودجه كلشان به دولت سود مي دادند رقمي در حدود ۳۰۰هزار ميليارد 

تومان تحصيل مي شد. 
از س��وي ديگر، جاي دارد در بودج��ه 99 حتماً در رابطه ب��ا بودجه هاي 
اختصاصي دستگاه ها و به ويژه دانش��گاه ها شفاف سازي شود، زيرا حجم 
بودجه هاي اختصاصي سر از محدوده ۵۰ هزار ميليارد تومان درآورده است 

كه معادل بودجه هدفمندي يارانه ها در كشور مي باشد. 
در نهايت ب��راي انتخابات مجل��س ج��اي دارد محدوديت هايي براي 
كاركنان دولت وضع ش��ود، زيرا دولت به واس��طه ش��بكه وسيعي كه 
از ش��ركت ها در سراس��ر كش��ور دارد گاهي نيروهايش از حوزه هاي 
انتخابيه هاي مختلف در انتخابات ها مشاركت مي كنند كه اميد مي رود 
اين اشخاص از محل شركت ها براي اين منظور تأمين مالي نشوند بدين 
ترتيب در انتخابات پيش روي مجلس اميد است فضا براي كانديداتوري 
شخصيت هاي غير دولتي بيشتر مهيا شود يا اينكه اين افراد در فضايي 
عادالنه و برابر با ساير كانديداها به رقابت بپردازند و خداي نكرده تأمين 

مالي هاي خاص فضاي رقابت را ناسالم نكند. 

زنگ بيمه در مدارس به صدا درآمد
رئیس كل بیمه مركزي با حضور در يكي از دبستان هاي تهران، زنگ 
بیمه را با هدف فرهنگسازي و تعمیم فرهنگ بیمه به صدا در آورد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي دكتر 
غالمرضا سليماني، با حضور در مدرسه شهداي جاليي پور زنگ بيمه را در 
اين دبستان به صدا درآورد. بر اساس اين گزارش دكتر سليماني در آيين 
زنگ بيمه در جمع دانش آموزان به تبيين ساده مفاهيم بيمه اي پرداخت 
و گفت: صنعت بيمه با ورود به مدارس قطعاً به خانواده ها راه پيدا مي كند 
و روند همگاني سازي آن شتاب بيشتري خواهد يافت. رئيس كل بيمه 
مركزي از كودكان و نوجوانان به عنوان سفيران اثرگذار ياد كرد و افزود: 
آينده روشن كودكان در گرو سرمايه گذاري والدين در عرصه بيمه است 
و بايد با استفاده از تمامي امكانات و رسانه ها براي تعميم فرهنگ بيمه و 

معرفي ظرفيت هاي اين صنعت استفاده كنيم.. 

به دلیل دس�تمزد ناچیز كارگ�ر افغانی هم از 
ايران خارج شد.

ناي��ب رئيس كان��ون عالي انجمن ه��اي صنفي 
كارگران با بيان اينكه دس��تمزد بايد به كارگران 
رفاه و دلخوش��ي در زندگي بدهد، گفت: زماني 
صنعتگران ايراني حق الزحمه كارگر ايراني را باال 
مي دانستند و در كشورهايي مثل آفريقا يا چين 
سوله  مي گرفتند و كارگاهي راه اندازي مي كردند 
و از كارگر چيني كه دس��تمزد پاييني داش��ت، 

استفاده مي كردند.
 حتي حاضر بودند گمركي آن كاال را بپردازند و 
وارد كشور كنند  ولي االن كارگران افغانستاني به 
دليل پايين آمدن سطح دستمزد به كشورشان 
برگشته اند. متأسفانه امروز حقوق و دستمزد يك 

كارگر چيني از كارگر ايراني بيشتر است كه نشان 
مي دهد ما راه را به درس��تي نرفته ايم و دستمزد 

كارگر را قرباني مشكالت توليد كرده ايم. 
س��يد ابوالفضل علي اش��رف منصوري در گفت 
وگو با »ايسنا«، با اشاره به تشكيل اولين كميته 
دستمزد شوراي عالي كار درباره هزينه هاي سبد 
معيشت كارگران اظهار كرد: اگر خط فقر را مبنا 
قرار بدهيم بايد بر اساس خط فقر روي دستمزد 
كارگ��ران كار كنيم. در حال حاض��ر مذاكرات و 
نظرات كارشناس��ي زيادي در خص��وص ارقام و 
اعداد دس��تمزد صورت مي گيرد ولي اگر آنها را 
كنار بگذاريم سبد معيش��ت و بن خوارباري كه 
براي كارگران در نظر گرفته مي ش��ود در ش��أن 

كارگران نيست.

! خروج كارگر خارجی از ايران به خاطر دستمزدها
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