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ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻓﮑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺗﻼف ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻠـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﺮداﺧـﺖ
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و در ﺻﺪر
آن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژی و ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ارزی ﻗﺮار دارد؛ اﺧﯿﺮا
و ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ دوﻟﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح و ﭘﺮ رﻧﮓ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎره ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪای
در ﮐﻨﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً و ﺑﺎ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ارزی ﺑﺮای واردات
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ آن ورود ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﯽ دوﻟﺖ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دادن ﮐﻮﭘﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮای
ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺧﯿﺮاً ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﺗﺄﺛﯿﺮ اوﻟﯿﻪ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻮک
ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ،ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ در
ﺑﺎزار ،ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد راﻧﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎراﻧﻪای در اﺧﺘﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دارد
وﺣﯿﺪ ﺷﻘﺎﻗﯽ ﺷﻬﺮی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺷﺮاﻓﯿﺖ و ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺮدرآﻣﺪ اﻧﺤﺮاف ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎم
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪای ﺳﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دارد .دوﻟﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود
 ۱,۰۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژی اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ
ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی

ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در ﻧﻈﺎم
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺗﺎ  ۱۰۰ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺼﺮف
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ،از  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻟﯿﺘﺮ  ۵۰درﺻﺪ
ﻣﻌﺎف و از  ۱۵۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻫﻢ  ۲۵درﺻﺪ ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﯿﻮهای ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ را ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
ﺷﻘﺎﻗﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ
ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺖ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی داﺧﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو از آب و اﻧﺮژی ارزان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ،اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ  ۱,۰۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﮐﺮد
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺪارﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎراﻧﻪ را
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪی وﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻮﭘﻦ ﻣﯽدﻫﺪ
ﺷﻘﺎﻗﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،اداﻣﻪ داد :در دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دادﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار
ﺑﻮد آن ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪی ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﯾﺎراﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮدم وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺳﻮق دﻫﯿﻢ.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮﭘﻦﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد
آزاد اﺷﺎره ﮐﺮد و آن را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ آن ﮐﺸﻮر
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش ﺳﻮق داده ﺷﻮد ﺗﺎ
اﻣﮑﺎن زﯾﺴﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در راﺳﺘﺎی ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و
داروﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده و ﻣﺼﻮب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ از
ﮐﻮﭘﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ
در ﺻﻮرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ در
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﺻﻒﻫﺎی ﮐﻮﭘﻨﯽ در دﻫﻪ
 ۶۰و  ۷۰ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

