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»اگر قیمت هــا باال نرود، شــاید 
بتوانیم ســطح زندگی مان را در سال 
جدید حفظ کنیم و به قولی همان نان و 
پنیرمان را بخوریم«؛ این جمله، تحلیل 
ســاده یک کارگر الستیک ســازی 
در استان البرز اســت که چشم انداز 
ســال ۱۴۰۱ را بــا وجــود افزایش 
۵۷.۴درصــدی حداقل دســتمزد، 

نامطمئن توصیف می کند.
برای پی بردن به دیدگاه کارگران 
در مورد افزایــش ۵۷.۴درصدی مزد 
سال جدید، سراغ حداقل بگیران در 
واحدهای مختلف رفتیــم. گروهی 
که کارگران پیمانکاری شهرداری ها 
هســتند، نگرانی اصلی را »پرداخت 
شــدن مرتب و به موقع دســتمزد« 
عنوان می کنند. یک کارگر شهرداری 
کوت عبــداهلل می گویــد: »همــان 
دستمزد قبلی را شــهرداری مدعی 
می شــد ندارم که بپــردازم حاال که 
دستمزد زیاد شــده، حتما باز کاسه 
چه کنم چه کنم دست می گیرند و ما 
را معطل می گذارند. خدا کند به موقع 
مزدمان را بدهند«. اما گروهی که در 
واحدهای کوچــک و کارگاه های زیر 
۱۰ نفر یا 2۰ نفر بــا مختصات نظام 
استاد-شاگردی قدیم کار می کنند، 
دغدغه اصلی خود را کاهش امتیازات 
شغلی می دانند. یک کارگر شاغل در 
یک انبار پوشاک در جمهوری تهران 
می گوید: »از همین االن کارفرما دور 
برداشــته که دیگر نمی توانید ماهی 
2.۵ روز مرخصــی برویــد و تا وقتی 
کار هســت باید در انبار بمانید، یعنی 
اضافه کار کاماًل اجباری«. اما بیشترین 
گروه از کارگران، یعنی همان هایی که 
در نظام مدون روابط کار با مختصات 
کارگاه های مدرن کشــور اشــتغال 
دارند، ارزیابی خــود از افزایش ۵۷.۴ 
درصدی دستمزد ســال جدید را به 
مساله تورم گره می زنند و می گویند: 
اگر قیمت ها افزایش یابد و هزینه های 
زندگی باز هم باالتر برود، بازی افزایش 
مزد به یک بــازی باخت-باخت بدل 
می شود. نه ما کارگران چیزی به دست 
می آوریــم و نه دولتی هــا می توانند 
مدعی شــوند که کاری برای بهبود 

معیشت طبقه کارگر صورت داده اند.
پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱

به ایــن ترتیب، کنتــرل تورم در 
ســطوح مختلــف و در پیوســت با 
اصلی تریــن مولفه هــای زندگــی، 
مهم ترین مساله در بهبود شاخص های 
معیشتی کارگران است. در این بین 
قیمت ســه مولفه زیستی بیشترین 
اهمیــت را دارد؛ اول خوراکی ها، دوم 
مسکن و سوم هزینه های درمان. اگر 
تورم در این ســه حوزه کنترل شود، 
معیشت کارگران اگر بهبود هم نیابد، 
الاقل در ســطح ســال ۱۴۰۰ حفظ 

می شود.
این در حالی ســت که نشانه های 
تورمی در هفته های اخیر، چشم انداز 
مثبتــی تصویر نمی کننــد. هرچند 
تاثیر عوامل بیرونی ازجمله برجام بر 
تورم بسیار است و به علت تاثیرپذیری 
شــدید اقتصاد از فضای سیاســی و 
احتماالت آن، نمی توان پیشــگویی 
دقیقی از نرخ قطعی تورم در ماه های 
پیش رو داشــت اما پیش بینی های 
داخلی و بین المللی نشــان از تداوم 
افزایــش قیمت هــا دارنــد. هنوز 
داده های رســمی در ارتباط با تورم 
۱۴۰۱ نداریم امــا ارزیابی نرخ چند 
مولفه در اسفند ماه، حاکی از افزایش 
هزینه های زندگــی و تحمیل تورم 
سربار به سبد معیشــت ۸میلیون و 
۹۷۹هزار تومانی ست؛ همان سبدی 
که براساس آمارهای تورمی دی ماه 
۱۴۰۰ محاسبه شــد و در مذاکرات 
مــزدی ۱۴۰۱ مورد اســتفاده قرار 
گرفت. به این ترتیب، به ســال جدید 
نرسیده، بخشــی از افزایش دستمزد 
با تحمیل تورم، از میان برداشــته و 

بالتاثیر شد.
گــزارش مرکز آمار حاکــی از آن 
اســت که در آخرین ماه سال، قیمت 
اجاره بهای مسکن در کشور نسبت به 
ماه قبل ۰.۷درصد و نسبت به اسفند 

ســال پیش 2۷.۵درصد رشد داشته 
اســت. البته آماری که بانک مرکزی 
در این خصوص اعالم می کند، باالتر 
است. صرف نظر از ساختمان و مسکن، 
بیشــترین افزایش قیمــت کاالها و 
خدمات در اسفندماه نسبت به بهمن 
۱۴۰۰ متعلق به گروه »نان و غالت« با 
رشد ۴.۹درصدی بوده است. بیشترین 
افزایش قیمت یک ســاله منتهی به 
اســفند نیز مربوط به »سبزیجات« و 
»هتل و رســتوران« به ترتیب با رشد 

۶۴ و ۵۷درصدی بوده است.
بــه اینهــا بایــد پیش بینی های 
نهادهای مالی بین المللی را بیفزاییم. 
صندوق بین المللی پــول در آخرین 
پیش بینی های خود نرخ تورم ســال 
2۰22 را بــرای ایــران 2۷.۵درصد 
اعالم کرده و معتقد اســت در ســال 
2۰2۳ ایــن مقــدار بــه 2۵درصد 
می رســد. اکونومیســت نیــز تورم 
ایران در ســال 2۰22 را 2۳.۵درصد 
تخمین زده اســت. عالوه بر شاخص 
تورم، پیش بینی ها در ارتباط با تولید 
ناخالص ملی و نرخ رشــد نیز مثبت 
نیست. آخرین گزارش بانک جهانی 
ارزیابی می کند که رشد اقتصادی ایران 
در سال های 2۰2۱ تا 2۰2۳ به ترتیب 
۳.۱، 2.۴ و 2.2درصد باشد یعنی هر 
سال از شتاب این رشد کاسته می شود. 
نکته مهم این گزارش این اســت که 
»انتظار نمی رود تولید ناخالص داخلی 
واقعی در ســال 2۰2۳ نیز به سطح 
سال 2۰۱۷ برگردد«. در عین حال، 
در گزارشی دیگر از این نهاد مالی، تورم 
سالیانه ایران در سال میالدی جاری، 
می تواند تا مرز ۴۰درصد افزایش یابد.

انواع تورم و ریشه های آن
»فرامرز توفیقی«، رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور و از نمایندگان کارگری در 
مذاکرات دســتمزد، در ارتباط با نرخ 
تورم و تاثیر آن بر دستمزد می گوید: 

تورم در اقتصاد، مقوله ای چندبعدی 
است و انواع مختلف دارد و فقط از نظر 
شدت به سه دسته تقسیم شده است؛ 
نخســت تورم خزنده )آرام یا خفیف( 
که به افزایش مالیــم قیمت ها گفته 
می شــود. در تورم خفیــف، افزایش 
قیمت بین یک تا شــش درصد و در 
ســال بین ۴ تا ۸ درصد اســت. دوم 
تورم شدید )تورم شــتابان یا تازنده( 
که در این نوع تــورم، آهنگ افزایش 
قیمت ها تند و ســریع است، میزان 

ســاالنه آن ۱۵ تا 2۵درصد اســت و 
در نهایت، تورم بســیار شدید )تورم 
افسارگسیخته، فوق تورم و ابرتورم( 
است که شــدیدترین حالت تورم به 
شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید 
را ۵۰درصد در ماه یا دو برابر شــدن 

قیمت ها در مدت شش ماه می دانند.
او بــه موضــوع تــورم در ایران 
می پردازد و می گویــد: تورم در ایران 
از اواخر دهــه۱۳۴۰ به صورت جدی 

پدیدار شد و تا اواخر دهه۱۳۵۰ تحت 
تاثیر عوامل ساختاری مانند تکیه بر 
درآمدهای نفتی در قالب برنامه های 
مالی، عدم تعادل در شــاخص هایی 
مانند تجارت جهانــی، بافت بودجه 
دولت، ترکیب بخش های اقتصادی، 
مناطق اقتصادی کشــور، دوگانگی 
شیوه تولید، فقدان حلقه های واسط 
در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی 
توزیع درآمد و ثروت، ادامه داشــت 
و موجب بروز فشــارهای تورمی در 
جامعه شــد. آثار این موضوع در عدم 
موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای 
موثر و رشــد عرضه کل ظاهر شد و از 
طریق تورم وارداتی و فشار هزینه های 

تولید شدت یافت.
توفیقی ادامه می دهد: در سال های 
بعد از پیروزی انقالب، به علت فقدان 
برنامه های جامع رشــد و توســعه 
اقتصادی و نوسانات شدید درآمدهای 
ارزی، اقدامــات ریشــه ای جهــت 
اصالح نظــام اقتصــادی و رفع عدم 
تعادل های آن صورت نگرفت و لذا به 
علت حفظ و تداوم ســاختار وابسته و 
تک محصولی و عدم تعادل های حاکم 
بر اقتصاد کشور، سیاست های پولی 
و مالی انبساطی، افزایش هزینه های 
تولید، تورم وارداتی، جنگ تحمیلی، 
نارسایی های سیستم توزیع، عوامل 
روانی و...، گرایشات و فشارهای تورمی 
شدید در جامعه ظاهر شد که هنوز هم 

ادامه دارد.
توفیقی با بیان اینکه تورم در یک 
نگاه کلی دارای سه منشا عمده فشار 
تقاضا، فشار هزینه و ساختار اقتصاد 

است؛ ادامه می دهد: نکته بسیار مهم 
در خصوص اقتصاد ایران آن اســت 
که بسیاری از عوامل اثرگذار بر تورم، 
قدرت گرفته از عوامل ساختاری است. 
تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری 
از مردم به ویژه اقشارکم درآمد را تحت 
تاثیر قرار داده، اگرچه ناشی از فعل و 
انفعاالت تورمی است اما در واقع معلول 
تفکری تورم زاست که بر اقتصاد کشور 
حاکم شده است. برخی از اجزای این 
تفکر تورم زا عبارتند از شــیوه اجرای 
عدالت اجتماعی، توهم رشد از طریق 
تزریق پول، عــدم برنامه ریزی برای 
افزایش درآمد و ســاختار سیســتم 

بانکی.
در مورد تورم در کشــور مطالعات 
بسیاری صورت گرفته است. یکی از 
آنها تحقیقی است که دفتر مطالعات 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 
تحت عنــوان ریشــه ها و پیامدهای 
تورم در ایــران انجام داده اســت. در 
ایــن گــزارش ضمن بررســی روند 
تورم در ایران از سال ۱۳۵2 تاکنون، 
مهمترین دالیل تورم در کشور، اتکا 
بــه درآمدهای نفتی، عــدم انضباط 
مالی دولــت، باال بــودن هزینه های 
ســربار تولید در کشــور، غیررقابتی 
بودن برخی تولیدات و قیمت گذاری 

نامناسب عنوان شده است.

 معادله وابستگی 
دوسویه تورم و دستمزد

اما بــاال بــودن تــورم و منشــا 
اوج گیــری آن یــک بحث اســت و 
وابستگی دوســویه تورم و دستمزد، 
بحثی دیگــر. رویکردهای مختلف و 
گاهی متضاد در رابطــه با نوع ارتباط 
افزایش دســتمزد و افزایــش تورم 
وجود دارد. گروهــی از اقتصاددانان 
دست راستی از مارپیچ تورم و دستمزد 
دفاع می کنند و بر همین اســاس، به 
افزایش ۵۷.۴درصــدی مزد ۱۴۰۱ 

حمله می کنند اما فعــاالن کارگری 
و اقتصاددانان عمومــا نهادگرا بر این 
باورند که منشــا افزایــش نرخ تورم، 
ریشه در مشکالت زیرساختی اقتصاد 
دارد و هیــچ مارپیچی در ســاختار 
ابرتورمی اقتصاد ایران، قابل تعریف و 

جانمایی نیست.
توفیقی در این رابطــه می گوید: 
اعتقــاد بر این اســت که بــاال بردن 
دســتمزد و حقوق می توانــد به نوبه 
خود موجب تورم بیشتر شود. ارتباط 
نرخ تــورم با میــزان افزایش حداقل 
دستمزد، یکی از موضوعاتی است که 
در سال های گذشته به سوژه ای داغ 
برای کارشناســان اقتصادی تبدیل 
شــده اســت. در این ارتباط برخی 

معتقدند که افزایش ساالنه تورم باید 
حتما با افزایش نرخ دستمزدها همراه 
شود تا از کاهش قدرت خرید کارگران 
جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر 
برخی نیــز افزایش نرخ دســتمزد را 
زمینه ســاز افزایش تــورم ارزیابی 
می کنند. به این ترتیب یافتن علت و 
معلول بین این دو متغیر می تواند بستر 
مناســبی را برای مسئوالن به منظور 
تعیین بهترین نرخ افزایش دستمزد 
کارگران فراهم کنــد. در این زمینه 
تحقیقات بسیار وجود دارد که نتایج آن 

نشان می دهد در اقتصادهای ابرتورمی 
مثل اقتصاد ما، افزایش دستمزد، تاثیر 
تورمی ندارد و بنابراین استدالل های 
اقتصاددانان دست راســتی محلی از 

اعراب نخواهد داشت.
توفیقی به این تحقیقات و نتایج 
آنهــا اشــاره می کنــد و می افزاید: 
نتایج به دســت آمده از برآورد مدل 
چرخشــی مارکوف با یک و دو رژیم 
اقتصادی، نشــان می دهــد ارتباط 
متقابل بین دو متغیر تورم و رشــد 
حداقل دستمزد تحت تاثیر شرایط 
اقتصاد کالن قرار نــدارد. به عبارت 
دیگر، هم در شــرایط رکود و هم در 
شــرایط رونق اقتصادی، رابطه علی 
از تورم به رشد حداقل دستمزد است 
و این تورم قیمت هاســت که منجر 
به تورم حداقل دســتمزد می شود 
نه برعکس. این نتیجه نیز توســط 
مدل مارکوف با یک رژیم اقتصادی 
تایید شــده اســت.   یافته های این 
مطالعه با نتایج بسیاری از تحقیقات 
خارجی و داخلی در این زمینه مانند 
تحقیقات ســارا لمــوس )2۰۰۴(، 
کانگ )2۰۱۱(، مهرگان )۱۳۸۴( و 
عباسی نژاد )۱۳۹2( همخوانی دارد 
که افزایش حداقل دســتمزدها اثر 
معناداری بر تورم نــدارد و این تورم 
اســت که منجر به افزایش حداقل 
دستمزدها می شود. به هرحال دالیل 
مختلفی برای این نتیجه قابل طرح 
اســت. کوچک بودن تعداد نیروی 
کاری که از افزایش حداقل دستمزد 
متاثر شــده یا وجــود اصطکاک ها 
)مانند قیمت گذاری ها( یا شرایطی 
)مانند شرایط رقابتی( در بازار کاال و 
خدمات کشور که اجازه انتقال کامل 
اثر افزایش حداقل دستمزد به قیمت 
محصول را نمی دهــد، می توانند از 
مهمترین دالیل چنیــن نتیجه ای 

باشند.
این کارشناس روابط کار خالصه 
می کند: به هرحال، این نتیجه مهم که 
در اقتصاد امروز ایران، افزایش حداقل 
دستمزد به طور معناداری آثار تورمی 
ندارد، این توصیه را تایید می کند که 
با افزایش تــورم، برای جبران کاهش 
حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار، 
افزایش دســتمزد توجیه پذیر است 
بــدون اینکه نگرانی در مــورد اثرات 

تورمی آن وجود داشته باشد.
بــا ایــن حســاب، افزایــش 
۵۷.۴درصدی دستمزد در شرایطی 
که بیش از دو یا ســه سال است ثبات 
قیمتی در هیــچ عرصــه ای نداریم 
)با استناد به همان ســه حوزه اصلی 
خوراکی ها، مســکن و درمان(، هیچ 

تاثیر تورمی نخواهد داشت اما برعکس 
این معادله علی به تمامی صادق است، 
به این معنا که استمرار تورم شدید یا 
بسیار شدید، می تواند در عرض یک 
یا نهایتاً دو ماه، آثار افزایش دستمزد 
را از میان بــردارد. نتیجه تحقیقات 
علمــی، دغدغه های همــان کارگر 
الستیک سازی را تایید می کند: »اگر 
قیمت ها باال نرود، شاید بتوانیم سطح 
زندگی مان را در ســال جدید حفظ 
کنیم و به قولــی همان نان و پنیرمان 

را بخوریم...«.

تاثیر افزایش حقوق ها در سفره مزدبگیران نامعلوم است

سرگردان در کوره  راهِ تورم 

اگر قیمت ها افزایش 
یابد و هزینه های زندگی 
باز هم باالتر برود، بازی 

افزایش مزد به یک بازی 
باخت-باخت بدل می شود 
و کارگران چیزی به دست 

نمی آورند

طبق گزارش مرکز 
پژوهش ها، مهمترین 

دالیل تورم در کشور، اتکا 
به درآمدهای نفتی، عدم 

انضباط مالی دولت، باال 
بودن هزینه های سربار 

تولید در کشور، غیررقابتی 
بودن برخی تولیدات و 
قیمت گذاری نامناسب 

است
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نسرین هزاره مقدم
دبیرکل خانه کارگر:

خصوصی سازی، علت بسیاری از 
بالیای اقتصادی است

دبیرکل خانــه کارگر 
با بیان اینکه در ۱۰ســال 
آینده جمعیت کهنســال 
جامعه ایران دو برابر خواهد 
شد و این اصلی ترین بحران 
در تامیــن اجتماعــی و 
بازنشستگی کشور است، گفت: مهمترین بحث ما در 
چندسال اخیر در حوزه تامین اجتماعی، افزایش حقوق 
مستمری و بازنشستگی و همچنین بهبود وضعیت 
متناسب سازی حقوق است به ویژه اینکه از نظر ما و طبق 
قانون تامین اجتماعی، باید دریافتی کارگر بازنشسته با 
همان درصدی افزایش یابد که حقوق کارگران شاغل 
افزایش می یابد.علیرضا محجوب با انتقاد از سیاست 
دولت در بحث حذف ارز ۴2۰۰ تومانی ادامه داد: دولت 
مدعی اســت که حذف این ارز اثر تورم جهشی ندارد 
ولی ما معتقدیم دارد و در عمل نیــز خواهید دید که 
مقامات اشتباه می کنند.نماینده ادوار پیشین مجلس 
با تاکید بر اینکه بهانه ها در زمینه حذف ارز ترجیحی 
قابل قبول نیست و اگر مسئولی سوءاستفاده می کند یا 
دالل و واسطه وجود دارد باید دستگیر و مجازات شود، 
افزود: طبق قانون تمامی حوزه بازرگانی باید در انحصار 
و مدیریت دولت باشــد ولی عده ای هنوز مخالف این 
هستند. همین خصوصی سازی های بی رویه در همه 
حوزه ها ازجمله تجارت، عامل اصلی بسیاری از بالیای 
اقتصادی امروز ماست.وی اظهار کرد: اگر دولت بتواند 
نرخ ارز را کنترل کند ممکن اســت از این گردنه عبور 
کنیم و از شدت جهش قیمت ها کاسته شود، در غیر 
این صورت با پرش قیمت ها، کارگران و مســتمندان 
ضربه جدی خواهند خورد زیرا ریشه گرانی تضعیف 
ارزش پول و افزایش نرخ ارز است و نه چند دالل خرده پا 
یا یک بقال و فروشــنده که به نظر عده ای قیمت یک 
جنس را اندکی زیــاد کرده اند.محجوب، اصلی ترین 
بازنده افزایش نرخ ارز را خود دولت عنوان و تصریح کرد: 
دولت به عنوان خریدار اصلی اجناس خارجی و به عنوان 
بزرگترین مصرف کننده در نهایت از افزایش قیمت دالر 

ضرر خواهد کرد.
    

سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی:
جلسه تعیین مستمری بازنشستگان را 

به صورت زنده پخش کنید
یک کارشناس تامین اجتماعی و سرپرست پیشین 
این ســازمان، از مقام  های ســازمان تامین اجتماعی 
خواست که جلسات تعیین مســتمری بازنشستگان 
برای ســال ۱۴۰۱ به صورت زنده برای بازنشستگان 
پخش شود.به گزارش ایلنا، محمد حسن زدا در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: سال ۹۸ برای اولین بار جلسه 
تعیین مزد سایر سطوح درآمدی از طریق ایسنتاگرام 
و به صورت زنده برای همه بازنشستگان پخش شد تا در 
جریان تصمیم گیری قرار بگیرند.زدا افزود: نمایندگان 
کانون عالی و کارشناسان سازمان در این جلسه حضور 
داشــتند و هر دو گروه نظرات خود را اعالم و در نهایت 
تصمیم نهایی اخذ شد. از معدود سال هایی بود که بعد از 
تصمیم گیری، اعتراضات کمی داشتیم و نشان داد اگر به 
مردم اعتماد داشته باشیم و آنها را در جریان تصمیم گیری 
قرار دهیم، هماهنگی بیشتری خواهند داشت.وی افزود: 
اکنون در شرایطی هستیم که ســازمان قصد دارد این 
تصمیم را بگیرد. از مدیران فعلی می خواهم که اگر صالح 
دانستند یک بار دیگر تجربه مفید سال ۹۸ را تکرار کنند. 

در جریان جزئیات گذاشتن مردم، حق آنهاست.
    

تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر 
مقابل نهاد ریاست جمهوری 

کارگران کیان تایر روز 
گذشــته با تجمع مقابل 
نهاد ریاســت جمهوری 
خواســتار تعیین تکلیف 

مالکیت کارخانه شدند.
بــه گــزارش ایلنــا، 
این کارگران گفتنــد: از انتهای ســال ۹۸ و با اعالم 
وررشکستگی کارخانه، تولید افت کرده و اخیراً به صفر 
رسیده است. پیش از این، یک ماه کارخانه تعطیل بود و 
بعد از تعطیالت که سر کار رفتیم اطالعیه ای زده بودند 
که تا اطالع ثانوی، کارخانه تعطیل است. این شرایط، 
کارگران باســابقه و متخصص این واحد تولیدی را 
نگران کرده اســت.یکی از این کارگران این کارخانه 
در ارتباط با شــرایط افول این واحــد تولیدی گفت: 
کارخانه در سال ۸2 به یک فرد واگذار شد ولی این فرد 
نتوانست این واحد تولیدی قدیمی را سر پا نگه دارد. 
وام هایی که گرفته شد، هزینه کارخانه نشد و از انتهای 
۹۸، مسیر افول کارخانه شدت گرفت تا به توقف کامل 
تولید رسید.کارگران کیان تایر از رئیس جمهور تقاضا 
دارند تکلیف مالکیت کارخانه را مشخص کند: »تقاضا 
داریم کارخانه را به یک ارگان توانمند دولتی واگذار 
کنند. تنها بازگرداندن مالکیت بــه دولت و واگذاری 
به یک ارگان قدرتمند می تواند این واحد تولیدی را به 
روزهای اوج خود بازگرداند و هیچ راه دیگری نیست«.

اخبار کارگری

توفیقی: در اقتصاد امروز 
ایران، افزایش حداقل 

دستمزد به طور معناداری 
آثار تورمی ندارد و این 

توصیه را تایید می کند که با 
افزایش تورم، برای جبران 

کاهش حداقل دستمزد 
حقیقی نیروی کار، افزایش 
دستمزد توجیه پذیر است

ین
نال

رآ
 خب

  


