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«همدلی» حاشیههای تصمیم بانک مرکزی برای عدم افزایش سود سپرده را بررسی کرد

خبر

امسال خبری از
یشدهنیست
خاموشیهایبرنامهریز 

سخنگوی صنعت برق کشور گفت :در پی بارشهای اخیر و توسعه
تولید نیروگاههای برق آبی پیشبینی میشود که امسال خاموشی
ی شدهای نداشته باشیم.
برنامهریز 
محمودرضا حقیفام در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه بر اساس
برآوردهای صورت گرفته  ۴۵۰۰تا  ۵۰۰۰مگاوات نســبت به سال
گذشته توان نیروگاههای آبی در پیک افزایش یافته است ،اظهار کرد:
طبیعتاً قدرت تولید شبکه برق افزایش مییابد ،اما همچنان انتظار
داریم که موضوع مدیریت مصرف در تمام بخشها مورد توجه قرار
گیرد.
وی با تاکید بر این مســاله که تنها تولید در صنعت برق کارساز
نیســت و باید به مدیریت توأمان تولید و عرضه توجه شود ،تصریح
کرد :بارشهای اخیر وضعیت شبکه برق را بهبود داد ،اما این بدین
معنی نیست که طرحهای تولیدی متوقف شود.
سخنگوی صنعت برق کشــور با بیان اینکه طرحها را بر اساس
برنامه زمانبندی شــده پیش میبریم ،ادامــه داد :اگر نیروگاههای
حرارتی در مدار بماند و کارها به خوبی پیش برود ،قطعاً امسال هیچ
مشــکلی برای تأمین برق مشترکان نخواهیم داشت و میتوانیم با
کمترین چالش تابستان را سپری کنیم.
به گفته حقیفام ۲۱ ،واحد نیروگاهــی جدید تا پیک وارد مدار
میشــود و تمام برنامهها را دنبال خواهیم کرد .در این مسیر نیز به
طرحها و برنامههای مدیریت مصرف نیز توجه خواهد شد ،چرا که
تنها به وسیله مدیریت مصرف ،بهسازی ،کاهش تلفات و افزایش توان
نیروگاهها میتوان تابستان را سپری کرد.
ســخنگوی صنعت برق کشــور با تاکید بر این مساله که اتکای
ما به بارشها نیســت ،اظهار کــرد :برنامههای متعــددی را برای
تابســتان امسال در نظر گرفتهایم و انتظار داریم که تمام مشکالت
برطرف شود .تابستان سال گذشته بهدلیل وجود بحران آب ،ایران
با خاموشیهای برنامهریزی شده مواجه شد و پیشبینی میشد که
امســال نیز این چالش ادامه داشته باشد چراکه طبق برآوردها قرار
بود امسال  ۸۰۰۰مگاوات کمبود عملی برق داشته باشیم که ۵۲۲۳
مگاوات آن توسط نیروگاههای حرارتی و مابقی توسط نیروگاههای
برق آبی تجدیدپذیر و همچنین مدیریت مصرف ،تأمین شود.

مدیرعامل سایپا خبر داد:
تغییر استراتژی در محصوالت سایپا
و روند تولید

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از هدفگذاری در سال ۱۳۹۸
برای اجرای استراتژی توسعه محصوالت خود و اعمال تغییر در تیراژ،
تنوع و ترکیب محصوالت این مجموعه برای پاسخگویی به خواستهها
و سالیق روز جامعه خبر داد.
به گزارش ایســنا ،سید جواد سلیمانی با بیان اینکه سایپا در دو
بخش خودروهای اقتصادی و خودروهای مدرن تولید مشــترک با
شرکای خارجی ،محصوالت مورد نیاز بازار کشور را تأمین میکند،
اظهار کرد :قصد داریم سبد محصوالت خود را به منظور ارتقا کیفی
با تولید خودروهایی در ســطوح باالتر توسعه دهیم .سایپا همواره
بهعنوان تولیدکننده اصلی محصوالت ارزانقیمت و اقتصادی در ایران
مطرح بوده که با توجه به نیاز بازار کشور به خودروهای پیشرفتهتر
و برخوردار از امکانات بهتر و برای پاسخگویی به خواستهها و سالیق
روز جامعه ،سیاست تولید خودروهای رده متوسط و باال در دستور
کار گروه سایپا قرار گرفته است.
وی افــزود :پایه اصلی اجرای این سیاســت ،طراحی و ســاخت
خودروهــای متنوع بر روی پلتفرم اختصاصی  SP۱۰۰ســایپا با
برخورداری از امکانات روز است ،بر همین اساس ،طراحی و ساخت
چند محصول جدید برای عرضه در سالهای آینده با سرمایهگذاری و
استفاده از ظرفیتهای داخلی بر روی همین پلتفرم آغاز خواهد شد.
مدیرعامل خودروسازی سایپا با یادآوری اینکه در سالهای گذشته
خواســتهها و مطالبات عمومی جامعه از خودروسازان ،دستخوش
تحول شــده و مشتریان به دنبال استفاده از خودروهای پیشرفتهتر
هستند؛ گفت :از این رو ،گروه خودروسازی سایپا تالش خواهد کرد
تا هم محصوالتی با سطوح کیفی و امکانات باالتر تولید کند و هم نیاز
بازار در زمینه محصوالت اقتصادی را با ساخت خودروهای جدیدتر
و مجهزتر پاسخ دهد.
بن ابر اعالم سایپا ،سلیمانی با اشاره به حضور گروه خودروسازی
سایپا در بازارهای صادراتی هم گفت :توسعه سبد محصول و تولید
خودروهایی با ویژگیهای مدنظر ،توان رقابت ســایپا را در بازارهای
خارجی افزایش داده و موجب کسب سهم بیشتر فروش و ارزآوری
برای کشور نیز خواهد شد.

ثبات دستوری
جایی در اقتصاد ندارد

بازی نرخ سود با معیشت

میزانبارشها
سه برابر سال گذشته میشود

مدیر عامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :بر اســاس
پیشبینیها ،میزان بارشها تا پایان سال آبی به حدود  ۷۰میلیارد
مترمکعب در جریانات آب سطحی میرسند که این میزان سه برابر
سال گذشته است.
محمد حاجرســولیها در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به وضعیت
بارندگیها در ایران گفت :تاکنون  ۲۹۰میلیمتر بارندگی اتفاق افتاده
که این عدد در رکورد  ۵۰ســاله رتبه دوم را به خود اختصاص داده
است.
وی با بیان اینکه تنها در ســال آبــی  ۱۳۷۲ -۱۳۷۱تنها چهار
میلیمتر میزان بارندگی در ایران بیشتر از امســال بود ،اظهار کرد:
میزان بارندگیها نسبت به سال گذشته ۲.۸ ،برابر افزایش یافته و این
در حالی اســت که در سال قبل تنها شاهد  ۱۰۴میلیمتر بارندگی
بودهایم.
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه میزان
بارندگیها نســبت به میانگین درازمدت  ۴۶درصد افزایش داشته
است ،تاکید کرد :منابع سطحی و منابع زیرزمینی بهبود یافته است.
البته باید گفت که تأثیر این بارندگیها در آبهای سطحی به مراتب
بیشتر از آبهای زیرزمینی بوده است.
حاجرسولیها با بیان اینکه بارندگیها موجب شد ورودی به سدها
نیز به  ۵۲میلیارد مترمکعب برسد ،ادامه داد :میزان بارشها نسبت به
سال گذشته که عددی معادل  ۱۴میلیارد مترمکعب بوده  ۳.۷برابر
افزایش داشته است.
محمودرضا حقیفام  -ســخنگوی صنعت برق کشور  -نیز اخیرا ً
به ایسنا گفته است :بارشهای اخیر موجب شد تواننیروگاههای برق
آبی نسبت به سالهای گذشته ،دو برابر افزایش یابد؛ به گونهای که
انتظار میرود  ۵۰۰۰مگاوات بیشتر از سال گذشته ظرفیت تولید
برق از این نیروگاهها را داشته باشیم.

اقتصاد
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همدلی| گروه اقتصادی :بازی با نرخ سود بانکی
همچنان ادامه دارد ،سیاستی که هر تصمیمگیری
درباره آن ،حاشیههای بســیاری را در بخشهای
مختلف اقتصادی کشــور ایجاد کرد .روز گذشته
رئیــس کل بانک مرکزی اعالم کرد در ســال 98
سود نرخ بانکی هیچگونه افزایشی نخواهد داشت.
در حالی نرخ ســود بانکی قرار است در محدوده
 ۱۰تا  ۱۵درصد باقی بماند که نرخ تورم رسمی در
ایران به  30نزدیک شده است .پیش از این بسیاری
از کارشناسان اقتصادی با استناد به نرخ تورم تک
رقمی و نرخ سود بانکی دو رقمی خواستار آن بودند
که نرخ سود بانکی مناسب با تورم کاهش یابد اما
در شرایط کنونی به رغم عقبماندگی شدید نرخ
سود بانکی از تورم ،قرار نیست سود بانکی افزایشی
را تجربه کند.
بازده بازارها بیش از  ۱۰برابر سود بانکی
سود بانکی در حالی بین  ۱۰تا  ۱۵درصد است
که بررسیها نشان می دهد بازار ارز در سال گذشته
یعنی در فاصله بین فروردین تا پایان اسفند بازدهی
در حدود  ۱۸۰درصد داشته باالست.
متوســط قیمت ارز در فروردین ماه بر اســاس
آمارهای ارائه شــده از ســوی بانــک مرکزی در
حدود  ۵هزار تومان بود ،این در حالی است که در
فروردین ماه سال جاری دالر در محدوده  ۱۳هزار
و  ۸۰۰تا  ۱۴هزار و  ۲۰۰تومان نوسان میکند .به
این ترتیب بازده بازار ارز در حدود  ۱۸۰درصد تلقی
میشود .در عین حال بازار سکه نیز سودی در این
ابعاد را برای حاضران در بازار داشت .بازده سرمایه
در بازار ســکه هم در حدود  ۱۷۴درصد است چرا
که نرخ ســکه تمام بهار از محدوده یک میلیون و
 ۷۰۰هزار تومان به محدوده  ۴میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان پا گذاشته است.
بر اســاس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه
و شهرسازی بازده در بازار مسکن در حدود ۱۲۸

هادی حقشناس

تحلیلگر اقتصادی

درصد اعالم شــده اســت .این بازدهی در فاصله
ماههای اسفند  ۹۶تا اسفند  ۹۷به دست آمده است
به این ترتیب روشــن می شود نرخ سود بانکی به
هیچ روی توانایی رقابت با سایر بازارها را دارا نیست.
جمعآوری نقدینگی؛ شاید وقتی دیگر
این چنین اســت که به نظر میرســد سپرده
گــذاری در بانک ها به عنوان ابــزاری برای جمع
آوری نقدینگــی امکان پذیر نیســت چرا که نرخ
سود سپردههای بانکی به هیچ روی تناسبی با دیگر
بازارها ندارد.
در عیــن حال برخی صاحب نظــران اقتصادی
نیز با استناد به زیان دهی بانکها معتقد هستند

افزایش نرخ ســود بانکی منجر به رشد نقدینگی
و فشــار تورمی در آینده میشــود و مضرات این
وضعیت بیش از جمع آوری نقدینگی در شــرایط
کنونی است.
به اعتقاد آگاهان اقتصادی ،تصمیم بانک مرکزی
برای ثابت ماندن نرخ سود سپردههای بانکی حاال
نشان میدهد تغییری در وضعیت بازارهای موازی
ایجاد نخواهد کرد و سرمایههایی که قصد تبدیل
شــدن دارند بازاری جز بانکها را انتخاب خواهند
کرد.
نرخ ســود ســپردههای بانکی در شــهریورماه
ســال  ،۱۳۹۶با دســتور بانک مرکــزی مبنی بر

الــزام به اجــرای مصوبه شــورای پــول و اعتبار
عقبگرد کرد و به  ۱۵درصد برای سپرده های بلند
مدت و  ۱۰درصد برای ســپرده های کوتاه مدت
رسید.
بانک مرکزی پیش از این نیز نســبت به حذف
ســود روزشــمار با هدف کاهش بار مالی بانک ها
اقدام کرده اســت و حاال سود بانکی تنها به مانده
ســپرده ها در حساب های بانکی تعلق می گیرد.
به این ترتیب بانک ها در سال  ۱۳۹۸در معادالت
سوددهی بازارهای جایگاه خود را از دست خواهند
داد تا زمانی دیگر مهار نرخ تورم ،سپرده گذاری در
بانک ها را سودآور کند.

اقتصاد ایران طی ادوار گذشته تاکنون ،بارها
از ثبات دستوری آســیبهای جبران ناپذیری
دیده است .مصداق این گفته را میتوان با ذکر
مثالهای بسیاری مشخص کرد؛ ثبات دستوری
نرخ دالر طی سالهای گذشته تاکنون موجب
شد قیمت این ارز هیچگاه واقعی نشود؛ پیامد
این تصمیم غیر کارشناسی تراز منفی تجارت
در ایران بوده اســت .این اتفــاق در دولت نهم
ت نفت افتاد ،حاشــیههای آن
در خصوص قیم 
گریبان اقتصاد را گرفت .به نظر میرســد پس
از ســالها آزمون و خطا ،شــیوه دستوری در
اقتصاد ایران در تعیین نرخ ســود بانکی پدیدار
شده اســت .آنهم در شــرایطی که به دلیل
تحریمهــای اقتصادی و بحران ارزی ،بانکها تا
حد چشمگیری پشتوانه مالی خود را از دست
دادهانــد و بیــش از هر زمان دیگری بر ســود
سپردههای مردم تکیه زدهاند .از سوی دیگر ،بر
اســاس اعالم رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در
ســال رقمی در حدود  26/5درصد بوده است،
با این تعریف که نرخ سود بانکی باید توازن قابل
قبولی با نرخ تورم و همچنین رشــد نقدینگی
داشته باشد ،منطقی نیست که نرخ تورم رشد
فزاینده داشــته باشد اما سود بانکی درجا بزند.
اگر اقتصاد ایران این امکان را در اختیار داشــت
تا با بهرهگیری از سرمایهگذاریهای خارجی و
صــادرات نفت بتواند منابع مورد نیاز بانکها را
تامین کند ،کاهش نرخ سود بانکی میتوانست
توجیه اقتصادی پیدا کند ،اما در شرایط فعلی،
این سیاست نوعی تنبیه سرمایهگذاری در ایران
است .چرا که به تجربه ثابت شده هر نوع نوسان
در سود ســپردههای بانکی سرمای ه را به سوی
بازارهای داللی و واسطهگری هدایت کرده است.

انرژی
با اختالالت بزرگ در عرضه

رکود نفتی دیگری در راه است

تولید نفت جهانی از گسترش تحریمهای آمریکا و اختالالت غیرمنتظره دیگر
لطمه دیده که مانند پنج سال پیش قیمتها را در کوتاه مدت باال برده و زمینه را
برای رکود بعدی آماده کرده است.
به گزارش ایســنا ،گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا نشــان میدهد عوامل
برنامهریزی نشده ،تولید جهانی نفت را در مارس به میزان  ۲.۸میلیون بشکه در
روز کاهش داد که کمتر از  ۳.۳میلیون بشکه در روز در فوریه بود اما در مقایسه با
 ۱.۱میلیون بشکه در روز در مارس سال گذشته ،باالتر به شمار میرود.
اختالالت تولید در میان اعضای اوپک در مارس به  ۲.۴۹میلیون بشکه در روز
رسید که دو برابر میزان مشابه در مارس سال  ۲۰۱۸است.
در ماههای اخیر اختالالت اوپک و اختالالت کلی در روند عرضه نفت ،به باالترین
سطح در حدود سه سال گذشته رسیدهاند و یکی از باالترین موارد اختالل در یک
دهه گذشته هستند.
آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا شــامل ونزوئال نمیشود که تولیدش روندی
نزولی پرشــتابی را طی میکند .همچنین احتمال تأثیر درگیریهای دوباره در
لیبی بر تولید و صادرات این کشور در چند ماه آینده را به حساب نیاورده است.
بنابراین این آمار برآورد کمتری از گستردگی کاهش تولید غیرمنتظره داشته که
باعث شده بازار نفت در ماههای اخیر دچار محدودیت عرضه شود.
تحریمها و مشکالت غیرمنتظره میتواند کمک کند نقش عربستان به عنوان
یک تولیدکننده تأثیرگذار ،مؤثرتر شــود و هماهنگی با سایر تولیدکنندگان را
سادهتر کرده و ریسک تقلب در توافقهای نفتی را کاهش دهد.
اما مشکالت غیرمنتظره میتواند باعث شود بازار نفت موقتاً دچار محدودیت
بیش از حد عرضه شود و قیمتها را باال ببرد و با پوشاندن ناترازی میان تولید و
مصرف ،به رکود متعاقب منجر شود.
محدودیت ناگهانی اخیر در عرضه ،شباهتهای بیشماری با وقایع سال ۲۰۱۳

و اوایل سال  ۲۰۱۴دارد که زمینه را برای رکود در اواخر سال  ۲۰۱۴تا پایان سال
 ۲۰۱۵هموار کرد.
درسهایی از سال ۲۰۱۴
در سالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴تحریمهای آمریکا علیه ایران و همچنین اختالالت
موقتی ناشی از جنگ در لیبی و پیشروی نیروهای داعش در شمال عراق ،کمک
کرد قیمت نفت باالی  ۱۰۰دالر در هر بشکه بماند.
عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک که دارای ظرفیت مازاد تولید هستند ،در
واکنش به کندی عمل کرده و اصرار داشتند که عرضه کافی در بازار وجود دارد و
قیمتها خیلی باال نیست.
اما صندوقهای ســرمایه گذاری روی افزایش قیمت نفت حســاب باز کرده و
قراردادهای خریدشان را در اواخر ژوئن  ۲۰۱۴به  ۶۲۶میلیون بشکه در مقایسه با
 ۳۶۷میلیون بشکه در شش ماه پیش از آن رساندن و باعث شدند رشد قیمتها
شتاب بگیرد.
و مشکالت تولید و قیمتهای باال ،زمینه نهایی را برای رونق حفاری نفت شیل
آمریکا فراهم کرد و باعث جهش تولید این صنعت و همزمان رشد مصرف آسیب
دید.
اختالالت غیرمنتظره بدینسان تغییرات اساسی در تعادل بازار را پنهان کردند
بنابراین زمانی که این مشکالت برطرف شدند ،قیمتها در اواخر سال  ۲۰۱۴و
 ۲۰۱۵سقوط کردند.
اکنون هم بازار در اواخر سال  ۲۰۱۸و اوایل سال  ۲۰۱۹با تحریمهای آمریکا و
جنگ در لیبی و همچنین مشکالت کوچکتر دیگری مواجه است.
قیمتهای نســبتاً پایین نفت در ســال  ۲۰۱۸دولت آمریکا را تشــویق کرد
تحریمهایی را علیه صادرات نفت ونزوئال و ایران وضع کند اما بازار در اواخر سال
 ۲۰۱۸بسیار سریعتر از آنچه به نظر میرسید ،محدودیت عرضه پیدا کرد.

اختالالت غیرمنتظره کاهش تولیدی که توسط عربستان سعودی و متحدانش
در گروه اوپک پالس برنامهریزی شده بود را مؤثرتر کرد و دورنمای بازار را از اشباع
عرضه به کمبود عرضه تغییر داد.
در حقیقت ،مشکالت تولید غیر داوطلبانه در حدود نیمی از کاهش تولید اوپک
سهم داشته است .در واکنش به این امر ،صندوقهای سرمایه گذاری قراردادهای
خریدشان را از  ۲۴۳میلیون بشکه در ابتدای ژانویه به  ۶۰۰میلیون بشکه افزایش
دادند و رشد قیمت معامالت تحویل فوری نفت را تسریع کردند.
در نتیجه ،قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه آتی حدود  ۲۱دالر در هر بشکه
( ۴۲درصد) از اواخر دسامبر رشد کرده است.
اگر واشــنگتن تالش کند تحریمها علیه ایــران و ونزوئال را در چند ماه آینده
تشدید کند یا جنگ در لیبی وخامت بیشتری پیدا کند ،عرضه بازار در نیمه دوم
سال  ۲۰۱۹محدودتر خواهد شد.
بر اساس گزارش رویترز ،تاکنون عربستان سعودی و متحدانش در اوپک پالس
در باره اینکه آمادهاند چه میزان افزایش تولید داشته باشند و در چه سطح قیمتی،
افت تولید ســایر کشــورها را جبران خواهند کرد ،حرفی به میان نیاوردهاند .اما
همچنان که بازار در کوتاه مدت دچار محدودیت عرضه میشود و قیمتها افزایش
بیشتری پیدا میکند ،احتمال تصحیح قیمت بزرگتر میشود.

ارز

هزاران میلیارد تومان سود ارزی دولت کجا میرود؟
با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از  ۱۴میلیارد دالر پیشبینی
شده برای پرداخت واردات کاالهای اساسی ،مابهالتفاوتی
تا مرز  ۶۰هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد میشــود
کــه هنــوز راهکار برگشــت آن بــه جامعه و یــا نحوه
خرج آن مشــخص نیست؛ فقط گفته شــده که به مردم
برمیگردد.
به گزارش ایسنا ،با توجه به تغییر مسیری که دولت در
نظر دارد تا برای تأمین کاالهای اساســی در پیش بگیرد،
ارز  ۴۲۰۰تومانی که از سال گذشته برای تأمین کاالهای
اساسی پرداخت میشد احتماالً به زودی از  ۲۵گروه کاال
حذف میشود و در این حالت تأمین منابع برای این اقالم
با نرخ ارز از ســامانه نیما که در حال حاضر برای هر دالر
به  ۸,۵۰۰تومان و باالتر میرسد انجام خواهد شد؛ از این
رو اختالف حدود  ۶۰هزار میلیــاردی از مابهالتفاوت ۱۴
میلیارد دالری پیشبینی شــده در بودجه امسال نصیب
دولت میشــود که تاکنون اعالم مشــخصی درباره نحوه
استفاده از آن وجود نداشته است.
این در حالی است که با افزایش قیمت ارز برای واردات
کاالهای اساســی به طور حتم قیمتهــا در بازار افزایش
مییابد و موجب فشــار بر معیشت مردم خواهد شد؛ این
موضوعی است که مسئوالن دولتی نیز آن را تائید کردهاند.
به گفته نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،قرار است

مابهالتفــاوت به نحو دیگری به زندگی مردم برگردد ،ولی
در مورد اینکه چگونه پول بار دیگر به جامعه تزریق شود
توافقی انجام نشده است.
به هر حال حذف ارز یارانهای که تاکنون به واردکنندگان
داده میشد ،جدی به نظر میرسد و در همین رابطه اخیرا ً
پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی به گوشت قطع شده است .اما
در این بین سازوکار ادامه روند تأمین ارز کاالی اساسی و

به طور خاص چگونگی برگرداندن منابعی که دولت اصرار
دارد به مردم بر میگردد مشخص نیست و موردی که فع ً
ال
به صورت علنی اعالم شــده ،این است که شاید رقم چند
هزار میلیاردی که ایجاد میشــود از کانال کوپنی کردن
کاالهای اساســی در اختیار مردم قرار گیرد که آن هم باز
مشــخص نیست که آیا تمام درآمد موجود از حذف یارانه
مربوط به ارز ترجیحی است یا خیر.

جریان نحوه خــرج منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی
در حالی مورد اهمیت قــرار میگیرد که پیش از این نیز
دولت در ســال گذشــته اقدام به حذف ارز یارانهای برای
پتروشــیمیها کرد و مابهالتفاوت نرخ  ۴,۲۰۰تومان و ارز
نیمایی در مورد خوراک پتروشیمیها رقم قابل توجهی را
در اختیار آن قرار داد ،ولی آنچه که اتفاق افتاد این بود که
با وجود اصرار مسئوالن مبنی بر اینکه این منابع را برای
حمایت از معیشت مردم به آنها بر خواهند گرداند تنها به
توزیع یک بسته حمایتی در قالب سبد کاالیی برای برخی
از اقشار و همچنین واریز یک  ۲۰۰هزار تومان به حساب
کارکنان دولت محدود شد و تاکنون تکراری در این رابطه
وجود نداشته اســت و به نظر میرسد مبلغی که در این
مورد هزینه شد با رقم سنگینی که از محل مابهالتفاوت ارز
پتروشیمی به دست آمده بود ،تناسب نداشت.
از این رو شاید یکی از مهمترین مسالهها در زمان حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانــی از کاالهای اساســی مربوط به نحوهی
استفاده و برگشت آن به مردم است که دولت تاکید دارد
ایــن رقم را به طرقی در اختیــار آنها قرار خواهد داد ولی
واضح آن اســت که توزیع بســتههای حمایتی نمیتواند
چندان راهگشــای فشار و مشــکالتی باشد که در نتیجه
افزایش دو برابری قیمت ارز برای تأمین کاالهای اساسی
اتفاق میافتد.

