راه ﺑـﺮون رﻓـﺖ از ﻓﺴـﺎد ﯾﮑﺴـﺎن
ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ1695528
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر  2ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ارز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ را ﺑﺎﯾﺪ
در ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮر
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﺑﺴﯿﺞ رﺳﺎﻧﻪ
ﮐﺮﻣﺎن اﻓﺰود :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ارز ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ
دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ زودﺗﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻗﯿﻤﺖ ارز ﮐﺎﻫﺶ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮﻣﺎن و راور در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺿﻌﻒ

ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ دوﻟﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺮاﻧﻪ ارز اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎل
 97ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  14ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر رﺳﯿﺪ.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ
ﻧﯿﺰ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد ،ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه آﺛﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز ﺟﻬﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻻ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻮدﺟﻪ  98ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ دوﻟﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ رﻗﻢ
واﻗﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺮزﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺰرگ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 98
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﻓﺮوش ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ
در روز ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :ﻧﺮخ ارز در ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  700ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮان دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻼم اﻓﺰاﯾﺶ  20درﺻﺪی ﺣﻘﻮق در ﺑﻮدﺟﻪ  98ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ از 20
درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
و ﻣﺠﻠﺲ ورود ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ورود ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
اﺳﺘﻔﺎده از ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﺮاودات
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ در اﺳﺘﻔﺎده ار ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه از ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎرﭼﻮب
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
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