
t oseei r ani . i r
دسترنج4

مستمری اردیبهشت بازنشستگان 
طبق احکام جدید خواهد بود

رئیس کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی 
تهــران، زمــان پرداخــت مابه التفــاوت حقوق 
متناسب سازی بازنشستگان سایر سطوح را اعالم 
کرد و گفت: حقوق اردیبهشت ماه براساس احکام 
جدید پرداخت شــد. علی دهقان کیا در گفت وگو 
با مهر گفــت: حقوق بازنشســتگان حداقل بگیر 
ســازمان تأمین اجتماعی در فروردین ماه به طور 
کامل پرداخت شد و مشــکلی در پرداخت ها نیز 
ایجاد نشــده بود اما حقوق سایر ســطوح مزدی با 
مشکالتی روبه رو شد. وی با اشــاره به اینکه نحوه 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان سایر سطوح 
باعث اعتراض بازنشســتگان شــد، افزود: پس از 
اعتراض این بازنشستگان، تأمین اجتماعی مجدداً 
مستمری بازنشستگان سایر ســطوح را بررسی و 
احکام جدید صادر شد. رئیس کانون بازنشستگان 
تأمین اجتماعی تهران تاکید کرد: حقوق اردیبهشت 
ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح 
براساس احکام جدید و حروف الفبا، از ۲۰ اردیبهشت 
آغاز شده است. دهقان کیا اظهار داشت: بازنشستگان 
سایر سطوح برای حقوق فروردین ماه خود از تأمین 
اجتماعی مبلغی را طلــب دارند و احتمــاالً این 

مابه التفاوت در خرداد ماه به آنها پرداخت می شود.
    

افزایش حق مسکن کارگران از 
فروردین ماه اعمال شود

مدیرکل روابــط کار و جبــران خدمت وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مســکن 
۴۵۰هزار تومانی که در هیات وزیران تصویب شد 
از اول فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت است و باید به 
همه کارگران تابع قانون کار پرداخت شود. کوروش 
یزدان در گفت وگو با ایرنا افزود: در ۲۰ سال گذشته 
چندین بار حق مسکن افزایش یافت و به رقم ۴۰هزار 
تومان در سال ۹۷ رسید. وی اظهار داشت: این مولفه 
دستمزد در سال ۹۷ با رشد ۱۵۰درصدی به مبلغ 
۱۰۰هزار تومان رسید و پس از آن نیز دوباره با رشد 
سه برابری در دستمزد سال گذشته تصویب شد. در 
تعیین دستمزد امسال نیز شورای عالی کار پیشنهاد 
افزایش ۵۰درصدی حق مسکن کارگران را مطرح 
کرد که این موضوع توسط هیات وزیران تایید شد و 
درنهایت مصوب شد که امسال حق مسکن کارگران 

۴۵۰هزار تومان باشد.
    

 کارگران شهرداری لوشان 
تجمع کردند

شــماری از کارگران شــهرداری شهر لوشان، 
روزهای شنبه و یکشــنبه این هفته در اعتراض به 
آنچه »توهین شهردار به کارگران« می خوانند، مقابل 
ساختمان شهرداری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، 
دلیل اجتماعات صنفی کارگران شهرداری لوشان، 
عالوه بر وضعیت نامشــخص مطالبــات مزدی و 
بیمه ای حدود ۸۰ نفر از کارگران شهرداری، توهین 
شــهردار در برخورد با کارگران قدیمی شهرداری 
بوده است. کارگران شهرداری لوشان مدعی شدند 
که صبح روز شنبه )۲۵ اردیبهشت ماه( در اولین روز 
از اعتراض کارگران مجموعــه کارگران و کارکنان 
شــهرداری لوشان مقابل ســاختمان شهرداری، 
شهردار برخورد توهین آمیزی با چند تن از کارگران 
خدماتی در محوطه حیاط و داخل ساختمان انجام 

داد که واکنش اعتراضی کارگران را برانگیخت.
    

منابع افزایش حقوق کارگران 
صرف کسری بودجه شد

نایب رئیس کمیســیون عمــران و حمل و نقل 
شورای شهر تهران گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان برای 
هم ترازی حقوق کارگران تصویب کردیم اما ۴۰میلیارد 
از این مبلغ برای کســری بودجه مصرف شده است. 
به گزارش میزان، افشــین حبیب زاده گفت: ما برای 
هم ترازی حقوق کارگران شرکت معبربان و سدبان 
۱۰۰ میلیارد تومان تصویــب کردیم اما مدیران این 
شرکت ۴۰ میلیارد از این مبلغ را برای کسری بودجه 
خودشان اســتفاده کرده اند. این ۱۰۰ میلیارد صرفاً 
برای هم ترازی حقوق کارگران است و نباید مدیرعامل 
شرکت ســدبان این رقم را برای کسری بودجه خود 
استفاده کند. وی عنوان کرد: درباره کارگران شرکت 
خودرو سرویس نیز اجرای طرح سهند مشکالتی ایجاد 
کرده است. متأسفانه به رغم قول های داده شده مبنی بر 
عدم اجرای این طرح، اما از اول فروردین به اجرای این 
طرح سرعت داده شده و شاهد کاهش حقوق این افراد 

هستیم، لذا باید به این اقشار آسیب پذیر توجه شود.

4
اخبار کارگری

۲۰سال پیش، نظام تصمیم گیری 
کشور با توجیه مردمی سازی اقتصاد 
و حضور بخش خصوصی در مناسبات 
اقتصادی، مجوز بانک داری خصوصی 
را صادر کرد. آن روز شــاید باور برهم 
خوردن تعادل اقتصاد و ریزش اعتبار 
سیاست گذار پولی تصور نمی شد اما 
امروز که تورم به اعتبار خلق نقدینگی 
توسط عملیات بانک های خصوصی در 
حال رکورد زدن اســت و در فروردین 
ماه به ۴۰درصد رســیده، نشانه های 
جدی از بروز بحران به چشــم خورده 

است.
یافتن پاســخ این پرسش مهم در 
کلیــت کار تغییری ایجــاد نمی کند 
چرا که از سال ۹۰ تاکنون، پایه پولی 
۴.۶ برابر و نقدینگی ۶.۴ برابر شــده و 
فشار تورمی بی ســابقه ای به واسطه 
سیاست فشار به پایه پولی ایجاد شده 
است. حجم نقدینگی در سال گذشته 
از ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد 
و تنها در این ســال حدود ۹۸۹هزار 
میلیــارد تومان به حجــم نقدینگی 

اضافه شد.
در این شــرایط انتظــار می رفت 
که نقدینگی باالی موجــود از طریق 
بازار سرمایه جذب شود و در تولید به 
جریان بیافتد تا عاملی برای استحکام 
تولید و کور کــردن قدرت تخریب گر 
آن شــود اما به گزارش بانک مرکزی، 
تکلیف بانک ها بــرای مداخله در بازار 
دارایی ها، سبب افزایش نقدینگی در 
سال گذشته و افزایش ضریب فزاینده 
خلق نقدینگی شــد و فشار معیشتی 
بی سابقه ای از ناحیه خلق این ارقام به 
مردم تحمیل شده تا جایی که افزایش 
حقوق و دســتمزدها اصال به چشــم 
نیامد. به منظور بررسی آنچه در اقتصاد 
ایران در جریان است خبرگزاری کار 
ایران )ایلنا( بــا »علیرضا محجوب« 
دبیرکل خانه کارگــر گفت وگو کرده 
است. وی ضمن تاکید بر اثرگذاری این 
ساختار معیوب بر معیشت مزدبگیران، 
معتقد است این ساختار ضمن تشدید 
نابرابری، تورم را به ســمت کارگران، 
کشــاورزان، بیکاران و حقوق بگیران 
و صاحبــان درآمدهای ثابت نشــانه 

می گیرد.
    

 با تشدید مشکالت معیشتی 
مردم در دهه ۹۰، بسیاری با تاکید 
بر ناکارآمدی سیاست گذار پولی، 
این نهاد را مقصــر اول و آخر این 
اتفاقات معرفی کردند؛ چه زمانی 
که سیاست های پولی در جهت 
پایین آوردن نرخ بهره تعلق گرفته 
به ســپرده های بانکــی تنظیم 
می شــد و چه زمانی که دولت به 
منظور کاهش جبران اثرات کسری 
بودجه به ابزار مالی اســتقراض 
ماننــد اوراق بدهی پنــاه برد. 
منتقدان، بانک مرکــزی را به 
تشدید مشکالت معیشتی مردم 

از طریــق دامــن زدن به خلق 
نقدینگی و ضریب فزاینده خلق 
نقدینگی متهم می کنند. برداشت 

شما چیست؟
معتقدم این حــرف ماخذ علمی 
نــدارد. این عــده می گوینــد وقتی 
دولت بودجه اش را افزایش می دهد، 
حجم نقدینگی باالتر می رود. اساســا 
اســتقراض از بانک مرکــزی تنها به 
دولت مربوط نیست. بخش خصوصی 
هم حوائج غیرمولــد ایجاد می کند و 
بیشتر وام ها  به اعتبار همین موضوع 
به بخش خصوصی پرداخت می شوند 
در حالی که این عمل تورم زاتر از بودجه 
دولت است. باید توجه داشته باشیم که 
وام های تخصیص یافته به فعالیت های 
غیرمولد، صرف تامین امیال می شوند 
یا حتی بــه صورت غیرمســتقیم به 
فعالیت هایــی تخصیص می یایند که 
منافع عده  ای محدود را تامین کنند، 
هرچنــد ظاهر عوام پســند دارند. در 
واقع این گونه تخصیــص منابع، یک 
راســت در خانه تورم قــرار می گیرد 
و باعــث افزایش فــوری حجم تقاضا 
می شــود. در اینجا فردی به دروغ وام 
راه اندازی تولید دریافت کرده اما آن را 
فورا صرف خرید زمین می            کند تا مثال 
مسکن بسازد، در حالی که متورم ترین 
بخش اقتصاد ایران، مسکن است. تاثیر 
تورمی خرید زمین یا واحد مسکونی 
کلنگی که با ارزش زمین قیمت گذاری 
می شود، ۵ بار بیشــتر از بخش های 
دیگر اســت. تورم زمیــن می تواند از 
تورم مســکن هم جلو بزند. در همین 
حــال، زمین  می توانــد عامل جهش 
چشمگیر قیمت مســکن شود. البته 
این رابطه دوسویه است و مسکن هم 
می تواند موجب جهش قیمت زمین 
شود اما مسکن به دلیل تاثیرهایی که از 
تورم سایر بخش ها می پذیرد، معموال 
یکی از پرســودترین بازارهاســت. با 
این حال باید توجه داشــت که زمین 
مولد محسوب نمی شود و تنها زمانی 
فعالیت مولد اتفاق می افتد که مسکن 
یا کارخانه روی آن احداث شــود. به 
همین دلیل زمیــن تاثیرگذارترین 
بخش و غیرمولدترین آنهاست. زمانی 
که بانک ها وام می دهند و این وام صرف 
سرمایه گذاری در یک فعالیت غیرمولد 
مانند خرید زمین می شود، فشار تورمی 
عظیمی ایجاد می شود. بنابراین این 
استدالل که تمام تورم بر گردن بودجه 

عمومی است، مردود است.
 اینکه خلــق نقدینگی و 
تاثیرات تورمی آن، معیشــت 
صاحبان درآمدهای ثابت را ویران 
می کنــد، از جنبه های مختلف 
مورد تحلیل قرار گرفته اما بعضا 
می بینیم کــه در این مورد هم 

اتفاق نظر وجود ندارد. برخی 
ریشه زدودن رفاه از جامعه 

را در سیاست هایی مانند 
عدم تزریــق حجم 

عظیمی از پول به زیرساخت های 
فعال کننده بازار و عقیم گذاشتن 
مقررات تســهیل کننده حضور 
بنگاه ها در کالن اقتصاد، مرتبط 

می      دانند.
افــرادی کــه چنین اســتدالل 
می کنند، توجه ندارند که ریشه اصلی 
خلق نقدینگی بدون بررســی تمام 
جنبه ها، از دیده پنهان می ماند. زمانی 
در یک معادله نسبت کمیت های پولی 
به تولید ناخالص داخلی را می سنجیم، 
مانند نسبت حجم نقدینگی به تولید 
ناخالص داخلــی. در اینجا یک طرف 
 )GDP( معادله تولید ناخالص داخلی
است که حجم کاالها و خدمات تولیدی 
را دربرمی گیــرد و در طرف دیگر هم 
حجم نقدینگی و ضریب فزاینده خلق 
نقدینگی که باید بــا آن طرف مبادله 
شوند. زمانی که این دو در یک کفه قرار 
می گیرند، تورمی شکل نمی گیرد. این 
رابطه را می توان با این فرمول توضیح 
داد: حجم نقدینگی ضربدر ســرعت 
نقدینگی مســاوی است با حجم کاال 

ضربدر قیمت کاال.
اگر حجم نقدینگی سرعت بگیرد 
و آن طــرف میزان حجــم کاالهای 
تولیدی یــا GDP ثابت بماند، چون 
این طرف معادله افزایش پیدا کرده، 
قیمت ها هم افزایش می یابند. به بیان 
دیگر، هرچه GDP بــه قیمت های 
ثابت افزایش پیدا کند و معادل آن به 
همان میزان نقدینگــی افزایش پیدا 
کند، این باعث رشد اقتصادی می شود 
اما اگر حجم کاال و خدمات ثابت باشد 
و از آن طرف حجم نقدینگی بیشــتر 
شــود، یعنی پول زیادتر شود، چون 
این دو با یکدیگر موازنه نمی شــوند، 
با افزایش قیمت   هــا مواجه خواهیم 
شد. اگر تولید ناخالص داخلی فزونی 
بگیرد و به نوعی نزدیک یا بیشتر از آن 
طرف معادله باشد، تاثیر نقدینگی را 
خنثی می کند و باعث توقف قیمت ها 
می شــود اما باید این را هــم در نظر 
داشــته باشــیم که در اقتصاد ایران 
توضیح تورم همواره با رشد قیمت ها 
یکســان فرض گرفته نمی شود و در 
فصولی که حجم نقدینگی ثابت مانده، 

افزایش قیمت ها اتفاق افتاده 
به این معنی ما شاهد پرش 

قیمت  هستیم.
  بــه موضوع 
مسکن اشاره کردید. 
عده ای ورود سرمایه 

به بخش مسکن را در شرایطی که 
تولید امکان رشد ندارد را مفید 
می داننــد و از آن به عنوان یک 
فعالیت در بخــش مولد یعنی 
عمران، دفاع می کنند. به زعم این 
عده، نباید به بهانه افزایش قیمت 
مسکن و فشار بر افرادی که قادر به 
تنظیم سهم مسکن از هزینه های 
معیشت خود نیستند، عرضه را 
سرکوب کرد چرا که عرضه بیشتر 
می تواند از گرانی و از بین رفتن 
اشــتغال در بخش مســکن 

جلوگیری کند.
مسأله این است که در بخش مسکن 
تقاضای انحرافی شکل گرفته، به این 
معنی که مسکن یک کاالی مصرفی 
است اما به عنوان کاالی سرمایه ای در 
نظر گرفته می شود؛ کاالیی که دو عامل 
پرش قیمت که ناشــی از سوداگری و 
سفته بازی است و البته تورم، پشتوانه 
آن هستند. در نتیجه افراد می توانند 
به پشتوانه دریافت وام از بانک و خارج 
کردن سپرده خود از حساب پس انداز 
که به دلیل سود باالی بخش مسکن 
نسبت به ســود بانکی اتفاق می افتد، 
در بازار مســکن قدرت نمایی کنند و 
به قولــی از آب گل آلود ماهی بگیرند. 
می خواهم بگویم کســانی که تماما 
دولت را متهم اول و آخر افزایش حجم 
نقدینگی و خلق تــورم در فالن بازار 
معرفی می کند، تحلیل دقیقی به شما 

ارائه نمی کنند.
مقصر بودن دولت تحلیل کهنه ای 
است که دیگر در کالس های اقتصاد 
هم بــه آن پرداخته نمی شــود. بله، 
تورم می تواند معلول استقراض بانک 
مرکزی از بانک ها هم باشد 
اما باید توجه داشــته 
باشــیم کــه بخش 
عمــده تقاضایــی 
کــه ســبب خلق 
تــورم می شــود 

به اعطــای وام های بانکــی به بخش 
خصوصی برمی گــردد؛ وام های که 
با اتکا به ســپرده  های تجمیع شــده 
در حســاب های پس انداز متعلق به 

اشخاص حقیقی، تامین می شوند.
  شما می گویید که می توان با 
هدایت نقدینگی به سمت افزایش 
تولید، از ســنگین شدن کفه 
اقتصاد به نفع نیروهای غیرمولد 
جلوگیــری کرد امــا زمانی که 
می گویید بانک ها این وضعیت را 
تشــدید می کنند، به نوعی بر 
دخالت سیاســت گذار پولی بر 
تنظیم مناسبات بانک ها با بانک 

مرکزی صحه می گذارید.
می گویم که بانــک موضوع اصلی 
اســت. بانک عامل اصلی تورم است، 
چه زمانی که بانک  مرکزی از بانک ها 
اســتقراض می کند و چــه زمانی که 
بخش خصوصی از محل ســپرده ها 
یا محل های دیگر استقراض می کند. 
در این میان آن دسته از کارشناسان 
و منابع معتبر دانشــگاهی که اقتصاد 
ایران را خوب می شناســند، انگشت 
اتهام را به درستی به سمت استقراض 
بخش غیرمولد نشانه می گیرند. اینها 
هســتند که تورم خلــق می کنند و 
با تورم، ســفره فقرا را کوچک و مزد 
اســمی کارگر را بی ارزش می کنند. 
دســتی که تورم را برمی کشــد و به 
سمت کارگران، کشاورزان، بیکاران 
و حقوق بگیران و صاحبان درآمدهای 
ثابت پرت می کند، در آستین بانک ها و 

بخش غیرمولد است.
بخش غیرمولد، در بانکداری دست 
دارد و بانک های خصوصــی را علیه 
طبقات ضعیــف مدیریت می کند. به 
این واسطه بخش خصوصی پس انداز 
موجود در بانک هــا را هدف می گیرد 
و به نفع خود بــه حرکت درمی آورد و 
این گونه نابرابری را تشــدید می کند. 
باید توجه داشته باشیم که بانک  های 
تجاری، آشــکار و نهان در خلق پول 
مشــارکت دارند و بانک مرکزی هم 
موید آنها بوده اســت. اگر قیمت ارز 
رشــد می    کند، به دلیل شکل گرفتن 
تقاضا نیست. دلیل آن وام هایی است 
که بانک مرکزی بــرای پرداخت آنها 
چراغ سبز نشان می دهد. باید سپرده 
قانونی بانک ها در حساب هایشان نزد 
بانک مرکزی افزایش یابد و تشــدید 
شود. بانک مرکزی باید رفتار به شدت 
ســخت گیرانه ای را در پیــش گیرد. 
البته نه اینکه دولت از ذخایر بانک ها 
برداشت کند چرا که این هم از لحاظ 
نتایــج، تفاوتی با اســتقراض بخش 

غیرمولد ندارد.
 اشــاره کردیــد که بخش 
خصوصی با دســت انداختن به 
حوزه مسکن سبب انحراف منابع 
بانکی می شود. این عملکرد تا چه 
اندازه قدرت ویران گری نقدینگی 

را تشدید کرده است؟
عمل بخش خصوصی این اســت 
کــه از طریق بانک هــای خصوصی 
و دولتــی، وام های منحــرف تربیت 
می کنــد و این وام ها یک راســت در 
خانه تورم می نشیند. به این واسطه، 
حجم نقدینگی را به شــدت افزایش 
می دهنــد، به نحــوی کــه حجم 
نقدینگــی در انتهای دهه گذشــته 
۱۱ برابر ابتدای این دهه اســت. این 
رابطه نشــان می دهد که پول ها در 
جایی قرار می گیرند که فوری تقاضا 
نمی شــود و در بلندمدت 
تقاضا می شــوند. به 
همین دلیل شاهد 
شدت گرفتن حجم 
نقدینگــی و ضریب 
فزایند  ه خلق نقدینگی 
بــر GDP هســتیم در 
حالی کــه در ســال هایی 
که ایــن فاصله نزدیک یا 
تولیــد کاال و خدمات با 

یک فاصله معقول از مولفه های وابسته 
به نقدینگی پیشی می گیرد، وضعیت 
بهتری داریم و در مجمــوع آرامش 

حاکم است.
باید در نظر داشــته باشــیم که 
اقتصاد کره جنوبــی، ترکیه، مالزی و 
در مجموع بیش از ۲۰ کشــور،  این 
دوره را تجربــه کرده انــد. اینها هم با 
تورم های ۶۰ تا ۹۰درصدی دســت 
به گریبان بودند. این کشورها زمانی 
که نقدینگی را در تولید گذاشــتند، 
توانستند به معادله ای که شرح دادم 
دســت پیدا کنند، یعنــی زمانی که 
تولید اتفاق می افتد و سیاســت های 
پولی به ســمت تحریک بی محابای 
نقدینگی میل نمی کنند، تورم شروع 
به متوقف شدن می کند و در بلندمدت 
حتی شــروع به حرکــت در جهت 
معکوس می کنــد. »دکتــر عباس 
شــاکری« در کتــاب »مقدمه ای بر 
اقتصاد ایران« مقایســه طوالنی را در 

این مورد انجام داده است.
  بانک مرکزی در حل بحران و 
تنظیم مناســبات پولی، بسیار 
ضعیف عمل کرده اســت. برای 
مدیریت بحران و پایان دادن به 
تنظیم گیری خــارج از عرف و 
رویه های قانونی که به تشــدید 
نابرابری در ایران دامن زده اند، 

چه باید بکنیم؟
لزومــا نمی توانیــم بگوییــم که 
افزایش وام گرفتــن دولت از بانک ها 
باعث تشــدید همه عوامل می شود. 
تقاضا به هر میزانی که اضافه شــود، 
باعث افزایش کوتاه مدت یا بلندمدت 
قیمت ها می شود اما هر افزایش قیمتی 
تورم نیســت. دوره افزایش قیمت و 
زمان آن هم مهم است اما همان طور 
که گفتم با پرش قیمت  مواجه هستیم 
که توســط ســرمایه های غیرمولد 
صیانت می شود. اگر سرمایه غیرمولد 
سر جای خود بنشیند یا از مسیر خلق 
نقدینگی به صورت ویرانگر بازگردد و 
بر آتش ضریب فزاینده خلق نقدینگی 
ندمد، بســیاری از پرش های قیمتی 
منتفی می شوند. در نتیجه قیمت های 
پایه امــکان تکان خــوردن ندارند و 
این گونه تورم خود به خود در مکانیزم 
داخلی اش دچار کنترل می شــود و 

می ایستد.
می خواهم نتیجه بگیــرم که وام 
و ترتیبــات مرتبط بــا آن، به پویایی 
اقتصاد بستگی دارد. اقتصاد مبتنی بر 
افراد و بنگاه های غیرمولد، بانک های 
خصوصی منحــرف و بانک مرکزی 
ناکارآمد، قــادر به مدیریت نقدینگی 
نیســت و حجم نقدینگــی را با چاق 
کردن بخش غیرمولد و تکیده سازی 
بخش مولد، افزایــش می دهد. تمام 
آنچه امــروز در اقتصاد ایران شــاهد 
هستیم، به مجموعه ای از سیاست ها 
بازمی گردد و صرفــا در دولت و بانک 
مرکزی خالصه نمی شــود. برای حل 
این مشکالت، به اتاق های فکر پایدار 
نیاز داریــم؛ اتاق هایی کــه از درون 
احــزاب بیرون آیند امــا چون حزب 
وجود ندارد و حتــی جناح هایی که 
کمی عمیق تر فکر کننــد هم وجود 
ندارند و برنامه پختــه ای از اتاق های 
فکــر موجــود و جناح هــا بیــرون 
 نمی زنــد، امــکان چنیــن اجماعی 

وجود ندارد.

محجوب با اشاره به نقش مخرب غیرمولدها در بانکداری مطرح کرد:

جنبش بانک های خصوصی علیه طبقات ضعیف
بخش غیرمولد، در 

بانکداری دست دارد و 
بانک های خصوصی را علیه 

طبقات ضعیف مدیریت 
می کند. بخش غیرمولد، 
پس انداز موجود بانک ها 
را هدف می گیرد و به نفع 

خود به حرکت درمی آورد و 
نابرابری را تشدید می کند

کارشناسان دانشگاهی 
که اقتصاد ایران را خوب 

می شناسند، سمت 
استقراض بخش غیرمولد را 
موجب خلق تورم می دانند 

که همین تورم، سفره فقرا را 
کوچک و مزد اسمی کارگر 

را بی ارزش می کند
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