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کاهش صادرات، بیکاری را افزایش می دهد

4انرژی

به روزرسانی کارتخوان های سوختی
مدیر بخش پشتیبانی سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت شرکت به 
به  شرکت  پرداخت  سکوهای  و  کارتخوان ها  بروزرسانی  از  ملت،  پرداخت 

پرداخت ملت در روزهای آتی خبر داد. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص کارت سوخت و اتصال کارت های بانکی 
تاکید کرد که ۵۵ درصد از نازل پمپ بنزین ها به سیستم متمرکز متصل شده اند و ۴۵ 
درصد دیگر نازل ها به POS ها متصل هستند که نیاز است زیرساخت نرم افزاری موجود 
به روزرسانی شود و بر همین اساس نیز ضروری است شرکت های پرداخت کارتخوان های 
سوختی واقع در جایگاه های سوخت را به روزرسانی کنند؛ در همین راستا وی خاطر نشان 
کرد که بانک مرکزی به PSP ها دستورالعملی داده که بر مبنای آن دستگاه های پرداخت 

POS باید آپدیت شوند.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد عنوان کرد

گام استوار بانک شهر در حوزه توسعه فرهنگ کتابخوانی
گستردگی فعالیت بانک شهر در زمینه های متفاوت اقتصادی و فرهنگی مولفه 

ای خاص و قابل قدردانی است. 
محمدرضا حیدری،رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس با اعالم مطلب باال گفت: 
بیستمین نمایشگاه کتاب بین المللی مشهد مقدس، تعریف نوینی از توسعه استاندارد 
فرهنگ کتابخوانی در کشور است. وی با بیان اینکه نیازهای تمامی اقشار در این نمایشگاه 
به خوبی دیده شده است گفت: دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه ضمن در نظر 
گرفتن ذائقه مخاطبان، تالش کردند تا شرایط را برای استفاده تمامی سنین و افراد 

جامعه فراهم کنند.

تحقق ۱۲۰درصدی برنامه بانکداری مجازی
در ادامه دیدارهای صمیمانه مدیرعامل بانک کشاورزی با مدیران استانی شعب این 
بانک که با هدف ارتباط مستقیم و بدون واسطه و به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف 
و حرکت در مسیر بالندگی صورت می گیرد، روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل بانک کشاورزی با علی اکبر داورپناه مدیر شعب استان سیستان و بلوچستان 
در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی در تهران دیدار و گفت و گو کرد. ، در این 
دیدار که در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، داور پناه عملکرد مدیریت 
این بانک در استان سیستان و بلوچستان را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات 
و امالک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، 
و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای الزم را دریافت کرد.

به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی

بانک ملی سه هزار میلیارد ریال تسهیالت داد
بانک ملی ایران سه هزار میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط 

اقتصادی پرداخت کرد.
بانک ملی ایران در راستای حمایت از کسب و کار بنگاه های اقتصادی، بیش از سه هزار 
میلیارد ریال تسهیالت در هفت ماه ابتدای سال جاری به بنگاه های کوچک و متوسط 

پرداخت کرده است.

اعالم برندگان  مزایده موسسه ملل
موسسه اعتباری ملل با صدور اطالعیه ای برندگان مزایده امالک و مستغالت 

این موسسه را اعالم کرد.
متن کامل این اطالعیه بدین شرح است:

مورخ   ۲۱۲۹۰۶/۱۳۹۷ شماره  عمومی  مزایده  آگهی  پیرو  رساند  می  اطالع  به 
۱۹/۰۸/۱۳۹۷ طبق اطالع رسانی انجام شده در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ پاکت های مربوط 
به مزایده بازگشایی گردید که نتایج آن به شرح ذیل اعالم می شود؛ برندگان مزایده 
مکلف اند از این تاریخ، ظرف مدت ۱۰ روز به استثنای ایام تعطیل رسمی با مراجعه به 
دفتر اداره امالک و ساختمان موسسه )و یا سرپرستی موسسه در محل وقوع ملک( و 
پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند )۱۴( شرایط 

عمومی شرکت در مزایده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام کنند.

برای پنجمین سال متوالی صورت گرفت

بانک رفاه حامی دانش آموزان روستای زلزله زده باغان
بانک رفاه برای پنجمین سال متوالی و در حرکتی خداپسندانه به دانش آموزان 

روستای زلزله زده باغان شهرستان دشتی استان بوشهر کمک کرد.
طی مراسمی و با حضور مدیر شعب بانک رفاه استان، بخشدار و سرپرست آموزش 
و پرورش شهرستان دشتی هدایایی شامل تجهیزات ورزشی، نوشت افزار و کتب کمک 
آموزشی از سوی بانک رفاه به دانش آموزان دبیرستان شهدای بانک رفاه کارگران روستای 
زلزله زده باغان اهدا شد. دبیرستان شهدای بانک رفاه کارگران روستای باغان در آذرماه 
۱۳۹۳ با مشارکت بانک رفاه و پس از گذشت ۲۰ ماه از وقوع زلزله ای که منجر به تخریب 

روستای باغان شد، ساخته شد.

مشارکت بانک پارسیان در اشتغال روستاها
با مشارکت و حمایت مالی بانک پارسیان، پروژه کشتارگاه صنعتی هما مرغ 
بانک  و  استانی  ومسئوالن  کشاورزی  وزیرجهاد  حضور  با  مهاباد  پرطالی 

پارسیان در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۷ به بهره برداری رسید.
کشتارگاه صنعتی هما مرغ پرطالی مهاباد از مشتریان شعبه مهاباد بانک پارسیان و 
متقاضی استفاده از تسهیالت طرح اشتغال زایی روستایی بوده که در این راستا تسهیالت 

ازمحل اعتبارات طرح اشتغال زایی روستایی از این بانک دریافت کرده است.

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه دانا خبر داد

هماهنگی شرکت های بیمه برای ارائه پوشش های مازاد 
مالی بیمه شخص ثالث 

وحیدرضا باختری مدیر بیمه های اتومبیل بیمه دانا با اعالم این خبر گفت: با توجه 
به ابالغ ضوابط کلی تعیین حق بیمه پوشش بیمه خسارت های مالی مازاد بر حداقل 
تعیین شده در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث 
ناشی از وسایل نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۸ این قانون و پیرو مباحث و برخی مسایل 
مطروحه در کارگروه بیمه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران جلسه ای روز ششم آذرماه 
بین اعضای منتخب کارگروه مذکور در دفتر مدیریت بیمه های اتومبیل شرکت بیمه 

دانا برگزار شد.

فروش نفت از مسیری غیر از بورس باعث ایجاد مشکل می شوداخبار

ضرورت وجود چشم انداز بلند مدت در عرضه بورسی نفت
کارشناسان معتقدند بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 
در صادرات نفت و طراحی شبکه مالی مناسب با توجه به 
شرایط تحریم ها، نیاز به اطمینان نسبت به تداوم عرضه 

نفت در بورس دارد.
و  نفت  قراردادهای  مدیریت  کارشناس  شیریجیان،  محمد 
گاز درباره شرایط شکل گیری بورس نفت در ایران گفت: تمام 
بورس های دنیا که امروزه حجم تبادل مالی باالیی دارند از جمله 
بورس های نایمکس که بورس دبی شعبه ای از آن به شمار می رود 
و همچنین سایر بورس هایی که نفت خام را به صورت فیزیکی یا 
کاغذی خرید و فروش می کنند، در یک فرایند بلند مدت ایجاد 
شدند و کار یک سال و دو سال نبوده است. این بورس ها هم 
نوساناتی را پشت سر گذاشته اند برای مثال در یک مقطع حجم 
معامالتی که داشته اند کم بوده و به تدریج بیشتر شده است. 
همچنین شکل معامالت در ابتدا آنجا به صورت فیزیکی بوده و 

سپس معامله کاغذی بر سر نفت خام شکل گرفته است.
به گزارش مهر،وی در ادامه افزود: بنابراین این مساله که برخی 
عنوان می کنند آنچه در ایران آغاز به کار کرده، اسمش بورس 
نیست و بورس های دنیا کاغذی هستند، درست نیست. در واقع 
ما دو نوع بورس داریم: فیزیکی و کاغذی که همان بورس های 
کاغذی هم یک پیش زمینه عرضه فیزیکی داشته اند. پس در ابتدا 
باید یک تعریف درست از بورس داشته باشیم و بعد قائل به این 
باشیم که بورس های فعلی دنیا با حجم معامالت باال، در یک بازه 
زمانی یک یا دوساله به این مرحله نرسیدند. بلکه برای رسیدن به 
این نقطه زمان گذاشته شده، قوانین زیرساختی تعریف شده و 
الزاماتی برای پایداری آن در سیستم های قانون گذاری آن کشورها 

به تصویب رسیده است.
شیریجیان با بیان اینکه در همین راستا الزم است قوانینی برای 
وجود بلند مدت این نهاد تصویب شود که در ایران، مجلس شورای 
اسالمی می تواند به این حوزه ورود کند، اظهار کرد: این قوانین باید 
به مرور محک بخورند و اصالح شوند. نکته دیگر آنکه مخاطبین 

این نهاد باید نسبت به پایداری آن اطمینان پیدا کنند.
ضرورت ثبات عرضه نفت در بورس برای ایجاد هاب نفتی 

منطقه
این کارشناس مدیریت قراردادهای نفت و گاز با اشاره به این که 
مخاطبین این بازار چه کسانی هستند توضیح داد: اولین مخاطب 
سازمان بورس است. این سازمان برای ورود به ایجاد زیرساخت ها، 
فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، نیاز به این دارد که 
نسبت به چشم انداز بلند مدت بورس نفت مطمئن شود. بنابراین 
متولی این بازار سرمایه، تنها در صورت وجود اطمینان خاطر 
شروع به ایجاد و طراحی الزامات قانونی، نرم افزار و سخت افزار 
می کند. همچنین فعالین این بازار یعنی طرف عرضه کننده و طرف 

متقاضی هم باید نسبت به بازار مطمئن باشند.
به گفته وی فعال شرکت ملی نفت، به عنوان طرف عرضه کننده 
انحصار این حوزه را در اختیار دارد. اما امیدواریم بورس نفت ما 
تبدیل به هابی شود که عرضه کنندهای دیگری هم پیدا شوند. 
شاید در بلند مدت کشورهای منطقه عرضه نفت خام خودشان 
را از طریق بورس ما انجام دهند، اما باید برای این چشم انداز که 
نگاه  ما عرضه کنندگان دیگری هم خواهیم داشت، الزم است 

بلند مدتی وجود داشته باشد. وجود ثبات دراز مدت، امکان ورود 
عرضه کنندگان دیگر را فراهم می کند. از طرفی خریداران داخلی 
و خارجی هم باید نسبت به تامین نفت شان از این بازار مطمئن 

باشند.
شیریجیان تصریح کرد: با توجه به اینکه خریدار می خواهد 
قراردادی با تقاضای نهایی پیدا کند که برای مثال به مدت ده  
سال نفت خام موردنیاز مشتری اش را از بورس نفت ایران بخرد، 
باید نسبت به آینده این بورس اطمینان یابد. زیرا پاالیشگاه هایی 
که نفت شان قرار است از ایران تامین شود باید زیرساخت های شان 
متناسب با ویژگی نفت ایران طراحی شود. پس برای اینکه اساسا 
خریدار بتواند در بازار جهانی حضور طوالنی داشته باشد باید از 
تداوم عرضه نفت در بورس اطمینان خاطر پیدا کند. عالوه بر این، 
خود خریدار برای اینکه بیاید در این حوزه سرمایه گذاری کند و 
شبکه مالی با توجه به شرایط تحریمی ایران طراحی کند، نیاز به 

اطمینان مذکور دارد.
این کارشناس مدیریت قراردادهای نفت و گاز افزود: براین اساس 
کسی که می خواهد شبکه مالی یا تجاری در بازار بین المللی بیابد 
و دنبال زیرساخت هایی برای حمل و نقل، بارگیری، ذخیره سازی 
و حمل نفت به بازارهای هدف است، الزم دارد که به بورس نگاه 
بلند مدتی وجود داشته باشد. در این میان، خریدار خارجی هم 
برای تضمین تهیه نفتش از بازار بورس ایران باید مطمئن شود 
که شرایط تحویل و تسویه بورس کشور ما جذاب است. مضاف 
بر این ها، مصرف  کننده نهایی به عنوان یک بازیگر غیرمستقیم که 
می تواند پاالیشگاهی در آمریکای جنوبی، اروپا یا آفریقا باشد، باید 

نسبت به جریان دریافت نفت از بورس ایران مطمئن باشد. پس 
برای اینکه ما در بازار بورس نفت مان تعدد خریدار داشته باشیم، 
باید هم بورس و هم سازوکارهایش یک ثبات بلند مدت داشته 

باشند.
شفافیت موجود برای نهادهای نظارتی

شیریجیان درباره بحث ارزان فروشی و ایجاد فساد از طریق 
فروش نفت در بورس که رسانه های خارجی به آن پرداخته اند 
گفت: برای پاسخ به این مسئله در ابتدا الزم است بدانیم شرایط 
کشور چگونه است. ما باید در مسیرهای فروش که می تواند بورس، 
امور بین  الملل شرکت ملی نفت و یا راه های دیگر باشد با تساهل 
و تسامح برخورد کنیم و جذابیت  هایی برای بازار هدف به وجود 
بیاوریم. نکته آنکه فروش نفت از مسیری غیر از بورس تاکنون 
باعث ایجاد مشکالت در نقدپذیری پول شده است. اما با عرضه 
نفت در بورس یکی از مهم ترین ضعف ها که بحث نقدپذیری پول 
است، حل می شود. به این صورت که بخش قابل توجهی از پول 
نفت را می توانیم در همان ابتدا نقد کنیم و برای تسویه مابقی هم 

ضمانت نامه  هایی از خریدار بگیریم.
داد:  ادامه  گاز  و  نفت  قراردادهای  مدیریت  کارشناس  این 
بین الملل  امور  بورس،  روش  از  غیر  فروش  در  آنکه  ضمن 
بورس شرکت  در  اما  می پردازد  را  هزینه های حمل  خودش 
ملی نفت تعهدی برای پرداخت هزینه حمل ندارد و خریدار 
اطالعیه  در  اینکه  دیگر  نکته  است.  کار  این  مسئول  خود 
مشخص  پایه  قیمت  تعیین  و  قیمت گذاری  مکانیزم  عرضه 
تعیین  قیمت  رقابت پذیری،  فرایند  یعنی در یک  شده است 

می شود. همچنین مشخص است که تحویل گیرنده نفت چه 
کسی است. ضمن آنکه بر اساس ذات بازار، در شرایط رونق 
قیمت افزایش و در زمان رکود قیمت کاهش می یابد، بنابراین 

نمی شود گفت قیمت به صورت تخفیفی است.
جذابیت بیشتر در گروی مشتری بیشتر

وی در ادامه خاطر نشان کرد: طبیعتا هرچه خریداران بیشتری 
پیدا شود و هرچه جذابیت بازار را بیشتر کنیم، شرکت ملی نفت 
در قدرت چانه زنی باالتری قرار می گیرد. از سویی شفافیت این بازار 
باعث می شود که خریدارها برای نهادهای ناظر مشخص باشند. در 
حالی که پیدا شدن افرادی مثل بابک زنجانی محصول معامله نفت 
در اتاقی بسته با شرایط، قیمت، تسویه و رانت نامشخصی بود. اما 
اطالعیه عرضه تمام مسائل مثل نحوه تسویه، نحوه تخفیف، قیمت 
پایه و مکانیزم تعیین قیمت نهایی را مشخص کرده است. یک 
نکته دیگر اینکه باید توجه داشته باشیم قیمت نهایی آن قیمتی 
نیست که در بورس معامله بر روی آن انجام می شود. قیمت نهایی 
در یک بازه زمانی پنج روزه نسبت به زمان تحویل نهایی مشخص 
می شود. در این  صورت اگر تا زمان تحویل، قیمت جهانی افزایش 
یافت شرکت ملی می تواند قیمت را باال ببرد و اگر پایین رفت 

خریدار از این فرصت منتفع می شود.
شیریجیان در پایان درباره احتمال شناسایی خریداران در فضای 
شفاف بورس اظهار کرد: در بازار بورس هر خریدار یک کد دارد 
که تنها نهادهای نظارتی می توانند به این کد دسترسی داشته 
باشند. بنابراین نگرانی از بابت شناسایی و احتمال تحریم خریداران 

نباید داشت.

تجدید ارزیابی دارایی های  بانک تجارت
مدیر امور مالی بانک تجارت گفت: اقدامات اجرایی بانک تجارت در حوزه تجدید ارزیابی امالک و مستغالت مشتمل بر عرصه، اعیان و سرقفلی به منظور افزایش سرمایه، به طور گسترده در سراسر کشور در دست انجام است.پوربهبهانی ، مدیر 

امور مالی بانک تجارت در گفت وگویی در خصوص اقدامات این بانک در زمینه تجدید ارزیابی گسترده امالک و دارایی های گفت : بانک تجارت برای خروج از شمول ماده 141 اصالحیه قانون تجارت ، عالوه بر رویکرد پیگیری افزایش سرمایه از محل 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، همزمان رویکرد فروش دارایی ها و امالک مازاد برای کاهش زیان را مدنظر قرار داده و پیگیری می کند. پنجشنبه / ۸ آذر 13۹۷ / شماره ۲۸۹

در پی صدور بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر برگشت ارزهای حاصل از 
صادرات، یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به جرات می توان اعالم کرد که 
بخشنامه اخیر بانک مرکزی بیشتر از آن که سبب ارزآوری به کشور شود، 

بیکاری را افزایش می دهد.
به گزارش ایسنا، پس از برگزاری جلسات رئیس کل بانک مرکزی با بخش خصوصی 
در رابطه با تغییرات در برگشت ارز حاصل از صادرات، بخشنامه ای جدید با ارائه تعهد 
برگشت ارز حاصل از صادرات در چهار قالب و همچنین ظرف مدت سه ماه، از سوی 
بانک مرکزی تصویب و ابالغ شد که به گفته فعاالن حوزه صادرات؛ بخشنامه جدید 
برخالف نظرات بخش خصوصی بوده و نه  تنها کار را برای صادرکنندگان تسهیل 
نکرده بلکه سخت تر نیز کرده است. در این رابطه احمد کیمیایی اسدی، عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در سال های اخیر شاهد بودیم که دولت 
بخشنامه هایی کارشناسی نشده را صادر می کند و بعد از آن انتظار دارد که بخش 
خصوصی ورود کرده و صادرکنندگان ارزهای حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما 
برگردانند. ضمن این که بارها صادرکنندگان اعالم کردند که طرف خارجی سامانه نیما 

را نمی شناسد و در واقع سامانه نیما تنها در داخل کشور موضوعیت دارد.   بنابراین 
باید بتوانیم به طریق بانکی نقل و انتقاالت خود را انجام دهیم. اکنون حتی عراقی ها 
که طرف اصلی تجار ما برای صادرات هستند، نمی توانند با بانک های ایران نقل و 
انتقاالت دالری انجام دهند. بخشنامه  اخیر بانک مرکزی را می توان از آن دست 
بخشنامه هایی برشمرد که همسو با تحریم های خارجی است. این بخشنامه در ظاهر 
برای ارزآوری بیشتر است اما قطعا در انتهای آن به افزایش بیکاری خواهیم رسید تا 
ارزآوری بیشتر؛ چراکه زمانی که صادرات دچار چالش و اختالل می شود، قطعا تولید 
نیز کمتر خواهد شد و تولید کمتر کارخانه های بیشتری را تعطیل خواهد کرد. در 
نتیجه بیکاری رشد می کند. حتی با فرض این که با دالیل موجه این تصمیمات گرفته 
شود اما با چه استنادی اعالم می کنند که باید صادرکنندگان میلیون ها دالری که 
به شکل دیگر نقل و انتقاالت تجاری همچون صرافی ها و غیره انجام شده است را 
اکنون با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای، به سامانه نیما واریز کنند.   باید مسئوالن در نظر 
داشته باشند که تبعات این تصمیمات و بخشنامه های اشتباه، تنها اقتصادی نیست و 
قطع به یقین تبعات اجتماعی همچون بیکاری که ذکر شد را به دنبال خواهد داشت.

با  البرز  استان  کیفیت  و  استاندارد  همایش  هشتمین 
حضور مهندس پیروزبخت معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان ملی استاندارد و جمعی از مسئوالن استان البرز 
در مرکز همایش های موسسه علوم دامی کرج برگزار 

شد.
خانم شکرالهی رئیس استاندارد البرز در ابتدای این مراسم 
ضمن معرفی شعار استاندارد در سال جدید گفت: چهارمین 
انقالب صنعتی در حال حاضر در جهان آغاز شده است که 

برای بهره گیری کامل از نیروی بالقوه آن در بهبود جامعه، 
استاندارد مورد نیاز است.

این سازمان در  برنامه های  به معرفی  شکرالهی همچنین 
نظام  توسعه  و  تقویت  قانون  گفت:  و  پرداخت  جدید  سال 
استاندارد کشور در حال به روز رسانی است و وظایف و تکالیف 
قانونی جدیدی در حال شکل گیری است. همچنین سازمان 
آتی  در سال  را  ای  ویژه  بسته های حمایتی  استاندارد  ملی 
برای حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل فضای کسب و 

کار ایجاد کرده است.
خانم پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در ادامه 
این مراسم ضمن بیان تاریخچه ای از استاندارد در ایران گفت: 
مفهوم استاندارد یک مفهوم کامال پویاست و به گونه ای باید 
در زندگی روزمره ما جاری شود که همه چیز در آن تعریف 
شود. معاون رئیس جمهور گفت: در سالی که گذشت تحوالتی 
در قانون نظام استاندارد کشور صورت گرفت که در بسیاری از 

حوزه ها دفتر استاندارد سازی تاسیس شد.

پیروز بخت ضمن اشاره به شعار جدید استاندارد در سال 
انقالب صنعتی چهارم مفهوم بسیار مهمی است  آتی گفت: 
که باید مورد توجه قرار گیرد. در سال ۲۰۲۰ تحوالت زیادی 
در خصوص انقالب صنعتی چهارم در دنیا رخ می دهد. که 
امیدواریم در همایش سال آینده بتوانیم از واحدهایی که در 

این راه قدم برداشته اند تقدیر کنیم.
و  زر  آرد  صنعتی  های  شرکت  از  مراسم  این  پایان  در 

زرماکارون به عنوان واحد نمونه کیفی و استاندارد تقدیر شد.

تقدیر از آرد زر و زرماکارون به عنوان واحد نمونه کیفی و استاندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

عرضه خودرو با قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار تصویب نخواهد شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: عرضه خودرو با قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار تصویب نخواهد شد.

به  گزارش  ایسنا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه دیروز )چهارشنبه( هیات وزیران، درباره وضعیت 
خودروهای پیش خریداری شده توسط مشتریان، اظهار کرد: بدون تردید خودروسازان موظف هستند به تعهد خود در برابر 

مشتریانی که خودروی خود را پیش خرید کرده اند و یا این که قرارداد قطعی در این زمینه  دارند، پایبند باشند.
وی با اشاره به این که تعیین قیمت جدید برای خودروهایی  مشمول قیمت گذاری در حال بررسی در کارگروه تنظیم بازار 
است، درباره اعالم برخی خودروسازان مبنی بر فروش خودروهای خود به قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار ، تصریح کرد: هر 
آن چه  که در قرارداد خودروسازان با مشتریان وجود دارد مالک است. بسیاری از افزایش  قیمت خودروها تا کمتر از پنج درصد 

قیمت بازار  سخن گفته اند که این ها بر اساس حدس و گمان و نظر شخصی است.
در حال  حاضر  سازمان حمایت  در حال  انجام بررسی های الزم بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان است و در این زمینه  
ان شاء اهلل نظر خواهد داد. قطعا آن چه که درباره فروش خودروی خودروسازان به قیمت پنج درصد کمتر از قیمت بازار مطرح 
شد، تصویب نخواهد شد. آن چه که در این زمینه  مطرح شد آن بود که برخی از خودروسازان پیشنهاد کردند خودروهایی که 

مشمول قیمت گذاری نمی شوند را به قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند تا قیمت ها را کاهش دهند.

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد

ادامه کاهش نرخ ارز در بلند مدت
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در حال حاضر حباب نرخ ارز زیاد است، گفت: امیدواریم با پایداری در سیاست ها، 

شاهد تداوم کاهش نرخ ارز در بلندمدت باشیم.
به گزارش مهر، میرشجاعیان حسینی دیروز در خصوص نرخ ارز اظهار کرد: در کوتاه مدت یک افزایش نرخ ارز داشتیم که دارای 
نوسان بود. با تغییرات کوچک شدت این نوسان گرفته شد و مسیر کاهشی را طی کرد. البته اگرچه هم اکنون نیز نرخ ارز حباب 
زیادی دارد اما امیدواریم مسیر کاهشی را ادامه دهد. وی با بیان اینکه تمام دنیا به خرید و فروش ارز در کوچه و بازار که به صورت 
غیرقانونی انجام می شود، حساسیت دارند، اظهار کرد: این مسائل باید کنترل شود و الزم است با پایداری در سیاست ها، به شفافیت 
بازار ارز کمک کنیم. جنگ اقتصادی صرفا جنگ دولت نیست بلکه کل ملت را تحت تأثیر قرار داده است. به هر حال در این چند 
وقت اخیر با سیاست های بانک مرکزی، جلوی نوسان نرخ ارز گرفته شد و نرخ در حال طی کردن مسیر نزولی است. معاون وزیر  
اقتصادی همچنین در خصوص تغییر قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین، گفت: هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده 
است. باید زمان بگذرد تا در این زمینه به جمع  بندی برسیم.  قرار است میزان مصارف افراد کنترل شود اما اگر از این سیاست، پاسخی 
نگیریم، قاعدتاً یک سیاست ترکیبی باید صورت گیرد تا کمترین فشار را به مردم وارد کند و جلوی مصرف زیاد و قاچاق نیز گرفته 

شود. هم اکنون بودجه در مرحله تدوین پیشنهادات است و پس از بررسی در مجلس در رابطه با بنزین تصمیم گیری خواهد شد.


