ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
داده ﺷﻮد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و
راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻗﺪر ﯾﺎراﻧﻪ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن
ﯾﺎراﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﺑﺖ آن ﻋﺪدی در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﺷﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺮق در
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاریاش ﯾﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ در
ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ  ۳۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ و دوﻟـﺖ آن را  ۱۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻔﺮوﺷـﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در دوﻟﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﻧﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ
ﻧﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻫﻢ در ﺣﻮزه اﻧﺮژی اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ
ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در اﻗﺘﺼﺎد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖ ،واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻫﺮ ﺟﺎ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در
ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن در اﻗﺘﺼﺎد
دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﻼ ً ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد را از
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻧﻤﺮه را از
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ داﻧﺸﺠﻮی ﺧﻮب و ﺑﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﮑﺎن روﯾﮑﺮد

ﮐﻼن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﻧﻈﺎم ﻧﺨﺒﻪ ﭘﺮوری و ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان
اﻓﺮاد دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﺷﻮد .روﯾﮑﺮد ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺮه
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد و دﭼﺎر
ﺗﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :راﻫﮑﺎر ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﺮﺧﯽ
ﺟﺎﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ دارد اﻣﺎ
راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻗﺪر آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

