
مهرماه امسال قدرت وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی برای 
خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متری متناسب با میانگین 

قیمت شهر تهران به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، تسهیالت ۱۶۰ میلیون تومانی هم اکنون تنها ۲۲ 
درصد از قیمت یک واحد مسکونی ۶۰ متری بر اساس میانگین 
قیمت مسکن شهر تهران را پوشش می دهد. تیرماه امسال این رقم 
۲۶ درصد بود که با توجه به افزایش میانگین قیمت مسکن  شهر 
تهران به ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قدرت پوشش دهی تسهیالت 
نیز کاهش پیدا کرد. در این بین رکود بازار مسکن به دلیل پایین 
بودن توان خرید متقاضیان تشدید شده و برخی معتقدند باید رقم 
تسهیالت خرید افزایش پیدا کند اما بعضی دیگر می گویند اگر قرار 
باشد سقف تسهیالت باال برود باید به بخش تولید مسکن اختصاص 

پیدا کند و در آن صورت با افزایش عرضه، بازار متعادل می شود.
نفع  به  تنها  خرید،  تسهیالت  رقم  بردن  باال  معتقدند  برخی 
سفته بازان  و سوداگران است و هرچقدر به متقاضیان تسهیالت 
پرداخت شود اثر خود را در افزایش قیمت مسکن نشان می دهد. 
از سوی دیگر افزایش ۴۰ میلیون تومانی وام خرید مسکن حتی در 
صورت تحقق نیز تاثیری در افزایش قدرت خرید با توجه به رشد 
۸۳ درصدی قیمت مسکن در کالن شهر تهران نخواهد داشت. البته 
در حال حاضر به نظر می رسد سیستم بانکی، برنامه ای برای افزایش 

سقف تسهیالت ندارد.
تشویقی،  بسته های  ارایه  با  اگر  می گویند  کارشناسان  بعضی 
تسهیالت و معافیت های مالیاتی به حوزه ی تولید مسکن کمک شود، 
بازار راه خود را پیدا می کند و نهایتا قیمت مسکن متعادل می شود. اما 
موضوع این است که با توجه به کاهش بودجه دولت، سیستم بانکی 
منابع جدیدی برای اختصاص به هیچ یک از دو حوزه خرید و ساخت 
مسکن ندارد. به دنبال افزایش قیمت مسکن، عباس آخوندی  وزیر 
سابق راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت از ۱۶۰ به 
۲۰۰ میلیون تومان را ارایه کرد اما این پیشنهاد هنوز مورد موافقت 
بانک مرکزی قرار نگرفته است. افزایش ۲۰ میلیون تومانی تسهیالت 
از محل صندوق پس انداز مسکن یکم نیز در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. هم چنین در حوزه ساخت بنا بر اظهارات انبوه سازان، تسهیالت 
و مشوق های فعلی نمی تواند بخش خصوصی را برای تولید مسکن 

ترغیب کند.
مدتی پیش، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن 
گفته بود قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از 
شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن در 
قالب »افزایش سهم تسهیالت« جبران شود که در این مرحله هم 
پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارایه شده است که در حال طی مراحل 

کارشناسی است. یکی از این پیشنهادات افزایش سقف تسهیالت 
خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیالت 
پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ به این معنا 
که تسهیالت خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف ۶۰ 
میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی افزایش 

یابد.
به  دنبال تغییر وزیر راه و شهرسازی، محمد اسالمی یکی از 
اولویت های خود را ایجاد ساز و کاری برای تولید دائم مسکن برای 

اقشار پایین دست عنوان کرد.
رشد ۸۳ درصدی قیمت و کاهش ۳۴ درصدی معامالت

بی تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن به اضافه رشد بازارهای موازی 
باعث افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر شده است. آخرین آمار 
که توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مهرماه 
۱۳۹۷ ارایه شده حاکی  از آن است که با وجود رشد ۸۳ درصدی 
قیمت مسکن شهر تهران، معامالت نسبت به ماه مشابه  سال قبل 

۳۴ درصد کاهش یافته است. در کل کشور اما ۵۹ هزار و ۲۵ قرارداد 
خرید و فروش در مهرماه امضا شده که نسبت به همین زمان در سال 
قبل ۱۹ درصد افزایش  نشان می دهد. اما با توجه به پیشرو بودن 
شهر تهران در حوزه ی مسکن، ماه های آینده احتماال شاهد کاهش 

معامالت در کل کشور خواهیم بود.
در شرایط فعلی، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی برنامه هایی 
مفصلی برای حوزه مسکن ارایه داده که فارغ از ایده آل بودن آنها باید 

دید چه برنامه ای برای اجرا در پیش خواهد گرفت.
محمد  اسالمی در خصوص افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت 
ارتقای  و  توان خرید، بهسازی  افزایش  بیان می کند:  خرید مردم 
مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از 
طریق بانک مسکن و طراحی ساز و کارهای پایدار به منظور تامین 
مالی، سرمایه گذاری و تحرک در بخش مسکن و در نهایت بازنگری 
در طرح جامع مسکن به منظور تامین رفاه و عدالت اجتماعی در 

زمینه مسکن موارد مورد توجه در خانه دار کردن مردم است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم بانک مرکزی از تحوالت بازار 
مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران ۸۶.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان 
می دهد. هم چنین تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵  و ۳۲.۳ درصد کاهش 
نشان می دهد. شرایط موجود حاکی از آن است که بازار مسکن به 
سمت رکود تورمی پیش می رود و با توجه به رشد ۲۵۰ درصدی دالر 
و ۲۳۷ درصدی سکه، خود را با آن تطبیق می دهد. البته کارشناسان 
معتقدند مسکن ظرفیت رشد بیش از این را و هرچه قیمت آن باالتر 
برود، رکودش عمیق تر می شود. با این وجود آمار گویای آن  است 
که به دلیل انتظارات تورمی، قیمت اسمی مسکن در مسیر صعود 

قرار دارد.

اقتصادی 5

رییس اتاق اصناف ایران:

 وزارت کشاورزی باید پاسخگوی گرانی میوه باشد
نه فروشندگان

در حالی که در هفته های اخیر قیمت میوه روندی افزایشی داشته، رییس 
اتاق اصناف ایران معتقد است که در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی باید 
پاسخگو باشد. به گفته وی، گرانی میوه ارتباطی به اصناف و فروشندگان 

ندارد.
به گزارش ایسنا، قیمت میوه در ماه های اخیر روند افزایشی داشته و یکی از 
بیشترین میزان افزایش قیمت ها را در میان دیگر محصوالت بازار، از آن خود کرده 
است؛ چرا که براساس آماری که از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد 
خوراکی در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شده، 
سبد میوه های تازه ۶۸.۳ درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته گران تر شده 
است و افزایش ۱.۸ درصدی و ۰.۹ درصدی این سبد غذایی در هفته قبل از این 
بررسی و هفته مشابه ماه قبل از آن )مهر ماه( نیز نشان دهنده ادامه دار بودن روند 

افزایش قیمت ها است.
در این رابطه علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران - در پاسخ به این که چرا 
قیمت میوه روند افزایشی دارد و بازار این محصول با نوسانات قیمتی در سال 
جاری مواجه بوده است، به ایسنا گفت: در زمینه میوه وزارت جهاد کشاورزی باید 
پاسخ دهد که افزایش قیمت به چه دلیلی اتفاق می افتد چرا که آن چه در میادین 
میوه عرضه می شود، براساس قیمت های اعالم شده بوده و مشکل خاصی در این 

زمینه وجود ندارد.
وی اظهار کرد: البته نمی توان گفت که در بازار میوه سوءاستفاده و اجحافی 
صورت نمی گیرد اما گران شدن میوه ربطی به واحدهای صنفی عرضه کننده این 

محصول ندارد و عوامل آن را باید در جای دیگری جستجو کرد.
در شرایط کنونی که قیمت میوه در بازار به صورت متناوب رو به افزایش بوده 
است، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر مسئوالن تنظیم بازار این محصول باید درباره 
چرایی این وضعیت پاسخگو باشند و راهکاری برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها 

بیندیشند.
افزایش بی رویه قیمت  میوه موجب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا 
برای خرید این محصوالت می شود که نهایتا زیان تولیدکنندگان و فروشندگان این 

محصول را نیز به دنبال خواهد داشت.

راهکارهای صیانت از کسب وکار و تولید داخل

چند نرخی بودن ارز آسیب زا است
یک فعال معدنی معتقد است که چند نرخی بودن ارز، اختصاص ارز دولتی 
به کاالهای اساسی، لزوم عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما با 
قیمت پایین تر از نرخ ارز آزاد و صدور بخشنامه های متعدد از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، از جمله مهمترین مشکالت تولیدکنندگان داخلی 

است.
محمد احرامیان – رئیس هیات مدیره فوالد یزد – در گفت وگو با ایسنا، مهمترین 
راهکار حمایت از تولید داخل را عدم دخالت دولت در اقتصاد عنوان و اظهار کرد: 
در قانون اساسی اقتصاد شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. در حال 
حاضر همه شرکت ها در بخش دولتی و تعاونی زیان ده شده اند و بخش خصوصی ۱۵ 

تا ۲۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد.
وی با اشاره به مشکالت ناشی از نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته، ادامه داد: 
دولت باید یارانه ارزی پرداخت کند؛ یعنی دولت ارز صادراتی را گران تر از ارزی که 
به واردات اختصاص می دهد، از صادرکنندگان بخرد تا صادرات رونق پیدا کند و 

ارزآوری بیشتر شود.
او افزود: در این فرآیند دولت می تواند با گذشت زمان قیمت ارز را کاهش دهد و 

بازار ارز را کنترل کند.
احرامیان همچنین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی را اشتباه 
دانست و اظهار کرد: وقتی کاالی اساسی ارزان تهیه می شود و نرخ ارز نیز باال است، 

برخی افراد اقدام به صادرات کاالهای اساسی می کنند.
وی پیشنهاد کرد که به جای ارزان نگه داشتن کاالهای اساسی، برای آن ها کوپن 
در نظر گرفته شود تا افراد بدون داشتن کوپن، قادر به تهیه این محصوالت نباشند. 
در آن صورت زمینه سودجویی عده ای و صادرات کاالهای اساسی یارانه ای به خارج 

از کشور، از میان خواهد رفت.

تجمع کارگران در سالروز تصویب قانون کار
جمعی از کارگران کارخانه ها و کارگاه های کشور در سالروز تصویب قانون 
کار در برابر خانه کارگر حضور یافتند تا صدای مطالبات خود را به گوش 

دولتمردان و مسئوالن برسانند.
به گزارش ایسنا، این مراسم صبح امروز )سه شنبه( در خیابان ابوریحان و برابر 

ساختمان خانه کارگر برگزار شد.
هشدار نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران و تاکید بر توجه به وضع 
معیشت خانوارهای کارگری، لزوم مهار تورم و مقابله با گرانی ها، همسان سازی 
حقوق بازنشستگان، حفظ امنیت شغلی کارگران، صیانت از منابع تامین اجتماعی و 

ایجاد اشتغال پایدار از مهمترین مطالبات کارگران حاضر در این مراسم بود.
در این مراسم که به مناسبت۲۹ آبان ماهـ  سالروز تصویب قانون کارـ برگزار شده 
بود، کارگران با انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون کار، راکد ماندن بخش هایی از قانون 
در طول سالهای اخیر و همچنین تحقق مطالبات معوق کارگران بسیاری از شرکتها 

و کارخانه هایی نظیر هپکو و نیشکر هفت تپه را خواستار شدند.
همچنین گروه دیگری از کارگران امروز در برابر ساختمان سازمان برنامه و در 
میدان بهارستان حضور یافتند و با در دست داشتن پالکاردهایی با مضمون افزایش 
دستمزدها، حمایت از قانون کار، بهبود سطح معیشت، امنیت شغلی کارگران و 

همسان سازی حقوق، مطالبات و خواسته های خود را مطرح کردند.
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سقوط آزاد قیمت بیت کوین به پرتگاه ۵۰۰۰ دالری
ارزش بیت کوین در حالی به ۵۰۸۰دالر کاهش یافته که پیش تر، تحلیلگران درباره احتمال افزایش بهای آن در آینده ابراز امیدواری کرده بودند. به گزارش ایسنا، ارزش ارز دیجیتالی رمزنگاری شده بیت کوین در روز دوشنبه ۱9 نوامبر ۲۰۱۸ وارد 

کانال ۵۰۰۰ دالری شد که کمترین میزان آن از اکتبر سال گذشته بوده و رکورد بیشترین سقوط را به نام خود ثبت کرد. در هفته های اخیر قیمت بیت کوین دارای یک شیب کاهشی تند بود که این امر بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران را با 
شک و تردیدهای جدی مواجه کرد و خیل عظیمی از مشتریان نیز در خصوص سرمایه گذاری های آتی در این ارز مجازی ابراز نگرانی کردند. 

وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی ارزش خود را از دست داد

قدرت وام مسکن به ۲۲ درصد کاهش یافت
اخبار

مهر ماه امسال

تولید خودرو ۴۰ درصد کاهش یافت

 افتتاح حساب به »درام« مشکل تجار ایرانی در ارمنستان را رفع می کند

طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در مهر ماه 
امسال با کاهش ۳9.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه 

بوده است.
به گزارش ایسنا، تولید انواع خودرو در مهرماه سال جاری به ۸۳ هزار و ۲۷ دستگاه 
رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۷ هزار و ۹۱۴ دستگاه بوده، 

۳۹.۸ درصد کاهش داشته است.
این آمار به تفکیک نوع خودرو بدین شرح است که تولید انواع سواری در مهر ماه 
امسال ۷۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۱۲۸ هزار و ۸۳۸ دستگاهی 

مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۴۰.۳ را تجربه کرده است.
در این مدت تولید انواع اتوبوس نیز ۷۳ دستگاه بوده که نسبت به مهر سال گذشته 

که ۱۸۲ دستگاه بوده است، ۵۹.۹  درصد کاهش داشته است.
همچنین تولید انواع وانت در مهرماه امسال ۴۸۲۳ دستگاه بوده است که به نسبت 

تولید ۷۵۰۴ دستگاهی در مهر ماه سال گذشته، کاهش ۳۵.۷ درصدی داشته است.
مهرماه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش ۳۱.۳ درصدی روبرو 
شده به گونه ای از ۱۲۷۷ دستگاه در مهرماه سال گذشته به ۸۷۷ دستگاه رسیده است.

اما برخالف این محصوالت تولید انواع ون، مینی بوس و میدل باس در مهرماه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است.

براین اساس انواع ون با تولید ۱۷۷ دستگاه در مهرماه امسال نسبت به تولید ۳۸ 
دستگاه در مهرماه سال گذشته، افزایش تولید ۳۶۵.۸ درصدی و انواع مینی بوس و 
میدل باس نیز با تولید ۱۶۸ دستگاه در مهر امسال نسبت به ۷۵ دستگاه در مدت 

مشابه سال گذشته، رشد تولید ۱۲۴ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری نیز کاهش ۱۹.۵ 
درصدی داشته است به گونه ای که تولید انواع خودرو از ۸۲۴ هزار و ۶۰۱ دستگاه در 

هفت ماهه نخست سال گذشته به ۶۶۳ هزار و ۴۵۱ دستگاه رسیده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان گفت: بازرگانان ایرانی می توانند برای 
پرداخت هزینه های دفاتر شرکت های خود در ارمنستان، در بانک های این 

کشور حساب بانکی به ارز ملی »درام« افتتاح کنند.
»هرویک یاریجانیان« امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
در روزهای گذشته، ایرانیانی که در بانک های ارمنستان حساب دالری دارند، پیامکی 
از این بانک ها دریافت کرده اند که بر مبنای آن، باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین 

تکلیف حساب بانکی خود اقدام کنند.
وی گفت: با توجه به مشکالت تحریم دالر، تجار ایرانی می توانند حساب خود را به 

پول ملی ارمنستان )درام( تبدیل کنند.
به گزارش ایرنا، برخی بازرگانان ایرانی در کشورهایی مانند امارات، چین، روسیه، 
ترکیه و ارمنستان حساب بانکی دارند و از طریق این حساب ها، هزینه های دفاتر 

شرکت های خود را پرداخت می کنند.

FATF پیامد نپیوستن به 
رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان در مورد دلیل این اقدام بانک های ارمنی، 
گفت: از آنجا که هنوز به اف.ای.تی.اف)گروه ویژه اقدام مالی( نپیوسته ایم و منشا 

ارزهای ما مشخص نیست، حساب های دالری ما مسدود شده است.
وی میزان روابط تجاری ایران و ارمنستان را سالیانه ۳۰۰ میلیون دالر بیان کرد و 
گفت: بیشتر حجم مبادالت دو کشور براساس تبادل انرژی است؛ ما به ارمنی ها گاز 
مصادر می کنیم و آنها به ایران برق می دهند. یاریجانیان اظهار داشت: دولت و ملت 
ایران و ارمنستان روابط دوستانه ای دارند اما بانک های این کشور خصوصی بوده و 
براساس منافع خود تصمیم می گیرند. به گزارش ایرنا، کارکرد گروه ویژه اقدام مالی، 
وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است 

که سالمت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسالمی ایران از سال ۲۰۰۷ میالدی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام 

مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ نام آن به طور رسمی در بیانیه های آن اعالم و 
مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی 
با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه »اف.ای.تی.

اف« در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی 
مطرح و تصویب شد و از سال ۱۳۸۹ با تصویب »نقشه راه شورای عالی مبارزه با 

پولشویی« برنامه های اصالحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که 
هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند ایران را از 

فهرست سیاه خود تعلیق کند.
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در 
قبال ایران تا ماه اکتبر )آبان ماه( تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای ۹ بند را از 

جمهوری اسالمی خواست.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار کشور 
دستمزد  میان  درصدی  اختالف ۵۳  یک  اینکه  بیان  با 
کارگران و خط فقر ایجاد شده است گفت: ما کارگرانی را 
می شناسیم که در این وضعیت از ساعت چهار تا شش و 
نیم صبح مسافرکشی می کنند بعد از ساعت هفت صبح تا 
چهار بعد از ظهر در کارگاه مشغول هستند و بعد از آن هم 
به دستفروشی مشغول می شوند تا بتوانند زندگی خود را 

بچرخانند بنابراین آرامش و آسایشی در این زندگی نیست.
علی اصالنی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا از حضور جمعی از 
کارگران البرز در مقابل خانه کارگر خبر داد و گفت: این حضور 
هر ساله به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در سال ۶۹ برگزار 
می شود تا کارگران بتوانند خواسته های صنفی خود را به گوش 

دولت برسانند.
اصالنی افزود: قرار بود این حضور پس از صدور مجوز از طرف 

وزارت کشور  در مقابل وزارت کار و با حضور کارگرانی از سراسر 
کشور انجام شود اما به علت صادر نشدن مجوز، فقط به جمعی از 

کارگران البرزی و تهرانی در مقابل خانه کارگر محدود شد.
رئیس کانون شوراهای اسالمی کار البرز در ادامه خاطرنشان 
کرد: یکی از موضوعاتی که در این حضور مورد تأکید کارگران 
قرار گرفت بحث فاصله میان حقوق مصوب کارگران با خط فقر 

و تورم فعلی است.
وی افزود: اسفند ماه سال ۹۶ حقوق مصوب برای کارگران یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد؛ حال خط فقر طبق 
اعالم دولت در شهرهای بزرگ به سه میلیون تومان رسیده و 
فاصله زیادی هم میان درآمد کارگران با تورم ایجاد شده است. 
فاصله میان درآمد با خط فقر برای کارگران به ۵۳ درصد رسیده 
است؛ در چنین وضعیتی تصور اینکه یک کارگر با یک خانواده 
چهار نفره در این وضعیت تورم و با حقوقی که آن هم اگر به موقع 

پرداخت شود چگونه گذران زندگی می کند سخت است.
وی گفت: زندگی کارگران این روزها با معجزه می گذرد؛ کارگری 
که نهایتاً یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان دریافت می کند برای اجاره 
خانه در حاشیه شهر باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه پرداخت 

کند.

اصالنی افزود: ما کارگرانی را می شناسیم که در این وضعیت 
از ساعت چهار تا شش و نیم صبح مسافرکشی می کنند بعد از 
ساعت هفت تا چهار بعد از ظهر در کارگاه مشغول هستند و بعد 
از آن هم به دستفروشی مشغول می شوند تا بتوانند زندگی خود را 

بچرخانند؛ آرامش و آسایشی در این زندگی نیست.
وی خاطرنشان کرد: در این حضور ما از دولت خواستیم با توجه 
به درآمدی که تاکنون داشته در قالب یارانه به خانواده کارگران 
هم کمک و فکری به حال کارگران کند چون ادامه این روند 
برای  ۱۳ میلیون کارگر و ۵۳ میلیون نفر خانواده کارگری نگران 

کننده خواهد بود.
اصالنی ادامه داد: یکی دیگر از خواسته های ما اصالح قانون کار 
در فضایی آرام است؛ قانون کار فعلی به شیر بی یال و دمی شبیه 
شده که از آن فقط یک صدا مانده است؛ هم کارگر، هم کارفرما و 
هم دولت از این قانون ناراضی هستند به همین دلیل ما هم موافق 
اصالح قانون کار هستیم اما به شرطی که این کار در تعامل سه 
طرف و در یک فضایی آرام دنبال شود. در هر حال امروز بخشی 
از کارگران البرزی و تهرانی مقابل خانه کارگر جمع شدند تا این 
مسائل را به گوش دولت برسانند و خواسته های صنفی خود را 

بیان کنند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار مطرح کرد

اختالف ۵3 درصدی میان دستمزد کارگران و خط فقر


