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ﺳﺎزوﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰در ﻧﺎن ،روﻏﻦ و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻮﭘﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﻧﺎن
ﺳﺎزوﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰در ﻧﺎن ،روﻏﻦ و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آزادﺳﺎزی ارز  ۴۲۰۰ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ او ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ از
ﻧﺮماﻓﺰاری روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺲ از آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد از
ﻣﯿﺰان ﯾﺎراﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﺎن از
ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ،رﺳﯿﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ذﯾﻞ آن ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻬﻤﯿﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺎن و ﻣﯿﺰان وارﯾﺰ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﯿﺰان ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﮐﺎرت
اﻋﺘﺒﺎری اﻓﺮاد اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﺮگ ﺧﺮﯾﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد اﻃﻼع ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻧﺎن ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر از ﮐﺎرت
ﯾﺎراﻧﻪاش ﮐﺴﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﭼﻘﺪر در ﮐﺎرت ﯾﺎراﻧﻪاش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎرژ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آزادﺳﺎزی
رﺋﯿﺲ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۴ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺮدم ﺧﺒﺮداده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آزادﺳﺎزی ،ﮐﺎرت
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آزادﺳﺎزی زﻣﺎﻧﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﮐﺎرت ﯾﺎراﻧﻪ
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ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟـﺪﯾﻨﯽ ﭘﯿـﺶﺗﺮ ﺑـﻪ »دﻧﯿـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد« اﻋﻼم ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﮔـﺮ دوﻟـﺖ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آزادﺳﺎزی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﺟﺮای آزادﺳﺎزی ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪی
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻓﺮاد ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﯾﺮوز ﺑﻪ
»دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد« ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
آزادﺳﺎزی ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻻن اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز زﻣﺎن آزادﺳﺎزی ارز  ۴۲۰۰در ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎرژ ﺷﺪه در ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ و در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار دارد زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ ﺗﻮرم داﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ زد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وارﯾﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺮدم ،ﯾﺎراﻧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﮐﺴﺐوﮐﺎر وارﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آزادﺳﺎزی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز دوﻟﺖ زﻣﺎن آزادﺳﺎزی اﻗﻼم ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ دﯾﺮوز ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آزادﺳﺎزی اﯾﻦ اﻗﻼم ﺑﻪ »دﻧﯿﺎی
اﻗﺘﺼﺎد« ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻘﺪر آزادﺳﺎزی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آزادﺳﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﯾﺎراﻧﻪ روﻏﻦ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :آزادﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﯾﮑﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﯿﻦ اﻗﻼم ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﻗﺮار اﺳﺖ روﻏﻦ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آزاد ﺷﻮد .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واردات روﻏﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﯿﻤﺘﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ارز آزاد ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪای را ﺑﺮای
ﻣﺮدم در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ وارد ﻣﯽﺷﺪ و اﻻن ﺑﺎ ارز
 etsوارد ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرت ﯾﺎراﻧﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎرژ ﺷﺪ ،ارز  ۴۲۰۰روﻏﻦ و
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ایﺗﯽاس ،روﻏﻦ را وارد
ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واردات روﻏﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،آزادﺳﺎزی روﻏﻦ و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮت ﺳﺮاﺳﺮی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﺪاد ﯾﺎراﻧﻪﺑﮕﯿﺮان
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﺣﺪودا  ۲۰ﺗﺎ  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎراﻧﻪﺑﮕﯿﺮ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ۶۰ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﯾﺎراﻧﻪﺑﮕﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۷۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮان ﮐﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ از اﺗﺒﺎع

ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۶۰ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد  و ﺣﺪودا دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ
اﻣﺴﺎل در ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ۲۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﻣﻌﺎدل ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﻣﺮدم ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎراﻧﻪ دارو ،ﮔﻨﺪم و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮه ﺛﺒﺖﻧﺎم ﯾﺎراﻧﻪﺑﮕﯿﺮان ﺟﺪﯾﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر  18 :اردﯾﺒﻬﺸﺖ 12:10 1401

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای آزادﺳﺎزی ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻢ در اﺟﺮا ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﺎراﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺎﻻ ﮐﻪ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ در اول ﮐﺎر داده ﻧﺸﻮد ،ﯾﻘﯿﻨﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺪادﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺮای درج اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻓﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮان
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،در اﺟﺮای آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
رﻗﻢ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ؟
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺣﺪود  ۱۶۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد 
اﺳﺖ)ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ( .ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎراﻧﻪ
ﻧﻘﺪی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﮐﺎرت ﯾﺎراﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی دارای ﮐﺎرتﺧﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ اﻓﺰود :اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ  ۷۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺗﺒﺼﺮه  ۱۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻞ ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮان ﻧﻘﺪی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان داد ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ از زﻧﺠﺎن
او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﺎم دوم آزادﺳﺎزی ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ آرد و ﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ۸۰ :درﺻﺪ
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ﻧﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم در ﺑﺨﺶ ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در
اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .زﻣﺎن آزادﺳﺎزی آرد ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ دﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ.

ﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻪ وی ﻧﺮخ ﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺮخ آرد ﺑﺮای ﻧﺎﻧﻮاﻫﺎ آزاد
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﯾﺎراﻧﻪای و ﻧﺎن آزاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرت ﯾﺎراﻧﻪای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮار وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی و ﻫﺪر رﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز
 ۴۲۰۰و ﺑﺮوز راﻧﺖ ،ﻓﺴﺎد و ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف
ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ اﻣﺴﺎل ﻣﻌﺎدل  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﺘﺒﺎر دارد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ در۶
ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل از ﻣﺠﻠﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﺮداﺷﺖ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ذﺧﺎﯾﺮ ارزی را
ﺑﻪ او دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد« و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۹۹ﺣﺪود  ۶۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻃﯽ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ داده ﺷﺪ .ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ »دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد« ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۱۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد
و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﺣﺪودا  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻣﺴﺎل  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ارزی ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و از اﺗﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﻮل در ﺧﺰاﻧﻪ
وارﯾـﺰ و از ﺻـﺮف ﻫﺰﯾﻨـﻪای زﯾـﺎد ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷـﻮد و ﻋﻤﻼ اﯾـﻦ ﭘـﻮل را دارﯾـﻢ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم
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ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ.
ﻋﺒﻮر از ﻣﻌﺒﺮ  ۴۲۰۰ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دوﻟﺖ ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آزادﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ در اﺟﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت از ﺣﻠﻘﻪ اول ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ واردات و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی
ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺴﺎد و ﻗﺎﭼﺎق و راﻧﺖﺧﻮاری اﺳﺖ ،ﺣﻤﻼت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ
دوﻟﺖ و ﺷﺨﺺ آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺮک ﻓﻌﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد ،ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ
ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻦ درﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮل و اﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدی درﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
وی ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد
و اﻓﺰود :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در اﺟﺮای
ﮐﺎر آزادﺳﺎزی ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و رﻫﺒﺮی ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ﺗﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ آن را ﻧﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی آن ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﮑﻨﯿﻢ در واﻗﻊ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ دوﻟﺘﯽ ﺟﺮات ﮐﺮده در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﮐﺎرش ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺧﻮدش ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﺮاد ﯾﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر دارﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای
ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ ،اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرت
اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﻈﺎرت ﻗﻮی ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوط ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر از ﮔﺬرﮔﺎه ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﺑﻮدﺟﻪ اﻣﺴﺎل از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮآﻧﭽﻪ در
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ را ﻣﺠﻠﺲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎدل ﻫﺰار و  ۳۹۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺗﺒﺼﺮه  ۱۴ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه
ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ ﯾﺎراﻧﻪای و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﻫﻤﯿﺖ

دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺼﻒ رﻗﻢ ۶۳۰ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد  درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وی ﮔﻔﺖ ۷۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪی و
 ۲۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻢ از ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﮐﻞ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮان داده
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ۸۰ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﺳﺖ و  ۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد

 ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﮔﻔﺖ۲۰ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ۱۰۰ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ۵۰
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
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اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ  ۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ راﯾﮕﺎن
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ۷۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۴۵ﻫﺰار و   ۵۰۰ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮان
ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ۱۲۵درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ آرد در دﻧﯿﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ آرد در دﻧﯿﺎ ۱۲۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ
آرد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺎﭼﺎق آرد ﯾﺎراﻧﻪای اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ،
زﯾﺮا ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ آرد در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دارﯾﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻨﺪم ۱۰ /۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ۸وﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮای
ﻧﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ و ۲وﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮای آرد ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره واردات آرد
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﮔﻨﺪم و ﻧﺎن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻏﺬای دام
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﺻﻮرت اﺻﻼح اﯾﻦ روﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺗﺎ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ راﻧﺖ و ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ آرد ﯾﺎراﻧﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﯽ ۴۰ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ آرد  ۳۸ﻫﺰار و   ۲۰۰ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮا داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ آرد آزاد
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ۶۰۰ ،ﻫﺰار  اﺳﺖ و در ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﯿﻦ  ۷۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﻫﺰار  ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
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