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  امیر ھوشنگ امینی دکتر

سر می گذراند، کشور از ھر اینکه اقتصاد    به نظر نمی رسد بر  نظر دورانی بی سابقه  را از 
  لفتی باشد.  اکسی پوشیده یا با آن مخ

ته     ما نک ھاا که این روز جه این مهِ  درخور تو جام" دروین ھ مذاکرات "بر به  با ورود 
گرفته تا مذاکره  کشــــور امور اقتصــــادی رهاکارگزاران اد از ،کلی کارگزاران و به طور

قرار اســت باز برای ادامه مذاکرات راھی  کنندگان برجام (که از وین بازگشــته اند و
آثار و  نظرات گوناگونی در باره آینده ووین شـــــوند)و اقتصـــــاددان ھا و مردم عادی، 

شی  شتر  نا نتایج مذاکرات برجام در وین بر نرخ تورم ارائه می دھند. نظراتی که بی
صورات ناراست یا خودفریبی است زیرا  شده مبتنی بر این  بیشتراز ت نظرھای ارائه 

داشته یا آن که روشن تر تحریم ھا بر است که چنانچه مذاکرات موفقیت آمیز باشد،
شده ایران در شود، دولت می تواند  شود و پول ھای مسدود  خارج آزاد و برگردانده 

شن  شود و مورد رو شن تر افزایش تورم   مانع ادامه کاھش قدرت خرید "ریال" یا رو
که واقعا معنایش بر نگارنده روشـــــن با "ســـــناریوی ایده آل  ارزی (آن اینکه دولت 

شــده به بازار ،به دنبال مھار تورم، نرخ ارز را با نرخ نیســت)، و روانه نکردن ارز آزاد 
  . ...تورم تعدیل خواھد کرد و

بی توجه  این  به ظاھر مناسب ترین سناریوئی می باشد که این روزھا برخی ارائه داده اند، و
به این که در شــــرایط کنونی اقتصــــادی یا به عبارت دیگر عرضــــه و تقاضــــای کاال و خدمات،  

  بیان نشده است. . نظر است نرخ ارز با آن تعدیل شود نرخ تورم که در چگونگی تعدیل

اما چنانچه خوانندگان گرامی پذیرای این راســتینه باشــند که تورم به ســاده ترین  زبان جز  و  
نیست، در  این صورت روشن است  اختیار خدمات در کاال و برابر افزایش حجم پول در گردش در

خدمات  آن که به افزایش تولید کاال و خارج بیش از شــده در ســدودکه  آزاد شــدن پول ھای م
گردش  را درپی خواھد داشـــــت، آن ھم با رســــمیت دادن به  بیانجامد افزایش حجم  پول در

  ریال .٢٣٠٠٠٠به  ۴٢٠٠٠الیحه بودجه سال آتی از  کاھش برابری  ریال در

 بلکه ســبب افزایش و نخواھد شــد،کاھش نرخ تورم را ســبب  بنا براین ادامه وضــعیت  نه تنھا
  تشدید آن خواھد شد. 

سال ھا،  بیش از     صرف نظر از نبود مدیریت متناسب  در این  مشکل اساسی اقتصاد ایران 
چگونگی مدیریت ناراســت امور اقتصــادی  آن که ناشــی از کمبود منابع پولی باشــد ناشــی از

با  توان ســرانه تولیدی کشــور  برقرارتصــنعی نامتناســِب  دکشــور و تصــور امکان حفظ اســتاندار
  است که ھمواره به آن اشاره شده است.  

سرانه تنھا با تن  دادن  برقراری الگو    سب با متوسط  درآمد  ستاندارد واقعی زندگی، متنا یا ا
الگوی واقعی  که برای مثال در شــدبه واقعی ســازی قیمت ھا و این راســتینه  میســر خواھد 

ر حداقل حقوق و دســــتمزِد قانونی تعیین، و با حذف کلیه یارانه ھای زندگی، مبنای خط فق



، ھمراه با اصــالحات بودجه یی، ُمتضــمن اصــالحات پولی/مالی، خشــیبَ  آشــکار و پنھاِن عام و
خط فقر با کاھش ھزینه زندگی و براســــاس مکانیزم مربوط مورد  یا در گروه ھای آســــیب پذیر

  حمایت قرارگیرند.

سخن، بنا  شاره به   ،١۴٠١درمورد الیحه بودجه  به درخواست،پایان  به دور از اصل مطلب، با ا
.، از ســوی و.. اجاره نشــینان، کیف الیحه از یک ســو مشــکل آب زاینده رود و کشــاورزان، کم و

دیگر به روشنی مشخص است که به طور نمونه در مورد الیحه بودجه کارگزاران مربوط به ھیچ 
چیســت؟ بنابراین باید پذیرای این راســتینه بود که حل نســبی  رســ ســخن بر روی نمی دانند

مشکل اگر نه صددرصد اما به ھر روی در گروی روشن بودن صورت مسئله و توان پاسخ گوئی 
ست.  تجربی یکدیگر ھمراه با توان علمی و اثرگذاری این دو بر نبود منابع مالی و تورم و به آن ا

  گرفته در اقتصاد حاکم. لھنیت شکذموردنیاز به دور از 

ســـیاســـت ھای ناظر بر الیحه بودجه  گویای آنســـت که تاکنون الیحه یی  مرور آمار و ارقام و 
ــال به قوه مقننه ارائه نشــده اســت که البته  چنین تورم زا و کاھش آفریِن منابعِ قابل اســتحص

ول، عھده نگھداری شــــھر تھران براســـــاس اصــــ ھمانگونه که ھزینه اداره وبه آن پرداختن 
شــھروندان اســت، چنانچه شــھرداری موفق به تامین ھزینه ھا از این طریق بشــود دولت ھم 

  سال آینده خواھد شد. موفق به تامین ھزینه ھا و مانع تورم سه رقمی در

شور در   صاد ک شکل اقت ستاندارد زندگی و   حل م صنعی بودن غیر قابل ادامه ا گروی پذیرش ت
دســتمزد مصــوب به عنوان اســاس الگوی زندگی،  ن حداقل حقوق وبنا به اشــاره ضــرورت تعیی

  می باشد .،و.. نه بیشتر آنھم برای یک سال و

 زاینده رود و اطرافاما در مورد  حل مشکل زاینده رود نخستین گام انتقال کلیه صنایع آب بر از
ائی از مشکل دریای عمان است و نه جز این، درحالی که  رھ منابع آن، به سواحل خلیج فارس و

ھزینه ھای ساالنه نگاھداری و استھالک  واحدھای مسکونی خالی متعلق به بانک ھا و 
واگذاری طوالنی مدت بدون بھره یا حداکثر دو تا چھارصد  موسسه ھای دولتی و  وابسته تنھا با
 بود، درصورتی که مشکل اجاره نشینان با احیا ء و اصالح به فاقدین مسکن ملکی میسر خواھد

  تا اندازه یی قابل حل است.   ۵۶قانون موجر و مستاجر مصوب سال 

خود رو  در نھایت اینکه ورود به توســعه اقتصــادی تنھا با واقعی ســازی قیمت ھا ، ادغام  کلیه
 .، وو.. ،  تدوین برنامه یی متضمن اصالح ساختاری اقتصاد کشورسازی ھا در یک یا دو شرکت
صاد ضور ذھنیت اقت سر خواھدبه دور از ح صاد حاکم دولتی، می شکل گرفته در اقت نه  و بود، ی 

  این.   جز
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