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   ايران- علی کاظمی : فرستنده

 ٢٠١٧ جنوری ٠٣
  

 نده احال وخيم اقتصاد ايران؛ مردم فقيرتر شد
ھا،   اخير از جمله تحريمۀدھت و اتفاقات چند وضعيت معيشت مردم ايران اين روزھا خوب نيس :روزنامه جھان صنعت

ھای خارجی و بسياری داليل ديگر  گذاری  درصدی ساليان گذشته، اوضاع نامناسب فروش نفت، نبود سرمايه۴٠تورم 

ای رقم زده است که مردم ايران در حال حاضر در حال دست و پنجه نرم کردن با کمترين قدرت  شرايط را به گونه

ھای خارجی مردم  ی رسانده است که از نظر رسانهئستند و اوضاع کنونی کار را به جايات خود ھخريد در طول ح

 .اند  درصد فقيرتر شده٢٠ اخير ۀايران در يک دھ

تر به مسايلی از اين دست پرداخت زيرا رکود و ضعيف شدن قدرت خريد مردم کشور از نظر  بايد کمی با نگاه جدی

ی کاھش تقاضا در بازار و از رونق افتادن اکاھش قدرت خريد مردم به معن. يتی نيست کوچک و کم اھمۀاقتصادی نکت

شود و از طرف ديگر بايد اين نکته را ھم  ھای اقتصادی ريز و درشت خواھد بود که خود منجر به تشديد رکود می بنگاه

شود اما خود باعث نبود  قی میھا تل ل قيمتودر نظر داشت که کاھش تورم داخلی گرچه به عنوان ابزاری برای کنتر

 .زند شود که در نھايت به تشديد رکود دامن می رونق در جامعه می

ھا در مقابل شرايط بحرانی دولت  ل نسبی قيمتوگرچه طی سه سال اخير و با روی کار آمدن دولت يازدھم شاھد کنتر

رقمی را در حال حاضر  ور تورمی تک درصد رسانده بود، ھستيم و شرايط اقتصادی کش۴٠قبل که نرخ تورم را به 

ای تحليل کرد که نشان  بينانه در سطح جامعه به بررسی پرداخت و شرايط بازار را به گونه کند ولی بايد واقع تجربه می

 .دھد وضعيت معيشتی مردم چه تحولی داشته است

بينيم و شايد   شرايط آنھا را نمیاين در حالی است که با نگاھی به وضعيت معيشت خانوار تقويت قدرت خريد و بھبود

اما اگر . شد گير جامعه می ای بحرانی گريبان اگر ھمين سبد کاالی خانوار ھم وجود نداشت شرايط بد اقتصادی به گونه

چندان کمی ھم رسد و تعداد ن  آنھا به گوش نمیپای بحث بازاريان ھم بنشينيم خبری از رونق و بھبود شرايط اقتصادی

 .تر بوده است تر و اميدوارانه ند که اوضاع کسب و کار آنھا در دولت قبل نسبت به شرايط کنونی مناسبدار ابراز می

دھد و به اعداد و رقام اعالم شده بسی   درصدی می۴/٧افتد که دولت با افتخار خبر از رشد   اينھا در حالی اتفاق میۀھم

ر در طول دالثابت نگه داشتن نرخ .  را مثبت ارزيابی کردتوان عملکرد دولت روحانی در واقع روی کاغذ می. بالد می

ھمه … ھا و   درصدی، برداشته شدن تحريم۴/٧ ۀحيات دولت يازدھم، تک رقمی کردن تورم، رساندن اقتصاد به توسع

رد اما  قبولی به آن اعطا کۀتوان نمر  دولت تدبير و اميد میۀرسد و با نگاھی به کارنام و ھمه جالب و گيرا به نظر می
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ترين  چه بسا ثبات بازار ارز که يکی از مھم. توان از شرايط واقعی و موجود در بطن جامعه به سادگی گذر کرد نمی

. قيمت دسته جمعی ارز ھستيمھای دولت روحانی بوده است ھم به خطر افتاده و ھر روز شاھد نوسانات شديد  دستاورد

لت در شرايط امروز ايران اثر مشھودی از رونق و بھبود قدرت ھای اقتصادی دو ی باوجود تمام دستاوردئاز سو

تواند از ابراز اوضاع ناگوار  شود و در اين ميان حتی وزير اقتصاد ھم نمی معيشتی اقشار مختلف مردم ديده نمی

ت نفت  گفته بود که در گذشته در تحريم بوديم، قيمًنيا اخيرا در ھمين راستا طيب. اقتصادی در کشور خودداری کند

ھای ظالمانه  که با برداشتن تحريم ھای گذشته تمام تالش خود را کرد برای اين کاھش پيدا کرد و دولت در سال

يادمان   :وی در ادامه اعالم کرد. ل کند و در جھت ترميم اوضاع اقتصادی مردم برآيدوھای اقتصادی را کنتر شاخص

شد و چه مشکالتی برای فروش نفت داشتيم اما اکنون از وضعيت و  ھا کشور چگونه اداره می باشد که در زمان تحريم

 .معيشت مردم راضی نيستيم

تنھا نتوانسته اثر خود را بر وضع زندگی مردم  ھای مفيد دولت حاضر، نه ھای اقتصادی و دستاورد در واقع تمامی رشد

ھمين مطلب باعث شده است يکی از . تر از پيش ھم کرده است ا بھبود ببخشد بلکه اوضاع را وخيمبگذارد و شرايط ر

 .المللی ھم از شرايط کنونی ايران به عنوان وخيم ترين دوران حيات کشور نام ببرد ھای معتبر بين خبرگزاری

ر ال ارزش لایر در برابر دۀابقس در ھمين جھت خبرگزاری آسوشيتدپرس ضمن کاھش بی ر برصادراتالثير گرانی دأت

 .اند  درصد فقيرتر شده٢٠دھد که مردم ايران نسبت به گذشته  اين تحليل را ارائه می

ر سقوط کرد که کمترين ميزان ال تومان در برابر يک د۴١۶٠در اين گزارش آمده است که اين ھفته پول ملی ايران به 

تواند تا حدودی صادرات اين  الی که کاھش ارزش پول ايران میبر اساس اين گزارش در ح. در تاريخ اين کشور است

انداز مردم ھم  تر کند اما از سوی ديگر مفھوم اين افت ارزش اين است که پس کشور را در بازارھای جھانی جذاب

ی ايران ئ تهس ھألۀمريکا دونالد ترامپ با ماجمھور جديد  يسئکه ر  اينۀھا دربار در اين راستا نگرانی. شود ارزش می کم

 .ی را برای پول ملی اين کشور ايجاد کرده استئھا  برخورد خواھد کرد نيز نگرانیچگونه

ثير تأ کاھش ارزش پول ايران ًمطمئنا :کند و ساکن تھران است به آسوشيتدپرس گفت ی معرفی میئفردی که خود را بابا

کند و بسياری از   خارجی را ايران وارد می زندگی مردم خواھد داشت چرا که بسياری از کاالھایۀمنفی بر نحو

 .گذارد ثير روانی ھم بر مردم میأ تاله حتأمايحتاج مردم وارداتی است و اين مس

 تومان کاھش يافته ۴١۶٠ر به ال تومان در برابر يک د٩٢٠ سال ارزش پول ايران از ١٠اين گزارش حاکی است طی 

مريکا به ا اتفاق افتاد، زمانی که ٢٠١٢ کاھش ارزش در سال بخش زياد اين.  درصد افت ارزش است۴۵٠که حدود 

ھای نفتی را عليه اين   اروپا تحريمۀھای جھانی را از ھمکاری با ايران ممنوع کرد و اتحادي ی بانکئ خاطر مسايل ھسته

 .کشور اعمال کردند

د و ھای جھانی برداشته ش حريمھای جھان، بخشی از ت  ميان ايران و قدرت٢٠١۵ی در سال ئ  توافق ھستهۀدر پس ساي

.  خود را جبران کندۀھای گذشت ی توليد و فروش نفت خود را باال ببرد تا بتواند زيانئاين خود باعث شد ايران توانا

 .ر ارزش تجاری به دنبال داشته باشدالھا ميليارد د ی توانست دهئھای ھواپيما امضای توافق با شرکتھمچنين 

اکنون با سير صعودی   توافق ھمۀر به واسطال ارزش لایر در برابر دۀبا اين حال تقويت اولي دستکاری دولت در بازار

داليل زيادی برای :  اين گزارش آمده استۀدر ادام. ھای سختی مواجه کرده است مواجه شده و ايرانيان را با ضرر

ر در اين کشور تقويت ال اعالم شد دمريکااجمھور  از زمانی که ترامپ به عنوان رييس. کاھش ارزش لایر وجود دارد

ی با ايران را قبول ندارد ئ ھای تبليغاتی خود بارھا اعالم کرده که توافق ھسته از سوی ديگر ترامپ در کمپين شده است، 

ھمچنين دولت ايران طی .  اين توافق دامن زده استۀله به ابھام در آيندأو مذاکرات جديدی را آغاز خواھد کرد و اين مس
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دھد که از  اين کار را انجام می.  دولت را پوشش دھدۀکرد تا کسری بودج ھای گذشته بازار ارز را دستکاری می سال

اقدامی که در بازارھای جھانی معروف . تفاوت بين نرخ دولتی و نرخ بازار لایر بيشتری از فروش نفت به دست آورد

 .به آربيتراژ است

 

 

 


