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وزیر نیرو گفت: درصددیم با کمک مردم نه تنها خاموشــی نداشته 
باشیم بلکه وقفه ای در برنامه های تولید و توسعه کشور نیز پیش نیاید. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان با تاکید بر اینکه برنامه های پیک 
تابستان 98 از مردادماه سال گذشته آغاز شده بود، عنوان کرد: براساس برآوردهای 
صورت گرفته کمبود هشت هزار مگاواتی تولید برق برای پیک امسال پیش بینی 
شده بود ولی بارندگی های مناسب سال آبی جاری موجب شده است تا در تابستان 
امســال حدود 4500 مگاوات کمبود تولید ناشی از کاهش سطح آب در مخازن 

سدهای چندمنظوره و نیروگاه های برق آبی را نداشته باشیم.
وی با اشاره به رشد باالی مصرف برق در کشور، گفت: پیک مصرف روز یکشنبه 
کشور در مقایسه با اوج مصرف مدت مشابه سال گذشته حدود پنج هزار مگاوات 
افزایش پیدا کرده است.وزیر نیرو تاکید کرد: درصددیم در سالی که به عنوان رونق 
تولید نام گذاری شده و برق نقش تعیین کننده ای در چرخه تولید دارد، با کمک 
مردم نه تنها خاموشــی نداشته باشیم بلکه وقفه ای در برنامه های تولید و توسعه 
کشــور نیز پیش نیاید.اردکانیان با  اشــاره به اینکه برنامه تغییر ساعت کار ادارات 
برای استان های زیادی تدارک دیده شده است، ادامه داد: در تابستان امسال برای 
 کاهش مصرف برق تعداد قابل توجهی از المپ های سازمان های دولت به سیستم های

ال ای دی مجهز می شوند و میلیون ها کولر گازی و آبی سرویس می شوند.
وی تاکید کرد: همچنین ساعات کار صنایع بزرگ پرمصرف نیز به گونه ای تغییر 
خواهد کرد تا بدون ایجاد وقفه  در تولید، فشــار کمتری در اوج بار به شبکه وارد 
شود. به طور کلی با کمک مردم مجموعه این اقدامات موجب خواهد شد تابستان 

98 را بدون خاموشی سپری کنیم.
وزیر نیرو با  اشاره به اینکه حدود 23 هزار مگاوات از اوج بار کشور ما مربوط 
به سیستم های سرمایشی است، ادامه داد: در تمامی مناطق گرمسیری دنیا دمای 
آســایش بین 24 تا 25 درجه است بنابراین انتظار می رود هموطنان ما نیز دمای 
داخل ســاختمان های خود را به این میزان رســانده تا بخش قابل توجهی از اوج 
مصرف برق کشــور کاهش پیدا کند.اردکانیان با  اشــاره به تصویب کلیات الیحه 
موافقت نامه تشــکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا در مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: سال گذشته وزارت نیرو توسط هیئت وزیران به عنوان 
مسئول کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه انتخاب 
و پیگیر مراحل قانونی تصویب الیحه موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری میان 
ایران و اتحادیه اوراسیا  بوده است که پس از بررسی های مختلف در کمیسیون های 
مربوطه مجلس، کلیات این الیحه دیروز یکشنبه با اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: این اقدام به معنای دسترسی ایران به بازار 180 میلیونی این 
منطقه آزاد خواهد بود که درصددیم با هماهنگی بخش خصوصی بتوانیم با استفاده 
از تعرفه ترجیحی بیش از 500 قلم کاالی قابل تولید را در این بازار عرضه کنیم.

وزیر نیرو:
 تابستان را با همراهی مردم 

بدون خاموشی سپری می کنیم

قیمت بلیت اتوبوس های بین شــهری در سال 
۱۳۹۸ به طور رســمی از خردادماه سال جاری ۲۰ 

درصد افزایش یافت.
بــه گــزارش ایســنا، در ســال 139۶ قیمت بلیت 
اتوبوس های بین شــهری با افزایــش قیمت مواجه نبود 
و در ســال 139۷ نیز قیمت ها بــه میزان 20 درصد و از 
خردادمــاه افزایش یافت. با این حال در ســال 1398 و 
طبق اعالم محمد اســالمی؛ وزیر راه و شهرسازی قرار بر 
این شــد که قیمت بلیت اتوبوس های بین شهری از 25 
اســفندماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه سال جاری با 
افزایش 20 درصدی همراه شــود و بــا اتمام این ایام به 

وضعیت قبل بازگردد.
هرچند با گذشت حدود 45 روز از ابتدای سال جاری 
در حالی که قیمت بلیت اتوبوس های بین شهری در ایام 
نوروز با افزایش 20 درصدی همراه و پس از آن بر مبنای 
نرخ های سال 139۷ محاســبه شد، اتحادیه تعاونی های 
مسافربری درخواست افزایش قیمت ها را ارائه داد که این 
اعمــال افزایش نیازمند اخــذ مجوزهای دولتی از مراجع 
ذی ربط از جمله ســتاد تنظیم بــازار بود که از خردادماه 
سال جاری با این میزان افزایش قیمت موافقت شده است.
احمدرضا عامری؛ رئیس اتحادیه تعاونی های مسافربری 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه درخواست افزایش 

قیمت بلیت اتوبوس های بین شــهری در سال 1398 به 
مراجع مربوط ارائه شــد، گفت: با اتمام ایام نوروز قیمت 
بلیت اتوبوس های بین شــهری به وضعیت قبل بازگشت 
و بــا توجه به افزایــش هزینه ها در حــوزه حمل ونقل، 
درخواســت افزایش قیمت بلیت اتوبوس را ارائه کردیم و 
بــا توجه به اینکه هیئت دولت در رابطه با افزایش قیمت 
دســتورالعملی را صادر کرده بود، باید مراحل قانونی این 

موضوع طی می شد.
وی ادامه داد: به همین دلیل نیز درخواســت افزایش 
قیمت ها را ارائه کردیم و منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار 

در این رابطه بودیم که در نهایت با آن موافقت شد.

رئیس اتحادیه تعاونی های مسافربری در پاسخ به اینکه 
آیا تا پایان ســال جاری دیگر شاهد افزایش قیمت بلیت 
اتوبوس نخواهیم بود، تصریح کرد: امیدوار هســتیم دیگر 
شاهد افزایش قیمت نباشیم و ما نیز تمایلی برای افزایش 
قیمت ها نداریم، با این حال چیزی قطعی نیست و قیمت ها 

به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.
گفتنی اســت، با توجه به اینکه اتوبوس، وسیله سفر 
اقشار کم درآمد است، با کرایه های قبلی هم تعداد مسافران 
کاهــش یافته بود و افزایش مجدد نرخ ها، موجب کاهش 
بیشتر سفرهای بین شهری و در نتیجه متضرر شدن مالکان 

اتوبوس ها و شرکت های مسافربری می شود.

 بلیت اتوبوس های بین شهری ۲۰ درصد گران شد

قیمت )به تومان(نوع سکه
4.443.000سکه تمام طرح جدید
4.313.000سکه تمام طرح قدیم

2.422.000نیم سکه
1.622.000ربع سکه
980.000گرمی

409.300هرگرم طالی 18 عیار

نوع ارز
12.746دالر
14.645یورو
16.252پوند

2.202لیر ترکیه
3.482درهم امارات

یک کارشناس اقتصادی با اشــاره به افزایش شکاف طبقاتی ناشی 
از تبعیض در پرداخت حقوق ها گفت: آن چیزی که باعث شــکنندگی و 

نارضایتی کارگران و کارمندان می شود، تبعیض است.
حمید نجف در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: طبقه کارگری و کارمندی در 
زمان بروز مشکالت تحمل فقر را دارند و صبوری و همراهی می کنند ولی آن چیزی 

که باعث شکنندگی و نارضایتی می شود، تبعیض است.
وی ادامه داد: در جریان افزایش دستمزد سال 98 با نوعی پیچیدگی مواجه 
بودیم؛ در ابتدا افزایش پلکانی دســتمزدها مطرح شــد و بسته به میزان دریافتی 
مقرر شد تا افزایش 10 تا 18 درصدی لحاظ شود اما مدتی بعد بحث افزایش 400 
هزار تومانی حقوق ها به میان آمد و در نهایت 400 هزار تومان به حقوق کارگران، 
کارمندان و بازنشستگان اضافه شد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدف از افزایش 
پلکانی دستمزدها، کاهش شکاف طبقاتی بود ولی عماًل دریافتی های باالی سه تا 
پنج میلیون تومان رشد حقوق داشتند که یک تخلف بزرگ به شمار می رود چرا که 
قانون مصوب مجلس مالک تصمیم گیری برای افزایش حقوق ها در سال 98 است.

نجف افزود: بازنشســته ای که فرضا یک میلیــون و 200 هزار تومان حقوق 
می گرفته اکنون دریافتی او با افزایش 400 هزار تومانی به یک میلیون و۶00 هزار 
تومان رســیده اســت اما در حقوق های باالتر افزایشی یک تا دو میلیون تومان را 
شاهد بودیم لذا از این ماه که احکام جدید صادر شده و میزان دریافتی کارمندان 
و بازنشستگان ملموس ترمی شود، بازتاب منفی این مسئله نیز مشخص خواهد شد.

وی ریشه بروز چنین مسئله ای را در ضعف قانون دانست و گفت: متأسفانه در 
قوانین خود به قدری تبصره و ماده واحده می گذرانیم که کل قانون را زیر ســؤال 
می بریم و در ادارات و شرکت های خصوصی و خصولتی، راه های فرار در قوانین به 
قدری زیاد است که عماًل اصالح چنین ساختاری ممکن نیست به همین دلیل با 

پرداخت حقوق ها و پاداش های نجومی روبه  رو هستیم.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: در کشــورهایی همچون سوئیس اگر 
فرضا رئیس  بیمارستان 10 میلیون تومان حقوق بگیرد حقوق یک پرستار کمتر 
از شش میلیون تومان نیست چون در این کشورها بر اساس سطح زندگی و رفاه 
افراد حقوق تعریف می شود تا فاصله طبقاتی کاهش یابد ولی ما هرقدر که تالش 
می کنیــم این فاصله را کــم کنیم عکس آن اتفاق می افتد لذا مجلس باید از باب 
اجرای صحیح قانون به این قضیه ورود کند.به گزارش ایسنا، در حالی که از آغاز 
ســال 98 بیش از دوماه از آغاز ســال می گذرد هنوز بسیاری از کارکنان و حتی 
بازنشستگان حقوق خود را بر مبنای قانون مصوب مجلس دریافت نکرده اند و به نظر 
می رسد با توجه به صدور احکام حقوقی جدید، از این ماه دریافتی واقعی مشخص 
شود. این در حالی است که مجلس نسبت به نحوه اجرای افزایش حقوق کارکنان 
شاغل و بازنشسته به ویژه دریافتی های2/5 تا پنج میلیون تومانی معترض است و 
سندی که مبنا و مالک عملکرد دولت در افزایش حقوق ها قرار گرفته را مرتبط با 

قانون مصوب مجلس نمی داند.

کارشناس اقتصادی:
 تبعیض در پرداخت حقوق ها 

شکاف طبقاتی را بیشتر می کند

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف
39.681.00050.000.000پراید 1111
37.381.00045.000.000پراید 2131
40.213.00044.000.000پراید 3151
127.000.000178.000.000چانگان4
42.743.00051.000.000تیبا صندوق دار5
53.943.00059.000.000ساینا دنده ای6
63.158.00078.500.000پژو 7405
8SLX 67.888.00082.000.000پژو
65.578.00080.000.000پژو 405 دوگانه سوز9
78.338.00099.000.000پژو پارس10
121.000.000-پژو پارس TU5 کالس 1113
67.283.00085.000.000پژو 206 تیپ 122
79.418.000101.000.000پژو 206 تیپ 135
80.754.000100.000.000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66.770.00081.000.000سمند ال ایکس
16EF7 84.000.000-سمند
88.000.000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
108.000.000-دنا18
--تندر پالس دنده19
96.730.000125.000.000پژو 207 دنده ای20
273.000.000380.000.000مزدا213
22H30  75.000.000120.000.000
103.100.000153.000.000استپ وی23
96.730.000125.000.000  207 اتوماتیک24
114.994.000310.000.000پژو252008
67.440.00079.000.000رانا26

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

بسیاری از مراکز پژوهشی با انتشار گزارش هایی 
در دو ســال اخیر، ضمن تاکید بر غیر کارشناسی 
بودن طرح تشــکیل وزارت بازرگانی، با تشکیل 

مجدد این وزارتخانه مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، چهارمین تالش دولت 
برای تشــکیل وزارت بازرگانی، 8 اســفند 9۷ در قالب 
طرحی از ســوی برخی نمایندگان حامی دولت تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی شد، این درحالی 
است که بررسی های کارشناسی و مطالعات تطبیقی نشان 
می دهد مشکالت موجود در تنظیم بازار ریشه در نبود و 

خأل وزارت بازرگانی ندارد.
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی با انتشار گزارش هایی در تیرماه و مردادماه 9۶، 
جزء اولین مراکز پژوهشــی ای بــود که مخالفت خود با 

تشکیل وزارت بازرگانی را اعالم کرد. 
بازوی کارشناسی مجلس با ارائه شش دلیل، تشکیل 
وزارت بازرگانی را به نفع کشــور ندانست که این دالیل 
عبارت بودند از: »تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی 
به دلیل نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت«، »عدم ادغام 

کامــل وزارتخانه ها در ســال 1390 و وجود حلقه های 
معیوب فرآیندی و کارکردی در ساختار جدید«، »مغایرت 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد باالدستی و اهداف 
برنامه ششم توسعه کشور«، »اتفاق نظر موافقان و مخالفان 
تفکیک در عدم ادغام و وجود  اشکاالت کارکردی متعدد 
در آن«، »آثار ســوء الیحه بر بخش کشاورزی و امکان 
عقب گرد پیشرفت های سال های گذشته« و »عدم تدوین 
وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال 1390 تاکنون 
و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل.«
همچنین، موسســه مطالعات پژوهش های بازرگانی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت در خــرداد ماه 9۶ با 
انتشار گزارشی بر لزوم جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت 
بازرگانی تاکید کرد و نوشت: »برنامه ریزی، سیاست گذاری، 
اجرا، نظارت و کنترل های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و 
تجاری، عماًل امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان را دشــوار کرده و منافع ملی کشور را 
مجدداً در معرض چانه زنی وزارتخانه های مذکور در ساختار 

مدیریت کالن اقتصادی کشور قرار می دهد.«
در همین زمینه، شبکه کانون  های تفکر ایران )ایتان( 

هم با ارسال نامه  ای به علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اسالمی در فروردین ماه 98 پیرامون طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی، با احیای این وزارتخانه مخالفت کرد. »تضعیف 
بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی«، 
»افزایش نرخ ارز در صورت تشــکیل وزارت بازرگانی« و 
»ایجاد اختالفات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن 
بازار« ازجمله تبعات تشــکیل وزارت بازرگانی از دیدگاه 

این مرکز پژوهشی بوده است.
شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی هــم با 
ارســال نامه ای به رئیس مجلس در اردیبهشت ماه 98 
مخالفت خود را با تشــکیل وزارت بازرگانی اعالم کرده 
و بازگشت ســالطین را از تبعات وجود وزارت بازرگانی 
دانســت. براســاس جزئیات این نامه، ظهور »ســلطان 
گوشــت« و »سلطان شکر« محصول وزارت بازرگانی در 
گذشته است و مجلس باید نسبت به چنین تصمیمی و 
عواقب آن پاسخگو باشد. »رشد شدید نرخ ارز دلیل اصلی 
افزایش قیمت های برخی کاالهای اساسی«، »نپذیرفتن 
مسئولیت تنظیم بازار محصوالت اساسی به وسیله هیچ 
یک از وزارتخانه های صمت و کشاورزی«، »غلبه واردات 

کاالهای مصرفی بر تولید داخلی آن ها«، »تاکید مطالعات 
تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته بر تنفیذ مسئولیت 
تولید و تجارت هر بخش اقتصادی به خودش« و »مغایرت 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد باالدستی و برنامه 
ششم توسعه کشــور« پنج دلیل این مرکز پژوهشی در 

مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی بوده است.
همچنیــن، مرکز مطالعات راهبــردی آب، غذا و 
کشــاورزی با ارســال نامه ای به رئیس مجلس ضمن 
تاکیــد بر ضرورت مدیریت واحد زنجیره تأمین غذا در 
شــرایط اضطرار، به نقد تفکیک مدیریت بازرگانی از 
مدیریت تولید پرداخت و خواســتار مخالفت مجلس با 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی شد. این مرکز مطالعاتی 
معتقد اســت لغو »قانون تمرکز وظایــف و اختیارات 
بخش کشــاورزی در جهاد کشاورزی«، تفکیک وزارت 
صمت و تشکیل وزارت بازرگانی افزون بر مغایرت های 
قانونی با قوانین باالدستی، موجب اتالف وقت، تحمیل 
هزینه های سنگین به کشــور، بزرگ تر شدن ساختار 
دولت و ایجاد اختالل و ناهمسویی بین بخش تولید و 

تجارت خواهد شد. 

مخالفت مراکز پژوهشی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی گفت: هم اکنون ۲5 تا ۳۰ درصد 
ظرفیت کارخانه های صنعت لوازم خانگی فعال است.

محمدرضا فریوری در گفت  وگو با خبرگزاری فارس، در مورد الزامات تحقق 
شعار رونق تولید، اظهار داشت: در این زمینه تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و 
انتقال پول مهم ترین مسئله است،  متأسفانه سیستم بانکی و بانک مرکزی نتوانسته 

در این بخش به خوبی حرکت کند و تولید از این بابت تحت فشار است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تأمین مواد اولیه بخش تولید با مضیقه روبه رو 
است، افزود: تأمین نقدینگی شرکت های تولیدی به دلیل افزایش قیمت ارز با مشکل 

روبه رو شده و نیاز واحدهای تولیدی حداقل سه برابر قبل شده است.
عضــو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی بــا بیان اینکه نظام بانکی در جهت 
تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی عمل نمی کند، اضافه کرد: قاچاق کاال نیز طی 
چند ماه اخیر به شدت افزایش یافته و در حالی که تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان 

با مشکل روبه رو شده، قاچاق کاال نیز به سهولت و با حجم باال صورت می گیرد.
فریوری ادامه داد: کاالی قاچاق با دالر 12800 تومانی به کشور وارد می شود، 
در حالی که تولیدکنندگان باید دالر نیمایی 11 هزار تومانی را خریداری کنند که 
با احتســاب تعرفه 25 درصدی واردات قطعات و مواد اولیه، نرخ دالر برای بخش 
تولید حدود 14 هزار و 500 تومان تمام می شــود. به این قیمت باید هزینه های 
سربار تولید و دستمزد را نیز اضافه کنیم.وی بیان کرد: در مجموع نرخ دالر برای 
تولیدکنندگان 1۷ تا 18 هزار تومان تمام می شــود، در حالی که کاالی قاچاق با 
دالر 12 هزار و 800 تومانی به کشــور وارد می شــود و مصرف کننده نیز ترجیح 
می دهــد کاالی خارجی را با قیمــت پایین تر خریداری کند.به گفته عضو هیئت 
مدیــره انجمن لوازم خانگی، در حال حاضر مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت 
لوازم خانگی با ارز نیمایی تأمین می شود و ارز دولتی سهمی در تأمین مواد اولیه 
ندارد. هم اکنون 25 تا 30 درصد ظرفیت کارخانه های این صنعت فعال اســت.

در همیــن زمینه، حمیدرضا غزنوی، عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در 
گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در صورت حمایت دولت و روانه شدن 
نقدینگی زیادی که در کشــور وجود دارد، صنعت لوازم خانگی نه تنها بازار ایران 
را  بلکه می تواند با تقویت برند ها و خط تولید موجود تبدیل به هاب منطقه شود 

و خاور میانه و بخشی از آسیا را به دست بگیرد.
همچنین، پویا فیروزی، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی اعالم 
کرد: کشور کره جنوبی، پیگیر حفظ روابط تجاری خود با ایران است، اما بانک های 
این کشــور با شرکت های ایرانی همکاری نمی کنند. سفیر این کشور هم تمایلش 

را برای ادامه روابط تجاری با ایران اعالم کرده اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.

عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی:
حداکثر 30 درصد ظرفیت کارخانه های 

پس از اعمال تحریم های پتروشیمی ایران، سومین هاب پتروشیمی لوازم خانگی فعال است
کشور قرار است با عنوان عسلویه دوم و با توان داخلی احداث می شود. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، تنها دو روز بعد از تحریم اعالمی جدید آمریکا بر 
صنعت پتروشیمی ایران، احداث سومین هاب پتروشیمی کشور در غرب هرمزگان 
با امضای تفاهم نامه ای در ساختمان اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران کلید 
خورد. خداداد غریب پور، مدیرعامل سازمان ایمیدرو در این مراسم با بیان اینکه این 
تفاهم نامه حاصل برگزاری 15 جلسه مداوم و مشترک با مسئوالن مربوطه است، 
اظهار داشت: عملیات اجرایی منطقه انرژی بر پارسیان در سال 94 آغاز شد و در 
این مدت زیرساخت های مختلف از جمله زیرساخت های آب رسانی و برق رسانی در 
دست اجرا بود.وی افزود: از مجموع 9800 هکتار مساحت این منطقه، ۶0 درصد 
متعلق به احداث صنایع گوناگون می شود که سهم پتروشیمی 2000 هکتار است 
که پیش بینی می کنیم بتوانیم تولیدات پتروشیمی به میزان 15 تا 18 میلیون تن 
در ســال را در این منطقه به عنوان هاب جدید پتروشیمی داشته باشیم و شاهد 

ایجاد عسلویه ای دیگر در ایران باشیم.
همچنین بهزاد محمدی، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ایران 
اظهار داشت: در غرب عسلویه، دیگر ظرفیت توسعه وجود ندارد و ما برای توسعه 
به شــرق این منطقه آماده ایم که همین منطقه پارسیان است که در غرب استان 
هرمزگان واقع شده و می تواند سومین هاب توسعه صنعت پتروشیمی کشور باشد.

وی افــزود: در منطقه پارســیان 14 طرح پتروشــیمی بــا مجموع ظرفیت 
 تولید 15 میلیون تن در ســال در فاز نخســت دیده شده که این برنامه، نیازمند 
ســرمایه گذرای بالغ بر 19.5 میلیارد دالری است. در فاز 2 عسلویه نیز 30 طرح 
جدید پتروشیمی تعریف شده که 1۷ طرح درمراحل مختلف توسعه هستند و 13 

طرح دیگر نیز در مراحل مطالعه و تأمین مالی هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه بیش از 90 
درصد برنامه ای که برای تأمین ارز در داخل کشــور را محقق کرده ایم اظهار کرد: 
آمار خرداد ماه نیز تا پایان هفته آینده اعالم خواهد شد. طبق برنامه ای که با وزارت 
نفت در نظر گرفته ایم در سال 1398، سه طرح و در سال 1399 نیز 15 طرح به 
بهره برداری می رسد.محمدی با بیان این که در فاز اول بنا بر طرح جامع توسعه که 
تعریف شده در منطقه پارسیان 14 طرح بزرگ پتروشیمی خواهیم داشت، گفت: 
این طرح ها معادل 15 میلیون تن محصول قابل فروش تولید خواهد کرد و حجم 
سرمایه گذاری نزدیک 20 میلیارد دالر است و حجم سرمایه گذاری این طرح نزدیک 

به 20 میلیارد دالر است که در فازهای مختلف اجرا خواهد شد.
در ادامه این مراسم، فریدون همتی استاندار هرمزگان اظهار داشت: در غرب 
اســتان، منطقه پارسیان واقع شــده که یکی از مناطق ویژه و مهم کشور خواهد 
شد، به طوری که مکمل عسلویه در غرب استان هرمزگان احداث می شود. فاز اول 
بندر این منطقه در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید و سرمایه گذاری در 

بخش های مختلف پتروشیمی، آلومینیوم و آلومینا در برنامه ها دیده شده است. 

پاتک پتروشیمی ایران به تحریم های آمریکا
عسلویه دوم در غرب هرمزگان 

احداث می شود

در پی وضعیت آشفته بازار خودرو و قیمت های 
نجومی آن، وزارت صمت بدون توجه به جایگاه شورای 
رقابت در زمینه قیمت گذاری، مجددا تصمیم گرفته 

دستورالعمل جدیدی برای قیمت خودرو صادر کند! 
قیمت های نجومی بازار خودرو موجب شده دولت دست 
به اقداماتی برای کنترل بازار بزند، با این حال روش هایی را 
که تاکنون برگزیده عمال موجب بدتر شــدن وضع قیمت ها 
شــده و در حــال حاضر هم معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت از دســتور العمل جدیــد دولت برای قیمت گذاری 

خودرو خبر داده است. 
فرشــاد مقیمــی در ایــن زمینــه اظهار داشــت: در 
 چارچوب سیاســت های دولت، تدوین و ابالغ دستورالعمل 
قیمت گذاری خودرو را بالفاصله از طریق سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم 
که پس از طرح در کمیته خودرو، حتماً در ستاد تنظیم بازار 
 مطرح و پس از تصویــب نهایی، مبنای عمل برای موضوع 

قیمت گذاری قرار خواهد گرفت. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی درخصوص متقاضیان 
خرید خودرو بیان کرد: این متقاضیان باید در دو سال گذشته 
خودرویی را درخواســت نکرده باشند و فاقد ثبت نام قبلی 
در خودروسازی های کشور باشند. بانک ها نیز توجه داشته 
باشند که حتماً با شماره حساب فردی که ثبت نام می شود، 

پول واریز شود.
معــاون امور صنایــع وزارت صنعت با بیــان اینکه با 
نمایندگی هــای متخلف برخورد شــده اســت، گفت: این 
برخورد ها همچنان ادامــه دارد و از طریق مراجع امنیتی، 
متخلفینی را که باعث نابســامانی در بازار خودرو شــوند، 

شناسایی می کنیم. 
گفتنی است، طی یکسال اخیر شورای رقابت با تصمیم 
وزارت صنعت از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج شد و در 
پی آن سازمان حمایت از مصرف کنندگان متولی کارشناسی 
قیمت خودرو شــد، با این حال روند افزایشی قیمت خودرو 

ادامه پیدا کرد.
پــس از آن وزیر صنعت وعده داد با فروش خودروها در 
سطح قیمت کمتر ازپنج درصد حاشیه بازار، قیمت خودروها 
کاهش می یابد تا به یک سطح متعادلی برسد، با این وجود، 
بــاز هم این طرح موفق نبود و عالوه بر اینکه موجب شــد 
قیمت کارخانه ای خودروها هم افزایش یابد، قیمت های بازار 

هم مجددا باالتر رفت. 
اوضاع به قدری آشــفته شــد که حتی پرایدی که تا 
ســال گذشته حدود 20 میلیون تومان قیمت داشت، برای 
لحظاتی تا ۶0 میلیون هم گران شد. در پی همین آشفتگی ها 
رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور طی نامه ای خطاب به 
معاون اول رئیس جمهور، صراحتا خواستار بازگشت شورای 

رقابت شد. 
قاضی سراج در نامه خود به اسحاق جهانگیری با اشاره 
به ماده 58 قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 قانون 
اساســی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم 
قیمت، مقدار و شــرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات 
انحصاری را به عهده شــورای رقابت گذاشته، حذف شورای 
رقابــت از مرجع تعییــن قیمت خودروهــای تولید داخل 
را تفســیری  اشــتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شد فرآیند قیمت گذاری 

خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

حدود دو هفته پس از هشــدار رئیس سازمان بازرسی 
درخصوص نوسانات ایجاد شــده در بازار خودرو و افزایش 
بی رویه قیمت محصوالت ایران خودرو و ســایپا، معاون اول 
رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور پیگیری 
موضوع را داد. اســحاق جهانگیری از رضا رحمانی خواست 
برای ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام 
و از طریــق حذف رانت برای گروه ها و افراد خاص، افزایش 

تولید و ساماندهی تقاضای واقعی را دنبال کند.
این در حالی است که مجلس نیز طی مصوبه ای شورای 
رقابــت را به چرخه قیمت گذاری خودرو برگرداند اما انگار 
دولت تصمیمی برای اجرایی کردن این موضوع ندارد، چراکه 
در سخنان معاون وزیر صنعت نیز هیچ   اشاره ای به بازگشت 

شورای رقابت نشده است. 
به عبــارت دیگر، تصمیــم جدید دولــت، ادامه روند 
تصمیمات قبلی است که بدون استثنا با شکست مواجه شدند. 
تصمیماتی که به نظر می رســد بیشتر از روی رفع تکلیف و 
خالی نبودن عریضه اتخاذ می شوند تا اینکه تدبیری در جهت 

آرامش بخشیدن به بازار باشند. 
قیمت گذاری و نظارت دولت در حال حاضر به شــدت 
جای سؤال دارد، چراکه دولت از جمله سهامداران دو شرکت 
ایران خودرو و ســایپا بوده و بر همین اساس، به عنوان یک 
نهاد ذی نفع از افزایــش قیمت های خودرو، نمی تواند ناظر 

خوبی بر قیمت باشد. 
کاهش قیمت ها در بازار خودرو ادامه دارد

ســعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه  زمینــه،  همیــن  در 
نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو با 
خبرگزاری ایســنا، اظهار کرد: روند نزولی در بازار خودرو تا 

رسیدن قیمت ها به قیمت تعادلی و منطقی ادامه دار خواهد 
بــود. از نظر مصرف کننده با اینکه قیمت ها اینچنین پایین 
آمده، هنوز هم منطقی نیســت. امروز تقریباً به مرز قیمت 
خودروها در 18 فروردین ماه سال جاری رسیده ایم اما تقاضا 
در بازار بسیار کم شده و مردم برای خرید خودرو دست نگه 
داشته اند؛ چراکه قطعاً طی روزهای آینده قیمت ها در بازار 

باز هم کاهشی خواهد بود. 
 وی افزود: از 22 فروردین تا 15 اردیبهشــت امســال، 
» شیطنت هایی« در بازار خودرو و سایت های اینترنتی ایجاد 

شــد که قیمت ها را بهم ریخت. اکنون این مسائل برطرف 
شــده و قیمت ها ریزش پیدا کرده و این ریزش ادامه دار نیز 
خواهد بــود؛ چراکه هنوز قیمت ها بــه نرخ های بهمن ماه 
سال گذشته نرسیده اســت. هر زمان قیمت ها به محدوده 
قیمت های بهمن ماه ســال گذشته برسد، می توان گفت که 

به تعادل رسیده است. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو بیان 
کرد: از سوی دیگر الزم است که خودروسازان نیز عرضه خود 
را بیشتر کنند. متأسفانه زمانی که قیمت ها کاهشی می شود، 
خودروســازان نیز میزان عرضه خود را پایین می آورند. این 
در حالی است که وزیر صنعت نیز اعالم کرده است که 50 
هــزار خودرو به زودی وارد بازار خواهد شــد و چنانچه این 
تعداد خودرو وارد بازار شود، قیمت ها تعادلی خواهند شد. 

مؤتمنی ادامه داد: خودروســاز موظف است که قیمت 
تمام شــده خــود را آنالیز کرده و بــا 15 درصد افزایش به 
فروش برســاند؛ نه اینکه هزینه های مازاد همچون تیم های 
فوتبالی شــرکت های خودروسازی که بسیار باال هم هست، 

روی قیمت های خودرو برای مصرف کننده تأثیر بگذارد. 

با بی توجهی مکرر به شورای رقابت صورت گرفت

باز هم دستورالعمل جدید برای قیمت گذاری خودرو! 

 دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرینی و شکالت با بیان اینکه ۳۰ درصد 
ظرفیت کارخانه های شیرینی و شکالت کشور خالی است، گفت: تأمین 
سرمایه در گردش و همچنین تأمین ارز از جمله مهم ترین مشکالت بخش 

تولید است.
جمشــید مغازه ای در گفت  و گو با فارس در مورد وضعیت تحقق شعار رونق 
تولید طی ماه های ابتدایی امسال و اولویت های مدنظر برای دستیابی به این موضوع 
اظهار داشت: در حال حاضر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین تأمین 
ارز از جمله مهم ترین مشکالت بخش تولید است که برای ایجاد رونق در این زمینه 
باید برنامه ریزی کاملی صورت گیرد.وی با بیان اینکه شکر، آرد و روغن مورد نیاز 
صنعت شیرینی و شکالت با استفاده از ارز دولتی تأمین می شود، افزود:  بقیه نیاز 

کارخانه ها از طریق ارز حاصل از صادرات و یا ارز آزاد تأمین می شود.
به گفته وی، صادرات شیرینی و شکالت از کشور طی سال 9۷ نسبت به سال 
9۶ با رشد 12 تا 13 درصدی روبه رو بوده است.مغازه ای در پاسخ به این سؤال که 
آیا برای امسال نیز افزایش صادرات شیرینی و شکالت را پیش بینی می کنید؟ اظهار 
داشت:  باید ببینیم وضعیت تولید و تأمین مواد اولیه در سال جاری به چه صورت 
خواهد بود. باید مشخص شود قیمت مواد اولیه و نحوه تأمین آنچه سرنوشتی در 
سال جاری پیدا می کند.وی در مورد وضعیت فعلی تولید کارخانه های این صنعت نیز 
گفت:  سال گذشته یک میلیون و ۷0 هزار تن شیرینی و شکالت در کشور تولید شد 
ولی در مورد میزان تولید امسال باید ابتدا وضعیت تأمین مواد اولیه مشخص شود. 
دبیر انجمن تولیدکنندگان شــیرینی و شکالت ادامه داد:  در حال حاضر 30 

درصد ظرفیت کارخانه های شیرینی و شکالت کشور خالی است.

رشد13 درصدی صادرات شیرینی و شکالت کشور

سرویس اقتصادی-
بررسی روند کلی قیمت ارز طی ماههای اخیر نشان 
می دهد بر خالف ادعای رسانه های زنجیره ای، تحوالت 
بازار ارز ربطی به رفت و آمدهای دیپلماتیک ندارد و از 
سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی اثر پذیرفته است.

بازار ارز سالها دستخوش نوسانات گاه شدید و گاه مالیم 
بوده اســت. از زمان اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در 
دهه هفتاد تا همین روزهای گرم خرداد 98، بحرانهای گاه 

و بیگاه ارزی، نبض اقتصاد را در دست گرفته است.
آخرین موج نوسانات ارزی از زمستان 9۶ آغاز شد و در 
ســال 9۷ برای اندک روزهایی تا کانال های باالی 15 هزار 
تومان هم قد کشــید. هر چند در نرخهایی مانند 19 هزار 
تومان معامالت گسترده ای شکل نگرفت، اما ثبت همین ارقام 
در خاطره بازار، این ترس همیشــگی را بوجود آورد که هر 
لحظه ممکن است بازار دوباره این قیمتها را به خود ببیند. 
این وضعیت در کنار آشفتگی عملکرد سیاستگذار پولی باعث 

شد پیش بینی ها از روند بازار عموما افزایشی باشد.
با این حال از مردادماه ســال گذشته که همتی سکان 
بانک مرکزی را در دســت گرفت، روند اجرای سیاستهای 
ثبات آفرین تقویت شده و با جایگزینی رویکرد انفعالی بانک 
مرکزی با عملکرد فعال در مدیریت بازار، امیدها را به کنترل 

پایدار نرخ ارز زنده کرده است.
دالر آزاد تا اواخر اردیبهشت ماه همچنان در کانال 14 
هزار تومان سیر می کرد، اما از سه هفته قبل روند کاهشی به 
خود گرفت و با عبور از کانال 13 هزار تومان، از دو روز قبل به 
طور نسبتا پایداری در کانال 12 هزار تومان نوسان می کند.

بر اساس معامالت دیروز دوشنبه 20 خرداد 98، نرخ دالر 
حرکت خود را در کانال 12000 تومانی آغاز کرد و قیمت آن 
برای فروش به 12.۷50 تومان رسید. همچنین بر اساس اعالم 
نرخ صرافی های بانکی، قیمت هر یورو برای خرید 14.550 

تومان و برای فروش 14.۶50 تومان تعیین شد.
روند نزولی ارز

بعــد از تغییر رویکرد انفعالی بانک مرکزی، روند نزولی 
قیمتها در ســال 9۷ طراحی و آثار آن از ابتدای خرداد ماه 
آشــکار گردیده اســت. بانک مرکزی چنــد کار اثرگذار را 
در دســتور کار قرارداده که تا کنون توانســته است بازار را 

مدیریت کند.
این بانک آذرماه سال گذشته با استناد به مصوبه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی، »دستورالعمل خرید و فروش ارز 
در شــبکه صرافی های مجاز« را اعالم کرد و سقفهایی برای 
خرید و فروش ارز تعیین نمود. این تصمیم در کنار راهاندازی 
سامانه نظارت ارز )سنا( و تأکید بر احراز هویت معاملهگران 
بازار ارز، همگی بر شفافیت و کترل نسبی بازار اثرگذار بود.

بانک مرکزی در ســال جاری هم دو برنامه اساسی در 
دســت اجرا دارد که می تواند پازل برنامه های کنترلی بانک 
مرکزی را تکمیل نماید. این دو برنامه، راه  اندازی بازار متشکل 

ارزی و در پیش گرفتن عملیات بازار باز است.
هــر چند برخی وجوه ماهوی و شــیوه اجرایی این دو 
برنامه مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار دارد، اما در مجموع 

همین اتفاق توانسته است تا کنون بر روند کاهشی قیمتها 
اثرگذار باشد.

عوامل اقتصادی کاهش نرخ ارز
در همین رابطه مدیرکل بین الملل بانک مرکزي در پاسخ 
به پرسش »کیهان« اظهار کرد: »اقدامات بانک مرکزی در 
ماه های اخیر و ثبات نسبی که در بازار ارز بوجود آمده است، 
بســیاری از افراد را به این نتیجه رســاند که بازار ارز، جای 
مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. از این رو افرادی که در 
این بازار سرمایه گذاری کرده بودند با مالحظه این واقعیت 

اقدام به عرضه ارز خود در بازار نمودند«.
حمید قنبري گفت: »از ســوی دیگر، عمق یافتن بازار 
ثانویــه و بهتر عمل کردن مکانیــزم عرضه و تقاضا در بازار 
ارز باعث شــد که شاهد ثبات بیشــتری در بازار ارز باشیم 
و ارز حاصــل از صادرات نیز به میزان بیشــتری به اقتصاد 
کشور بازگردد. مجموعه این اقدامات باعث شد که عرضه و 
تقاضای ارز در بازار به تعادل برســد و شاهد ثبات نسبی در 

این بازار باشیم«.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی هم در 
گفت وگو با »کیهان«، عمده عوامل موثر بر جریان کاهشی نرخ 
ارز را اقتصادی مطرح نمود و گفت: »کنترل و مدیریت حرکت 
نقدینگی در کشور، اولین مولفه موثر بر بازار ارز بوده است«.
محمدرضا پورابراهیمی مدیریت تراکنش های بانکی را 
یکی از موارد مهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: »سقف 

تراکنش ها باید بر اساس نظر بانک مرکزی صورت گیرد«.
وی تراز تجاری غیر نفتی مثبت دو میلیارد دالری کشور 

را عامل دیگر موثر بر سیر نزولی بازار ارز دانست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: »مدیریت 
تقاضا برای واردات در کشور که پس از مصوبه شورای عالی 
اقتصادی برای ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 1400 قلم 
از ۷000 هزار قلم کاالی وارداتی کشور رخ داد عامل دیگر 

موثر بر بازار ارز بوده است.«
گام های نهایی بازار متشکل ارزی

راه اندازی با زار متشکل ارزی، یکی از گام های مؤثر بانک 

مرکزی برای ســاماندهی بازار اسکناس انواع ارز است و بر 
مبنای آن قرار است نرخ پایه بازار آزاد در یک فاصله زمانی 
مشــخص، از سوی این بازار تعیین شود. اگر بازار به خوبی 
شــکل گرفته و بر اساس سیاست های کاماًل اقتصادی و به 
دور از دخالت های غیراقتصادی پیش رود، می توان امیدوار 
بود که بســاط تعیین نرخ در بازار ارز ایران از سوی هرات و 

سلیمانیه، برچیده شود.
در ایــن میــان یکی از اعضای بازار متشــکل ارزی در 
گفت وگو با مهر گفت: شرکت بازار متشکل ارزی، زمینه های 
الزم برای راه اندازی و ایجاد این بازار عمده فروشی اسکناس 
را فراهم کرده و صرافی هایی که عضو این بازار شده اند نیز، 

مدارک و شرایط الزم را تا حدود زیادی فراهم کرده اند.
البته تا کنون چند بار وعده راه اندازی این بازار به تعویق 
افتاده است و همین موضوع تا امروز بزرگترین ایراد اجرایی 
به عملکرد بانک مرکزی در ســاماندهی این بازار محسوب 
می گردد. با این حال راه اندازی بازار متشــکل ارزی مراحل 
نهایی خود را ســپری می کند و آنگونه که دست اندرکاران 
راه اندازی این بازار عمده فروشی اسکناس ارز می گویند، قرار 
است تا آخر خردادماه با تائید نهایی بانک مرکزی، این بازار 

به صورت رسمی آغاز به کار کند.
عملیات بازار باز

 درکنار بازار متشــکل ارزی، بانک مرکزی اخیرا روی 
توســعه عملیات بازار باز هم دست گذاشته و در این حوزه 

نیز صراحتا رویکرد فعال را مد نظر قرار داده است.
همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در این باره تأکید 
می کند: »تا به امروز، چون بانک مرکزی اجازه خرید اوراق 
دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معامالت بین کنشگران 
بازار تعیین می شــد و بدیهی است که نرخ، شامل درجه ای 
ازهزینه های ریســک و تنزیل بود. بــا ورود بانک مرکزی و 
عملیات بازار باز، این هزینه هاکاهش یافته ونرخ تنزیل بین 
بانک ها نیزدر محدوده نرخ سیاســت گذاری بانک مرکزی 

قرار می گیرد«.
رئیس کل بانک مرکزی سطح این سیاست را باالتر از یک 

سیاست مقطعی عنوان کرده و می نویسد: »بدیهی است که 
هدف این عملیات، اعمال یک سیاست انبساطی پولی نبوده، 

بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی است«.
به نظر می رسد یکی از نقاط ضعف بانک مرکزی، بی ثباتی 
در اظهار نظرها و اجرای تصمیمات اســت که اگر همتی و 
مجموعه مدیران این بانک بتوانند برنامه های خود را با چنین 
اســتحکامی که در این پیامها مطرح شده پیش ببرند، روند 

مدیریت بازار بیش از گذشته موفق خواهد شد.
البته نباید از نظر دور داشــت که یکی از مجاری اصلی 
تأمین ارز مورد نیاز کشــور خصوصا برای واردات کاالهای 
اساسی، تضمین بازگشــت ارز حاصل از صادرات است که 
در گذشته به دالیل مختلف با موانعی روبرو بوده است. اگر 
بانک مرکزی بتواند برنامه های موثر تشویقی و تنبیهی برای 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات را اعمال نماید، می توان به 

کاهش بیشتر قیمت در بازار نیز امیدوار بود.
آدرس غلط

اما در روزهای اخیر و همزمان با ســفر مقامات ژاپنی 
و آلمانی به تهران، برخی جریانهای سیاسی تالش کردند 
روند کاهشــی قیمت ارز را به ســفر برخی فرســتادگان 
غربی و شــرقی آمریکا به ایران گره بزنند تا به این ترتیب 
دســتاویزی بــرای ادامه تحلیلهای نخنمــای خود مبنی 
 بر ضــرورت مذاکره با آمریکا پیدا کننــد. یکی از همین 
رسانه ها در یادداشتی مدعی شده است که »کاهش قیمت 

دالر علت اقتصادی ندارد«!
این دست و پا زدن یادآور روزهای پسابرجام است. بعد 
از برجام چند هیئت اروپایی به ایران آمدند و رســانه های 
زنجیره ای که برجام را منجی تحریمها می دانستند، مدعی 
بودند که رفت و آمدهای خارجیها دوره جدیدی از تجارت 
خارجی پیش روی کشور گشوده است. اما دیری نپایید که 
عیار اروپایی ها آشکار شد و زمانی که رنو و پژو توتال یکی 
یکی از ایران رفتند این رسانه ها از خواب بیدار شدند. امروز 
هم همان افراد و رســانه ها به جای پاسخگویی برای بزک 
برجام، بار دیگر می کوشند از رفت و آمد چند مقام خارجی 

به نفع مذاکره با آمریکا بهره برداری نمایند.
ادعای دالر هزار تومانی کجا رفت؟!

البته این رسانه ها قبل از برجام نیز یک تحفه برای مردم 
داشتند. در سال 94، برخی دولتمردان در کنار رسانه های 
زنجیره ای به گونه ای درباره نتایج اقتصادی برجام فضاسازی 
کردند که عده ای از مردم با در دست گرفتن اسکناس یک 
دالری در کنار اســکناس های هزار و پانصد تومانی، تصور 
می کردند که قیمت هر دالر در ماه های آینده به هزارتومان 
کاهش خواهد یافــت، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه 

قیمت دالر تا آستانه 20 هزارتومان نیز افزایش یافت.
اکنون مــردم این ســؤال را از خود می پرســند که 
مگر حامیــان دولت در کــوران انتخابــات، تصاویر یک 
دالری را در کنــار هــزار تومانی منتشــر نمی کردند، به 
ایــن معنــی که دالر ســه هزارتومانی دولــت دهم، قرار 
 اســت با دالر هزار تومانی دولت روحانی جایگزین شود؟

 نتیجه آن وعده ها چه شد؟

برخالف ادعای رسانه های زنجیره ای

روند کاهش نرخ ارز دالیل اقتصادی دارد و به رفت و آمدهای دیپلماتیک مربوط نیست


