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ایران هم  سازی باشد واقعیت این است که درهرچه که ادعاها درباره خصوصی

رانقیمتی داریم که ساله دارد و دراین مدت، اطلاعات گ 03اجرای این سیاست تاریخی 

 تواند و باید در ارزیابی از این سیاست مورد استفاده قرار بگیرد. می

این نوشتار یک بررسی کلی از فرایند خصوصی کردن ارایه  ی پیشینهادر بخش

خواهد با استفاده از راستی میکردم و در آن ازجمله متذکر شدم که اگر دولت ایران به

دف د از هكرد اقتصاد ایران بپردازد بایی، به تصحیح عملسیاست واگذاری اموال دولت

تساوی بین مردم ایران تقسیم رایگان و بهآفرینی دست بردارد و این اموال را بهدرآمد

یات چنین سیاستی باید در عمل و با توجه به مختصات ایران تعیین زئکند. البته ج

اگرچه اجرای این  1لی ندارددانیم که دولت ایران چنین خیامی ،اینشود. با وجود 

هاشمی با چنان مشكلات و مصائبی روبرو شد که در  ها در دوره ریاست آقایواگذاری

ها و سازیشدند خودشان فتیله را پایین بكشند ولی روند خصوصی راه ناچار یمیانه

نژاد با آقای احمدی یها از آن زمان به بعد متوقف نشده است. حتی در دورهواگذاری

قانون اساسی کوشیدند که این فرایند را تسریع هم بكنند و به مقدار  44تفسیر اصل 

آغاز کنیم مشاهده  1033زیادی هم در این کار موفق شدند. با این همه اگر از سال 

میلیاردریال از اموال دولت  125.72501در کل  1011کنیم ازآن سال تا فروردین می

میلیاردریال واگذاری بود و  .151277یعنی  %2.20واگذار شده است که از این کل 

 - %1724های دولت و هم واگذاری بابت بدهی -ریال میلیارد 0312435یا  - 320%.

 آقای یبه دوره 1033هم سهام عدالت که در سال  -ریال  میلیارد 242020.یعنی 

گرفت انجام  .101های سالانه هم در سال احمدی نژاد انجام گرفت. بیشترین واگذاری

  میلیاردریال از اموال دولتی واگذار شد. 4432271که 

سازی در ایران باشد، واقعیت این بندی ما از اجرای برنامه خصوصیهرچه که جمع

توان و نباید در یک خلاء فرهنگی و اقتصادی بررسی ها را نمیاین سیاستاست که 

ست که بدانیم که اقتصاد ها ضروری اآمدهای این حجم ازواگذاریبرای بررسی پی کرد.

ها شاهد چه تغییراتی در آن ایران چه مختصاتی داشته و اکنون پس از این واگذاری

                                                      

ی آقای ربارهههای آقای رفسهههنجانی و خاتمی درسهههت بود ولی دی دولهتالبتهه این نكتهه دربهاره 1 

 نژاد صحت ندارد. یعنی ایشان برنامه سهام عدالت را در پیش گرفته اند. احمدی
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کننده این است که این مصائب و اساسی و تعیین یمسئله ایم. به سخن دیگر،بوده

 شوند، یک شبه پدیدار نشده« برطرف»ها مشكلاتی که قرار است با اجرای این سیاست

 ندارند.  هم حل ساده و سرراستهای وطنی، راهلاف ادعاهای نئولیبرالاند و برخ

و سی سال پس از اجرای  سوم میلادی یواقعیت دردناك این است که در هزاره

ود شیعنی بخور ونمیر اداره می« تعادل معیشتی»هنوز اقتصاد ما در حد  ها،این برنامه

ای نداریم. جانبههمه یاین وضعیت برنامهرفت از و در داخل و خارج از ایران برای برون

بر سر عمدتًا  دیگرمان با یکصد سال گذشته، دعوای خصوص دردراغلب موارد، به

ین از امكانات تولیدی بی شمار ا تاتقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این که چه کنیم 

 یا همهی کنیم. ذهنیت اقتصادی ما ببرداربهرهمملكت به نفع مردم همین مملكت 

جلوتر  –یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت  -ادعاهایی که داریم هنوز از عصر سوداگری

ترین مشاغل این جامعه است. به همین وناننیامده است. هنوز احتكار و دلالی پرآب

خواهیم ادای شویم. وقتی میرویم، دلال میخاطر هم هست که وقتی دنبال تجارت می

ه هم این است ک ونمیرکنیم. منظورم از اقتصاد بخوروریم، احتكار میبورژوازی را در بیا

نفر میلیون  33با بیش از شما پول نفت را از این اقتصاد حذف کنید، تا ببینید که 

اش بیشتر است، یعنی با کسری نفتیمراتب از صادرات غیررداتی که بهواجمعیت با 

 زده چگونه باید زندگی کند؟ید و مصرفگریزان از تول ها،پرداخت ی ترازنهادینه شده

گیرد این کسری پردازان قرار بگیرد و نمیچه که باید مورد توجه خاص سیاستآن

اش ادامه هایی که بخش نفت به زندگی عادیسال هاست که درمزمن تراز پرداخت

 1017تا  1037های ایران از ماند. کل کسری تراز پرداختها پنهان میدهد از دیدهمی

 این مبنا، میانگین کسری تراز سالانه اندکی میلیارددلار بیشتر بود که بر 455اندکی از 

ها اقتصاد ایران این سال یمیلیارد دلار خواهد شد. نكته این که در همه 41بیشتر از 

دلار کالا و خدمات وارد کرده است و این نسبتی  27.ازای هر دلار صادرات غیر نفتی، به

سال گذشته  43کنید که نه فقط در البته دقت میتداوم و اداره باشد. بلنیست که قا

در برابر  1052سال گذشته وضع ما به همین صورت بوده است. در سال  صد درکه 

 میلیون دلار بود 533 ایرانمیلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی  14یا  10بیش از 

در آن موقع نه  -دانمکه من نمی -بدانیم کنونی، تحریم را مقصر یزمانه حتی اگر در
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تحریم بود و نه هیچ محدودیت مشابه دیگر. به گمان من علت اصلی به تعبیری ذهنیت 

جای این که ایران است که به پردازان و حتی فعالان اقتصادی دراقتصادی سیاست

لب به غبرای تخفیف و رفع این مشكل بپردازند ا جاگیرطور اصولی و گسترده و همهبه

تا فردا کی مرده و کی »ی اند و به مبنای فلسفهمدتهای ساده و کوتاهحلدنیال راه

، نویسندچهارم را می یعنوان مثال وقتی دارند برنامهزنند. بهدست به اقدام می« زنده

میلیارد دلار واردات،  .1/4چهارم قرار است با  یدر پایان برنامهدهند که وعده می

چنان یعنی هم –( .3آبان  11میلیارد دلار برسد )شرق  10نفتی ما به  صادرات غیر

 طور که درهمانولی  میلیارد دلار کسری تراز تجارتی خواهیم داشت 1.سالی بیش از 

رفت بسی ها ازآن چه انتظار میها پس از آن، کسری تراز پرداختنشان دادیم سال

ذهنیت  دار اینچنان بانکنتواند هم روشن نیست که اگر بخش نفت، وبیشتر شده است 

 همگان اثبات شده است که بر اکنون دیگر تقریباً  -سوداگرانه و تولیدگریز ما باشد

 شود؟چه باید بكنیم و تكلیف ما چه می -تواندنمی

سال گذشته، جمعیت ما بیش از دو برابر شد. گذشته از رشد چشمگیر  43البته در 

آن است یعنی درصد بسیار بالایی از جمعیت  نسبی دیگر جوانی یجمعیت، مسئله

 یگیری مولد این نیروی باانرژی، برنامهکارهبسال سن دارند. اگر برای  5.تر از ایران کم

شک بر سطح رفاه جامعه تأثیر مثبتی خواهد اقتصادی مناسب داشته باشیم که بی

 «مسئله»و « مشكل»ا ایم جوانان را تنهگونه که تاکنون کردهداشت ولی اگر، همان

های کنونی ادامه بدهیم، که ایران بدون تردید، بر جامعه بدانیم و به همین سیاست

های خیلی روی یک بمب ساعتی نشسته است. فرهنگ اقتصادی ما از همان گذشته

ی تولید. توزیع و مصرف داشته است نه دغدغه یدور تا به همین امروز، تنها دغدغه

از عوامل دیگر، یكی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی کنم گذشته فكر می

ت. اختیاری ماسآیندگی ما نیز ناشی از بیایم. این بیآیندهاین است که ما ملتی بی

مان و فاقد حق و حقوق مان دست خودمان است و نه اختیار مالیعنی نه اختیار جان

های اخیر این گونه م نه این که در سالایایم. متأسفانه، همیشه همین طور بودهاولیه

کاره باشد و فردا بر سر دار، آن وقت چنین آدمی ایم. وقتی کسی امروز همهشده

. کندریزد! معلوم است که این کار را نمیبفردای خود برنامه نشیند برای پسنمی

. ستاختیاری ماگریزی ما نیز به گمان من، به مقدار زیادی ناشی از همین بیتولید
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ریزی برای تولید، به زمان نیاز دارد و ما این اطمینان خاطر را نداریم که بتوانیم برنامه

 هاییچیزبدون دردسر این کار را بكنیم و به همین خاطر هم هست که همیشه دنبال 

آن قابل دفینه کردن باشد. )در سابق در  یسرعت قابل نقد شدن و نتیجههستیم که به

 کنیم(. های خارجی چال میکردیم و الان هم در بانکحیاط خانه چال می

طنی های وبه عبارت دیگر، مشكلات اقتصادی ما درایران، برخلاف ادعاهای نئولیبرال

احاتی ونمیر از اصلرفت از این اقتصاد بخورحل اقتصادی ندارد و فرایند یافتن راه برونراه

گذرد و البته که با فراهم شدن سیاست می فرهنگ و یبسیار جدی و اساسی در عرصه

اقتصاد را نیز دربر  یهای فرهنگی و سیاسی مطلوب، باید اصلاحات لازم عرصهزمینه

 بگیرد.

توجه دیگر در وضعیت ما این قابل یگذشته از ذهنیت اقتصادی سوداگرانه، نكته

وظف پردازیم و نه این که دولت خود را ماست که نه مای ایرانی به دولت مالیات می

پاسخ بدهد. به یک عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را  1بیند به مای ایرانیمی

پشت  -که در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است –دانیم که قوانین این دولت را محق می

است و به بندگان « خدادادی»که منبع درآمدهایش عمدتاً  -ندازیم و دولت هم گوش بی

خابات انه انتگویی داشته باشد. متأسفبیند به ما پاسخیخدا ربطی ندارد، دلیلی نم

د خواهبشان های ما هر کار که دلایم و نداریم در نتیجه، دولتداری هم که نداشتهمعنی

 کنند و ما هم. می

به یک معنا، این بریدگی تاریخی بین دولت و ملت در ایران، شاید به این خاطر 

 باشد. 

ژگی، صرفاً بیان یک واقعیت تاریخی نیست بلكه قصدم اشاره ام به این ویالبته اشاره

 یدر دوره -به این نكته است که با این که چند سال پیش با دنیایی صدمه و زیان 

 ی تعدیل ساختاری را درپردازان کوشیدند تا برنامهسیاست -ریاست آقای رفسنجانی

آموزی از همان تجربه، دون درس، بپس از آن نیزو موفق نشده بودند،  ایران اجرا نمایند

اند. مؤسسات دولتی را با ها گذاشتهشان را بر اجرای همان سیاستو غم  هم   یهمه
                                                      

، دیدم شهههروند حق و حقوقی دارد. ما که الحمدالله هیچ گاه در چشههم «شهههروند»خواسههتم بگویم 1 

 واقع شهروند نبودیم.های مان حقوقی نداشتیم و بهدولت
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کنند که حتی داد بانک جهانی هم در دولتی واگذار میچنان شتابی به مؤسسات شبه

 وایرانی نیز به شكوه  که شماری از اقتصاددانان البته این را هم دیدیمآمده است و 

 2.، دنیای اقتصاد .3آذر  5.، همشهری، .3آذر  2.)حیات نو،  بودند آمدهانتقاد بر

حتی  – پردازان ایرانآید سیاست( آن چه از قراین بر می.3آذر  11، حیات نو، .3آذر 

جا که اند ولی دردمندانه باید گفت که تا آنشان را گرفتهتصمیم -آمدها مستقل از پی

 شود، این تازه سر شب اصفهان است!ها مربوط مییاستآمدهای این سبه پی

ی بدون سازالمللی پول، یعنی خصوصیهای صندوق بینتبعیت کورکورانه از برنامه

اش شود که نتیجههمیشه به وضعیتی متحول می و کتاب حسابآزادسازی بی برنامه، و

ار زیاد است ولی گذشته از عذاب مردم، اتلاف منابع مملكتی است. اگرچه نمونه بسی

سخن خواهم  اختصاربه بعد، به 1023از  تعدیل ساختاری در ایران یاختصار از تجربهبه

 گفت.

ثباتی در ها بیپس از مدت جنگ عراق با ایران، و یچند سالی پس از خاتمه

ورزی اقتصادی، بانک مرکزی ایران سرانجام تصمیم گرفت که از اول اندیشه یعرصه

ارزش ریال را به تعیین ارز را در پیش بگیرد و کردن نرخی ست تکسیا .107سال 

ی اجرای این سیاست ندارم که با منتهای کاری به نحوه بازار آزاد بسپارد. فعلاً

بعدی شد. ولی این  هایساز تشدید بحرانواقع زمینهاندیشی صورت گرفت و بهدرهم

کردن نرخ ارز ای شناوری است که برسالاردیگر الفبای علم اقتصاد سرمایه

کنندگان و متقاضیان فعالی باید در بازار باشند تا شناور کردن نرخ ارز عملی شود. عرضه

های چنین بازاری وجود نداشت و به وجود نیامد. از سویی شرطدر ایران اما پیش

های نفتی را برای ایجاد انحصاری ارز دولت بود و هست که دلار ی تقریباً کنندهعرضه

و متقاضیان ارز هم عمدتًا دلالان ارز  کردرآمد ریالی برای دولت، به بازار سرازیر مید

لی ند. البته دلیل اصردککه بیشتر در خط خروج ارز و سرمایه از ایران فعالیت می بودند

ی ست که عمدتًا نتیجهایخروج سرمایه هم ناامنی اجتماعی و اقتصادی گسترده

راکز متعدد قدرت است و با عدم حاکمیت قانون در جامعه های مسریحاکمیت و خیره

شود. عامل مهم دیگر این است که میزان نقدینگی در اقتصاد هم از رشد تشدید می

تورم در ایران شده است. با این  یبیار معرکهواقع آتشتوجهی برخوردار است که بهقابل

از بازار ارز و پذیرش نرخ همه، بانک مرکزی در بدترین شرایط ممكن به حذف کنترل 
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تر بر همگان روشن بود سه سال پیش -عنوان نرخ شناور اقدام کرد. در دو بازار سیاه به

های ارزی رو به افزایش یابد، ولی هزینهکه درآمدهای ارزی براساس برنامه تحقق نمی

. دشود که شآفرین میتدریج دارد مسئلهاست. به سخن دیگر، بدهی خارجی ایران به

 زند، ولیپرداز مسئولی به چنین کاری دست نمیاین چنین وضعی هیچ سیاست در

متأسفانه در ایران طور دیگری عمل کردند. اگرچه آمارهای دقیق از مقدار واقعی بدهی 

 قدر کفایت گویا هستند.در دست نیست، ولی آمارهای دولتی به

 1میزان منابع و مصارف ارزی به میلیارد دلار

  مصـــــارف  ـــابعمنــــ 

 عملكرد برنامه  عملكرد برنامه  سال

1023 ./17 1/11 2/13 0/15 

1021 3/17 5/17 1/.0 3/11 

1073 ./.1 35/12 1/.0 1/03 

 

میلیارد دلار کسری ارزی  2/3طبق برنامه قرار بود دولت در پایان این سه سال فقط 

رد دلار از درآمدها تحقق نیافت و میلیا 11بدهی( داشته باشد، ولی چون نزدیک به )

میلیارد دلار بیشتر از برنامه هزینه شد، مقدار کل کسری برای همین سه  1/.علاوه، هب

مانده از قبل میلیارد دلار بدهی باقی .1میلیارد دلار شد. به این مقدار باید  3./55سال 

لیارد دلار می .55/0را اضافه کنیم که درآن صورت کل کسری برای همین سه سال 

میلیارد دلار از دلارهای نفتی تحقق  1/2دانیم که هم می 1071شود. برای سال می

توان گفت، در زمانی که بانک مرکزی برای شناور کردن نرخ ارز مشغول نیافت، پس می

میلیارد دلار کسری ارزی، اگر نگوییم بدهی ارزی  43 ی بود، حدودگیربه تصمیم

گوی ختوانست پاسبشویی طبیعی است که بانک مرکزی نمیداشتیم. در این چنین بل

این وضع چرا به  ماند که درمتقاضیان ارز باشد. ولی پرسش اصلی کماکان باقی می

کنترل را از نرخ ارز برداشتند؟ با این همه، از  IMFالمللی پول صندوق بینتبعیت از 
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ارزی را متوقف کرد و  گشایش اعتبار 1071دوم اسفند  یطرفی بانک مرکزی در نیمه

فرموده را به اجرا گذاشت.  IMFسیاست  .107اول فروردین  یاز طرف دیگر در هفته

 ها این شد که:اندیشیاین درهم یاما نتیجه

های خود به ارز نیاز داشتند، از وارد کنندگان ایرانی که برای پرداخت بدهی -

شد، پرتاب شدند. فشار « ازار شناور ارزب»اش کنندهها به بازار سیاه که نام گمراهبانک

تقاضا در شرایطی که عرضه محدود بود، باعث بالا رفتن قیمت دلار شد که اگرچه برای 

مردم عادی ابتدای مصیبت بود ولی بالارفتن قیمت دلار یا تنزل ارزش ریال برای رسیدن 

افزایش یافت و ای دولت بسیار کارساز شد. اگرچه درآمد ریالی دولت به اهداف بودجه

گر این دی یرسید ولی نتیجهتظاهر به کاستن از کسری بودجه اندکی جدی به نظر می

تر که تورم بالا، همیشه یكی از علل اصلی نابرابر ی استسیاست افزایش تورم بود و گفتن

سالاری است. البته احتمال دیگری هم وجود دارد شدن توزیع درآمد در اقتصاد سرمایه

 ریزی کردهبه همین صورت برنامه ه، بعید نیست بانک مرکزی مخصوصاًو آن این ک

اول فروردین  یگاه در هفتهباشد تا موجبات بالا رفتن نرخ ارز را فراهم آورده و پس آن

تر از نرخ بازار ولی بسی بیشتر از متوسط نرخ برای نرخ دولتی ارز را کمی پایین .107

 لبب نبود که رییس سابق بانک مرکزی که مسئود. بی سکنین و اعلام یتع 1071سال 

اگر شما بخواهید قیمت یكسانی برای »گرد گفت: اجرای این سیاست بود در یک میز

 1.«ارز داشته باشید باید اراده کنید و شرط خاصی برای آن نیست

به منابع ارزی نیاز  .107شده در فروردین با این وصف حمایت از همان نرخ اعلام 

یاز ای منظم نانک مرکزی فاقد آن بود و از سوی دیگر، به سیاست و برنامهداشت که ب

شتار در این نو«. شرط خاصی برای آن نیست»قول رییس کل بانک مرکزی داشت که به

رچه اگ است یپردازم ولی گفتنانگیز این خرابكاری اقتصادی نمیآمدهای هراسبه پی

ارزش روبرو شد و صاحبان صنایع و  درصد کاهش 0333کوتاهی ریال با  به فاصله

طور کلی با کمبود نقدینگی مواجه نمود، ولی بانک مرکزی به تبعیت اقتصاد ایران را به

و کوشید مقدار نقدینگی در  به سیاست انقباضی رو آورد IMFهای مخرب از سیاست

کاری یباش اما تعمیق رکود و گسترش باز هم بیشتر فقر و اقتصاد را کنترل کند. نتیجه
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 احمد سیف 9

وضعیتی پیش  IMF بانک مرکزی از یبود. متأسفانه باید گفت که تبعیت کورکورانه

 درست درصدتوانست صدآورده بود که اعمال سیاست انبساطی هم در آن شرایط نمی

که سیاست انقباضی هم شد. در حالیهم بیشتر شدن تورم میباشد. چون موجب باز

ین گرفتن این سیاست به اهای پیشیگر، از سالباعث تعمیق رکود شده بود. به سخن د

شده است با  (Stagflation)« م با رکودأتورم تو»سو، اقتصاد ایران گرفتار مشكل 

  1.کندآمدهای مخربی که این وضعیت برای مردم ایجاد میی پیهمه

اش دامن زدن آمدهای مخرب این سیاست، یكی از نتایج عملیی پیگذشته از همه

قیمت  .107آذر  0.بود. اجازه بدهید یک نمونه بدهم. در  - خواریرانت – یبه دلال

ریال بود و سیاست بانک  1727ریال و در بانک مرکزی هم  05..دلار در بازار آزاد 

ی به تواند با مراجعهمرکزی هم در آن تاریخ بر این مبنا قرار داشت که هر کس می

قرار بر این بود که با  ..کندشرطی خریداری دلار بدون هیچ قید و 0333بانک مر کزی 

این سیاست بدیع کمر بازار ارز بشكند ولی نشكست و داستان دردآلودش را همگان 

ترش اما این شد که حتی کسانی که دلال نبودند هم دلال ملموس یدانند. نتیجهمی

 :و دلیلش هم ساده بود شدند

 ریال  5031333=  1727در ضرب 0333خرید از بانک مرکزی: 

 ریال 2735333=  05..در ضرب 0333فروش در بازار آزاد: 

 ریال 1434333 :مابه التفاوت

زد، در سال بیش از ای میبار دست به چنین معامله پنجای اگر یک دلال ارز هفته

حالا شما همین «! کاسب حبیب خداست»ریال کاسب بود و البته که  333/333/025

رآمد یک استاد دانشگاه و یا یک مدیر و یا یک وزیر، البته منظورم را مقایسه بكنید با د

 نیستند. « پردرآمد» وزرا و مدیران

پذیر بودن این بحران اکنون دردی را دوا نخواهد کرد. آنچه که بررسی اجتناب

اید دانستند چگونه بهای پولی و مالی دولت نمیاهمیت داشت این که مسئولان سیاست
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 (5شده )گزارش یک سرقت ازپیش طراحی 01 

ی بانک مرکزی تغییراتی صورت ی ادارهلاصی یافت. در شكل و شیوهاز این مخمصه خ

رآمد. المللی داری بینباعتگرفت. از سوی دیگر، مشكل بدهی به صورت یک بحران بی

رفت از این مخمصه با های احتمالی برونکه راه تر به نظر من این بودولی واقعیت تلخ

ها هم، گرچه ت. در مورد بدهیگرفدر تضاد و تناقض قرار می IMFهای سیاست

رو  «شتر دیدی، ندیدی»مذاکراتی را آغاز کردند ولی برای مدتی کوشیدند به سیاست 

از ایران.  هشدن اعتماد در اقتصاد بود و تسریع فرایند فرار سرمایاش کمبیاورند که نتیجه

عا حرف و ادتغییر مفهوم بدهی و فقط با  ها را بایعنی کوشیدند دامنه و تأثیر بدهی

شود و با تعهد خارجی بدهی محسوب نمی»تخفیف بدهند. مهندس باهنر ادعا کرد که 

و صد البته تفاوتش را نگفت. ناطق نوری رییس مجلس وقت ادعاکرد  1«آن تفاوت دارد

افتاده دارند. تنها ایران نیست. کل مبلغی که عقب تمام کشورهای دنیا بدهی عقب»

اما « رسالت»سردبیر  ..«میلیارد دلار است 3الی  7خت شود باید پردا افتاده است و

میلیارد دلار برای کشوری مثل ایران که دارای منابع  3.تعهداتی حدود »مدعی شد که 

یعنی باز رسیدیم به نفت.  0«.نشدنی نیستحل غنی مانند نفت است یک معضل

ن نپیوندد. او بحرا هم دلیلی نداشت به این جمع - آقای رفسنجانی - جمهور وقترییس

كل ها شبازیها و بورسپراکنیدر پی شایعه»خواند که « حالت روانی»ارزی را صرفاً یک 

این همه در حالی بودکه متوسط  4.«ای نیستکنندهنگران یگرفته است... این مسئله

 .107دوم اسفند  یتومان بود برای هفته 110 حدود .107رزش دلار که در آذرماه ا

 یقرار بدهیم، تا هفته .107اول فروردین  یاگر مبنا را هفته 5.تومان شد 42. بیش از

درصد دیگر کاهش یافته است.  23ارزش ریال نسبت به دلار بیش از  .107اول اسفند 

 و متأسفانه این مطلب نه شایعه بود و نه حالت روانی داشت.
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 ردازم. هر آنچه که دربپ« سازیخصوصی»طور بسیار مختصر به اما اجازه بدهید به

باشد، واقعیت این است که مسئولان مملكتی بر سر  IMFپیشنهادی دکتر  ینسخه

ول مقام مسئ سازی اتفاق نظر نداشتند و متأسفانه هرتعریف، شیوه و اهداف خصوصی

ون سازی گسترده و قانبه تناقض بین خصوصی زد. فعلاً مسئولی ساز خودش را میو غیر

های هواپیمایی کشور را که فعالیتپردازم ولی در حالیلامی نمیاساسی جمهوری اس

سازی شرکت مخابرات، برای خصوصی کنند وبه بخش خصوصی واگذار می بخشاً

زمان با این شوند، همرانی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش دست به کار میکشتی

 مند ود و توزیع را ضابطهباید شوراهای تولی»کند گانی اعلام میزرها، وزیر باحرکت

ترکیبی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان با هدایت »، در این شورها «قانونمند کنیم

مسائل تولید و توزیع را در درون یک جمع اداره و  یگانی مجموعهزرو نظارت وزارت با

 یک شورای عالی قرار دارد که در آن تعدادی»ها س این شوراأدر ر«. کنندنظارت می

ی از ورزا ازجمله وزرای صنعتی و بازرگانی حضور دارند و مقررات این طرح را در زمینه

و  1.«کنندتخصیص ارز، اعتبارات، موافقت اصولی و الگوی مصرف و غیره تدوین می

یا  ی دولت ووسیلهاین کارها به یپرسد که اگر قرار است همهنمی هم کسی ظاهراً

 ست؟ ایدیگر چه صیغه« سازیخصوصی»پس نمایندگان دولت انجام بگیرد 

شورای سازی و مفهوم آن کارشناس اقتصادی مجلس ی اهداف خصوصیاما درباره

کند. مدیر عامل شرکت اشاره می« کاهش بیكاری و کسری بودجه»اسلامی به 

 هایالزامات سازمان»اری ملی ایران، علاوه بر کاهش بار مالی بر دوش دولت، ذگسرمایه

 یرنامهبو دهد. معاون طرح کشد و البته توضیح بیشتری نمیرا پیش می« المللیبین

سازی مقدم است و این دو با وزارت کشاورزی معتقد است که آزادسازی بر خصوصی

مدیر عامل شرکت موتوژن «. دهدسوی شكوفایی اقتصادی سوق میجامعه را به»هم 

حذف هر نوع کنترل و دخالت دولت در برقراری »یعنی  سازیگوید خصوصیمی

 ضررسازی خصوصی»یک کارشناس دیگر معتقد است «. مكانیسم عرضه و تقاضا

 و کارشناسی دیگر بر این« آوردناپذیری را در فرایند اقتصادی به ملت ما وارد میجبران
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 ا درها ربنگاه»کوشد مشكل بیكاری پنهان را حل کند یعنی گمان است که دولت می

ها را اخراج تواند ایناین هدف که بخش خصوصی می ختیار بخش خصوصی قرار داد باا

ها همین شكل است. بعضی سازی هم قضیه بههای خصوصیی روشدرباره 1.«نماید

ها به مردم واگذار شوند، ولی از سوی دیگر بایست سهام این واحدند که میمعتقد

اساس ، یعنی بربودروشن نشده  هنوز تكلیف بازار سهام کاملاً تاین نظریا یدرزمان ارایه

مخالف  و بود« عاملات ربویم»شده معاملات در بازار سهام از نوع بعضی نظریات ابراز

ی هایرس شرکتبو»کل بورس تهران اعلام کرده است که و از سوی دیگر دبیر« شرع»

های دولتی اکثریت اساس آمار که برنتیجه این ..«آور باشندپذیرد که سودرا می

 1073شدن در بازار سهام نیستند و از همین روست که در های دولت قابل عرضهشرکت

شرکت  1.شرکت دولتی که تقاضای عضویت در بورس تهران را داشتند، تنها  5..از 

 0.پذیرفته شدند

ادی، صها برای تخفیف مشكلات اقتبرای ارزیابی مؤثر بودن یا نبودن این سیاست

در این قسمت اجازه بدهید با استفاده از آمارهای رسمی، توصیف مختصری به دست 

ها. با استفاده از این ن سالاهای زندگی اقتصادی ایران در همبدهم از بعضی جنبه

ها سخن بگویم. یعنی ی فراتر رفته، از مقدار واقعی این دادهآمار کم ام از آمارها، کوشیده

، با استفاده از ارقام رسمی کوشیدم، مقدار بودندارقام به قیمت روز آمده  مواردی که در

شته تری از تغییرات دااین ارقام را به دست بدهم تا تصویر واقع بینانه یشدهزداییتورم

ا اند. روال کار ری سادگی بسی آموزندهدست آمده، با همهباشیم. به باور من، نتایج به

 ام.تر ارجح شمردهتر را بر ارقام قدیمیم تازهام که ارقابر این گذاشته
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 احمد سیف 03

 «سازندگی»ی اقتصادایران در دوره
بانک مرکزی برای  یانهاز مقدار تورم بگویم. گزارش سال قبل از هر چیز به اشاره

 1.ارقام زیر را به دست داده است 1070

 هاشاخص قیمت

1021 1073 1071 107. 1070 

133 1.222 12321 .1127 03124 

برابر شد و بدیهی  0سال،  4ها در طول کنیم که قیمتتا به همین جا، مشاهده می 

است هرکس و یا گروهی که درآمدش در این مدت، حداقل سه برابر نشده باشد، قدرت 

تری داشته باشیم، سال مبداء تری در اختیار دارد. برای این که تصویر کاملخرید کم

 بر سر تورم چه آمده است؟ 1021دهم تا ببینیم از را تغییر می

 

 0630=011 :هاشاخص قمیت

 تغییر سالانه به درصد هاشاخص قیمت سال

1022 .3.21 - 

1027 .4225 .. 

1023 .1121 1324 

1021 02127 .021 

1073 42025 .321 

1071 211 0123 

107. 72527 .520 

1070 131321 4.24 

 ابتدا به ساکن، چند یادآوری:

و هرکس و یا گروهی  ها بیش از ده برابر شدمتوسط قیمت 1021-70ی لهدر فاص

که درآمدش در این مدت، حداقل ده برابر نشده باشد، فقیرتر شده است. اگر فقط سال 
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 (5شده )گزارش یک سرقت ازپیش طراحی 04 

درصد  4.24کسانی که درآمدشان حداقل  یگیریم، سطح زندگی همهب را در نظر 1070

 است. به همین نحو، در ارزیابیبیشتر نشده، نه فقط بهبود نیافته که تنزل یافته 

ها را گذاریها و سرمایهای که دولت مقدار هزینههای عمرانی دولت، در هر حوزهبرنامه

 شدهیزدایتر از این مقدار نسبت به سال پیش افزایش داده باشد، مقدار واقعی و تورمکم

لت برای عمرانی دو یگویم، بودجهتر شده است. برای این که روشن شود چه میکم

 بگیرید. صنایع را در نظر

 1میلیون ریال(لت )های عمرانی دوهزینه

 1021=133 1021به قیمت سال  به قیمت روز سال

1021 .14211 .14211 133 

1073 .12..2 173715 71 

1071 .15412 1.7541 51 

107. 1105.1 11417 40 

1070 17311. 52732 .2 

اگر کاهش یافته است بلكه  %3.مت روز بیش از های عمرانی به قینه فقط هزینه

سالاری باید این مبنای کار را قدرت خرید بدهیم که در یک نظام اقتصادی سرمایه

ها کاهش ی این سالهای عمرانی دولت برای بخش صنعت در همهچنین کرد، هزینه

این  با توجه به کاهشی در بوده است. 1021چهارم سال یک ، حدود1070یافته و در 

به  توجهیبینی به خاطر این سطح از کمرسد که مشكلات قابل پیشحد، به نظر می

لوحانه آن نوشتند و به همین خاطر، هم ساده« ی مالكیتشیوه»صنایع را به حساب 

 رفت ارایه نمودند. عنوان راه برونسازی را بهخصوصی

ای کمک به دانیم که دولت براجازه بدهید از کشاورزی سخن بگوییم. می

داری شده خریهای ازپیش تعیینها با قیمتتولیدکنندگان، محصولات کشاورزی را از آن

های سال هم برای مراعات حال زحمتكشان بخش روستایی، قیمتکند و هرمی
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ی کلام، تنها از چند قلم سخن دهد. برای جلوگیری از اطالهرا افزایش می شدهتضمین

 1.خواهم گفت

ار تنتولید به هز   قیمت تضمینی هر کیلو به ریال 

1070 107. 1070 107.  

 گندم 5.. 23. .1370 13373

.714 0353 .13 5217. وج   

 پنبه 5.3 253 75. 027

 چغندر .5 .2 5433 5.15

 زمینیسیب 117 105 ...0 0073

 

 دهمدر جدول زیر، درآمد حاصل از فروش این چند قلم به دولت را به دست می

 ریال آمده است.  ر آن ارقام به میلیاردکه د
 محصول رآمد به قیمت روزد شدهزداییتورم تغییر درآمد تغییر در تولید

هزار  %

 تن

 ریال %

 

1070 1070 107.  

1.3 138 -18 403-  گندم 41427. .3.22. 113427 

-9 -264 -22 11525-  جو 5.725 53227 .41 

 پنبه 140 0325. 12725 425. 17 92 22.4

-2 -113 -18 5322-  چغندر .312. 0.320 0325. 

4.6 148 -15.2 5725-  زمینیسیب 077 455 01125 
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ی میلیارد ریال از کیسه 203یعنی اگر همین چند قلم را در نظر بگیریم، نزدیک به 

درصدی، بعید است که به  4.24رفته است. با تورم  کنندگان کشاورزی درتولید

ن هم خیری رسیده باشد. این وسط، تنها دلالان رسمی و غیر رسمی کنندگامصرف

مورد بالا،  پنجمورد از  چهارطور مشخص، در . بهاندخواری کردهکه رانت مانندباقی می

 کاران، برایشدت کاهش یافت، یعنی، گندمدرآمد کشاورزان به یشدهزداییمقدار تورم

، در شانشدهزدایی، ولی درآمد تورمتن بیشتر گندم تولید کردند هزار103نمونه اگرچه 

تر شده است. اگر در نظر داشته باشیم میلیارد ریال نسبت به سال قبل کم 403، 1070

ود بذر، ک یتولید گندم )هزینه یریال هزینه ارزش ی تورم ناشی از کاهشکه در نتیجه

ی امنهنیم دتوامراتب بیشتر شده بود، در آن صورت بهتر میآلات( بهشیمیایی، ماشین

نزول سطح زندگی کشاورزان را در نظر مجسم کنیم. در مورد پنبه، افزایش درآمد 

 معادل نصف افزایش تولید بوده است. 

های گرامی یادآوری کنند، آخر مرد حسابی، بر اساس که اقتصادخواندهقبل از آن

ین به همیابد و ، قیمت کاهش میاصول علم اقتصاد، وقتی عرضه زیاد بشود، طبیعتاً

کاران با هم دلیل است که مقدار افزایش تولید پنبه و مقدار تغییر در درآمد پنبه

درست است، پس چرا « قانون بازار»ی من این است که اگر این خواند. پاسخ سادهنمی

کند؟ در هر در مورد جو و چغندر که در هر دو مورد تولید کاهش یافته، صداقت نمی

 یرآمد از مقدار کاهش تولید بسی بیشتر بوده است. نتیجهدو مورد، مقدار کاهش د

اخلاقی این وضعیت این است، که وقتی وضع اقتصادی کشاورزان این چنین است، 

خواهیم آنها را به ماندن در این بخش تشویق کنیم؟ نكته این است که اگر چگونه می

ردات تر دیدیم، واشدر این کار موفق نشویم، با افزایش جمعیت و با وضع صنعت که پی

اختصار از شماری به سخن دیگر دارم به مواد غذایی را چگونه تأمین مالی خواهیم کرد؟

ردازان پگویم که باید مورد توجه سیاستاز تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران سخن می

 گرفت که متأسفانه این گونه نشد. قرار می



 

 
 

 احمد سیف 07

یم و صحبت را تمام کنم. قبل از آن گذاری ثابت بگوی سرمایهکلمه هم درباره چند

 7121های آماری بر اساس این داده 1070اما به اشاره بگویم که مقدار کل مصرف در 

 01هزار میلیارد بود،  5122هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل، که مقدارش 

رف صاین م که نتیجه بگیریم که مشكل ما دردهد. پیش از آندرصد افزایش نشان می

هزار  5325، 1070مصرف در  یشدهزداییرویه است، اشاره کنم که مقدار تورمبی

دهد. اگر افزایش درصد کاهش نشان می .شود که نسبت به سال قبل، میلیارد ریال می

بگیریم، مقدار کاهش مصرف سرانه از این مقدار هم بیشتر خواهد  جمیعت را هم در نظر

درصد افزایش یافت.  .52ها درآمد شرکت واقعی مالیات بربود. درهمین سال، مقدار 

درصد بود ولی به دلیلی که برای من روشن نیست،  0مقدار افزایش مالیات بر درآمد 

کلی، درآمدهای دولت از  طوردرصد کاهش یافت. به 7مالیات بر ثروت، نزدیک به 

، وقتی . معمولاًدرصد افزایش یافت 025های مستقیم، پس از احتساب تورم، مالیات

دهند، یا برای برقراری توازن در بودجه است و یا برای ها را افزایش میها مالیاتدولت

 گذاری دولتی. ولی درایران، ظاهرا، هیچ کدام مورد ندارد.های سرمایهتأمین مالی پروژه

میلیارد ریال مازاد  13221ی دولت ، براساس برآورد بانک مرکزی، بودجه.107در 

، اگرچه چند قلم از درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر شد، 1070ولی برای سال  داشت

نسبت میلیارد ریال کسری بودجه داشت. اگرچه به 051ولی با این وصف، دولت 

توجهی نیست، ولی پرسش این است که آیا دولت بر مقدار درآمدهای دولت رقم قابل

 ر این راستا گویاست.گذاری در اقتصاد افزوده است؟ جدول زیر دسرمایه

 1گذاری ثابت دولت به میلیارد ریالسرمایه

 شدهزداییمقدار تورم 1070 .107 

 1070در 

 123322 1322.. 112421 امور اجتماعی

 451327 24.020 412323 امور اقتصادی
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 (5شده )گزارش یک سرقت ازپیش طراحی 08 

درصد افزایش یافت، ولی مقدار  324در امور اقتصادی،  شدهزداییگذاری تورمسرمایه

دهد. توجه به اجزای آن درصد کاهش نشان می 13ری در امور اجتماعی گذاسرمایه

 بسیار آموزنده است. 

  1گذاری ثابت دولت به میلیارد ریالسرمایه

 شدهزداییمقدار تورم  1070 .107 

 1070ر د

 47721 27124 571 آموزش و پرورش

 .2.2 3322 23 فرهنگ و هنر

 00124 47121 44121 بهداشت

 3. 0123 4120 اعیرفاه اجتم

 - 3 1325 آموزش فنی

 .572. .0222 .432. آموزش عالی

    

 یشدهزداییغیر از آموزش عالی و فرهنگ و هنر، در دیگر موارد مقدار تورمبه

 شدت کاهش یافته است.به گذاری ثابت،سرمایه

 1242برابر با  1070مورد در  2های دولت به قیمت روز در این گذاریکل سرمایه

 11525.با رقم « های متفرقههزینه»یلیارد ریال بود ولی در همین جدول تحت عنوان م

که این  است یدرصد بیشتر است. گفتن 3.خوریم که از رقم بالا میلیارد ریال بر می

ی آن هیچ اطلاع های دولت است ولی دربارهگذاریدرصد از کل سرمایه 3.رقم معادل 

وشن نیست چه پیش آمده است که در طول یک سال دیگری نداریم. از آن گذشته، ر

 37رسیده است، یعنی،  1070در  11425.به  .107میلیارد ریال در  420.مقدارش از 

گذاری ثابت دولت در بهداشت، کنیم که سرمایهدر مقابل، مشاهده می ..برابر شد

تر کمدرصد  40درصد و  17درصد،  5.ترتیب، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی، به
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جا نیز، بررسی سیاست دولت اقتصادی. در این های دولت دراموراما از برنامهشده است. 

 بسیار جالب است.

 1گذاری ثابت دولت به میلیارد ریالمقدار سرمایه

مقدار  1070 .107 

زداییتورم

در  شده

1070 
 04221 41.21 47324 کشاورزی و منابع طبیعی

 .22.2 140 34121 منابع آبی

 04.21 .4372 00025 الكتریسته

 1.3 17321 11025 صنایع

 123..1 .17512 1.227 نفت

 .0322 54121 .1742 گاز

 113 15222 11323 معادن

 2324 1724 2420 تجارت

 .13112 140123 133721 ارتباطات

 525.. 0.121 1122 پست و تلگراف

 120 1020 . توریسم

گذاری ثابت در کنیم که سرمایهوخیزها، مشاهده میتدر این جا نیز گذشته از اف

گذاری دولت در کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آبی، الكتریسته کل سرمایه نفت و گاز، از

ین دو ها در اگذاریسوم از کل سرمایهو صنایع بیشتر است. به سخن دیگر، بیش از یک

هایی ی وعدهو با همه شود،ته میهایی که گفی داستانبخش اقتصاد است. یعنی، با همه

ید تداوم بلكه با ادامه داردنه فقط وابستگی اقتصاد ما به نفت،  یقضیه شود،که داده می

گذاری در سرمایه یشدهزداییکنیم که مقدار تورم. از سوی دیگر، مشاهده مییابد
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ته یافواقع کاهش ، به1070کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آبی، معادن و صنایع در 

های به صورت کاهش تولید در شاخه گذاریکمبود سرمایهناگفته روشن است که  است.

های کاهش تولید هم دمیدن در تنور شود و یكی از بازتابگر میمتعدد تولیدی جلوه

 از بولتن بانک مرکزی در این خصوص روشنگر است.  . جدول زیرفشارهای تورمی است

  1 0630=011تولیدی،  شاخص تولید در واحدهای بزرگ

 1073 1071 107. 

 31 1.21 3721 میوه و سزیجات کنسروی

 54 72 13221 ماهی کنسرو

 11 13725 1225 شوکلات

 7223 3122 3021 یه طیور و دامذاغ

 5320 70 3222 توتون

 1025 13320 13.23 منسوجات، البسه، چرم

 3321 .1332 13 کاغذ و مقوا

 2122 7.24 7.27 ذیمحصولات بهداشتی کاغ

 .522 7124 3120 محصولات پلاستیكی

 3420 3125 7.25 ابزارهای فلزی

 3120 13320 13322 م خانهازلو

 .72. 1221 12320 موتور وتوربین

 3520 13021 13121 ابزارهای الكتریكی

 5125 12227 12023 موتورسیكلت و دوچرخه

است، یعنی، مشاهده  1021اسبات باید یادآوری کنم که سال پایه برای این مح

تر بوده است. کم1021از تولید در  .107ها، تولید در کنیم که در تمام این رشتهمی

چنان در گیر تجاوزات نظامی عراق بود، ولی کشور هم 1021یاد داشته باشیم که در به

با  .107سال  ی، چند سالی است که جنگ خاتمه یافته است. حتی مقایسه.107در 

توان گفت که با افزایش چشمگیر بخش نیست. به این ترتیب، میهم رضایت 1071
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اد اقتص جمعیت در این فاصله، روشن است که علت اصلی و اساسی فشارهای تورمی در

نده متوقف نشود، فشارهای تورمی ادامه ایران، نزول تولید است و مادام که این روند کاه

 خواهد یافت.

 

 «اصلاحات»ی یران در دورهمختصری از اقتصاد ا
ر این قسمت اجازه بدهید با استفاده از آمارهای رسمی، توصیف مختصری به د

جمهوری آٌقای های زندگی اقتصادی ایران در طول ریاستدست بدهم از بعضی جنبه

ی فراتر رفته، از مقدار واقعی ام از ورای آمار کم خاتمی، با استفاده از این آمارها، کوشیده

اند، من با استفاده ها سخن بگویم. یعنی درمواردی که ارقام به قیمت روز آمدهدادهاین 

این ارقام را به دست بدهم تا تصویر  یشدهزداییاز ارقام رسمی کوشیدم، مقدار تورم

ی تری از تغییرات داشته باشیم. به باور من، نتایج به دست آمده، با همهبینانهواقع

تر یتر را بر ارقام قدیمام که ارقام تازهروال کار را بر این گذاشتهاند. سادگی بسی آموزنده

شود این که تنگناهای چه که از این بررسی مختصر مستفاد میآن ام.ارجح شمرده

 یچنان برای اجرای همان برنامهپردازان همچنان تداوم دارند ولی سیاستساختاری هم

 کوشند.می« دهیطرح سامان»ی المللی پول ولی این بار در لواصندوق بین

بانک مرکزی برای  یچیز به اشاره از مقدار تورم بگویم. گزارش سالیانهقبل از هر

 1.ارقام زیر را به دست داده است 1033

 هاشاخص قیمت

1072 1077 1073 1071 1033 

133 1/113 3/141 7/151 1/177 

درصد  33سال، نزدیک به  4ها در طول کنیم که قیمتتا به همین جا، مشاهده می 

بیشتر شده است و بدیهی است هرکس و یا گروهی که درآمدش در این مدت، حداقل 

 تری در اختیار دارد.به این میزان افزایش نیافته باشد، قدرت خرید کم

 بگیرید. عمرانی دولت را در نظر یبرای ارزیابی نقش دولت، بودجه
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 1ل(های عمرانی دولت )میلیارد ریاهزینه

 1021=133 1072به قیمت سال  به قیمت روز سال

1072 .347121 .347121 133 

1077 174.427 1475421 7. 

1073 .51.022 13.3123 31 

1071 .055123 1475.25 7. 

1033 .433722 10543 22 

کند های عمرانی توجه کافی نمیهمانند دولت قبلی دولت آقای خاتمی هم به برنامه

 ها هستیم.این سال دولت در یش بودجهو شاهد کاه

الاری سیعنی اگر مبنای کار را قدرت خرید بدهیم که در یک نظام اقتصادی سرمایه

ها کاهش یافته و در ی این سالهای عمرانی دولت در همهباید این چنین کرد، هزینه

انی ی عمربوده است. اگر تنها به بودجه 1072دوسوم مقدارش در سال  ، حدود1033

نصف میزانش در  حدود 1033اش در دولت در بخش صنایع توجه کنیم، میزان واقعی

 بوده است. 1072سال 

 گونهدیگر هم به اشاره سخن بگویم که به گمان من اهمیت دارد. همان یاز دو حوزه

ها ام یكی از مشكلات اساسی اقتصاد ایران، کسری مزمن تراز پرداختتر گفتهکه پیش

 انگیزد.و توجه لازم را بر نمی ماندی دلارهای نفتی پنهان میلاهکه در لاباست 

 هایدر جدول زیر براساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تراز پرداخت

 .ها به میلیون دلار است.ی دادههمه کنیم.ایران را مشاهده می
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 احمد سیف 23

های کسری تراز پرداخت صادرات غیر نفتی  واردات سال

 غیر نفتی ایران

1072 10200 .372 13757 

1077 10733 0310 13215 

1073 1117. 002. 3213 

1071 10137 0720 14.4 

1033 12..3 4..4 1.334 

  

میلیارد  5125ها نزدیک به سال کل کسری تراز پرداخت پنجبه عبارت دیگر، در این 

موقعی که دلارهای  . البته تااستمیلیارد  1320اش معادل شود که متوسط سالانهدلار می

گریزی شود ولی پرسشی که با مسئولیتنفتی هست این میزان کسری تأمین مالی می

که اگر دلارهای نفتی نباشد یا وقتی که این بوده است شود این به آن پرداخته نمی

 دلارها دیگر نباشد، چه باید کرد؟

نی اکارگران بخش ساختم یدوم هم تغییراتی است که در میزان مزد روزانه ینكته

به  1033تا  1072دانیم که میزان حداقل مزد درطول پیش آمده است. البته این را می

کارگران ساختمانی داستان  ولی در خصوص مزد 1درصد افزایش یافته است 2.مقدار 

 .به نظر طور دیگری است.

 1033 1071 1073 1077 1072 مزد روزانه

ماهربنای غیر  133 133 17 12 15 

اهرمکارگر غیر  133 14 31 37 32 

 32 37 31 14 133 مزد رنگرز

کار باماسفالت  331  1. 3. 31 72 

                                                      

 55همان ص 1 

ارقام تورم که  البته سههند بانک مرکزی این ارقام را به قیمت روز داده اسههت که من با 53همان، ص  .

 ام. را در این جدول به دست داده شدهزداییدر همین گزارش آمده است مقدار تورم



 (5شده )گزارش یک سرقت ازپیش طراحی 24 

 10 17 11 11 133 چاه کن

کارسیمان  331  17 1. 13 33 

کارموزاییک  331  15 34 35 37 

 31 13 .1 15 133 تعمیرات داخلی

 33 31 11 12 133 بخش ساختمان

  

انگیز قیمت شود با وجود افزایش حیرتیگونه که در این جدول مشاهده مهمان 

این موارد کاهش  یمسكن در تهران در این فاصله، مزد کارگران ساختمانی در همه

 یافته است. 

شود وجود مشكلات ساختاری در اقتصاد آنچه از این بررسی مختصرمشاهده می

تولید دهد. روند نزولی های مختلف نشان میایران است که خود را به شكل و صورت

 ییابندهنه افزایش -هاکه شواهدش را مشاهده کردیم و روند پایدار کسری تراز پرداخت

ان با پردازی نیستند که به خودی خود برطرف شوند. ضروری بود سیاستیهامقوله -آن

ها پردازی بزنند و اینتوجه به این تنگناهای ساختاری برای رفع آنها دست به سیاست

توجهی قرار گرفته است و البته که ها مورد بیاین سالی همهر هایی است که دمقوله

و از  اندتر شدهتر و عمیقتعجبی ندارد که از سویی این تنگناهای ساختاری گسترده

 مراتب دشوارتر شده است. سوی دیگر، رفع و تخفیف آنها به

چه در صفحات پیشین با اختصار بیان شد پرسش این است که چه شد که به با آن

 این ها درایران بری هم  و غم  دولتن مشكلات ساختاری توجه نشد ولی به عوض همهای

کنم در های اجماع واشنگتنی را در ایران اجرا کنند؟ سعی میقرار گرفت که برنامه

  بخش بعد به این مقوله بپردازم.

 


