
دیجیتال  ارزهای  به خریداران  اقتصادی  کارشناس  یک 
توصیه کرد که حتما موقع خرید بیت کوین یک فرد، با او به 
صورت رو در رو دیدار کرده و معامله را به صورت حضوری 
انجام دهند؛ هرچند که این کار هم بدون ریسک نخواهد 

بود.
محمد باقر ظهراب بیگی ، با اشاره به تبلیغات اغراق آمیز برخی 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتالی، اظهار کرد: اخیرا در برخی 
اغراق آمیزی  تبلیغات  تلگرامی،  کانال های  و  داخلی  سایت های 
درباره دستگاه های استخراج کننده انواع ارزهای دیجیتالی آن هم با 
مقادیر باالی درآمد صورت می گیرد که ابدا واقعیت نداشته و افراد 
بعد از خرید این انت ماینرها )دستگاه های استخراج ارز دیجیتال( 
آن هم با قیمت های باال، متوجه می شوند که اصال از آن درآمدهای 

گفته شده، خبری نیست.
باید مراقب فروشندگان  اینکه  بیان  با  ایسنا، وی  به گزارش 
انت ماینرهای چینی و بیت کوین ارزان قیمت باشیم، اظهار کرد: 
اگر درآمد پایدار این دستگاه ها واقعا آن مقدار باشد که شرکت های 
باید آن را  سازنده چینی آن ادعا می کنند، چرا این شرکت ها 
بفروشند؟ این سازندگان ادعا می کنند که نرخ بازگشت سرمایه 

انت ماینرها کمتر از ۱۰ ماه است!
این کارشناس مسایل اقتصادی، اغلب دستگاه های استخراج 
ارز دیجیتال را ساخت کشور چین دانست که در آن کشور و 
یا کشورهای واسطه همانند هنگ کنگ قبل از رلیز شدن )عرضه 
شدن برای فروش به عموم( با تمام توان آن و اغلب به صورت اور 
کالک )باالتر از قدرت پردازش وضعیت مطلوب( به کار گرفته شده 
و زمانی که درآمد آنها افت می کند، به ایران صادر می شوند و به 
کام سودجویان و واسطه ها با قیمت های نجومی به فروش می رسد.

به گفته ظهراب بیگی، دستگاه های انت ماینر، تولید کشور چین 
در ابتدای تولید، درآمدهای باالیی داشته که در بازه زمانی تولید تا 
عرضه شدن برای فروش عمومی که معموال کمتر از سه ماه است، 
با ظرفیت کامل به کار گرفته شده و سپس به کشورهای مقصد 
همچون ایران، عراق و افغانستان صادر شده و به فروش می رسند، 
در حالی که عمر واقعی و درآمد باالی آنها، به پایان رسیده و اغلب 

دارای ایرادات فنی هستند.
وی متذکر شد: اگر درآمد پایدار این دستگاه ها، واقعا آن مقدار 
باشد که شرکت های سازنده چینی آن ادعا می کنند، باید دید چرا 
باید آن را بفروشند، در حالی که واسطه های فروش آنها در ایران، 
هیچ نوع گارانتی را برای آنها ارائه نکرده و یا اگر ادعای ارائه گارانتی 
کنند، اصال واقعی نبوده و فقط مبلغی اضافه تر بابت آن از خریدار 

نگون بخت دریافت می کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در چند هفته اخیر به دلیل 
کاهش شدید نرخ برابری بیت کوین نسبت به دالر، در بسیاری 
کشورها که قیمت برق باالست، عمال اکثر دارندگان انت ماینرها 

که دستگاه شان توجیه اقتصادی خود را از دست داده است، آنها را 
خاموش کرده و توسط دالالن سودجوی ایرانی به فروش آنها در 
کشورمان پرداخته و با بسته بندی به قیمت نو فروخته می شوند؛ 
درصورتی که این دستگاه ها کارکرده و اغلب مستهلک و دارای 

ایرادات فنی هستند.
کمال  واسطه ها  دولتی،  نظارت  عدم  دلیل  به  وی،  گفته  به 

سوءاستفاده از وضعیت نابسامان موجود را به عمل آورده اند.
فروشندگان ارزان قیمت بیت کوین

ظهراب بیگی، در عین حال با اشاره به فروشندگان ارزان قیمت 
بیت کوین، گفت: فروشندگان بیت کوین ارزان قیمت نیز در یک 
سو به شدت به فریب مردم مشغولند و ضرورت دارد خریداران 
بیت کوین قبل از خرید، ابتدا تالش کنند تا با ماهیت بیت کوین 
و نحوه انجام تراکنش های آن آشنایی پیدا کنند تا بتوانند بهترین 
تصمیم را گرفته و از افراد سودجو که متاسفانه به دلیل عدم برخورد 
مراجع قانونی، تعداد آنان به سرعت در حال افزایش است، در 

امان بمانند.
از صرافی های معتبر خرید کنید!

او به خریداران توصیه کرد که حتما تالش کنند تا حد امکان 

بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال دیگر را از صرافی های معتبر 
داخلی یا خارجی خریداری کنند.

به اعتقاد این کارشناس مسایل اقتصادی، افراد می توانند با یک 
اینترنت، صرافی های آنالین خرید بیت  جست وجوی ساده در 
کوین داخلی را یافته و پس از مقایسه، قیمت ها اقدام به خرید 

بیت کوین کنند.
ارزی  بتوانند حساب های  افراد  اگر  کرد:  تاکید  ظهراب بیگی 
جهانی مانند ویزا را تهیه کنند، صرافی های خارجی بهترین گزینه 

برای خرید بیت کوین هستند.
گروه ها و شبکه های اجتماعی را فراموش کنید

او ادامه داد: اخیرا در کانال های موجود در شبکه های اجتماعی، 
بسیاری افراد سودجو و فرصت طلب با استفاده از غیبت نهادهای 
قانونی، با ارائه قیمت کمتر و یا خرید بیت کوین بدون نیاز به 
احراز هویت، مردم را تطمیع کرده و نهایتا با دریافت پول از مردم 
کالهبرداری می کنند، البته ممکن است افرادی نیز واقعا وجود 
داشته باشند که ارز دیجیتال را به قیمت ارزان تری بفروشند ولی 

نباید دست به چنین ریسکی زد.
به گفته وی، تعداد دیگری از افراد سودجو از بی اطالعی افراد 

بهره برده و با اخذ وجه از متقاضیان، به آنها وعده ایجاد حساب 
بیت کوین را می دهند؛ در حالی که حساب بیت کوین بانک نیست 
که نیاز به افتتاح حساب داشته باشد بلکه بیت کوین تنها نیازمند 
کیف پول بوده که به آسانی می توانید با یک جست وجوی ساده از 

انواع کیف پول بهره ببرید.
به گزارش ایسنا، بیت کوین یکی از ۱۰ ارز دیجیتالی برتر در 
بازار است که به تنهایی یک سوم از بازار رمز ارزهای دیجیتالی 
را تسخیر کرده است. با وجود آنکه هر روز بر تعداد عالقمندان و 
کاربران ارزهای دیجیتالی افزوده می شود اما تحلیلگران معتقدند 
که در حال حاضر، نوسانات قیمت ارز دیجیتالی بیت کوین به 
پایین ترین میزان خود رسیده است. اگرچه ارزهای دیجیتالی این 
روزها در جهان گل کرده و برخی هم سودهای کالنی از آن به 
جیب زده اند اما با توجه به عدم تایید قطعی ارزهای دیجیتالی، 
مسئوالن همچنان به مردم توصیه می کنند فعال از ورود به این 
حوزه خودداری کنند. پیش تر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
آماده شدن مدل آزمایشی ارز دیجیتال ملی با همکاری پست بانک 
و پژوهشگاه پولی و بانکی خبر داده و اعالم کرده بود که ارزهای 

دیجیتال یکی از تحوالت حال حاضر جهان است.

اقتصادی 5

تحولی در صنعت بیمه با رهبری بیمه سامان
معاون کسب و کار بیمه سامان از ایجاد زیرساختی با همکاری گروهی از 
متخصصین به منظور حل مشکل استارتاپها در راستای ارائه طرح ها و 
 insurance as a « ایده های خودشان خبر داد و گفت: ایجاد اکوسیستم
service« می تواند یک تحول جدی در صنعت بیمه با رهبری بیمه سامان 

باشد.
حجت جاهد با بیان این که بیمه سامان می خواهد فضایی فراهم کند که گروه 
های مختلف، بتوانند در فضای دیجیتال، سرویس های بیمه ای را به مردم ارائه 
کنند و این موضوع منحصر به یک شرکت نباشد، اظهار داشت: ما نقش پشتیبان 
را داریم و مردم با نگاه خودشان در این فضا خدمات بیمه ای ارائه می دهند و یا 

حتی خدمات بیمه ای را به خدمات دیگر متصل می کنند.

شهردار کالنشهر مشهد:

تثبیت اعتبار بانک شهر با عملکرد موفق در حوزه های 
اجتماعی

بانک شهر در حوزه های  اقدامات  به  با اشاره  شهردار کالنشهر مشهد 
مختلف گفت: تاثیرگذاری مثبت و روبه رشد بانک شهر بر جامعه، طی 

سالهای اخیر توانسته ارزش و اعتبار این بانک را تثبیت کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، محمدرضا کالئی با بیان 
این مطلب اظهار کرد: با ورود این بانک به حوزه حمایت از برگزاری نمایشگاه 
های کتاب در کشور، شاهد افزایش کیفیت روز افزون این رویداد مهم فرهنگی 

در کشور بوده ایم.

سامانه موبایل بانک رفاه نسخه اندروید به روز رسانی 
شد

سامانه موبایل بانک رفاه تحت سیستم عامل اندروید به روز رسانی و نسخه 
جدید برروی پورتال بانک قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، نسخه 2.3.۰ موبایل بانک ویژه سیستم 
عامل اندروید از تاریخ ۱2 آذر ماه سالجاری به منظور بهبود کیفیت فنی، امنیتی، 
کاربری و ارائه قابلیت های جدید عالوه بر امکان به روز رسانی از داخل اپلیکیشن 
موبایل بانک بر روی پورتال بانک به نشانی www.refah-bank.ir قرار گرفته 

است. 
از ویژگی های این نسخه می توان به امکان مشاهده تسهیالت توسط ضامنین، 
امکان تعبیه قفل برای اپلیکیشن در نسخه ساده به منظور کاربری در حالت 
offline، نمایش صحیح لیست تسهیالت در گوشی های با صفحه نمایش 

کوچک و درخواست رسید برای تراکنش های با وضعیت نا معلوم اشاره کرد.

قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت اعالم کرد

خدمات بانک تجارت با »شتاب جدید«
بستر کلیه خدمات بانکداری الکترونیک بانک تجارت با همت کارکنان 

پرتالش به جدیدترین نسخه شتاب بانکی کشور ارتقاء یافت.
نادر خواجه حق وردی قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت در گفت وگویی با 
اعالم ارتقاء بستر خدمات بانکداری الکترونیک این بانک به نسخه جدید شتاب 
بانکی کشور، گفت: با توجه به ارائه نسخه هفت شتاب از سوی بانک مرکزی و 
موظف شدن بانک ها به تغییر پروتکل خود منطبق با نسخه مذکور، کارکنان 
ساعی مدیریت امور فناوری اطالعات و شرکت های همکار با تالش شبانه روزی 
و در کمترین فرصت امکان استفاده از این نسخه را بر روی بستر تمامی خدمات 

الکترونیکی بانک تجارت برای مشتریان، فراهم کردند.

نحوه تبدیل مسکن کارت به کارت سوخت
مشتریان بانک مسکن می توانند بدون مراجعه حضوری به بانک یا دفاتر 
پلیس + ۱۰ تنها از طریق مراجعه به سامانه دولت همراه در کمتر از ۵ دقیقه 

مسکن کارت خود را به کارت سوخت تبدیل کنند.
به گزارش هیبنا، بر اساس بیانیه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
استفاده از کارت سوخت برای سوخت گیری خودروها و موتورسیکلت ها قرار است 
به زودی الزامی  شود و افراد برای استفاده از جایگاه های سوخت باید این کارت را 
همراه داشته باشند. البته زمان دقیق اجرایی شدن این طرح اعالم نشده است، اما 
مقدمات آن اکنون در جریان است. مهمترین پیش  شرط اجرای این طرح، فراهم 
کردن امکان دریافت مجدد کارت سوخت برای شهروندانی که آن را گم کرده اند و یا 
تا کنون کارت سوخت نداشته اند، بوده است و به همین خاطر یک بازه زمانی حدود 

یک ماهه برای ثبت نام کارت سوخت منظور شده است.

عضو هیئت مدیره و معاون مالی بانک ملی اعالم کرد

گام موثر بانک ملی برای کنترل پایه پولی کشور
بانک ملی ایران مدیریت وجوه و منابع را به صورت جدی در دستور کار 
بانک ها و موسسات  از  نیاز تعداد قابل توجهی  از سال گذشته  دارد و 

اعتباری به نقدینگی را به صورت روزانه تامین می کند.
ناصر شاهباز، عضو هیئت مدیره و معاون مالی بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه 
اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی یکی از مهم ترین عوامل 
رشد پایه پولی کشور است، گفت: خوشبختانه بانک ملی ایران با مدیریت و کنترل 
منابع و مصارف در سال جاری، نه تنها در ردیف بانک های بدهکار به بانک مرکزی 

نیست، بلکه میانگین مانده حساب این بانک نزد بانک مرکزی نیز مثبت است.

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد مطرح کرد

برنامه راهبردی بانک مهر اقتصاد ارتقاء سود آوری
کمک به رونق اقتصاد، اشتغالزایی و همچنین حمایت از کارخانجات وکارگاه 

های تولیدی از اولویت های اصلی بانک مهر اقتصاد است.
ایمانی، مدیر عامل بانک مهر اقتصاد به همراه معاونین امور مناطق، سرمایه انسانی ، 
مدیرکل بازرسی و حسابرسی و مدیر کل امور مدیران از برخی شعب استان خراسان 

رضوی، بازدید و با کارکنان دیدار و گفتگو کرد.
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در بازدید از شعب مرکزی، چمران، امام خمینی)ره( 
و دانشگاه نیشابور، کاشمر، بردسکن، تربت حیدریه، تربت جام، فریمان، باجه خلیل 
آباد، المهدی)عج( و امام رضا )ع( مشهد، با مثبت ارزیابی کردن عملکرد استان 
در هشت ماهه نخست سال در حوزه منابع و مصارف و تقدیر و تشکر از زحمات 
کارکنان، برنامه های استان را همسو با برنامه ریزیهای صورت گرفته دانست و 
خواستار تالش گسترده تمامی همکاران در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده 

در  سایر حوزه های درآمدی بانک تا پایان سال جاری شد.
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مالرحمان: فیلم مستند معدنی، روایتگر اهداف توسعه ای باشد
سرپرست هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در دیدار با مسئوالن برگزاری جشنواره سینما حقیقت اعالم کرد: آثار تولیدی در حوزه معدن و صنایع معدنی باید گویای اهداف تعالی و همچنین با نقش توسعه ای 

این حوزه در اقتصاد کشور همسو باشد.  به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، جمشید مالرحمان تصریح کرد: تولید مستندهای مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی اگر هدفمند و اثر بخش بودن را به دنبال داشته باشد، بی شک دستاوردهای قابل 
توجهی را در پیوند هنر و معدن خواهد داشت. وی با بیان اینکه معدن زیربنای توسعه کشور است، گفت: این حوزه زمینه ساز توسعه صنایع مادر و پایین دستی است و اشتغالزایی فراگیر را به دنبال خواهد داشت. 

ارز دیجیتال ارزان، شگرد جدید کالهبرداران!

توصیه به خریداران بیت کوین و ارزهای دیجیتالی
اخبار

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه:

تیک افزایش قیمت، اقتصاد ایران را رها می کند؟

برای سال آینده

افزایش حقوق کارکنان بازهم پلکانی است

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه گفت: رفتار مردم از دالیل اصلی افزایش قیمت 
در بازار است.

به گزارش ایسنا، فرشید سلیمی با اشاره به افزایش قیمت ها در بازار هم زمان با 
افزایش قیمت ارز افزود: اگر نگاهی به تاریخچه اقتصاد ایران داشته باشیم، معموالً هر 

5 تا 6 سال تیک افزایش قیمت در اقتصاد ایران رخ داده است.
در مراحل اولیه به خاطر جو روانی، این افزایش قیمت با شیب زیاد بوده و بعد از 
چند ماه حالت نوسانی داشته و در مرحله آخر بعد از افت تب و تاب بازار شاهد کاهش 
نسبی قیمت ها تا حدودی هستیم ولی به خاطر بحث چسبندگی قیمت ها، بازار تمایل 
چندانی به کاهش قیمت ها نشان نمی دهد و نباید انتظار داشت که کاهش قیمت ها 

همانند نقطه شروع باشد.
 به خاطر مباحث مربوط به رانت و فساد اقتصادی، نظارت و برخورد با مفاسد 
اقتصادی به شکل مداوم و برخورد یکسان وجود ندارد و این عامل به دلیل نبود قوانین 
سخت برای برخورد با همه مفسدان اقتصادی است و بعضی از مفسدان کالن اقتصادی 

به خاطر دارا بودن قدرت رانتی، از نوع برخورد یکسان معاف شوند.
افزایش قیمت، نخریدن و کاهش  برای مقاومت در مقابل  اعتراض  بزرگ ترین 
تقاضاست. اگر در صورت افزایش شدید و حبابی قیمت ها، تقاضایی وجود نداشته باشد، 
مگر عرضه کنندگان می توانند دست به افزایش قیمت ها بزنند! پس در شرایطی که 
قدرت نظارتی در بازار ضعیف عمل می کند، بهترین نظارت کننده خود مردم هستند 

که می توانند تعادل قیمتی را در بازار ایجاد کنند.
وی با اشاره به بودجه سال 98 گفت: تفاوتی که در بودجه سال 98 نسبت به سال 
97 وجود دارد؛ شکاف بین نرخ ارز بازاری و رسمی در بودجه سال 97 حدودا 7۰۰ 
تومان بوده است. هرچند که دولت و بانک مرکزی سیستم ارزی کشور را از شناور 
مدیریت شده به سیستم ارزی ثابت تغییر دادند و مقرر شد که نرخ ارز بازاری و رسمی 
رقم 42۰۰ تومان باشد، ولی بنا به مشکالتی که اقتصاد ایران با آن مواجه شد، قیمت 
ارز بازاری در شرایط فعلی بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده است و شکاف مابین نرخ ارز 

بازاری و رسمی در بودجه سال 98 بیش از 5۰۰۰ تومان است.

سال  در  حقوق  یکسان  افزایش  احتمال  مورد  در  که  بحث هایی  وجود  با 
۱39۸مطرح است،   دولت افزایش پلکانی حقوق را مانند امسال اعمال خواهد 

کرد.
 به گزارش ایسنا، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده شرایط خاص خود را دارد؛ 
به هر حال افزایش تورم در ماه های اخیر و متاثر شدن زندگی و معیشت مردم موجب شد 
که حتی برای سال جاری نیز موضوع افزایش مجدد حقوق مطرح شود ولی به هر دلیلی 
دولت از آن خودداری و به سال آینده موکول کرد. در زمان تدوین الیحه بودجه سال آینده 
تا کنون بحث های زیادی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت 
در الیحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط 2۰ درصد بود. این نرخ گرچه تاکنون با واکنش هایی 
از سوی برخی نمایندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردی این اعتقاد وجود دارد 

که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.
گرچه نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نشده است اما برخی اعالم ها در این زمینه 
از این حکایت داشت که با توجه به اینکه دولت توان افزایش بیش از 2۰ درصدی حقوق را 

ندارد، افزایش حقوق تمام کارکنان در سال بعد را 2۰ درصد اعمال خواهد کرد.
اما آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده 
از این حکایت دارد که رشد پیش بینی شده به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و به روال 
امسال است؛ به گونه ای که 2۰ درصد اعالم شده متوسط رشد حقوق کارکنان بوده و در 
این صورت ممکن است برخی گروه های حقوقی تا ۱۰ درصد و برخی دیگر حتی تا 3۰ 
درصد افزایش برخوردار شوند. در عین حال که حقوق های باال و قابل توجه نیز از رشد 
حقوق برخوردار نخواهند شد. در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی بود که بین شش 
تا 2۰ درصد و به صورت پلکانی اعمال شد؛ به طوری که حقوق های باال از کمتر و پایین تر 

از حد بیشتری افزایش حقوق برخوردار شدند.
با این وجود سرانجام حقوق کارکنان و نحوه تغییر آن در هنگام بررسی الیحه در مجلس 
نهایی خواهد شد و این در حالی است که دولت تا کنون بارها تاکید کرده که توان مالی 
افزایش حقوق بیش از 2۰ درصد را ندارد و اگر نمایندگان بر آن اصرار دارند باید منابع الزم 

برای این افزایش را نیز پیش بینی کنند.

تهران  و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رئیس 
گفت: افرادی برای صادرات تصمیم گیری می کنند که حتی 
یک بار صادرات نداشته اند؛ باید کار صادرات به کاردان این 
بخش سپرده شود و یا حداقل از کاردان این بخش مشورت 

گرفته شود.
به گزارش ایرنا، مسعود خوانساری دیروز )دوشنبه( در آئین 
معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران افزود: یکی 
از مشکالت اقتصاد ما این است که بخش خصوصی را به ویژه در 
مسایل اقتصادی باور نداریم و از آنها مشورت نمی گیریم؛ از ابتدای 
انقالب اعالم کرده ایم که باید اجازه دهیم بخش خصوصی رشد 

کند ولی در عمل این مسئله انجام نمی شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران این پرسش را مطرح کرد که در 

آقای  باتجربه ای همچون  از صادرکنندگان  مورد صادرات، چرا 
عسگراوالدی مشورت گرفته نمی شود؟ در روزهای اخیر تعداد 
زیادی از صادرکنندگان گفته اند که در این پنج ماهه صادرات را 
متوقف کرده اند؛ آنها نگران هستند که آبروی چندین و چند ساله 
خود را از دست بدهند. کشوری را نمی توانید پیدا کنید که بدون 

رشد بخش خصوصی، توسعه یافته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بازارهای منطقه ای که 
ظرفیتی برای صادرات کشور به حساب می آید، گفت: از 994 
سهمی 24  فقط  ما  همسایه،  کشورهای  واردات  دالر  میلیارد 
میلیارد دالری داریم؛ به عبارتی دیگر ما فقط 24 میلیارد از این 
نیاز را تامین می کنیم؛ دلیل این مساله این است که کار را به 
کاردان نمی دهیم و کسی در این زمینه تصمیم گیری می کند که 

حتی یک بار صادرات نداشته است. چرا باید کشور ما با توجه به 
ظرفیت های متعدد جغرافیایی، جمعیتی، منابع نفتی و معدنی، 
بیش از سه میلیون بیکار داشته باشد و پنج دهک جامعه زیر 

خط فقط باشند؟ 
در شرایط کنونی تعداد زیادی از جوانان و نخبگان، کشور را 
ترک می کنند و این مسئله باعث می شود مملکت در سال های 

آینده از نظر ژنتیکی دچار مشکل شود.
وی یکی دیگر از مشکالت اقتصادی کشور را تصمیم نگرفتن 
یا دیر تصمیم گرفتن ذکر کرد و گفت: در مساله ارز، حدود پنج 
سال تصمیم گیری نکردیم و بعد که با فوران نرخ ارز مواجه شدیم، 
برای حل آن 3۰ بخشنامه صادر کردیم که یکی پس از دیگری، 

مشکالتی ایجاد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران:

کار صادرات به کاردان سپرده شود


