ﭘﺎﺳـﺦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧـﺎن ﺑـﻪ ۴ﺳـﺆال
ﻣﺸﮑـــﻞ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر|آلاﺳـــﺤﺎق:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
»ﺳﯿﺎﺳـﺖ« اول ﺑـﻮده» ،اﻗﺘﺼـﺎد«
دوم؛ آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺰﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﺧﯿﺮاً ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ از
ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در اداﻣﻪ
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن  4ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای

ﺣﻞ

ﻣﺴﺎﺋﻞ

از

ﭼﻬﺎر ﺳﺆال اﺻﻠﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﭼﺮا ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟
ﭼﺮا ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﮏرﻗﻤﯽ ﺷﻮد اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﭼﺮا دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮدم
آﺛﺎر ﻣﻄﻠﻮب آن را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟
ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺼﺎرف دوﻟﺖ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﯾﺤﯿﯽ آلاﺳﺤﺎق اﻗﺘﺼﺎددان و رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﻔﺮادی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.

*ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ ﺗﻮازﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﻧﯿﺴﺖ/

ﻣﯿﺎن

روﯾﮑﺮدﻫﺎ

و

وی اﻓﺰود :وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺣﻮزه
اﻗﺘﺼﺎد ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﺸﻮر و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان و ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ
از اﻫﺪاف ﺧﻮد در اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آﯾﺎ در
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ را دارد؟

آلاﺳﺤﺎق ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ “وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ
را ﻣﻼک ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد” ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻮﯾﺖ و اﻫﺪاف ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ درﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی در
اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺒﻮده

و

ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﺳﯿﺎﺳﯽ

در

ﺻﺪر

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎ
ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﮑﻼت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻫﺮ دوره
اﻗﺘﺼﺎد اوﻟﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪم ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد آﺳﯿﺐﻫﺎی وارده را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺎن روﯾﮑﺮدﻫﺎ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ ﺗﻮازن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

ﻗﯿﻤﺖ دﻻر  ,اﻗﺘﺼﺎد ,

وی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﭼﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ
در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺻﻮﻻ ً ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﮔﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ و از آن ﻃﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻨﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ را
ﺗﺸﺪﯾﺪ و اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ و ﺣﺘﯽ اﻣﺴﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

*ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ /دوﻟﺖ از اﻋﺘﺒﺎر
ﭘﻮلﻫﺎی ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ

وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ً ﭼﺮا ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی
دارد ،اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را ﯾﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض ﻣﯽزﻧﺪ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را در ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺖ از اﻋﺘﺒﺎر
ﭘﻮﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه را ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻮارد دوﻟﺖ ﻣﺎ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼ ً ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻨﻮز وارد ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪاﻋﺘﺒﺎر آن ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد؟ در
رواﺑﻂ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺴﺎب ﻣﺮدم اﻋﺘﺒﺎر در ﺗﺨﺼﯿﺺ وامﻫﺎ

داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ اﺻﻼ ً ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ دﻻر  ,اﻗﺘﺼﺎد ,

*دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار دارد ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻏﻠﻂ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ

ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد وی ،اﮔﺮ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮد و دوﻟﺖ ﻣﺪام از
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﺳﺘﻘﺮاض ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎری ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﻫﺮ دوره ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از
ﺳﻮی رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر و وزرا ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﻏﻠﻂ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺄﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪام ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را در ﻫﺮ
دوره ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ وﻟﯽ دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار دارد ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻏﻠﻂ را
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد آن ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

*ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮر را درﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺎت ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻓﻊ
ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮرﻣﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ
ﺛﺒﺎت؛ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در ﻫﺮ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎر را در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺎت
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای آن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ،
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮر را در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺎت ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان
ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد در ﮐﺸﻮر
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﻼک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﻣﯿﺎن اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻀﺎد روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ
روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻘﻄﻌﯽ دﯾﮕﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎم اﺟﺮا
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

آلاﺳﺤﺎق در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎم
ارزی ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮرم ،روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﻪرو ﺑﺎﺷﺪ .در
زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺬف ارز  4200ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﻪﺳﺮ ﺑﺒﺮد ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺪﺗﺮ از
ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ اﺻﺮار ﺑﻪ اﺟﺮای آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﻗﯿﻤﺖ دﻻر  ,اﻗﺘﺼﺎد ,

*دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺧﻮد را از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ

وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ “ﭼﺮا  80درﺻﺪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری آن اﺳﺖ؟” ﮔﻔﺖ :وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖداری
ﮐﻨﺪ 50 .درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪام در ﺣﺎل زﯾﺎندادن ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﭘﻮل ﻣﺮدم را ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای
ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ
ﺑﭙﺮدازد ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ،ﻧﻈﺎرت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻣﻮرات ﻏﯿﺮﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا دوﻟﺖ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارد
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دارد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدرو ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ ﺻﺮف ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻧﯿﺰ
درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی اوﻟﻮﯾﺖ
دارد.

آلاﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ :اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ اﺳﺖ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ اﺻﻼ ً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻼک ﻣﺬاﮐﺮات آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارد،
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

*ﻧﻘﺶ ﺟﺮﯾﺎن ذیﻧﻔﻌﺎن در اﻧﺼﺮاف از اﻫﺪاف ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ

وی در ﺧﺼﻮص ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﯾﺎراﻧﻪ
ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :اﮔﺮ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻫﺪفﮔﺬاریﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ
آن را در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﻊ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳـﺖ .اﻣـﺮوز ﯾﺎراﻧﻪﻫـﺎ ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺟﯿـﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻧـﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ذیﻧﻔﻊ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ
در ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﻮد .ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ و
ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ارز 4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ آن ﻃﺮف ﻗﻀﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﯾﺪی ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در
ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ

راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﺴﺎد
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ.

آلاﺳﺤﺎق در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖدار ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﯿﻢ .زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر اﻣﺮوز دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺘﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺸﻮر را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در دو ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﻪ
دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﻠﻂ دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در دو ﺳﺎل
ﺑﻌـﺪی ﺑﻪدﻧﺒـﺎل اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻣﺎﻧـﺪن در دور ﺑﻌـﺪ
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺴﮑ ّﻨﯽ
اﺻﻼ ً ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻣﯿﺰان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎنده ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم را ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﻣﺮوز ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ دوﻟﺖ
ﺑﻪﺟﺎی آن ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺻﺮف آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﻏﯿﺮﺿﺮور
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در روﯾﮑﺮد درآﻣﺪی دوﻟﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺻﺮف ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮﺿﺮور ﺷﻮد اﻣﺮوز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
دوﻟﺖ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﭘﻮل ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﺮف ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی زﯾﺎنده ﺑﺸﻮد؟!

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم+/

