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حاشیه
روحانی :بسته حمایتی آبانماه پرداخت میشود

وضعیت تولید در کشور
نسبت ًا خوب است!

ب��رای تامین کاالهای اساس��ی در ماههای
طوالنی هیچ مشکلی نداریم .به گزارش تسنیم،
حسن روحانی ،رئیسجمهوری روز گذشته پس
از نشست س��ران قوا با بیان این مطلب ،اظهار
داشت :آمریکاییها با تحریمهای نابجا و غلط
خود و هدف قرار دادن سیستم بانکی و صادرات
نفت و برخی دیگر از اقالم صادراتی که مرتبط
با درآمد و منابع کل کش��ور و واردات کاالهای
اساسی است ،میخواهند بر زندگی و معیشت
روزمره مردم تأثیر منفی بگذارند .بنابراین ،این
حرف که آمریکا به دنبال فشار بر مردم نیست
و به دنبال فشار بر نظام و حکومت است ،کام ً
ال
نادرست است و خودشان در عمل این واقعیت
را آش��کار کردند .روحانی تاکید کرد :روش��ن
شد آمریکاییها نمیتوانند صادرات نفت ایران
را به صفر برس��انند .وی تصریح کرد :در زمینه
کاالهای اساس��ی و مورد نیاز و ضروری مردم
هیچ مشکلی نداریم و انبارهای ما برای تامین
کاالهای اساس��ی مردم برای ماههای طوالنی
از همیش��ه بیش��تر آمادگی دارد و برای تولید
کاالهای اساسی ،واردات کاالهای اساسی و دارو
و س��ایر نیازمندیها مشکلی نداریم .وی ادامه
داد :امروز بحمداهللوضعیت تولید در کشور به
نسبت شرایط خوبی دارد و صادرات در  7ماهه
امسال در مقایسه با مدت مشابه  96افزایش پیدا
کرده است که افزایش به معنای افزایش تولید و
افزایش کسب و کار مردم است .وی همچنین
گفت :امس��ال توانس��تیم پول گن��دمکاران را
بموق��ع پرداخت کنی��م و این ب��ه معنای آن
اس��ت که زندگی کش��اورزان رونق میگیرد و
برای س��ال آینده نیز تمهیدات الزم در زمینه
اقالم کش��اورزی و خرید تضمینی محصوالت
مدنظر قرار گرفته اس��ت .روحانی اضافه کرد:
هرچه زمان بگذرد هم مس��ؤوالن برای جبران
مش��کالتی که برای مردم پیش آمده ،آمادهتر
میشوند و هم مردم استقامتشان در برابر این
توطئهها بیشتر خواهد ش��د .روحانی در ادامه
تصریح کرد :در جلسه س��ران سه قوه یکی از
مباحث مهم ،بررسی آخرین وضعیت اقتصادی
کشور و ترسیم نقش��ه راهی بود که باید برای
ماهه��ای آینده ،طبق فرمایش و دس��تور مقام
معظم رهبری ،انجام ش��ود .همچنین راجع به
این نقش��ه راه و روابط نزدیکتر با همسایگان
و روابط اقتصادیمان صحبت کردیم .وی اعالم
کرد :دولت نخستین بسته حمایت غذایی را در
ماه آبان به افرادی که مشکالت بیشتری دارند
و در فشار بیشتری هستند پرداخت خواهد کرد
و ای��ن روند تا پایان س��ال در چند نوبت ادامه
مییابد تا بتوانیم مش��کالتی را که برای مردم
پیش آمده اس��ت تا حدی جب��ران کنیم .در
بودجه س��ال آینده نیز برای حقوق و دستمزد
پیشبینیهای��ی میکنیم که بتوانیم تا حدی
مشکالت اقتصادی را جبران کنیم.
طعنههای آخوندی به ترکان در مراسم تودیعش:

افتخار دولت است که خانه نساخت!

وزیر مس��تعفی راهوشهرس��ازی در مراسم
تودیع خود ،سیاس��ت س��اخت مس��کن برای
اقش��ار کمدرآمد (مس��کنمهر) و برنامه دولت
برای بازآفرینی ش��هری را به باد انتقاد گرفت
و گفت :کار درس��تی کردم که حتی یک واحد
مسکنمهر را افتتاح نکردم.
به گزارش تس��نیم ،عب��اس آخوندی با
اش��اره به اینکه مس��کنمهر باعث افزایش
باالی تورم ش��ده بود ،افزود :پیشنهاد دادم با
منابع مسکنمهر ،بانک مسکن به یک بانک
توس��عهای تبدیل شود؛ ش��وربختانه درک
درس��تی در اینباره در دولت وجود نداشت.
وی ادام��ه داد 56 :درص��د مس��کنمهر و
 50درصد پروژههای زیرساختی را با پیگیری
و سماجت تمام به پایان رساندم .وی تصریح
ک��رد :حضرات هر روز تبلی��غ میکنند این
دولت حتی یک مس��کن هم نساخته است،
این افتخار دولت اس��ت که حتی یک واحد
مسکونی را نساخت؛ از ابتدا قرار نبود دولت
خانهای بسازد.
وی با یادآوری اینکه برای خروج از بنبست
درخواس��ت کردم کارگروه بازآفرینی ش��هری
تش��کیل ش��ود ،اضافه کرد :این کار را کردم تا
ش��اید تعارض به وجود آمده مدیریت شود اما
این موضوع بدون حضور بنده هماهنگ شده و
تعارض ما مدیریت نشد و یکی از دالیلی که من
تصمیم ب��ه کنارهگیری از دولت گرفتم همین
موضوع بود .اظهارات آخوندی درباره بازآفرینی
ش��هری و تعارض مدیریتی اشاره مستقیم به
ترکان ،مشاور روحانی در امور بافتهای فرسوده
بود و وزیر سابق راه به صراحت به اختالف خود
با وی اذعان کرد.

وطن امروز

دور جدید مذاکرات ایران با  8کشور معاف از تحریم نفتی آغاز شد

دیپلماسی انرژی و خریداران نفت ایران
آمریکاییها اعالم کردند برنامههای جدیدی برای کاهش صادرات نفت ایران دارند

گروه اقتصادی :معافیت  8کش��ور از تحریم نفتی
ایران یک شکست بزرگ برای آمریکاییها محسوب
میشود اما آمریکاییها قصد دارند در  6ماه آینده
صادرات نفت ایران را بشدت کاهش دهند و در این
وضعیت نقش دیپلماسی انرژی ایران بیش از پیش
احساس میشود.
به گزارش «وطنامروز» ،آمریکاییها که قصد
داشتند صادرات نفت ایران را تا  13آبان ماه به صفر
برسانند ،در یک عقبنشینی آشکار و به خاطر عدم
افزایش نرخ جهانی نفت مجبور ش��دند  8خریدار
بزرگ نفت ایران را از تحریمهای نفتی جدید معاف
کنن��د .با این وجود فاز جدید مذاکرات آمریکا با 8
کش��ور معاف شده برای جایگزینی نفت ایران آغاز
ش��ده است و در چنین شرایطی دیپلماسی انرژی
ایران باید فعال ش��ود تا مذاک��رات آمریکاییها را
خنثی کند .در حالی که آمریکا  ۸کشور را از تحریم
نفتی ایران معاف کرده است ،جزئیات توافق با این
کشورها بر سر کاهش خرید نفت ایران محرمانه نگه
داشته شده اس��ت .رویترز در این باره گزارش داده
«برایان هوک» نماین��ده ویژه آمریکا در امور ایران
در رویکردی تنظیم شده برای اعمال حداکثر فشار
اقتصادی بدون باال بردن قیمت نفت گفت آمریکا
مصمم است صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
آمریکا پس از بیرون رفتن دونالد ترامپ از برجام،
روز دوش��نبه  14آبان بر صنایع نفت ،کشتیرانی و
بانکداری ایران تحریمهای��ی را اعمال کرد .آمریکا
به  8کش��ور معافیت موقت برای خرید نفت ایران
داده است .هرچند میگوید هدف نهاییاش توقف
کامل صادرات ایران است .هوک جزئیات توافقهای
دوجانبه با کشورهای چین ،هند ،کرهجنوبی ،تایوان،
ژاپن ،یونان ،ایتالیا و ترکیه را فاش نکرد .هوک گفت:
«ما درباره اعمال حداکثر فش��ار اقتصادی بر ایران،
بدون باال رفتن قیمت نفت دقیق هستیم و این کار
را با موفقیت انجام دادهایم» .وی ادامه داد« :ما این
راه را تا صفر کردن صادرات ایران ادامه میدهیم .ما
مصمم هستیم به حداکثر فشار بدون صدمه زدن به
دوستان و متحدانمان برسیم و نمیخواهیم قیمت
نفت را باال ببریم و بخوبی آن را سنجیدهایم».
قیمت نفت در ماه اکتبر به خاطر ترس از کاهش
صادرات نفت ایران به بیش از  85دالر در هر بشکه
رس��ید ،البته روز چهارش��نبه قیمت نفت پس از
افزایش دوباره تولید آمریکا کاهش یافت.
برایان هوک در پاسخ به این سوال که آیا دولت
آمریکا در کاهش صادرات نفت ایران در  6ماه آینده
هدفی را دنب��ال میکند؟ گفت« :نمیتوانم بگویم
هدفمان چیس��ت .حتماً هدفی داریم» .او اضافه
کرد هدف نهایی توقف کامل صادرات ایران است.
محمد نجارصادقی :با وجود اینکه
ارز
توجه به موضوع ارزهای دیجیتال
هر روز در حال گستردهتر شدن است اما تاکنون
سیاستگذار پولی و مالی هیچ واکنش قابلتوجهی
در برابر آن نداشته است .بر اساس آماری که سال
گذش��ته محمد پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس داد تا انتهای س��ال  96ایرانیها
بی��ش از  2/5میلی��ارد دالر در ارزهای دیجیتال
سرمایهگذاری کردهاند ،به عبارت دیگر رقم معادل
 2/5میلیارد دالر ارز از کشور برای هدفی نامعلوم
خارج شده است.
بتازگ��ی س��ایت  LocalBitcoinsکه یک
اس��تارتآپ خرید و فروش بیتکوین اس��ت ،در
آخرین گزارش خود اعالم کرده ایرانیها در  6ماه
گذشته روزانه  16میلیون دالر بیتکوین خرید و
فروش کردهاند و از لحاظ میزان تراکنش در رتبه
 29جهانی قرار دارند .باید توجه کرد که این آمار
فقط برای بیتکوین است و دیگر ارزهای دیجیتال
رایج مانند اتریوم ،بیتکش یا مونروی محبوب بین
ایرانیها در آن لحاظ نشده است.
به گزارش «وطن امروز» ،اردیبهشت ماه سال
جاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خرید
و فروش ارزهای دیجیتال را ممنوع اعالم کرد .این
تصمیم در جلسه شورایعالی مبارزه با پولشویی
گرفته شد و دلیل اصلی این ممنوعیت هم موضوع
پولش��ویی احتمالی که امکان دارد توسط ارزهای
دیجیتال رخ بدهد ،اعالم ش��د اما ب��ا وجود این
محدودی��ت فعاالن ارز دیجیتال براحتی به خرید
و فروش و فعالیت در این حوزه ادامه دادند ،حتی
سایتهای ایرانی ارائهدهنده ارزهای دیجیتال در
فضای مجازی ایجاد شده و گسترش پیدا کردند.
به نظر میرسد بانک مرکزی در آن مقطع زمانی
یک تصمی��م نمادین مبنی بر ممنوعیت ارزهای
دیجیتال گرفت ام��ا هنوز تصمیم قطعی در این
رابطه را اتخاذ نکرده اس��ت .این وقتسوزی بانک
مرکزی در حالی است که کشور در شرایط سخت
ارزی است و در کنار آن نیاز مبرمی به راهی برای
دور زدن و ک��م اثر کردن تحریمها دارد .بنا بر این
گزارش ،از یک سو ارزهای دیجیتال در معامالت
غیررسمی ،توسط افرادی که هویت آنها مشخص
نیس��ت مورد مصرف قرار میگیرد که حجم آن

جزئیات واردات نفت ایران توسط  4خریدار بعد از اعمال تحریمهای نفتی ایران
نام کشور

میزان واردات قبل از میزان واردات مجاز بعد
از اعمال تحریمها
آغاز تحریم
(بشکه در روز)
(بشکه در روز)

توضیحات

کره جنوبی

یکمیلیون

 200هزار

حدود  ۷۰درصد از نفت ایران که از سوی کره جنوبی خریداری
شده میعانات پارس جنوبی بوده و بیش از نیمی از واردات نفت فوق
سبک کره جنوبی ،از میدان گازی پارس جنوبی ایران بوده است.

چین

 655هزار

 360هزار

چین نام بزرگترین خریدار نفت ایران را یدک میکشد و برخالف
کره جنوبی که واردات نفت از ایران را به صفر رسانده بود ،خرید
نفت از ایران را ادامه داد.

ژاپن

 167هزار

مشخصنیست

آخرین محموله نفت ایران اوایل اکتبر به ژاپن رسید ،زیرا
پاالیشگاهها و بانکهای ژاپنی تالش داشتند همه مبادالت مربوط
به نفت را پیش از آغاز تحریمهای آمریکا تسویه کنند.

هندوستان

 450هزار

 300هزار

هند یکی از مذاکرهکنندگان پروپاقرص با آمریکا برای دریافت
معافیتها بود زیرا افزایش هزینههای سوخت در آستانه انتخابات
سال آینده ،دولت این کشور را با اعتراضاتی روبهرو کرده بود.

وی ادام��ه داد آمریکا انتظار دارد تولید جهانی
نفت در س��ال  2019افزایش یابد و از تقاضا فراتر
رود .در این صورت واشنگتن موقعیت بهتری برای
درخواس��ت از واردکنندگان نفت ایران برای صفر
کردن این واردات دارد.

■■مذاکرات ایران و  8کشور معاف شده

رئی��سکل بانک مرکزی خبر داد مذاکرات ایران
با  8کش��ور معاف شده از تحریمهای نفتی ایران نیز
آغاز ش��ده اس��ت .عبدالناصر همتی دیروز در دیدار
با اس��تانداران با اشاره به شکست آمریکا در به صفر
رساندن صادرات نفتی کشور از انجام مذاکرات جدی
و مثبت با  ٨کشوری که معافیت خرید نفت از ایران را

گرفتهاند خبر داد ،البته شدت مذاکرات آمریکاییها و
انگیزه آنها برای کاهش صادرات نفت ایران به گونهای
است که باید دیپلماس��ی انرژی ایران یک نقشه راه
دقیق در این باره داشته باشد .بسیاری از همسایگان
و مش��تریان ایران مایل به ادامه خرید نفت از ایران
هستند و باید مذاکرهکنندگان ایرانی با استفاده از این
موقعیت مانع اقدامات آمریکاییها شوند.
■■معافیت  ۲۵درصدی ترکیه از تحریمها

در همین ارتباط ،وزیر انرژی ترکیه اعالم کرد:
ق��رارداد خرید گاز از ایران برای  ۵تا  ۶س��ال دیگر
پابرجاس��ت .فاتح دونمز روز جمعه ،در گفتوگو با
شبکه خبری اندیتیوی اعالم کرد آنکارا به خرید

گزارش «وطن امروز» از انفعال دولت در سیاستگذاری برای ارز دیجیتال

دور زدن تحریم با استفاده از ارز دیجیتال توهم است
ایرانیها روزانه  16میلیون دالر بیتکوین خرید و فروش میکنند!

س��االنه بیش از  6میلیارد دالر اس��ت و از سوی
دیگر بانک مرکزی از این ظرفیت هیچ استفادهای
نمیکند.

■■تمرکز آمریکا روی فعالیت ارز دیجیتالی ایرانیها

با وج��ود اینک��ه بان��ک مرکزی کش��ورمان
هیچ برنام��های ب��رای ارزهای دیجیت��ال ندارد،
وزارت خزانهداری ای��االت متحده آمریکا با رصد
تراکنشهای ایرانیانی که در صرافیهای متمرکز
ارزهای دیجیتال اقدام به خرید و فروش میکنند،
تمام نقل و انتقاالت را مورد بررسی قرار میدهد.
بتازگی شبکه اجرایی جرائم مالی این وزارتخانه،
دول��ت ای��ران را مته��م ب��ه اس��تفاده از ارزهای
دیجیتال ب��رای دور زدن تحریمهای مالی کرده
و از صرافیهای آمریکای��ی عرضهکننده ارزهای
دیجیتال خواس��ته بود از فروش کریپتوکارنسی
به ش��هروندان و دولت ایران خودداری کنند .این
موضوع نشان از آن دارد که آمریکا متوجه ظرفیت
ارزهای دیجیتال شده است.
■■ارز دیجیتال برای نقل و انتقال پول مناسب است

محمدرضا قدوسی ،کارشناس حوزه ارزهای
دیجیت��ال و بنیانگ��ذار چند ش��رکت بر مبنای
بالکچی��ن در گفتوگو با «وطن ام��روز» درباره
تحریمه��ای جدیدی که ای��االت متحده آمریکا
روی کاربری ش��هروندان و آیپیهای ایرانی در

 2صراف��ی  Bitrexو  Binanceاعم��ال کرده
است ،گفت :این موضوع اتفاق افتاده است و اگر
ایرانیها میخواهند در این حوزه سرمایهگذاری
کنند باید سراغ صرافیهای کوچک دیگر بروند.
وی افزود :مسلما برای تراکنشهای با حجم باال
چنین محدودیتهایی وجود دارد اما صرافیهای
دیگر بدون دریافت اطالعات هویتی که بتوان بر
مبنای آن تحری��م کرد ،تراکنشهای کوچک را
انجام میدهند .قدوسی در پاسخ به این سوال که
آیا میتوان با استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال،
تحریمهای نفتی و شبکه انتقال پولی موجود را
دور زد؟ گفت :ارزهای دیجیتال یک ابزار هستند
و تبدیل کردن آن به یک اس��تراتژی بلندمدت
ب��رای دور زدن تحریمها کار غیرممکنی اس��ت.
من این ارزها را برای دور زدن تحریمهای خاص
پیش��نهاد نمیکنم اما میت��وان از این ظرفیت
برای نقل و انتقال پول تجار با حجمهای کوچک
اس��تفاده کرد .این کارش��ناس ارزهای دیجیتال
گفت :هماکنون بخش��ی از تجار به این س��مت
حرکت کرده و توانس��تهاند نتیجههای مناسبی
بگیرند.
■■ظرفیتی که با تحریمهای داخلی از بین میرود

یک��ی از اصلیترین مش��کالتی ک��ه در حال
حاض��ر مانع فعالیت بازرگانان با ارزهای دیجیتال

گاز از ایران ادامه میدهد .وی افزود :ترکیه موفق به
دریاف��ت معافیت  ۲۵درصدی از تحریمهای نفتی
آمریکا علیه ایران ش��ده است .وزیر انرژی ترکیه با
بیان اینکه شرکت پاالیشگر تاپراش همواره به دنبال
تنوع در فروشندگان نفت است ،تصریح کرد :عدد
 ۲۵درص��د تقریبی اس��ت و ما هن��وز رقم دقیقی
دریافت نکردهایم .ترکیه اکنون بزرگترین مشتری
گاز طبیعی ایران است .قرارداد  ۲۵ساله صادرات گاز
ایران و ترکیه ،در سال  ۱۳۷۴امضا و از سال ۱۳۸۱
صادرات گاز ایران به این کشور آغاز شد.
■■چشمپوشی از نفت ایران هزینه دارد

رئی��س اتحادیه نف��ت ایتالیا هم گف��ت برای
چشمپوش��ی از نف��ت ای��ران باید هزین��ه و بهای
س��نگینتری پرداخت .به گزارش مه��ر به نقل از
روزنامه ایتالیایی ایل س��وله« ،کالدیو اسپیناچی»
رئیس اتحادیه نفت ایتالیا گفت :ما انتظار نداشتیم
ایتالیا در میان  8کشور معاف شده از تحریم نفتی
ایران قرار گیرد .وی افزود :ایتالیا نخستین خریدار
نفت ایران در اروپاس��ت و در  8ماه امسال ()۲۰۱۸
 ۵میلی��ون و  ۲۰۰هزار تن نفت از ایران وارد کرده
است .در همین حال ،داریو اسکافاردی ،مدیرعامل
ش��رکت پاالیشگر ساراس گفت :ما همواره خریدار
نفت خام ایران بودهایم .وی افزود :تحریم بدون ارائه
راهحل ،س��بب آشفتگی بازارها میشود ،به همین
دلیل اس��ت که ترامپ از به صفر رساندن صادرات
نفت ایران صرفنظر کرده و به  8کش��ور معافیت
داده است.
اس��ت ،مش��کل قانون اجباری ب��ودن تحویل ارز
پس از صادرات اس��ت .بر اس��اس پیمانسپاری
ارزی که از اردیبهش��ت ماه سال جاری برای تمام
بازرگانان اجباری ش��ده است ،بازرگانان باید عین
رقم صادراتی خ��ود را به صورت حواله در اختیار
واردکنندگان قرار دهند که اگر این عملیات نقل
و انتق��ال با ارزهای دیجیت��ال صورت گیرد عمال
قانون پیمانسپاری ارز غیرقابل اجراست .موضوع
بعدی اینجاست که به دلیل غیرقانونی اعالم شدن
خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ظاهر اشخاصی
که میخواهند در داخل کشور آن را نقد کنند به
همین بهانه ارزش کمتری برای ارزهای دیجیتال
پرداخت میکنند .آخرین دلیلی که باعث میشود
نتوان از ارزهای دیجیتال در ایران اس��تفاده کرد
نپذیرفتن این ارزها در اس��ناد گمرکی و ترخیص
اس��ت ،این یعنی اگر پیشفاکتور با ارز دیجیتال
باشد عمال هیچ تعریفی در عملیاتهای بازرگانی
ایران ندارد.
■■دموکراسی اقتصادی با ارزهای دیجیتال

هفته گذشته نشستی به میزبانی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران با موضوع ارزهای
دیجیتال و ظرفیت آن برای دور زدن تحریمها با
حضور فعاالن اقتصادی ،مدیران اس��تارتآپها و
شرکتهای دانشبنیان برگزار شد .در این نشست
محمد طهرانی ،عضو هیات علمی دانشگاه خاتم
ب��ا بیان اینکه ارزهای دیجیتال راهی برای تحقق
دموکراس��ی اقتصادی است و از این طریق قدرت
تصمیمگی��ری از دولت در اختی��ار کاربران قرار
میگیرد ،گفت :ارز دیجیتال مانند پولهای دیگر
احتیاج به تایید دولتها ندارد و دیگر هیچ خبری از
چاپ پول نیست .با شرایط کنونی که در تحریمها
ن ارزی وجود دارد
قرار داریم هر لحظه امکان نوسا 
و باید تکیه از روی دالر برداش��ته شود .وی افزود:
هزینه انتقال پول توسط ارزهای دیجیتال به مراتب
از سوئیفت کمتر و سرعت آن باالتر است ،پس هم
این روش بهتر از س��وئیفت است و هم میتوان از
آن برای دور زدن تحریمها استفاده کرد .طهرانی
افزود :از بالکچین غیر از ارزهای دیجیتال میتوان
در مالکیت معنوی ،ثبت احوال ،سرمایهگذاری و
شرکتداری استفاده کرد ،حتی بالکچین میتواند
روش جدید حکمرانی هم باشد.
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فروش نان کیلویی میشود!

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با بیان اینکه از
سال  93تاکنون قیمت مصوب نان تغییری نکرده
است ،گفت :پیشنهاد ما برای جبران هزینههای
نانوایان فروش نان به صورت کیلویی است .اصغر
پابرجا در گفتوگو با فارس ،از برگزاری جلس��ه
کمیته تنظیم بازار تهران در استانداری با حضور
اتحادیه نانوایان سنگک خبر داد و افزود :در این
جلس��ه پیش��نهاد ما این بود که نان به صورت
کیلویی و به قیمت هر کیلو  3500تومان عرضه
شود .وی با بیان اینکه با توجه به افزایش هزینهها
نرخ نان باید  50درصد افزایش یابد ،گفت :به دلیل
افزای��ش تعداد نانواییها و وجود  20هزار نانوایی
مازاد در کشور ،میزان پخت نانواییها کاهش یافته
و به اندازه  5تا  6کیسه آرد در روز رسیده که به
هیچ عنوان این میزان پخت جوابگوی هزینههای
تولید نیست .پابرجا تصریح کرد :اگر دولت قصد
افزایش قیمت نان را ن��دارد از واحدهای صنفی
نانوایی هزین ه کمت��ری بابت انرژی دریافت کند
ی��ا آرد را با قیمت پایینتری در اختیار نانواییها
قرار دهد ،همچنین میتواند با نگرفتن مالیات از
این صنف تا حدی به کاهش هزینهها کمک کند.
وی در پایان بیان داشت :براساس آخرین مصوبه
قیمت نان س��نگک با وزن چانه  630گرم 800
تومان است اما در حال حاضر قیمت نان سنگک
هزار تومان با وزن چانه  560گرم است که با توجه
به هزینههای تولید قیمت نان سنگک حداقل باید
 1200تومان باشد.
خودرو

اصالح ساختار مالکیت خودروسازان

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
مجلس ب��ا بیان اینکه اصالح س��اختار مالکیت
خودروسازان در دستور کار مجلس است ،گفت:
مجلس به دنب��ال کاهش تصدیگری دولت در
صنعت خودرو است .به گزارش مهر ،حمیدرضا
فوالدگر با بیان اینکه یکی از برنامههای مجلس
که بزودی طرح آن نهایی میش��ود ،ساماندهی
صنعت خودرو اس��ت ،افزود« :طرح ساماندهی
ب��ازار خودرو» ک��ه پیش از این چن��د باری در
مجلس رفت و برگش��ت داشت به دلیل شرایط
جدید اقتصاد کشور به «طرح ساماندهی صنعت
خ��ودرو» تغییر یافت .وی ادام��ه داد :تالطمات
ارزی و ممنوعیت واردات سبب شد نمایندگان
در بررس��ی این طرح به جای تمرکز بر کاهش
تعرفه واردات و مس��ائل مرتبط با توسعه واردات
به ارتقای کیفی محصوالت داخلی توجه کنند.
فوالدگر خاطرنشان کرد :این طرح در حال حاضر
در کارگروههای مربوط در حال بررس��ی است و
بزودی نهایی و به کمیسیون صنعت ارائه میشود.
وی افزای��ش کیفیت تولی��دات داخلی ،کاهش
مصرف بنزین ،توس��عه خودروهای هیبریدی و
برقی و همچنین افزایش استانداردهای تولید را از
جمله محورهای طرح ساماندهی صنعت خودرو
عنوان ک��رد .وی در ادامه تصری��ح کرد :یکی از
معضالت کنونی صنعت خودرو ،ساختار مالکیت
خصولتی خودروسازان است.

مدیرعامل سایپا:
رنو به تعهداتش پایبند نماند

مدیرعامل س��ایپا با اعالم اینکه برای حفظ
منافع مشتریان طرحی را برای تأمین قطعات
س��اندرو پیشبینی کردهایم ،گف��ت :در حال
حاضر تعهدات ش��رکت به مش��تریان بیش از
قطعات س��یکیدی موجود در انبارهاس��ت.
محمدرضا س��روش در گفتوگو با تسنیم ،در
پاس��خ به اینکه با خروج رنو از کش��ور تکلیف
خودروهای س��اندرو پیشفروشی که هنوز به
دست مشتریان نرسیده چیست؟ اظهار داشت:
در حال حاضر تعهدات شرکت به مشتریان بیش
از قطعات سیکیدی موجود در انبارهاست .به
همین دلیل ش��رکت پارس خ��ودرو در تالش
برای اتخاذ تمهیداتی مناسب با همکاری وزارت
صنعت هستند .وی در پاسخ به اینکه چرا سایپا
با توجه به تعهدات خود ،پیشبینی الزم را برای
تأمین قطعات انجام نداده اس��ت ،گفت :رنو در
دوره جدید تحریمها از کش��ور خارج شد و به
تعهدات خود پایبند نماند.
بانک

قطع دسترسی برخی بانکهای
ایرانی به سوئیفت

بر اس��اس گفته مدی��ر اجرایی س��وئیفت،
دسترس��ی برخی بانکهای ایرانی به سیس��تم
ارتباط میان بانک��ی در جهان طی هفته جاری
قطع خواهد ش��د .به گزارش ایس��نا ،رویترز در
گزارش��ی آورده اس��ت :گاتفرید لیبرانت ،با ابراز
تاسف درباره بازگشت تحریمهای خصمانه ایاالت
متح��ده آمریکا علیه جمهوری اس�لامی ایران،
خاطرنشان کرده اس��ت که این اقدام سوئیفت
برای حفظ ثبات و یکپارچگی سیس��تم نقل و
انتقاالت مالی و ارتباطات میان بانکی در جهان
صورت خواهد گرف��ت .وی تاکید کرده موضوع
قطع دسترس��ی بانکهای ایرانی فقط به برخی
بانکها محدود میشود و همه بانکهای فعال در
این کشور را شامل نخواهد شد.

