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از گزارش تورم بهمنمرکز آمار

تورم فقرا را نشانه رفته است
عکس :آیدا فریدی

امیرعب�اس آذرمون�د:گ�زارش اخیر مرکز آمار درب�اره نرخ تورم در بهمن امس�ال
نش�ان از افزایش چش�مگیر قیمتها بهویژه در بخش خوراکیه�ا دارد .خوراکیها و
مسکن بیش از نیمی از هزینههای خانوار کشور را تشکیل میدهند و افزایش شاخص
ن جامعه را متاثر کرده اس�ت.
قیمتها در این بخش بیش از هر بخش�ی دهکهای پایی 
از س�وی دیگر نرخ تورم برای خانوارهای روستایی شتاب بیشتری از تورم خانوارهای
شهری گرفته است .به این ترتیب ،میتوان ادعا کرد تورم در ایران فقرا را نشان ه گرفته
اس�ت .این در حالی اس�ت که به نظر میرسد وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بهعنوان
متولی تعیین حداقل دس�تمزد ساالنه ،ترجیح میدهد برای تعیین مزد سال آینده از
تاکتیک س�ال گذشته خود استفاده کند .درواقع محمد شریعتمداری با دوری جستن
از پاس�خگویی تالش میکند همچونسال گذشته در اتحاد با نمایندگان کارفرمایی،

حداقل افزایش را بر حداقل دس�تمزد اعمال کند .اوس�ال گذشته نش�ان داد از امضا
نکردن و ترک جلس�ه نمایندگان کارگری هم نمیترس�د و برای او مهمتر از هر چیزی
پیشب�رد اموری اس�ت که خود مهم میدان�د و نه اکثریت جامعه .ب�ا این همه گزارش
اخی�ر مرکز آمار ایران نش�ان میدهد حداقل هزینههای یک خانوار در بهمن امس�ال
به حدود  ۷.۵میلیون تومان رسیده درحالیکه سال گذشته این رقم  ۵میلیون تومان
بود و حداقل دس�تمزد یک میلیون و  ۹۰۰هزار تومانی از س�وی وزیر کار و کارفرمایان
به کارگران و حتی نمایندگان تش�کلهای رسمی و دولتی تحمیل شد .به این ترتیب،
انتش�ار گزارش تورم  ۳۴.۲درصدی بهمن ،قبل از هر چیز نش�ان شکس�ت وعدههای
رئیس کل بانک مرکزی در کنترل تورم و احتماال به ابزاری برای وزیر کار برای افزایش
ندادن مزد به اندازه نیازهای واقعی خانوار تبدیل شد.

تورم نقطهای48درصد شد

نمودارها:

براساس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ تورم
به گزارش
بهمن امسال به  ۴۸.۲درصد رسید .منظور

نقطهبهنقطه تا پایان
از تورم نقطهبهنقطه ،درصد تغییر عدد ش��اخص نرخ نس��بت به
ماه مشابه در س��ال گذشته است .بنابراین ،خانوارهای کشور به
طور میانگین  ۴۸.۲درصد بیش��تر در بهمن  ۹۹نسبت به بهمن
 ۹۸ب��رای خرید یک مجموعه کاالها و خدمات یکس��ان هزینه
کردهاند .همچنین نرخ تورم نقطهبهنقطه در بهمن امسال نسبت
ی داش��ته است .در این بخش تورم
به دی ماه افزایش  ۲درصد 
خوراکیها ،آش��امیدنیها و دخانیات با افزایش  ۶.۹درصدی به
 ۶۶.۸درصد رسید .این در حالی است که تورم نقطهای کاالهای
غیرخوراکی و خدمات  ۲درصد کاهش داشت و به  ۳۹.۷درصد
رسیده است.
از س��وی دیگر ،نرخ ت��ورم نقطهای برای خانوارهای ش��هری
کش��ور در بهم��ن ب��ه  ۴۷.۲درص��د افزایش یافت که نس��بت
به دیماه افزایش  ۱.۷درصدی داش��ته اس��ت .ای��ن نرخ برای

خانوارهای روس��تایی بیش��تر هم بوده و به  ۵۳.۶درصد رسیده
که نسبت به نخستین ماه زمستان  ۳.۸درصد بیشتر شده است.
این در حالی اس��ت که نرخ تورم بهمنبه  ۲.۵درصد رسیده
ک��ه در قیاس با گ��زارش دیماه افزایش  ۰.۷درصدی داش��ته
اس��ت .منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص نرخ

نسبت به ماه قبل است .در این بخش هم تورم مواد خوراکی به
مراتب بیش از تورم دیگر بخشها بوده و به  ۵.۲درصد رس��یده
درحالیک��ه تورم گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات تنها ۱.۱
درصد بوده است .تورم ماهانه برای خانوارهای شهری  ۲.۴درصد
ب��وده که این نیز نس��بت به دیماه از افزای��ش  ۰.۵درصد خبر
میدهد .همچنین نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای روستایی نیز
به  ۳.۳درصد رس��یده که نسبت به همین گزارش در نخستین
ماه زمستان افزایش چشمگیر  ۱.۶درصدی داشته است.
دهد این شاخص برای
عالوهبر این ،نرخ تورم ساالنه نشان می 
بهمن امسال  ۳۴.۲درصد بوده که نسبت

خانوارهای کش��ور در
به گزارش دیماه افزایش  ۲درصدی داشته است .منظور از نرخ
تورم س��االنه ،درصد تغییر میانگین اعداد ش��اخص نرخ در یک
سال منتهی به ماه جاری ،نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
این نرخ نیز برای خانوارهای ش��هری و روس��تایی کش��ور به
ترتی��ب  ۳۴.۱و  ۳۵درصد بوده اس��ت .از این رو ،این ش��اخص

برای خانوارهای ش��هری  ۱.۹درصد و برای خانوارهای روستایی
 ۲.۵درصد نسبت به گزارش دیماه رشد کرده است.
بر این اس��اس ،میتوان گفت هدفگذاری بانک مرکزی برای
امس��ال خیلی زودتر از آنکه سال به پایان برسد شکست خورد.
بانک مرکزی در حالی برای امس��ال ادعا میکرد نرخ تورم بین
 ۲۰ت��ا  ۲۲درصد خواهد بود که در دو س��ال پی��ش از آن این
شاخص هیچگاه کمتر از  ۳۰درصد نبود .با وجود کرونا و رکودی
که در مش��اغل ایجاد میش��د ،انتظار هم میرفت برای امسال
ش��اخص قیمتها افزایش چشمگیری نداشته باشد ،با این همه
نرخ تورم میانگین قبل از زمس��تان به بیش از  ۳۰درصد رسید
و اکنون هم با توجه به مسائل مختلف به نظر میرسد در پایان
اس��فند حتی به بی��ش از  ۳۷درصد هم برس��د .نباید فراموش
کرد به واس��طه عید ،خرید مردم در اس��فندماه افزایش مییابد
و به همین دلیل در این ماه اغلب ش��تاب قیمتها افزایش پیدا
میکند .اکنون گفته میش��ود در بهمن ماه شاخص تورم ماهانه

 ۲.۵درصد بوده و به همین اعتبار به ثبت رساندن تورمی بیش
از  ۳۷درصد برای امس��ال محتمل است .این در حالی است که
دولت روحانی در دهه  ۹۰و در سال  ۹۸باالترین رکورد تورمی
را به ثبت رساند و نرخ تورم را به  ۴۱.۲درصد افزایش داد .اکنون
به نظر میرسد دو سال بد از نظر عملکردی در دهه  ۹۰به دولت
روحانی تعلق خواهد گرفت .از شاخصهای اصلی شاخص تورم
برای امسال ،بیشتر بودن فشار در بخش خوراکیها و همچنین
بر خانوارهای روس��تایی است .البته تورم همواره به زیان قدرت
خرید نیروی کار و اقشار مولد جامعه است و به سود ثروتمندان
و سوداگران .اما برای امسال شاخصها نشان میدهند این فشار
تورمی شدت بیش��تری هم دارد .باید توجه داشت بخش اصلی
هزینه خانوارهای فرودس��ت را مواد خوراکی تشکیل میدهد و
در بهمن امسال هزینه تهیه مواد خوراکی نسبت به سال گذشته
ی داشته است .در حالیکه دستمزد امسال
رشدی  ۶۶.۸درصد 
تنها  ۴۰۰هزار تومان افزایش یافت.

تورم نزدیک  ۳رقمی برخی خوراکیها
بررس��ی جزء به جزء گزارش مرکز آمار ایران نش��ان میدهد
ن ش��تاب
نس��بت به دیماه ن��رخ تورم م��واد خوراکی در بهم 
فزاین��دهای را تجربه کرده اس��ت .درحالیکه ت��ورم ماهانه این
بهمن این
گروه در دیماه امس��ال کمتر از ی��ک درصد بود ،در 
شاخص به  ۵.۲درصد رسید .این در حالی است که تورم ماهانه
کااله��ای غیرخوراکی و خدمات از  ۲.۳درصد در دیماه به ۱.۱
درص��د در بهمن کاهش یافته اس��ت .در این میان در بین تمام
گروه کاالهای مورد بررسی ،بیش��ترینها در تورم نقطهبهنقطه
و ت��ورم ماهانه در گ��روه خوراکیها قرار دارن��د .به این ترتیب،
بیش��ترین ت��ورم نقطهای از آن گ��روه روغن و چربیها اس��ت
ک��ه ت��ورم  ۹۹.۵درصدی را از خود به جا گذاش��تند .همچنین
میوه و خش��کبار  ۸۸.۲درصد و ش��یر ،پنیر و تخممرغ نیز تورم
نقطهای  ۷۹درصدی را داشتند .در تورم ماهانه نیز بیشترین از
آن گروه مربا ،ش��کالت و ش��یرینی با  ۱۱.۷درصد و پس از آن
به گروه س��بزیجات با  ۹.۶درصد تعل��ق دارد .گروه خوراکیها
و آش��امیدنیها ضریبی مع��ادل  ۲۶.۶۴درصد در گزارش مرکز
آمار دارند که به معنای داش��تن سهمی حدود  ۲۵درصدی این
گروه از هزینههای ماهانه خانوار اس��ت .تورم این گروه در بهمن
روندی فزاینده به خ��ود گرفت .در این گروه کمترین نرخ تورم
ساالنه برای گروه گوش��ت قرمز و ماکیان است که کمتر از ۲۰
درصد محاسبه شده اس��ت اما تورم نقطهبهنقطه آن به بیش از

 ۵۵درصد رس��یده است .به این ترتیب ،میتوان گفت قیمتها
در این بخش بهتازگی روند افزایش��ی خ��ود را آغاز کردند و در
ماههای آینده شاخص تورم ساالنه از این افزایش قیمتها متاثر
خواهد ش��د .به طور کلی جزئیات منتشر شده در گزارش مرکز
آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم در بخش خوراکیها و
مواد غذایی در ماههای آینده تداوم خواهد یافت.
دیگ��ر بخش حائز اهمیت��ی که در گزارش مرک��ز آمار آمده،
مس��کن است .سهم بخش مس��کن و اجاره از کل هزینه خانوار
حدود  ۳۰درصد اس��ت .به این ترتیب و به طور میانگین حدود
یکس��وم هزین��ه خانواره��ا در ایران ب��ه تامین س��رپناه تعلق
میگی��رد .در ای��ن بخش تورم ماهانه  ۰.۷درصد اعالم ش��ده و
این در حالی اس��ت که نرخ تورم نقطهای این بخش نیز  ۲۸.۱و
نرخ تورم ساالنه آن هم  ۲۶.۹درصد اعالم شده است .ارقامی که
نشان میدهند افزایش هزینههای مربوط به سرپناه در قیاس با
بخشهای دیگر چندان افزایش نداشته و شاخص تورم نقطهای
آن  ۲۰درصد از میانگین کل بخشهای اقتصادی کمتر است.
با این حال آمارهای دیگری که مرکز آمار ایران درباره مسکن
منتش��ر کردن��د در تقابل با گ��زارش اخیر این مرجع رس��می
اعالم آمار کش��ور قرار میگیرد زیرا در آخرین گزارش بررس��ی
وضعیت مسکن که به دیماه امسال تعلق داشت اعدادی یکسره
متفاوت با ارقام تورم بهمن را منتش��ر کرد .براساس آن گزارش

نرخ تورم نقطهای بخش مس��کن در ته��ران  ۹۰.۴درصد و نرخ
تورم س��االنه آن نیز  ۷۱.۸درصد بوده اس��ت؛ ارقامی چند برابر
رقم منتش��ر ش��ده در گزارش اخیر این موسس��ه مرجع کشور.
پ��س از ای��ن دو بخش ،باالترین ضریب با ح��دود  ۱۰درصد به
حملونق��ل تعلق دارد .آمارها نش��ان میدهد هزینه حملونقل
گرچه در بهمن افزایش��ی ناچیز و کمتر از یک درصدی داش��ته
اما در طول س��ال این شاخص رش��د چشمگیری را داشته تا به
این ترتیب تورم س��االنه آن ب��ه  ۶۵.۳درصد و تورم نقطهای آن

رکوردشکنیهای پیدرپی تورم ماهانه
بررس��ی آمار چند س��ال اخیر تورم ماهانه نشان میدهد
کدام عوامل در افزایش چندباره نرخ تورم در کش��ور پس از
دو س��ال نرخ تکرقمی موثر بودند .براساس همین اطالعات
میتوان متوجه ش��د با وجود افزایش چش��مگیر نرخ ارز که
از میانه س��ال  ۹۶آغاز ش��د ،اما هنوز نرخ ت��ورم به گونهای
تح��ت کنترل بود که در پایان آن س��ال ش��اخص تورم نرخ
کاالها و خدمات همچنان تکرقمی بود .س��ال  ۹۷اما سال
آغاز جهشهای قیمتی است .در ماه دوم همین سال ترامپ
ن از برجام خارج خواهد ش��د.
اعالم کرد دولتش تا میانه آبا 
تقریبا از همین مقطع روند فزاینده ماهانه قیمتها در کشور
ش��روع ش��د و نهتنها نرخ تورم تکرقمی از بین رفت بلکه با
وجود گذش��ت  ۳س��ال از آن روزها دس��تیابی به تورم زیر
 ۳۰درصد هم برای کش��ور تکرار نش��ده است و برای امسال
هم بانک مرک��زی هدفگذاری  ۲۲درص��دی را اعالم کرد.
هدفگذاری که همان روزهای اعالم آن از س��وی رئیس کل
بان��ک مرکزی با انتقاداتی روبهرو ش��د ام��ا رئیس کل بانک
مرکزی به منتق��دان اطمینان میداد که دس��تیابی به این
ارقام برای نهای مرجع پولی کش��ور ممکن اس��ت .گرچه در
نهایت مش��خص شد حق با منتقدان اس��ت و نه رئیس کل
بان��ک مرکزی .پس از اعالم خروج ای��االت متحده از برجام
دوب��اره نرخ تورم ماهانه به بیش از  ۷درصد هم رس��ید؛ هر
دو هم در مهرماه ،اولی در مهر  ۹۷و دومی در مهر امس��ال.
تورم  ۷درصد ماهانه رقمی بهش��دت باالست و حتی از نرخ
تورم ساالنه بیشتر کشورهای جهان هم بیشتر است .چنانچه
برای یک س��ال تورم  ۷درصدی ماهانه در یک اقتصاد تکرار
شود ،در پایان سال نرخ تورم در کشور به حدود  ۱۰۰درصد
خواهد رس��ید .به این ترتیب ،میتوان ادعا کرد که نرخ تورم
 ۷درص��دی به معنای رس��یدن به ت��ورم  ۳رقمی هم تعبیر
میشود.

در نیم��ی از دهه  ۹۰تورم کش��ور بیش از  ۳۰درصد بود.
با این ح��ال هیچگاه نرخ تورم ماهانه چ��ه پیش از روحانی
و چ��ه پس از آن ،هرگز ارقامی مش��ابه بهدس��ت نیامد .در
ابتدای دهه  ۹۰هیچگاه نرخ تورم ماهانه به بیش از  ۶درصد
نرسید .به این ترتیب به نظر میرسد تورم ماهانه در این دهه
رکوردهای فراوانی را به ثبت رسانده است.
با این حال همچنان دقیقا مشخص نیست نرخ تورم بیش
از  ۳۰درصدی امسال ناشی از کدام سیاستها است .از یک
س��و به دلیل کرونا و تعطیلیهای متعاقب آن ،تقاضا به کلی
کاهش پیدا کرد و به این ترتیب هجوم تقاضایی در کش��ور
ش��کل نگرفته اس��ت و از س��وی دیگر دولت هم در بازار ارز
بیشتر نقش تماشاگر را داشت و نرخ دالر روند فزاینده خود
را تا زمانیکه شکست ترامپ مسجل نشده بود ،ادامه داد.
تنها میماند اقدام به انتشار اسکناس بیپشتوانه یا افزایش
پایه پولی .با توجه به ارقام باالیی که از کسری بودجه دولت
منتشر میشود ،احتمال دارد دولت برای جبران عدم توازن
دخل و خرج خود ،از چنین راهکاری بهره جس��ته است که
در این صورت تبعات تورمی آن برای ماهها در اقتصاد کشور
باقی خواهد ماند.

به  ۵۶.۷درصد برس��د .بخش بهداش��ت و درمان هم با ضریب
 ۷.۱۴درصد نیز تورم ماهانه  ۱.۷درصدی و تورم نقطهای ۳۷.۸
درصدی را تجربه کرده اس��ت .تورم ساالنه در این بخش هم به
 ۲۸.۳درصد رسیده اس��ت .همچنین بررسی کلی آمارها نشان
میدهد خدمات سهمی معادل  ۵۰درصد از خرید ماهانه خانوار
را تش��کیل میدهند .این در حالی است که تورم ماهانه کاالها،
اع��م از با ذدوام ،بیدوام و ک��مدوام ۳.۴ ،درصد و تورم نقطهای
آن نیز  ۶۲.۴درصد محاسبه شده است .همچنین شاخص تورم

ساالنه در این بخش به  ۴۰.۲درصد رسیده است .به این ترتیب
تورم در این بخش بی��ش از نرخ تورم کل میانگین تمام کاالها
و خدمات اس��ت .در این بخش ضریب کاالهای بیدوام  ۸برابر
کاالهای با دوام اس��ت .ح��ال آنکه در بهمن ن��رخ تورم ماهانه
کاالهای ب��ادوام  ۰.۴و برای کاالهای ب��یدوام  ۴.۱درصد بوده
است .البته نرخ تورم نقطهای و ساالنه کاالهای با دوام به ترتیب
 ۹۱.۱درصد و  ۷۷.۴درصد محاس��به ش��ده است که به مراتب
بیش از ارقام منتش��ر شده برای کاالهای بیدوام است .افزایش
خرید و فروش کاالهای با دوام به س��ود اقتصاد کشور و اقدامی
اس��ت که میتواند صنایع کشور را با افزایش تقاضا مواجه کند.
به این ترتیب ،تحریک تقاضا برای این دس��ت از کاالها و دیگر
کاالهای س��رمایهای در شرایط رکود تورمی یکی از راهکارهای
غلبه بر بحران و مشکالت کشور است .در بخش خدمات هم در
حالی تورم ماهانه یک درصد ارزیابی ش��د که نرخ تورم نقطهای
و س��االنه برای این بخش به ترتیب  ۲۸.۴درصد و  ۲۵.۷درصد
بوده است .خدمات در س��ال جاری بیشترین آسیب را از کرونا
دید .خدمات سهمی  ۵۰درصدی از کل اشتغال کشور را دارد و
بش��تر بنگاههای کوچک در این بخش فعالیت میکنند .بخشی
که در ایران و جهان بیشترین صدمه را از کرونا دید و همین امر
میتواند مهمترین عاملی باشد که نرخ تورم آن به مراتب کمتر
از شاخص کل کشور است.

اهمیت نرخ تورم بهمن
انتش��ار گزارشه��ای ماهانه از نرخ تورم حائز اهمیت اس��ت
اما انتش��ار گزارش بهمن ماه نسبت به دیگر ماهها یک اهمیت
دیگر هم دارد .اغلب در اسفندماه ،حداقل مزد برای سال آینده
تعیین میش��ود .این جلس��ه که تح��ت نام ش��ورایعالی کار
برگزار میش��وند ،وظیفه دارند حداقل دس��تمزد کارگران برای
س��ال بعدی را تعیین کنند و اگر اتفاق خاصی نیفتد همواره در
اسفندماه این امر رخ میدهد.
در بهمن س��ال گذشته ،کمیته دس��تمزد به بررسی حداقل
هزینههای معیش��تی خانوار پرداخت و براس��اس اعالم رسمی
وزارت کار ،س��بد حداقلی معیشت خانوا ر نزدیک به  ۵میلیون
تومان به تصویب رس��ید .با وج��ود تاکید ماده  ۴۱قانون کار بر
اینک��ه تعیین مزد باید به گونهای صورت بگیرد که حداقلهای
زندگی یک خانوار را تامین کند اما حداقل مزد  ۹۹یک میلیون
و  ۹۰۰هزار تومان تعیین ش��د؛ حدود یکس��وم سبد معیشتی
خانوار که همین شورا به تصویب رساند.
برای امس��ال هم اگر میانگین نرخ تورم کلی محاس��به شود،
حداق��ل هزینههای خانوار  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار تومان خواهد
شد .این امر به معنای افزایش  ۵۰درصدی هزینه خانوار است.
در طرف مقابل اگر ش��ورایعالی کار همین نرخ تورم نقطهای
رامبنا قرار دهد و به حداقل دستمزد یک میلیون و  ۹۰۰هزار
توم��ان  ۵۰درص��د افزایش اعمال کند ،حداق��ل مزد به رقم ۲
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان خواهد رس��ید .به این ترتیب گرچه
افزایش مزد اس��می ص��ورت گرفته اما قدرت خری��د خانوار از
ابتدای امس��ال هم در ابتدای سال  ۱۴۰۰کمتر خواهد بود زیرا
ش��کاف مزد و معیش��ت در این س��ناریو در حالی به  ۵میلیون
تومان خواهد رسید که برای امسال این شکاف  ۳میلیون تومان
بود .درواقع برخی میپرس��ند چگونه با وجود افزایش س��االنه
مزد که اغلب هم معادل نرخ تورم بوده ،قدرت خرید به ش��کل
س��ال به سال کاهشی شده است؟ دلیل آن مسئله همین است

که مزد همواره از هزینهها کمتر است و وقتی این شکاف وجود
دارد افزایش��ی معادل ن��رخ تورم برای مزد ،به افزایش بیش��تر
هزینهها و درآمد منجر خواهد شد.
البته وزیر کار فعلی هم نشان داده در این زمینه بیسروصدا
کار خ��ود را انج��ام میدهد و تن به هیچ فش��اری نخواهد داد.
محمد ش��ریعتمداری در سال گذش��ته هم وقتی مشاهده کرد
نمایندگان کارگری ،حاضر به پذیرش افزایش  ۴۰۰هزار تومانی
حداقل مزد نیس��تند با اس��تناد به آییننامه ش��ورا که در دوره
محمد احمدینژاد به ش��دت علی��ه منافع کارگران تغییر کرده
بود ،تکیه کرد و درحالیکه نمایندگان کارگری حاضر به امضای
مصوبه نشدند ،به صرف حمایت نمایندگان دولت و کارفرما آن
را تصویب رس��اند .رویکرد ش��ریعتمداری در وزارت کار بیشتر
برمبنای حرکت چراغ خاموش و پس از آن بیتفاوتی نسبت به
مطالبات و پیشبردن امور بدون انجام بحث و دوری جستن از
تمام رس��انهها استوار اس��ت .البته در زمانی که او وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت بود ،رون��دی دیگر را در پیش میگرفت اما به
نظر میرس��د پس از مسائلی که بابت فس��اد اقتصادی یکی از
نزدیکان او رخ داد ،وی نیز ترجیح میدهد از رسانهها ،یا آنطور
که مسئوالن ایران دوست دارند ،سروصدا فاصله بگیرد و کارها

را در خف��ا پیش ببرد .البته تبعات چنین اقدامی ،در کوتاهمدت
کمتر خود را نشان میدهند .از آنجایی که در ایران فعالیتهای
صنفی ب��رای کارگران دش��واریهای فراوان��ی دارد ،این طبقه
امکان مقاومتها و اعتراضات در لحظه را ندارد اما کاهش روزانه
قدرت خرید نیروی کار بهش��دت بهرهوری را کاهش و رکود را
تعمیق میکند .از س��وی دیگر ،نرخ بیکاری باالتر میرود و در
کنار اینها افزایش جرم و مشکالت اجتماعی پدید خواهند آمد.
البت��ه کس��ی نافی این نیس��ت که دش��واری ی��ک وضعیت
اقتص��ادی کارفرم��ا و کارگ��ر را متاث��ر میکند ام��ا بیانصافی
میخواهد که گفته شد صاحب کارخانه به اندازه کارگران دچار
مضایقه میشود .از این هم بدتر این است که تصور شود افزایش
مزد به دلیل فشار به کارفرمایان اقدامی به زیان کارگران است.
ای��ن در حالی اس��ت که صاحب��ان صنایع و بنگاهها در کش��ور
بهس��رعت قیمتها خود را پس از هر نوس��انی ب��اال میبرند و
درواقع مصرفکنندگان بیش از آنها دچار مش��کالت مربوط به
تورم میشوند اما همین بخش وقتی به افزایش دستمزد نیروی
کار خود میرسند ،از انجام آن سر بازمیزنند.
مش��کالت اقتصادی ام��روز ایران در بخ��ش مصرفکننده به
مراتب حادتر از بخشهای دیگر اس��ت .همچنین نیروی کار در
ده��ه  ۹۰بیش از هر بخ��ش دیگری قدرت خرید را از دس��ت
دادهاند و ادامه سیاس��تها و روشهایی که در کش��ور در پیش
گرفته شد و این شکاف فزاینده را میان هزینه و درآمد به وجود
آورد ،تنها به افزایش فاصله میان کارگران با کارفرمایان و دولت
خواهد شد .این افزایش فاصله در کوتاه و بلندمدت تبعات خود
را دارد اما نقدا انتخابات ریاست جمهوری نخستین میعادگاهی
است که میتوان با آن سطح فاصله و دوری مردم و حاکمان را
در نظر گرفت .نتایج انتخابات مجلس شورای اسالمی از افزایش
این شکاف میگویند و حاال بسیاری هم انتظار برخوردی مشابه
در خرداد  ۱۴۰۰را از مردم دارند.

