
رییس کل بانک مرکزی از تهیه سیاست نامه رمز ارزها خبر 
داد و از صاحب نظران خواست تا نقطه نظرات خود را در 

این باره به بانک مرکزی منعکس کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا؛ »عبدالناصر همتی« روز سه 
شنبه در پیامی به هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام 
های پرداخت، چند خبر خوش درباره فناوری های مالی مطرح 

کرد.
وی افزود: یکی دیگر از گام هایی برداشته شده، راه اندازی نظام 
برداشت مستقیم در اغلب بانکهاست که این کار دغدغه کسب و 

کارهای نوپا در جمع آوری وجوه را رفع می کند.
همتی مهاجرت از کارت های مغناطیسی به سمت کارت های 
هوشمند را دیگر برنامه بانک مرکزی عنوان کرد که زمینه را برای 

پرداخت های مبتنی بر تلفن همراه هموار می کند.
وی از ایجاد پلت فرم فناوری بالک چین در نظام بلنکی خبر داد 
که این امکان را به بانک ها و کسب و کارها می دهد از این بستر 

برای توسعه فعالیت خودشان استفاده کنند.
های  نظام  حوزه  در  مهم  اتفاقات  مرکزی  بانک  کل  رییس 
»ارتقای   ، رمزها«  مستقیم«،»ارز  »برداشت  جمله  از  پرداخت 

استاندارد کارتها« و »فناوری زنجیره بلوک« را تشریح کرد.
همتی با بیان اینکه سامانه های پرداخت و تسویه از ابزار های 
مهم بانکی و پولی کشور است، گفت: این سامانه ها می توانند در 
2 بعد به بانک مرکزی کمک کنند، یکی از بعد نظارتی است کما 
اینکه در طول بحران ارزی که اواسط سال بوجود آمد و کشور 
تحت تحریم ها ناعادالنه و غیرانسانی دولت آمریکا قرار گرفت، 
حمالت سفته بازانه در بازار ارز شدت گرفت که خوشبختانه بانک 
مرکزی با کنترلی که بر تراکنش های بانکی از طریق سامانه های 
پرداخت داشت این حمالت را تخفیف داد و آرامش نسبی بر بازار 

ارز حاکم کرد.
وی افزود: بعد دیگر استفاده از سامانه های پرداخت و تسویه 
در فضای کسب و کار است، همانطور که می دانید روزانه بیش از 
200 میلیون تقاضا به این سامانه ها وارد می شود، این حجم تقاضا 
که تمامی آن به کسب و کارها به ویزه کسب و کارها نو در جامعه 

تعلق دارد می تواند به شدت افزایش پیدا کند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وعده خبر خوش در حوزه 
نظام های پرداخت که پیش از این وعده آن را داده بود، گفت: 
یکی از اتفاقاتی که می تواند تاثیر مهمی بر توسعه کسب و کارها 
داشته باشد، خدمات برداشت مستقیم است و این در اغلب بانک 
های کشور عملیاتی شده و می تواتیم آن را به عنوان یک ابزار و 
بستر مهم در توسعه کسب و کارهای نوپا و یا همان استارتاپ ها 

به کار بگیریم.
وی افزود: ما مطمین هستیم با راه اندازی و استفاده از این 
و  توسعه کسب  و کسانی که درصدد  کاربران  توسط  سیستم 
کارهای خود هستند، دغدغه های این فعاالن از نظر جمع آوری 
وجوه از بین خواهد رفت.در واقع دغدغه جمع آوری وجوه ناشی از 

کسب و کار دیگر وجود نخواهد داشت.
همتی با بیان اینکه دومین خبر در خصوص ارز رمزهاست، 
افزود: همکاران من در بانک مرکزی سیاست نامه ارز رمزها را در 
وب سایت بانک منتشر کرده اند ضمن انکه در جریان برگزاری 2 
روزه همایش حتما صاحبان فن در این زمینه به اظهارنظر خواهند 
پرداخت و ما منتظر خواهیم بود تا صاحب نظران و صاحبان فن در 

این زمینه به ارایه پیشنهادهای خود بپردازند.
رییس کل بانک مرکزی سومین اتفاق مهم در حوزه نظام های 
پرداخت را مهاجرت کارت های بانکی مغناطیسی به کارت های 
بانکی هوشمند عنوان کرد و گفت: این کارت ها عالوه بر ارتقای 
سطح امنیت، امکان پرداخت همراه امن را در جامعه فراهم می 
کنند که این موضوع تحول مهمی است و به تدریج مسیر برای 
انتقال از کارت های مغناطیسی به کارت های هوشمند باز می 

شود.
وی افزود: خوشبختانه در داخل کشور این تکنولوزی بومی 
سازی شده است و مطمینم هستم که تحوالت خوبی را در عرصه 

تجارت فراهم خواهد کرد.
همتی در پایان با اشاره به ایجاد پلتفرم برای بالک چین ها، 
گفت: این پلت فرمی که ایجاد شده در واقع به کاربران کسب و 
کارها، بانک ها و تمامی کسانی قصد دارند در این زمینه فعالیت 
کنند، اجازه می دهد محصوالت مبتنی بر زنجیره بلوک خود را 

توسعه دهند.
وی افزود: این اقدامات و نتایج در مجموعه فناوری اطالعات 
بانک مرکزی با همراهی، همفکری و کمک شرکت هایی که با 
بانک مرکزی تعامل دارند بدست آمده است و امیدواریم بستر 
خوبی برای توسعه بانکداری الکترونیک به ویزه کسب و کارهای نو 

پا ، فین تیک ها و استارتاپ ها فراهم شود.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه 
به مقام نظارتی خود به این جمع بندی نائل شده است که آزادی 
عمل بیشتری را به فین تیک ها و مجموعه هایی که در زمینه 
توسعه فناوری و کسب و کار دارند اعطا کند و بانک مرکزی بیشتر 
به حیطه نظارتی خود بپردازد، از تمامی صاحب نظران حاضر در 

همایش و همکاران پزوهشکده پولی و بانکی به ویزه دست در 
اندرکاران همایش تشکر و قردانی کرد و ابراز امیدوار کرد به زودی 

شاهد متجلی شدن مباحث این همایش در عمل باشیم.
 محدودیت تراکنش های بانکی موفق در کاهش التهابات 

ارزی
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز با برشمردن روندهای 
فناورانه اظهار کرد: بالک چین ماهیت ارتباطات نهادی و شیوه 
دفترداری را در هسته نظام های پولی و مالی هدف گرفته و »فین 
تک ها« نیز مسیرها، ابزارها و محصوالت نهایی و ارتباط با مشتریان 

را متاثر می سازند.
وی با اشاره به تحوالت بین الملل در حوزه نظارت بانکی تصریح 
کرد: در چند سال گذشته در جهان، نظارت بانکی تحوالت عمیقی 
را از سر گذرانده که به سختگیرانه تر شدن مقررات و لزوم توجه به 

جزییات منجر شده است.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: در کشورمان نیز از طرف 
دیگر نوسانات شدید در بازارهای دارایی، علی الخصوص ارز و طال، 
در ماه های اخیر و ورود تقاضاهای سفته بازانه ناشی از پول های 
با منشاء نامعلوم در کنار قوانین تصویب شده و در حال تصویب 
مبارزه با پولشویی و فساد، نیاز به نظارت، رصد و پایش دقیق 
مبادالت پولی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ به گونه ای که در نهایت 
ردیابی وجوه از ابتدا تا انتها برای نهادهای ذیربط مشخص و شفاف 
باشد. وی در ادامه افزود: از این دیدگاه به نظر می رسد، تدوین 
مقررات جدید در حوزه تراکنش های بانکی و چک های تضمینی 
که در ماه های اخیر صورت گرفت به عنوان بخشی از راه حل، در 
کاهش التهابات ارزی و توقف نسبی فعالیت های سفته بازی موفق 
بوده است. از این رو تسری این قواعد به سایر ابزارهای پرداخت و 

تراکنش های پولی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی، فناوری را به عنوان راه حل این مشکالت 
معرفی کرد و گفت: اگر پدیده ای غیر قابل نظارت و بالقوه خطرناک 
برای مقاصد پولشویی نظیر بیت کوین به وجود می آید، بالک 
چین به عنوان یک زیر ساخت اعتماد، می تواند مشکل شفافیت 
در معامالت و تبانی را حل کند؛ از این رو فناوری بخشی از راه 

حل است.
کمیجانی عنوان کرد: کاربرد فناوری برای نظارت، مستلزم تعامل 
و همگامی توامان کسب و کار مقام ناظر است و دو جنبه باید 
در نظر گرفته شود: اوالً مقام ناظر باید خطوط و چارچوب های 
کاربست فناوری و ارایه خدمت یا محصول جدید را به روشنی 
و با شفافیت مشخص کند؛ ثانیاً مقام ناظر باید به عنوان عضوی 
از نظامی فناوری محور، خود در ایجاد زیرساخت ها و سامانه های 

محوری پیشگام باشد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین به توضیح درباره نحوه تدوین 
چارچوب ها و توسعه سامانه های مختلفی که توسط بانک مرکزی 
رونمایی شده اند، پرداخت و گفت: انتشار پیش نویس سیاستنامه 
بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، برقراری نظام هویت سنجی 
افراد در پرداخت های غیر حضوری با استفاده از اتصال کارت ها 
به شماره تلفن همراه و کد ملی، تدوین و انتشار استاندارد جدید 
توسعه  بستر  معرفی   ،EMV بر  مبتنی  کارتی  پرداخت های 
محصول با استفاده از فناوری زنجیره بالک و راه اندازی سامانه 
سپند به عنوان زیر ساخت برداشت مستقیم، مواردی هستند که 
پس از زحمات چند ساله در این فاصله به بهره برداری رسیده اند.

الکترونیک روزهای نهم و دهم  بانکداری  هشتمین همایش 
بهمن در سالن همایش های برج میالد برپاست.

اقتصادی 5

ین ژاپن برنده اختالف بین چین و آمریکا

در مبادالت امروز بازارهای ارزی جهان، ارزش ین در برابر همتایان مهم آن 
افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در مبادالت روز سه شنبه تمایل معامله گران 
به ارزهای امن باعث شد تا ارزش ین در برابر دالر و یورو تقویت شود. آمریکا در 
تازه ترین دور تنش ها با چین، شرکت هوآوی را متهم به سرقت اسرار تجاری کرده 
و خواهان استرداد مدیرمالی بازداشت شده این شرکت از کانادا شده است. معامله 
گران نگرانند این اتفاق بر مذاکرات فردای چین و آمریکا بر سر مسائل تجاری 
تأثیر منفی گذارد. نیک توئیدل، کارشناس مؤسسه  راکوتن سکیوریتیز گفت: 
شانس رسیدن به توافق از هر زمان دیگری کمتر است و ما در حال دور شدن از 

مسیر هستیم.
در مبادالت امروز، ارزش ین که یکی از ارزهای امن جهانی در زمان نوسانات 
بازار است، با 0.۱۵ درصد افزایش همراه شد و هر دالر به ۱0۹.۱۹ ین رسید. ین 
در برابر یورو نیز 0.۱ درصد پیشروی کرد تا هر یورو به ۱2۴.۸0 ین برسد. ارزش 
هر دالر استرالیا نیز با 0.2 درصد کاهش به ۷۸.۱۸ ین رسید. شاخص دالر که 
نرخ برابری این ارز در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد نسبتاً بدون 

تغییر و در سطح ۹۵.۷2 واحد قرار گرفت.
در سایر معامالت ارزی امروز، یورو با اندکی کاهش در سطح ۱.۱۴2۷ دالر قرار 
گرفت. تحلیل گران معتقدند به دلیل پیش خور شدن خبر کاهش رشد اقتصادی 
منطقه یورو، انتشار گزارش کاهش رشد اقتصادی آلمان و فرانسه بر عملکرد یورو 
چندان مؤثر نخواهد بود. ارزش پوند نیز در برابر دالر 0.۱ درصد کاهش یافت و 
به ۱.۳۱۵0 دالر رسید. به عقیده کارشناسان بازار ارز، استرلینگ کماکان ارزی 
پر نوسان خواهد بود و باید منتظر روشن شدن وضعیت آینده روابط انگلیس و 

اتحادیه اروپا در هفته های آتی باشیم.

قیمت طال رکورد هفت ماهه زد
قیمت طال روز سه شنبه تحت تاثیر تقاضا برای خرید دارایی های مطمئن در 
پی تشدید اختالفات تجاری آمریکا و چین، به باالترین رکورد خود در بیش 

از هفت ماه اخیر صعود کرد.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار 

سنگاپور تا مرز ۱۳0۳.۶2 دالر صعود کرد.
در بازار آمریکا هر اونس طال برای تحویل در آوریل ثابت بود و در ۱۳02.۷0 

دالر ایستاد.
پس از این که وزارت دادگستری آمریکا شرکت هواوی تکنولوژیز چین را به 
کالهبرداری متهم کرد، اختالفات تجاری میان آمریکا و چین شدت گرفت. سرمایه 
گذاران نگرانند که این اتهامات مذاکرات رده باالیی که قرار است روز چهارشنبه میان 

دو کشور برگزار شود را پیچیده کند.
کرد:  اظهار  مارکتس  سی  ام  سی  شرکت  در  بازار  تحلیلگر  یانگ،  مارگارت 
سرمایه گذاران با توجه به ابهامات فراوانی که پیرامون مذاکرات آمریکا و چین وجود 
دارد محتاط هستند و بسیاری از آنها به دارایی های مطمئنی مانند طال روی آورده اند.
شاخص دالر آمریکا در برابر سبدی از شش ارز بزرگ نزدیک به پایین ترین رکورد 

در دو هفته گذشته ایستاد در حالی که بازارهای سهام آسیایی نیز سقوط کردند.
در این بین نشست سیاست گذاری دو روزه بانک مرکزی آمریکا روز سه شنبه آغاز 

می شود، اما انتظار می رود در این نشست نرخ های بهره بدون تغییر بماند.
بانک مرکزی آمریکا سال میالدی گذشته نرخ های بهره را چهار دور افزایش داد و 
اعالم کرد احتماالً هزینه های استقراض دو مرتبه دیگر در سال 20۱۹ افزایش پیدا 
خواهد کرد با این حال برخی از مقامات بانک مرکزی آمریکا اظهار کرده اند که در 

رویکردشان برای افزایش نرخ های بهره صبورانه عمل خواهند کرد.
طال از پایین ماندن نرخ های بهره سود می برد زیرا هزینه نگهداری این فلز کمتر 

شده و جذابیت سرمایه گذاری بیشتری پیدا می کند.
بر اساس گزارش رویترز، طال پس از این که در اوت سال گذشته به پایین ترین 
قیمت در بیش از یک سال و نیم اخیر سقوط کرد، تحت تأثیر نوسان بازارهای سهام 
و انتظارات برای آهسته شدن روند افزایش نرخ های بهره آمریکا بیش از ۱2 درصد 

رشد کرده است.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیوم برای تحویل فوری 0.2 درصد 
کاهش یافت و در ۱۳2۸.۵0 دالر ایستاد. این فلز در ۱۷ ژانویه به رکورد ۱۴۳۴.۵0 

دالر صعود کرده بود.
هر اونس نقره برای تحویل فوری با 0.۱ درصد کاهش، ۱۵.۷2 دالر معامله شد. 

هر اونس پالتین برای تحویل فوری 0.۱ درصد افت کرد و به ۸0۸.۵0 دالر رسید.

هفت خوان حضور در یک نمایشگاه خارجی
یک تاجر خراسان شمالی که در حوزه میوه و تره بار در حال فعالیت است، 
گفت پرداخت ۷۹۰ یورو به منظور دریافت ویزا برای شرکت در پانزدهمین 

نمایشگاه بین المللی ایران در ترکمنستان برای تجار صرف نمی شود.
فتحی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه قرار بر این است تا پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران در ترکمنستان با محوریت خراسان شمالی برگزار شود، 
افزود: یک تاجر باید حدود ۱2 میلیون تومان هزینه متحمل شود برای اینکه یک ویزا 
چند روزه برای وی صادر شود و این درحالیست که درخواست ویزای مجدد صادر 
نمی شود. وی ادامه داد: رقم حدود ۱2 میلیون تومان فقط برای دریافت ویزاست 
این درحالیست که یک تاجر باید پول برای خرید غرفه و شرکت در نمایشگاه را 

نیز پرداخت کند.
فتحی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکالت تجار در کشور ترکمنستان آن 
است که این کشور ویزای تجاری برای تجار صادر نمی کند، اظهار کرد: یک تاجر به 
ویزای شش ماهه در بازار هدف نیازمند است این درحالیست که ویزاهای چند روزه 

دردی از مشکالت تجار را در کشور مذکور دوا نمی کند.
در  ایران  المللی  بین  نمایشگاه  پانزدهمین  برگزاری  مجری  مرتجی،  حسن 
ترکمنستان که با محوریت خراسان شمالی برگزار می شود در گفت و گو با ایسنا 
تصریح کرد: از فرد متقاضی شرکت در این نمایشگاه مبلغ ۷۹0 یورو گرفته می شود 
که این پول بابت اقامت در هتل پنج ستاره، صبحانه، نهار، شام، اخذ دعوت نامه، 

ویزای تجاری چند روزه، و  است.
وی گفت: عالوه بر آن بابت هر متر غرفه نیز ۱۷۵ یورو از متقاضی دریافت می شود 
این درحالیست که این رقم در سال گذشته ۳۵0 یورو بوده است و برای حضور 

متقاضیان در این نمایشگاه تخفیف های خوبی ارائه شده بود.
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بازگشت هما به علت شرایط نامساعد جوی
مدیر فرودگاه خرم آباد از باطل شدن پرواز تهران - خرم آباد خبر داد. غالم رضا بنی صدر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پرواز شماره 321 شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی »هما« مسیر تهران - خرم آباد به علت شرایط نامساعد جوی در خرم آباد، 
به تهران بازگشت.  وی ادامه داد: بر اساس اعالم نماینده آن شرکت در فرودگاه خرم آباد، پرواز مذکور باطل شد. بنی صدر یادآور شد: در چند هفته اخیر برای دومین بار است که چنین موردی پیش می آید؛ پرواز اول متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان 

و امروز هم هما بود. مدیر فرودگاه خرم آباد خاطرنشان کرد: مسافران می توانند پیش از عزیمت به فرودگاه و برای آگاهی از وضعیت پرواز خود با شماره 1۹۹ و همچنین 3343۹۹۰1 الی 2 اطالعات پرواز فرودگاه خرم آباد تماس بگیرند.

 همتی:

 سیاست نامه رمزارزها تهیه شد
اخبار

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خبر داد

واریز عیدی کارگران با حقوق بهـمن ماه
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از واریز عیدی و پاداش پایان سال 
کارگران با حقوق بهمن ماه خبرداد و گفت: کارفرمایانی که از نقدینگی و 
توان پرداخت عیدی به کارگران خود برخوردارند با حقوق بهمن ماه، عیدی 

و پاداش پایان سال نیروهای کار خود را پرداخت کنند.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برابر مصوبه شورای عالی کار در اسفند 
ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده 
که بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر 

سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند.
وی درباره رقم عیدی امسال کارگران، گفت: عیدی امسال کارگران حداقل دو 
میلیون و 222 هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ هزار تومان است که بهتر 
است کارفرمایان با توجه به ازدحام بانک ها و تراکنش های مالی پایان سال زودتر 

پرداخت کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: معموالً عیدی و پاداش پایان سال 
کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت می شود؛ به این نحو که با در 
نظر گرفتن تعطیلی بانک ها و شروع تعطیالت عید و انجام برخی حسابرسی ها تا 20 
اسفند ماه عیدی ها به حساب های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین 
اجتماعی واریز می شود اما عده ای از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول 

نکرده و با حقوق بهمن واریز می کنند.
بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه 

وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی الزم برخوردارند از بهمن 
ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم می پردازند.

به گفته وی بسیاری از ادارات، سازمانها و شرکت ها پرداخت عیدی کارگران را بهمن 
ماه انجام می دهند چرا که به لحاظ برخی حسابرسی ها، تراکنش های مالی و ازدحام 
بانکی برای کارفرمایان بهتر است و بسیاری از خانوارهای کارگری نیز با فراغ خاطر 

بیش تری نسبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقالم مورد نیاز خود اقدام می کنند.
این مقام مسئول کارگری درباره میزان پرداخت عیدی کارگران نیز گفت: با وجود 
آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه 
حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی 
دریافتی پیش بینی کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها 
متفاوت است. کارگران به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده اند مستحق دریافت 
عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می گیرند که یکسال در 
آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و 

بیمه پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته باشد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه کارگران 
شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷0 مجلس شورای اسالمی، 
کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به 
نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. 
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل ۹0 روز حداقل مزد 

روزانه قانونی تجاوز کند. مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار 
کرده اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است تا زمانی که یک 
اساسی  کاالهای  بازار  مدیریت  برای  واحد  فرماندهی 
طول  در  آنچه  داشت  انتظار  نمی توان  نگیرد  شکل 
به  نرخ ها  و  افتاده، متوقف شود  اتفاق  ماه های گذشته 

رقم واقعی خود نزدیک شوند.
یحیی آل اسحاق در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه در بازار 
کاالهای اساسی اتفاق افتاده، عجیب و غیر قابل باور است. دولت در 
ابتدای امسال اعالم کرد که منابع الزم برای تأمین کاالهای اساسی 
را آماده کرده است و آمارهایی که تاکنون ارائه شده نیز نشان 
می دهد که برای 2۴ قلم کاالی اساسی، بیش از ۱۴ میلیارد دالر 
ارز رسمی اختصاص یافته است اما آنچه در عمل رخ داده نشان 

می دهد که این روش نتوانسته پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
به گفته وی تنها برای تأمین گوشت مورد نیاز جامعه دولت 
ارز رسمی  میلیارد دالر  تاکنون حدود یک  امسال  ابتدای  از 
تزریق کرده اما در شرایطی که باید با توجه به پیش بینی ها، 
نرخ این کاال در مرز ۴0 هزار تومان تعیین می شد، امروز در 

بازار نرخ های ۱00 هزار تومانی نیز مشاهده می شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر روش فعلی 
برای تأمین ارز مورد نیاز برای کاالهای اساسی جوابگو بود، 
امروز  نرخ  از  پایین تر  کاالها حدوداً ۵0 درصد  این  نرخ  باید 
بازار تعیین می شد، توضیح داد: کاالهای اساسی مستقیماً با 
را مدیریت  آنها  نرخ  نتوانیم  وقتی  و  معیشت مردم درگیرند 
کنیم فشاری جدی به اقشار کم درآمد وارد می شود و تحمل 

این مسئله برای جامعه دشوار است.
داخلی  بازار  در  حالی  در  اتفاق  این  داد:  ادامه  اسحاق  آل 
نباید  کاالها  این  تأمین  برای  نظر  به  که  می شود  مشاهده 
مشکلی می داشتیم. از یک سو بخش زیادی از کاالهای اساسی 
را می توان با استفاده از منابع داخلی تأمین کرد و از سوی دیگر 
ارز مورد نیاز برای واردات ضروری نیز در نظر گرفته شده است. 
از این رو اگر مدیریت درستی انجام می شد نباید بازار با به هم 

ریختگی امروز مواجه می شد.
وی با بیان اینکه اصلی ترین عامل بر هم خوردن شرایط بازار 

نبود یک فرماندهی واحد است، تصریح کرد: برای مثال برای 
کاالیی همچون گوشت، بحث تولید و تأمین منابع ابتدایی در 
اختیار وزارت کشاورزی است اما مدیریت و توزیع در بازار را 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( انجام می دهد. از این 
رو وقتی مشکلی را در بازار مطرح می کنیم هر وزارتخانه ای 
مشکل به وجود آمده را به گردن بخش دیگری می اندازد و 

نتیجه چیزی می شود که می بینیم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: همان طور 
که تجربه مدیریت کشور در سال ها و دهه های گذشته نشان 
می دهد، می توان با وحدت نگاه و فرماندهی واحد تمام مسائل 
تجمیع  مجموعه  یک  در  را  اساسی  کاالهای  بازار  به  مربوط 
که  زمانی  تا  اما  داشت  پاسخگویی  توقع  نهاد  این  از  و  کرد 
این اتفاق نیفتد منابع کشور در این بازار خرج می شود بدون 
بازار  باشد و هدف اصلی که مدیریت  نتیجه ای داشته  اینکه 
نیز  است  مردم  معیشت  به  فشار  شدن  وارد  از  جلوگیری  و 

اجرایی نمی شود. 

یک عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

چرا گوشت گران تر از نرخ واقعی عرضه می شود؟


