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براس��اس نظریه های اقتص��ادی و مدیری��ت اقتصاد در 
جه��ان، زمانی به ی��ک کاال، ارز و حتی یک ن��رخ وام، یارانه 
داده می شود که هدفی بلندمدت و استراتژیک مدنظر دولت 
باش��د. به طور مثال، زمانی ک��ه می خواهند تکنولوژی های 
خاص مثل هوش مصنوعی یا اس��تارت آپ ها را در کش��ور 
رونق دهند، دولت با یکسری اس��تراتژی های بلندمدت به 
آنها به گون��ه ای یارانه می دهد که مخاط��رات بازیگران آن 
حوزه پوش��ش داده ش��ود. این یارانه ها می تواند در اشکال 

گوناگون مانند وام هایی با نرخ یا ارز ترجیحی باشد.
این اقدام از این جهت انجام می ش��ود که آن حوزه رش��د، 
توس��عه و ثبات عملیاتی پیدا کن��د. در نهایت زمانی که به 
نتایج موردنظر رس��یدند، این یارانه برداش��ته می شود. در 
واقع سیاس��ت های یاران��ه و ارائه نرخ ه��ای ترجیحی قرار 
نیس��ت تا همیش��ه ادامه پیدا کند و فق��ط نوعی دوپینگ 
در ی��ک بخش اقتصاد ب��رای یک بازه معین اس��ت. در این 
سیاست گذاری امکان این وجود دارد که فساد اقتصادی نیز 
رخ دهد و کس��انی که دریافت کنندگان یارانه ها هس��تند از 
ای��ن ارز ترجیحی به طور کاذب و صوری برای منافع دیگری 

استفاده کنند.
در کشور ما به یکسری خدمات و کاالهای استراتژیک ارز 
ترجیحی داد ش��ده است. به هر حال، برخی داروهای خاص 
نیاز به واردات دارند و در حوزه سالمت باید یکسری خدمات 
اس��تراتژیک ویژه داده ش��ود. به همین دلیل، ارز ترجیحی 
ب��رای آنها تخصیص پیدا می کند. اما این یارانه قرار نیس��ت 
همیش��ه ادامه پیدا کن��د. درباره برخی کااله��ا که به طور 
ویژه ای استراتژیک هستند، تخصیص ارز ترجیحی منطقی 
اس��ت. اما با روندی که تا امروز بوده و ارزهای ترجیحی را به 
حوزه های گوناگون برده ایم، فساد و رانت پاشی ایجادشده، 
چراک��ه ارزها را ب��ا نرخ های پایی��ن گرفته و در ب��ازار آزاد 
فروخته ان��د. در صورت��ی که این ارز باید در راس��تای رونق 

و توسعه اقتصاد که از ابتدا مدنظر دولت بود، خرج می شد.
حتی کس��انی که ارز ترجیحی گرفتند و تخلفی نداشتند 
بعد از این همه س��ال باید رشد و توسعه ای پیدا کرده باشند. 
ای��ن ارز ترجیحی تفاوت نرخی اس��ت که دولت پوش��ش 
می دهد و از بودجه دولت نیز تامین می ش��ود و به نوعی اگر 
این ارز ترجیحی نباشد، بودجه دولت هزینه کمتری خواهد 
داشت. کس��ری بودجه نیز یک عامل ایجاد تورم است. پس 
می ش��ود نتیجه گیری ک��رد ارز ترجیحی باع��ث باال رفتن 
هزینه دولت می ش��ود. به هر ح��ال، این تامین هزینه و ارائه 
یارانه به دلیل منافع اس��تراتژیک برای یک دوره کوتاه مدت 
پذیرفت��ه می ش��ود. زمانی که ای��ن هزینه انجام می ش��ود، 
فرض بر این اس��ت که آن حوزه مدنظر رش��د و توسعه الزم 
و درآمدزایی بیش��تری پی��دا می کن��د و در نتیجه از محل 
آن درآمد اضافه، دول��ت مالیات خواهد گرفت. تئوری های 
اقتص��ادی این گونه به ارزهای ترجیح��ی نگاه می کند. این 
رویکرد از نظر س��رمایه گذاری قابل قبول است اما متاسفانه 
در کش��ور بیشتر این ارزهای ترجیحی در راستای کارهایی 
صرف شده که به نفع مملکت نبوده است. برای همین حذف 
ارز ترجیحی را اقدامی کامال درس��ت می دانم، چراکه دیگر 
جایی برای ادامه پیدا کردن ندارد، مگر اینکه دولت در موارد 
خاص آن هم به صورت محدود و کنترل ش��ده، این یارانه را 

در اختیار بگذارد.
یکی از دالیل ایجاد انتظارات تورمی به چگونگی بس��تن 
بودجه برمی گ��ردد. برخی افراد می گویند حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی می تواند تورم را در آینده باال ببرد و انتظارات تورمی 
را در آن حوزه ه��ا بیش��تر کند و بر قیمت ه��ا تاثیر بگذارد. 
برای همین، عوامل گوناگونی می توانند با یکدیگر تاثیرگذار 

باشند و انتظارات تورمی را باال ببرند یا حتی خنثی کنند.
ح��ذف ارز ترجیحی به هر صورت، انتظارات تورمی را باال 
می برد ام��ا انتظارات تورمی هم باید مدیریت ش��ود. با این 
اقدام، قطع به یقین کس��ری بودجه کشور و به تبع آن تورم 
کاه��ش پیدا می کند. در واق��ع در کوتاه مدت اثرات تورمی 
در اثر انتظارات تورمی ایجاد می ش��ود ام��ا در میان مدت و 

بلندمدت اثرات مثبتی به جا خواهد گذاشت.
  مجموع��ه ای از انتظارات تورم��ی در حوزه های گوناگون 
می تواند در فضای کس��ب وکار انتظار تورمی ایجاد کند. این 
مس��ئله مهمی است و باید مدیریت شود. اما در گام نخست 
این خود تورم اس��ت که باید کنترل ش��ود، چراکه پایه همه 
این مس��ائل است. مهار تورم نیز از طریق کاهش هزینه های 
دولت، از بین بردن کس��ری بودجه، برون سپاری شرکت ها 
در بخش خصوصی و آوردن س��رمایه گذار خصوصی باعث 
کاهش و از بین بردن تورم می ش��ود. به نظر می رسد دولت 
س��عی خود را می کند اما اینکه چقدر موفق خواهد ش��د یا 

خیر، باید منتظر بود و دید.
دولت بسیار بزرگ شده و شرکت های زیادی به آن وابسته 
هستند و از بین بردن این وابستگی کار بسیار سختی است. 
اگر دولت وقت بتواند تورم را طی دو س��ال به زیر ۲۰ درصد 
برس��اند واقعا الیق جایزه نوبل است. اما چنین نتیجه ای به 
قول خود رئیس جمهوری کار جهادی و انقالبی می خواهد. 
ت��ورم یکی از بزرگ ترین معضالت کش��ور اس��ت که هنوز 
هی��چ دولتی نتوانس��ته آن را حل کند. بس��یاری از نهادها 
و ش��رکت های وابس��ته به دولت که از بودجه دولت ارتزاق 
می کنن��د و باعث این کس��ری بودجه ش��ده اند، باید برای 
برون س��پاری کمربندها را س��فت کنند. اگر چنین اقدامی 

انجام  نشود، معضل تورم همچنان باقی می ماند.

افزایش 
انتظارات تورمی 
با حذف ارز ترجیحی

شاهین شایان آرانی
کارشناس مسائل مالی

الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد ی

اقتصاد ایران چندین س��ال رش��د منفی داش��ته و در جبران این رشد 
منفی، رشد ۸ درصدی بعید و دور از دسترس نیست. اما مسئله اساسی 
این اس��ت که عدد مورد نظر برای رش��د اقتصادی با س��رمایه گذاری در 
بخ��ش دولت��ی و خصوصی حاصل می ش��ود. جای تامل در رش��د ۸ درصد 

اینجاست که دولت با چه مدل اقتصادسنجی به این عدد رسیده است؟

براس��اس اع��داد و ارق��ام الیحه بودجه ۱۴۰۱، اس��تان بوش��هر، 
خوزس��تان و ای��الم به ترتیب ب��ا رش��د ۱۰.۲ ، ۱۰ و ۹.۶ درصدی 

بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم نخستین بودجه خود را با محوریت 
رش��د اقتصادی و کنترل تورم در بیست ویکم آذرماه تقدیم مجلس 

کرد.
براس��اس الیحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور 
در س��ال آینده بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که 
از ای��ن رقم ۲ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه ش��رکت های 

دولتی و هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
همچنی��ن منابع عمومی افزون بر هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان 
و درآمد اختصاص��ی وزارتخانه ها، ۱۳۳ ه��زار میلیارد تومان لحاظ 

شده است.
 میرکاظمی درباره ش��رایط کش��ور گفته اس��ت: باوجود پرداخت 
یارانه های مس��تقیم و غیرمس��تقیم هدف اصلی که بهبود وضعیت 
اقش��ار کم درآم��د ب��وده، محقق نش��ده همچنان که در س��ال های 
گذش��ته ضری��ب جینی به عنوان یک��ی از ش��اخص های مهمی که 
 فاصل��ه طبقات��ی را توصیف می کن��د، از مرز ۴۰ واح��د عبور کرده 

است.
بر این اساس، استان بوشهر با رشد ۱۰.۲ درصدی در صدر و بعد 
از آن اس��تان های خوزستان با رشد ۱۰ درصدی و ایالم با رشد ۹.۶ 
درصدی قرار گرفته اس��ت. همچنین، رش��د اقتصادی استان تهران 

۷.۱ درصد هدف گذاری شده است.
کمترین میزان رش��د هدف گذاری ش��ده نیز مربوط به استان های 
هرمزگان و لرس��تان اس��ت که البته در صورت برنامه ریزی دقیق و 
جذب منابع از سوی مقامات استانی، ظرفیت رسیدن به هدف رشد 

۸ درصدی در این استان ها نیز فراهم است.

سهم
 هر استان در رشد 
اقتصادی ۱4۰۱

آلب��رت بغزی��ان، اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه 
ته��ران در گفت وگ��و با  اظهارک��رد: اقتصاد 
ایران چندین س��ال رش��د منفی داشته است و در 
جبران این رشد منفی، رشد ۸ درصدی بعید و دور 
از دس��ترس نیس��ت. در این میان، مسئله اساسی 
این اس��ت که عدد مدنظر برای رش��د اقتصادی با 
سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی حاصل 

می شود. 
حال س��وال این اس��ت ک��ه دولت ب��ا چه مدل 

اقتصادسنجی به این عدد ۸ درصد رسیده است.
وی اف��زود: نمی توان از طریق بودجه این رش��د 
اقتصادی را ایج��اد کرد. بودج��ه یک پنجم برنامه 
پنج ساله است. آیا این بودجه در راستای آن برنامه 
نوش��ته شده اس��ت؟  آیا در برنامه پنج ساله موجود 
تحری��م، تورم ۵۰ درص��دی و ارز ۳۰ تومانی دیده 
ش��ده اس��ت؟ اگر دیده نش��ده پس باید آن برنامه 
پنج ساله را کنار گذاشت و از اول برنامه ریزی کرد.

بغزی��ان بی��ان کرد: بودج��ه نه می توان��د برنامه 
بلندمدت باشد و نه رشد اقتصادی را تضمین کند. 
فعالیت هایی که امس��ال انجام می ش��ود، برای این 

است که در سال های بعد نتیجه دهد. 
همین ط��ور نتیج��ه ام��روز را بای��د در ادام��ه 
فعالیت هایی دید که در س��ال های گذش��ته انجام 
ش��ده اس��ت. باید امیدوار بود اگ��ر برنامه هایی در 
سال های قبل عملیاتی شده در سال ۱۴۰۱ نتیجه 

دهد. 
این اس��ت که برای اظهارنظر درباره برنامه دولت 
برای دس��تیابی به رش��د اقتصادی ۸ درصدی باید 

مدل اقتصادسنجی پشت سر آن را دید.

وی اضافه کرد: با یک حس��اب سرانگش��تی هم 
می توان گف��ت مثال اگر برای میزان مش��خصی از 
رش��د اقتصادی نیاز به ۵ میلیارد دالر درآمد نفتی 
اس��ت، رش��د ۸ درصدی به چه مقدار درآمد نفتی 
نی��از دارد؟ در این صورت، اگ��ر این درآمد محقق 

شود، رشد اقتصادی مدنظر هم محقق می شود. 
هی��چ تضمین��ی برای رش��د اقتصادی نیس��ت، 
مگر اینکه ش��اهد رش��د اقتصادی در بخش نفتی 
و مالیاتی باش��یم. در نهایت ادعای رشد اقتصادی 

مدنظر دولت را نه می توان رد کرد و نه قبول.
این کارش��ناس اقتصاد گفت: قسمتی از بودجه، 
ارزی و قس��متی دیگر، ریالی اس��ت. رش��د بخش 
ریالی باعث رش��د اقتصاد نمی شود. منابع خارجی 
مانند صادرات نفتی یا غیرنفتی باید جذب اقتصاد 

کشور و سرمایه گذاری شود.
 س��رمایه گذاری نی��ز از طری��ق ظرفیت س��ازی 
ایجاد اش��تغال و درآمد می کند؛ بنابراین اگر دولت 
می خواه��د در چرخه داخلی اقتصاد خود ۸ درصد 
رش��د ایجاد کند، باید به مصارف بخش خصوصی 
متکی باش��د. ای��ن امر با تورم موج��ود امکان پذیر 

نیست.
بغزیان اظهارکرد: اینکه تورم در بودجه تا چقدر 

دیده شده، قابل بررسی است. 
اگ��ر در بودج��ه ن��رخ تورم های ب��اال پیش بینی 
می ش��ود، نتیجتا رش��د اقتصادی مخدوش خواهد 
بود. بودجه باید براس��اس تحریم نوش��ته شود اما 
بای��د در نظر داش��ت تحریم چه قس��متی از توان 

تولید کشور را ضعیف کرده است. 
س��وال ای��ن اس��ت ک��ه آی��ا در ی��ک س��ال 

می ش��ود به چنی��ن اهداف��ی رس��ید؟ امیدواریم 
نش��ان را  ای��ن  بودج��ه  ام��ا  باش��د   این گون��ه 

 نمی دهد.
ای��ن اقتص��اددان ب��ا اش��اره ب��ه صحبت ه��ای 
رئیس جمه��وری درب��اره رش��د اقتص��اد از طریق 
به��ره وری ۳.۵ درص��دی، گفت: به��ره وری عوامل 
توانمندس��ازی  برنامه ه��ای  یکس��ری  در  تولی��د 
انجام پذیر اس��ت اما در الیح��ه بودجه ۱۴۰۱ عزم 

جدی برای این امر وجود ندارد.
بغزی��ان عن��وان ک��رد: برنامه دولت و س��ازمان 
برنامه وبودجه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به 
شفافیت و پاسخگویی دارد. باید دید این برنامه را چه 
کس��ی پایش می کند؟ اگر سازمان برنامه گام به گام 
 این بودجه را پیاده کند، پاسخگوی آن هم خواهد
 بود؟  اگر رش��د اقتصادی حاصل نشد و تورم باالتر 
رف��ت و به به��ره وری نرس��یدیم، س��ازمان برنامه 
مسئولیت خود را به عنوان کسی که باید بازخواست 

شود، می پذیرد؟
وی با اش��اره به اینک��ه در اقتصاد ایران ۴ بخش 
اقتصادی نفت، خدمات، صنعت و کشاورزی وجود 
دارد، گف��ت: تمام این بخش ها باید رش��د کنند تا 
رشد اقتصادی ۸ درصدی حاصل شود. با این حال، 

سهم هر کدام مشخص نیست. 
شاید بخش کشاورزی بتواند سریع تر رشد کند، 
چراکه دوره کشت دارد و می شود روی آن حساب 
کرد. تنگناهای بخش صنعت می تواند برطرف شود 

و سریع تر به ظرفیت کامل برسد.
 در بخش نفت می توان پتروشیمی و پاالیشگاه ها 
را تقوی��ت ک��رد؛ بنابراین این رش��د مدنظر دولت 

امکان پذیر اس��ت، چراکه کارخانه های کش��ور در 
 چند سال گذش��ته به اندازه کافی زیر ظرفیت کار 

کرده اند.
وی افزود: کارخانه ها نیاز به رس��یدن به ظرفیت 
کامل مواد اولیه و لوازم یدکی دارند و به هر دلیلی 
که در چند سال گذش��ته تولید آنها کم شده باید 

جبران شود. 
آی��ا در این زمینه قرار اس��ت بودج��ه تنگناهای 
تولی��دی را برط��رف و فضای کس��ب وکار را برای 
تس��ریع در اخذ مجوز تسهیل کند؟ آیا قوه قضاییه 
درباره کارخانه هایی که تعطیل شده، اقدامات الزم 
را برای از س��رگیری تولید انج��ام خواهد داد؟  این 
س��وال هایی است که پاس��خ آنها در بودجه نیست. 
بودج��ه ادعای��ی اس��ت که دول��ت براس��اس آن 
 می گوید در یک س��ال این اقدامات را انجام خواهد

 داد.
رش��د اقتص��اد با وجود ت��ورم و ن��رخ ارز مختل 
می شود. درحال حاضر نه برنامه ای براساس نرخ ارز 
نوش��ته شده و نه آینده امیدوارکننده ای برای تورم 
وجود دارد. اگر تورم و نرخ ارز مهار نشود، پایه های 
بودجه لغزان خواهد بود؛ بنابراین بانک مرکزی باید 
مدیریت خود را به گونه ای سازمان دهد که نرخ ارز 

بیش از این افزایش پیدا نکند.  
همچنین تورم باید به کمتر از ۱۰ درصد برسد تا 
بتواند رشد اقتصادی را محقق کند. اگر سیاست های 
طرف عرضه، یعنی رش��د ب��ا ارزانی و تولید تقویت 
نش��ود و به تقاضا تکیه کنیم، ش��اهد افزایش تورم 
 خواهی��م بود و ت��ورم خ��ود باعث رک��ود خواهد

 شد.

رشد اقتصادی ۸ درصدی ممکن است

پیمان مولوی، کارش��ناس اقتص��اد در گفت وگو با 
 اظهارکرد: درباره دستیابی به رشد اقتصادی 
نخستین عامل سرمایه گذاری حداقل ۱۰ میلیاردی 
 دالری در پروژه ه��ای عمران��ی به ط��ور مس��تقیم

 است. 
دوم اینکه باید در گام نخس��ت ع��دد تورم به زیر 
۲۵ درصد کاهش یابد و حفظ ش��ود و پس از آن به 
زیر ۱۰ درصد برس��د. عامل سوم نیز تسهیل فضای 
کسب وکار و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری حاکم 
بر اقتصاد اس��ت. هیچ ک��دام از این عوام��ل، جدا از 

تحریم ها قابل بررسی نیست.
 تحریم ها عامل بس��یار تاثیرگذار و مهمی در این 
زمینه است و نقش تعیین کننده ای در تحقق هر یک 
از آنها دارد.  وی بیان کرد: اگر در سال ۱۴۰۱ خروج 
۱۰ میلیارد دالری سرمایه مثل سال های قبل نداشته 
باشیم و به جای آن ۱۰ میلیارد سرمایه گذاری شود، 
می توان به رشد اقتصادی امیدوار بود.  اعداد و ارقام 

را زمان مش��خص می کند اما از اس��اس باید در نظر 
داش��ت که با تورم باال این رشد اقتصادی امکان پذیر 
نخواه��د بود. ای��ن کارش��ناس اقتص��اد اظهارکرد: 
ت��ورم باالی ۲۰ درص��د، پیش بینی پذی��ری اقتصاد 
 را ب��رای فعاالن س��رمایه گذاری و م��ردم مخدوش 

می کند. 
همچنی��ن س��رمایه گذاری های بلندمدتی که در 
زیرس��اخت ها و حوزه هایی که باعث رشد اقتصادی 
می ش��ود به بازارها منتقل می ش��ود. در کشورهایی 
ک��ه به طور مس��تمر رش��د اقتصادی دارن��د، امکان 
 دس��تیابی به رش��د ۸ درص��دی و تورم ب��اال وجود

 ندارد.
مول��وی گف��ت: الیحه بودج��ه تا اینجای��ی که به 
مجلس ارائه ش��ده ت��ورم زا نبوده و انقباضی اس��ت. 
البت��ه همین بودج��ه انقباضی ممکن اس��ت پس از 
مدتی به خاطر عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت 
نیازمند اس��تقراض ش��ود و در آنجا باز شاهد شیب 

فزاینده تورم باشیم. این اقتصاددان عنوان کرد: نرخ 
ارز در ایران می توان��د روند معقول خود را طی کند 
با این ش��رط که ذی نفعان اج��ازه دهند ارز ۴۲۰۰ 
 تومان��ی ح��ذف و ن��رخ ری��ال در براب��ر دالر واقعی

 ش��ود. اگر ه��م ارزش ریال می خواه��د بهبود پیدا 
کند ن��ه با ورود دول��ت در این حوزه، بلک��ه باید با 
 افزای��ش قدرت خرید و رش��د اقتص��ادی این اتفاق

 بیفتد.

رشد اقتصادی با تورم زیر ۲۰ درصد

رئیس جمهوری در س�ند تحول مالی دولت که به مجلس تقدیم کرد، اهداف 
س�ه گانه ثبات اقتصادی، تضمین رش�د اقتصادی 8 درص�دی و توزیع عادالنه 
ظرفیت ها و امکانات در کش�ور را از جمله برنامه های بودجه س�ال آینده اعالم 
کرد. رئیس دولت رس�یدن به رشد اقتصادی را از طریق رشد بهره وری به 3.5 
درصد و افزایش 4.5 درصدی س�رمایه گذاری ها میس�ر دانست و هدف دوم در 
بودجه تقدیمی را تضمین رشد اقتصادی عنوان کرد. میرکاظمی، رئیس سازمان 
برنامه وبودجه اظهار کرده شاخص های رشد در بخش های گوناگون که حدود 40 
زیرس�اخت مانند صنعت، معدن، تجارت و کش�اورزی هستند، محاسبه شده و 
این کار تا س�طح شهرستان پیش رفته است. میرکاظمی همچنین گفته که در 
مرحل�ه بعد برای این رش�د 8 درصدی که در بودجه 1401 هدف گذاری ش�ده، 
منابع موردنیاز مش�خص می ش�ود اینکه چه میزان را دول�ت تامین کند و چه 
می�زان از س�رمایه گذاری بخش خصوصی حاصل ش�ود. وی همچنین گفته که 
بودجه سال آینده با فرض ادامه تحریم ها تدوین شده است. این در حالی است 
که تحریم ه�ای اقتصادی صادرات نفت را به عنوان منبع مهم درآمدی کش�ور 
کاهش داده اس�ت. این کاهش درآمدی باعث ش�ده تامین کسری بودجه منجر 
به تورم افسارگس�یخته ش�ود. با پیش فرض این مسئله که یکی از موانع اصلی 
رش�د اقتصادی تورم اس�ت، رش�د اقتصادی مدنظر دولت در بودجه ابهامات و 

سوال های بسیاری مطرح کرده است. 

سخن پایانی
در مجموع باید در نظر داشت دولت براساس چه 
مدل اقتصادسنجی به عدد ۸ درصد رشد اقتصادی 
در بودج��ه س��ال ۱۴۰۱ رس��یده ام��ا ی��ک نظر 
کارشناسی می گوید چنین رشدی در صورت محقق 
 شدن سرمایه گذاری دولتی و خصوصی امکان پذیر

 است.
 گرچه برنامه های رشد اقتصادی بلندمدت است 
و بودج��ه نه می تواند برنامه ای بلندمدت باش��د و 
نه قابلیت تضمین رش��د اقتصادی را دارد. در این 
میان، نقش ت��ورم و نرخ ارز بس��یار تعیین کننده 

است. نظر کارشناسی دیگر رشد اقتصادی مدنظر 
دولت را وابس��ته به ۳ عامل می داند، به گونه ای که 
س��رمایه گذاری حداقل ۱۰ میلی��اردی دالری در 
پروژه های عمرانی به طور مس��تقیم انجام شود، در 
گام نخست عدد تورم به کمتر از ۲۵ درصد کاهش 
یابد و حفظ ش��ود و پ��س از آن به زیر ۱۰ درصد 
برس��د و در آخر نیز تس��هیل فضای کسب وکار و 
فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری حاکم بر اقتصاد 
انجام شود. طبیعتا چنین برنامه ای در بودجه نیاز 

به شفافیت و پاسخگویی دارد. 


