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اخبار

بازار سرمایه هفته را صعودی آغاز کرد

بازار سهام هفته دوم مهر ماه را سبزپوش آغاز کرد و
شاخص کل بورس با  ۳۶هزار و  ۴۹۶واحد افزایش
در ارتفاع یک میلیون و  ۴۷۳هزار واحد قرار گرفت؛
ارزش معامالت بازار س��رمایه نیز از  ۲۲هزار میلیارد
توم��ان عب��ور کرد .به گزارش راه دانا؛ بازار س��رمایه
امروز شنبه و در نخستین روز هفته دوم مهر ماه روند
صعودی را در پیش گرفت .معامالت امروز با گرایش
مثبت و متعادل آغاز شد و از میزان عرضهها نسبت
به روزهای گذشته کاسته شده بود و تقاضا نی بهبود
داش��ت .امروز حقیقیها خروج پول نداشتند و حدود
 ۱۵۰میلیارد تومان وارد بازار کردند .ش��اخصهای
بورس و فرابورس امروز همگی مثبت بودند .معامله
گران امروز در بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از
یک میلیون و  ۴۸۳هزار معامله انجام دادند و مالکیت
بیش از  ۱۰میلیارد و  ۶۵۶میلیون سهم و اوراق مالی
دست به دست شد .ارزش کل معامالت بازار سرمایه
به بیش از  ۲۲هزار و  ۲۵میلیارد تومان رسید .ارزش
معامالت خرد سهام هم حدود  ۸۱۱۵میلیارد تومان
ب��ود.حقییه��اامروزبیشاز ۱۴۸میلیاردتومانپول
وارد بازار کردند.

ِربا با تغییر الفاظ از نظام
بانکداری کشور حذف نمی شود

یکعضوکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمی،
تاکید کرد :نمی توان با دریافت سودهای کالن و بی
حس��اب و کتاب از مردم ،ادعای بانکداری اس�لامی
کرد .به گزارش ایسنا ،کمال حسین پور نماینده مردم
سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسالمی در
صفحه ش��خصی خود در توئیتر ،نوش��ت« :در نظام
بانکداری کشور ،ربا با تغیی ِر الفاظ ،حذف نمی شود.
نمی توان با دریافت سودهای کالن و بی حساب و
کت��اب از مردم ،ادعای بانکداری اس�لامی کرد .راه
اصالح اقتصاد کش��ور ،از اصالح نظام پولی و بانکی
کشورمیگذرد.آثاروپیامدهایسازندهوسودمن ِدنقد،
بر کسی پوشیده نیست .انصاف ،مرز بین نق ِد سازنده و
تخریب است .نمی توان به بهانه سوء استفاده دشمن،
نقد س��ازنده و درون گفتمانی را تعطیل کرد .رس��انه
های معاند بدانند مردم ایران عزیز مصمم تر از قبل
پایبند و دلبسته نظام اسالمی و انقالبند».

آمریکابرنامهای
برای ممنوعیت رمزارزها ندارد

آمریکابرنامهایبرایممنوعیترمزارزهانداردرییس
بان��ک مرکزی آمریکا اع�لام کرد که آمریکا برنامه
ای برای ممنوعیت رمزارزها ندارد .به گزارش ایس��نا
به نقل از وال اس��تریت ژورنال ،در حالی که چین به
صورت کامل هر فعالیت مرتبط با رمزارزها را در کشور
خود ممنوع اعالم کرده است اما به نظر نمی رسد که
آمریکا چنین قصدی داشته باشد .جروم پاول -رییس
بانک مرکزی آمریکا با وجود تاکید بر ضروری بودن
قانونگذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی گفته اس��ت
که کش��ورش قصدی ب��رای ممنوعیت دارایی های
دیجیتالی ندارد .پیش از وی نیز گری گنسلر -رییس
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا خواستار قابل
نظارت بودن صرافی های ارزهای دیجیتالی ش��ده و
احتمال بستن آن ها را رد کرده بود .پاول در پاسخ به
پرسش یک خبرنگار گفته است که انجام کاری شبیه
ممنوعیت های اعمالی در چین ،چیزی نیست که مد
نظرویباشد.ویدرعینحالبااشارهبهاینکهاستیبل
کوی��ن ها (ارزهای دیجیتالی دارای ارزش ثابت) می
توانندابزاریمناسبدرصورتقانونمندشدنباشد،از
ضرورت قانون گذاری در این حوزه سخن گفت.

نرخبیکاریدرتابستان
به  9.6درصد رسید

مرکز آمار ایران اعالم کرد :بررسی نرخ بیکاری افراد
 ١٥س��اله و بیشتر نش��ان میدهد که  ٩,٦درصد از
جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،بیکار بودهاند .بررسی
روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این
شاخص ،نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( تابستان
 ٠.١ ، )١٣٩٩درصد افزایش یافته اس��ت .به گزارش
مرک��ز آمار ایران ،نتایج ط��رح آمارگیری نیرویکار
تابستان  ١٤٠٠منتشر شد .بررسی نرخ بیکاری افراد
 ١٥س��اله و بیشتر نش��ان میدهد که  ٩,٦درصد از
جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،بیکار بودهاند .بررسی
روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این
شاخص ،نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( تابستان
 ٠.١ ، )١٣٩٩درصد افزایش یافته است .در تابستان
 ،١٤٠٠ب��ه می��زان  ٤١,١درصد جمعیت  ١٥س��اله و
بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه
ش��اغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند .بررسی تغییرات
نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ
نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان)١٣٩٩
 ٠.٧درصد کاهش یافته است.

مالیات بر تراکنش
بانکینداریم

خــبرویـژه

رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید براینکه ما مالیات بر تراکنش بانکی نداریم ،گفت:تراکنشهای بانکی باالی  ۵میلیارد تومان مبنای کار است البته مواردی مانند حقوق ،دریافت وام ،تبدیل شکلی از دارایی به
شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند ،مشمول اخذ مالیات نیستند.سازمان مالیاتی با بررسی تراکنشهای بانکی اشخاص از فعالیتهایی که مالیات آنها پرداخت نشده ،مالیات را مطالبه کرده و این کار با
قوت در دست اقدام است .امیدعلی پارسا در گفتوگو با خانه ملت  ،گفت :یکی از راههای تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنشهای بانکی افرادی است که دارای گردش مالی باالیی هستند ،یعنی گردش مالی
تراکنشهای بانکی باالی  5میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد.

اخبار

بررسیهای اسکناس نشان میدهد؛

امضاهای طالیی مانع توسعه کسب و کارها

گروه اقتصاد کالن :عضو هیات رئیسه مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :بروکراسی حاکم بر
دولت ،مانع از ش��کل گیری کس��بوکارهای
م��ردم ش��ده اس��ت ،از همی��ن رو اصلیترین
ماموریت وزارت صمت در دولت جدید ،تسهیل
مجوزهای کسبوکار است.
به گزارش اسکناس ،وضعیت اقتصادی کشور
این روزها تحت تأثیر کاهش درآمدهای نفتی
با مش��کالت عدیدهای مواجه ش��ده است که
ب��رای عبور از این وضعیت باید ش��رایط برای
فعالیتهای تولیدی تس��هیل ش��ود اما برخی
از قوانین و مقرارت موانع جدی برای توس��عه
فعالیته��ای تولیدی ایجاد کرده اس��ت.این
موانع تولید عالوه بر کاهش س��رمایه گذاری
در این بخش میتواند با هدایت س��رمایههای
سرگردان به بخشهای کاذب اقتصاد مانند ارز
و سکه مشکالت فراوانی را برای کشور ایجاد
کند .همین امر باعث ش��ده که عده ای از آب
گل آلود ماهی گرفته و با امضاهای طالیی خود
مانع جدی برای توسعه کسب و کار در کشور
باشند چون بالشک این امضای طالیی باعث
توزیع رانت و ایجاد فساد در جریان فعالیتهای
اقتصادی خواهد شد.

بروکراس�ی در صدور مجوزهای کسب و

کار سد راه اشتغالزایی شده است

محس��ن دهنوی با اشاره به اینکه بخشهایی
از طرح «تس��هیل صدور مجوزهای کس��ب و
کار» در صحن علنی مجلس تصویب ش��ده و
بخشهای دیگری از آن فردا در صحن بررسی
خواهد ش��د ،گفت :بس��یاری از مردم متقاضی
تأس��یس کسبوکار خود هس��تند و نیازی به
ایجاد اش��تغال از س��وی دولت ندارند ،اما با این
وجود بروکراسی حاکم بر دولت ،مانع از شکل
گیریکسبوکارهایمردممیشود.ایناتفاق
به طرق مختلف و پرتکراری در تمامی ارکان
بروکراس��ی دولت قابل مشاهده است .همین
مس��ئله مانع تأس��یس هزاران بنگاه اقتصادی
در هر س��ال میش��ود .بنابراین در صورت حل
مسئله مجوزهای کسبوکار ،هم خوداشتغالی
رون��ق مییابد و هم کس��ب و کارهای جدید،
نیازمن��د بکارگی��ری و اس��تخدام نیروی کار
خواهن��د ب��ود .وی تصریح ک��رد :از همین رو
اصل��ی ترین مأموریت وزارت صمت در دولت
جدید،تس��هیلمجوزهایکس��بوکاراست.
الزم اس��ت توجه ش��ود که موانع قابل توجهی
پیش روی کارآفرینان و صنعتگران است ،اما
اش��خاص متعددی با علم به این مش��کالت،
متقاض��ی راهان��دازی یک کس��بوکار جدید
هس��تند و در حکمرانی فعلی ،بهجای تقدیر از
چنین افرادی ،موانعی هم پیش روی تأسیس
کسبوکارهایش��ان ایجاد میش��ود .نماینده
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ،درباره
اهمیت تسهیل صدور مجوزهای بخش تولید
و صنع��ت در ذی��ل وزارت صمت ،گفت :ورود
راح��ت س��رمایهگذاران جدید الزمه پویایی و
حیات یک بازار اس��ت .با ورود سرمایهگذاران
جدی��دب��هیکبازار،رقابتیدرراس��تایجلب
مشتری بیش��تر بهوجود میآید که مهمترین
ثمره آن ،افزایش مش��تری مداری اس��ت .با
افزایشمشتریمداری،بازیگرانبازار،ترغیب
به افزایش کیفیت و کاهش قیمت میش��وند
و اینجاس��ت که تغییرات تکنولوژی ،نوآوری،
اس��تفاده از ظرفیتهای دانش��گاهها و… در
راس��تای کاه��ش قیمت تمام ش��ده یا ایجاد

افزونههای جدید برای محصول یا خدمت هر
بنگاه اقتصادی ،اهمیت پیدا میکند .وی ادامه
داد :به همین دلیل است که یکی از راهکارهای
اف��راد ذینف��وذ در هر ح��وزه اقتصادی ،برای
ایجاد حاش��یه س��ود مطمئن و کاهش رقابت،
جلوگی��ری از ورود بازیگ��ران جدی��د به بازار
اس��ت.بدینجهتاصنافوتش��کلهایاین
افراد ،با در دست گرفتن مجوزهای حاکمیتی
مانند پروانه کس��ب ،می��زان ورود افراد جدید
ب��ه ب��ازار را تعیین میکنن��د .در برخی دیگر از
م��وارد ،مراجع دولتی در اقداماتی همراس��تا با
ای��نافرادس��ودجو،بهص��ورتقانونیازورود
اف��راد جدید ممانعت میکنند .تبعات انحصار
در ص��دور مج��وز  /مجوزهایی که  ۷۰میلیارد
تومان قیمت دارند! دهنوی پیرامون آثار منفی
س��ختی اخذ مجوزهای کس��ب و کار گفت:
در کش��ور ما مجوز قیمت پیدا کرده اس��ت .در
اطراف تهران ،در یکی از شهرهایی که کمبود
فضای بیمارستانی وجود دارد ،مجوز تأسیس
بیمارستان۷۰میلیاردتومانو۲۰میلیاردتومان
قیمتدارد.اینمس��ئلهنش��اندهندهوخامت
اوضاع است .اما این امر نباید منجر به ممنوع
کردن انتقال مجوزها شود .راه حل مقابله با این
اتفاق بی ارزش کردن مجوز است ،بهنحوی که
هر شخصی که شرایط الزم برای اخذ مجوز را
داردبای��دبتوان��دبدوننگرانیومعطلیمجوز
دریاف��ت کن��د و نیازی به خری��د مجوز از بازار
س��یاه نداشته باشد .بهاین صورت بازار خرید و
فروش مجوزها جمع میش��ود .وی ادامه داد:
تالش برخی برای ممنوع کردن خرید و فروش
مجوز ،باعث غیرشفاف و زیرزمینی شدن این
موضوع میشود و هیچگونه کمکی به حل این
امر نمیکند .در حال حاضر سیاس��تگذاران با
رؤیت بازار مجوزها متوجه میشوند که موانع
مجوزی در چه کس��بوکارهایی حادتر است
اما با ایجاد چنین ممنوعیتهایی این شناخت
بسیار سخت میشود و اهرم فشار بر متولیان
امر هم از بین میرود .طرح مجلس چگونه گره
را باز خواهد کرد؟ عضو هیأت رئیسه مجلس
شورای اسالمی ،پیرامون راهکارهای در نظر
گرفته ش��ده جهت تسهیل صدور مجوزها در
ط��رح جدید مجلس گف��ت :مجوزها به طرق
متفاوتی برای کارآفرینان ایجاد مانع میکند،
ب��ا ای��ن وج��ود نمایندگان مجل��س با تدوین
طرحی به نام «طرح تس��هیل صدور برخی از
مجوزهای کسبوکار» اقدام به مانع زدایی از
نظامبروکراسیکشورکردهاند.طبقاینطرح،
نظام مجوزدهی کش��ور از حالت دستوپاگیر
فعل��ی تغیی��ر ک��ردهو مجوزها ب��هدو صورت
تقس��یم بندی میش��وند .عموم کسبوکارها
ک��ه ب��ه صورت مس��تقیم امنیت ،س�لامت،
بهداش��ت و محیط زیست را تهدید نمیکنند،

در دسته مجوزهای ثبت محور قرار میگیرند.
متقاضیان تأس��یس این دسته از کسبوکارها
برای شروع فعالیت خود کافیست که به درگاه
ملی مجوزهای کش��ور مراجعه کرده و پس از
ثبت اطالعات ش��خصی خ��ود و انتخاب نوع
کس��بوکار ،شرایط ،ضوابط و استانداردهایی
که برای آن کس��بوکار مش��خص ش��ده را
مطالعه کرده و بر اجرای این موارد به صورت
الکترونیکی تعهد بدهند .بعد از شروع فعالیت
کسبوکار ،دس��تگاههای متولی امر ،نظارت
پس��ینی خود را دنبال خواهند کرد .وی ادامه
داد :دسته دوم ،مجوزهای تأیید محور هستند.
این دسته از مجوزها مربوط به مواردی است که
امنیت ،سالمت ،بهداشت و محیط زیست را به
صورت مستقیم تهدید میکند .اخذ این دسته
از مجوزها مشابه شرایط فعلی ،نیازمند موافقت
دس��تگاههای مربوطه است .اما این نکته حائز
اهمیت اس��ت که از ابتدای س��ال  ،۱۴۰۱ثبت
درخواست و صدور کلیه مجوزها بهصورت غیر
الکترونیکی(کاغذی)ممنوعاست.همچنینبا
گذشت مهلت قانونی دستگاهها از پاسخگویی
به درخواست متقاضیان ،سامانه مجوزدهی ،به
صورت خودکار جواب اس��تعالم یا درخواست
متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی
از آن مرحل��ه ب��ا جواب مثب��ت عبور میکند.
الکترونیکی شدن فرایند صدور برخی مجوزها
و حذف تعارض منافع امری که الزم به تاکید
دارد ،نحوه دسته بندی مجوزهای ثبت محور
و تأیید محور است .به جهت دقت در این امر،
این فهرست ابتدا توسط هیأت مقررات زدایی
تهیه شده و سپس تصویب هیأت وزیران را نیاز
دارد .این فرآیند با خارج کردن مدیران اجرایی
و رؤسای دستگاهها ،سبب دور کردن تعارض
مناف��ع از نحوه تهیه این فهرس��ت میش��ود.
دهن��ویاف��زود:همچنی��نمحدودیتهایی
مانند فاصله جغرافیایی کس��بوکارها از هم،
ح��د نصابهای جمعیتی ،اش��باع بازار ،تعیین
ظرفی��ت و… از مجوزهای تمامی مش��اغل
و حرفهها حذف خواهد ش��د .کسبوکارهای
مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه
ام��ن کرده و ام��کان ورود افراد جدید به حوزه
کاری خود را س��لب میکردند تا مردم مجبور
به رجوع به وی باشند.

امضاهای طالیی روس�ای صنوف؛ ریشه

فساد اقتصادی

«عل��یخضری��ان»،نمایندهم��ردمتهراندر
مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به ضرورت
ایج��اد تحول در فضای محیط کس��بوکار با
عنای��ت به رتبه  ۱۷۸ایران از جهت س��هولت
ش��روعکس��بوکاردربین ۱۹۰کشورجهان،
گف��ت :در ح��ال حاضر همچنین در ش��اخص
پایش ملی محیط کسب وکار ،بیثباتی رویهها

و قوانین ناظر بر محیط کس��ب وکار ،رانت و
فس��اد کارکنان اداری دس��تگاهها و دشواری
اخذ مجوز ش��روع کس��بوکار همگی در زمره
 ۵دغدغه و مانع اصلی سهولت کسب وکار در
ایران هستند .نماینده تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمش��هر و پردی��س در مجلس افزود :باید
توجه داش��ت در حال حاضر عامل اصلی عدم
پویاییمحیطکس��بوکارایران،انحصارهای
موج��ود در برخ��ی بازارها اس��ت .بطوریکه در
ح��ال حاضر مجوز فعالیتهایی مانند وکالت،
س��ردفتری ،کارگذاری بورس ،کارشناس��ی
رس��می ،دفاتر خدم��ات الکترونیک قضایی،
دفات��ر پلی��س  10+و  ...همگی به بهانههای از
قبیل اش��باع بازار و ضرورت آموزش با قاعده
ظرفیتگذاریاعطامیشود.ایندرحالیاست
که به سبب متناسب نبودن عرضه و تقاضای
خدم��ت در این بازارها در اکثر موارد یادش��ده
ب��ا پدیدههای��ی از قبیل صف ،باال رفتن هزینه
خرید خدمت ،رانت و فس��اد مواجه هستیم .در
صورتی که تنها با حذف قاعده ظرفیتگذاری
در اعطای مجوز میتوان این پدیدهها را حل و
فصل نمود .عضو هیات رییسه کمیسیون اصل
ن��ود مجلس اعطای حق امضاهای طالیی به
روس��ای صنوف و برخی دستگاه های اجرایی
رایکیدیگرازمش��کالتمحیطکس��بوکار
دانست و بیان داشت :این موضوع میتواند در
س��ایه فقدان شفافیت ،منجر به فراهم نمودن
موقعیت فس��اد شود و بسیاری از فعالیتهای
اقتصادی را تحتالش��عاع قرار دهد .همچنین
یکیازمشکالتیکههموارهگریبانگیرفعالین
اقتصادی است ،تغییر ناگهانی قواعد و قوانین
مربوط به محیط کس��ب وکار اس��ت ،به طور
مث��ال در حال��ی که ف��ردی مراحل پایانی اخذ
مج��وز خود را طی میکن��د ،به صورت دفعی
بخشنامهای جدید صادر شده و شرایط جدیدی
وضع میشود که این فرد را از اخذ مجوز محروم
میکنند .خضریان با اشاره به تصویب کلیات
طرح تس��هیل صدور برخی مجوزهای کسب
وکار با رای باالی نمایندگان در مجلس گفت:
این طرح مجوزها را به دو دسته ثبت محور و
تایید محور تقس��یم کرده و اجازه میدهد که
در دس��ته مجوزهای ثبت محور ،افراد پس از
ثبت نام ،شروع به فعالیت کنند .همچنین برای
تحقق ش��فافیت در فرآیند صدور مجوزهای
تایی��د محور ،ضمان��ت اجرایی را در خصوص
عدم بارگذاری فرآیند اخذ مجوز از سوی مراجع
صدور مجوز در نظر گرفته است؛ بدین صورت
که که اگر مرجع صدور مجوزی شرایط خود را
بارگذاری نکرد ،مجوز اعطایی او به ثبت محور
تغیی��ر یاب��د .یکی دیگر از مس��ایلی که در این
طرح به آن پرداخته ش��ده این اس��ت که گاهی
برخ��ی از مراج��ع صدور مج��وز با معطل نگاه
داشتن درخواست متقاضی سعی میکنند که
او را از درخواس��ت خود منصرف کنند و همین
باعثمیشودکهارزشسرمایهفعالاقتصادی
کاهش یافته و او نیز منصرف شود .بنابراین در
اینطرحمقررشدهکهاگرمرجعصدورمجوزی
در سقف زمانی مورد توافق مجوز مورد تقاضا را
صادر نکرد ،مجوز به طور خودکار و با مسئولیت
همانمرجعصادرکنندهصادرشود.برایازبین
بردن امضاهای طالیی نیز مقرر شده که به هر
مورد مجوز کد یکتای سامانهای تعلق بگیرد و
از این پس همان کد مبنای شناسایی ،ابطال،
تمدید یا استعالم مجوز خواهد بود.

عضوهیاترییسهمجلس:

طرحساماندهیاستخدامیکارکناندولت،بهرهوریراافزایشمیدهد

گروه صنعت و تجارت :عضو هیات رییسه مجلس
شورایاسالمی،طرحساماندهیاستخدامیکارکنان
دولت را موجب افزایش بهرهوری و تقویت سیستم
اداریکش��ورارزیابیکرد.بهگزارشاس��کناسوبه
نقلازایرنا«،علیرضاس��لیمی»یکیازمش��کالت

طرح«س��اماندهیاس��تخدامیکارکناندولت»را
داش��تن بار مالی برای دولت دانس��ت و گفت :طبق
اصل  ۷۵قانون اساس��ی (افزایش هزینه یا کاهش
درآمد عمومی) طرحها و لوایح در صورتی در مجلس
ش��ورایاس�لامیقابلطرحاستکهدرآنراههای
جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید مشخص
شدهباشد.برایهمینکمیسیوناجتماعیدرتالش
استتابرایاینطرحمسیرمشخصیبرایاینطرح
پیدا کند تا به مخالفت شورای نگهبان منجر نشود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی ،حقوق
تبعیضآمیزومتفاوتکارکناندولتراموجبکاهش
انگیزه و بهرهوری کارکنان توصیف کرد و با اشاره به
شرکتهای واسطهای و خدماترسان دولتی گفت:

این شرکتها در ابتدا قرار بود که «درآمد -هزینه»
باشنداماازجیبدولتارتزاقمیکنندوباعثکوچکتر
ش��دندولتهمنشدند.سلیمیافزود:شرکتهای
واس��طهای بخش��ی از وجوه دریافتی دولت را برای
حقالعملخودبرمیدارندوبهنیروهایطرفقرارداد
حقوقبسیاراندکپرداختمیکنندوبهنظرمیرسد
برای س��اماندهی کارکنان دولت باید این شرکتها
حذفش��وندودولتبهش��کلمستقیمبهاینافراد
حق��وقپرداخ��تکند.ویاضاف��هکرد:اینطرحدر
صورت تصویب نهایی ،بهرهوری کارکنان دولت را
افزایشمیدهدوبهتقویتسیستماداریکشورمنجر
میشود.گفتنیاستکمیتهتدوینالیحهساماندهی
کارکناندولت۲۴شهریورماهتشکیلشدوقراراست

نمایندگانیازس��ازماناداریواس��تخدامیکشورو
تعدادی از اعضای کمیس��یون اجتماعی مجلس و
طراحان طرح ساماندهی کارکنان دولت در مدت۴۵
روز کاری به تدوین الیحه بپردازند و بعد از تصویب
آن در دولت به مجلس ارس��ال ش��ود .در بند س��وم
تبصرهپنجمطرحس��اماندهیاستخدامیکارکنان
دولتآمدهاست:اشخاصحقوقی(پیمانکاران)ارائه
دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی موضوع ماده
( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده
شدهاند ،موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه
تامیناجتماعیقرارداده،حقوقومزایایماهیانهآنان
را مطابقحقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم
دولت ،با وظیفه و شرایط مشابه ،پرداخت کنند.

تامین ارز کاالهای اساسی در شش
ماهه امسال برابر کل سال گذشته

مدیرکلعملیاتوتعهداتارزیبانکمرکزیگفت:
با ابزارهای تشویقی که دولت برای صادرکنندگان
اعمال خواهد کرد عم ً
ال برای تأمین نیاز واقعی ارز
کشور نگرانی وجود ندارد .به گزارش صدا و سیما،
شیوا راوشی در گفتگو با بخش خبری  ۲۱جمعه شب
ش��بکه یک س��یما درباره نوسانات قیمت ارز در بازار
افزود :تقاضاهای وارداتی کش��ور کام ً
ال مشخص و
ش��فاف هس��تند .وی ادامه داد :به تشخیص قانون
بودجه در س��ال جاری؛  ۸میلیارد دالر برای تأمین
کاالی اساس��ی ،نهادههای دامی ،دارو و تجهیزات
پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به طور کامل
در شش ماهه اول سال تأمین ارز شده است و عالوه
بر این یک و نیم میلیارد دالر هم برای واکسن کرونا
تأمین ارز ش��ده اس��ت .راوشی خاطرنشان کرد :در
مقایس��ه با س��ال گذشته ۹.۵ ،میلیاردی که در شش
ماه ابتدای امس��ال تأمین ارز ش��ده تقریب ًا برابر کل
ارز تأمین ش��ده برای همین اقالم در کل س��ال ۹۹
بوده اس��ت و نش��ان میدهد که در س��ال جاری از
لحاظ تأمین نیاز واقعی جامعه حداقل در این اقالم
مش��مول دریافت ارز ترجیحی پیشروتر بودیم و در
مورد سایر اقالم کاالهای واسطهای ،کاالهای مورد
نیاز تولیدکنندگان و وارداتی که مشمول ارز نیمایی
میش��وند هم بیش از  ۱۸میلیارد دالر تأمین ارز تا
کنون صورت گرفته است بنابراین نیازهای وارداتی
کشور به طور واقعی تأمین شده است.

دالر به  ۳۰هزار تومان خواهد رسید!

یک کارش��ناس اقتصادی گفت :با توجه به میزان
محدود ارز در کشور ،امکان دارد وقتی که نرخ دالر از
کانال  ۲۸هزار تومان عبور کند با شرایط موجود نرخ
ارز مجدد رشد کند و تا کانال  ۳۰هزار تومان در آینده
برس��د .مهدی جانجان درباره وضعیت بازار ارز در
روزهای آینده گفت :نرخ ارز تابعی از اتفاقات سیاسی
و اقتصادی است .کشور زمانی که وارد یک بحران
طبیعی بش��ود ممکن اس��ت نرخ ارز دچار نوساناتی
بشود اما زمانی که کشور وارد بحران اقتصادی شود
سبب می شود نرخ ارز تغییرات بیشتری دارد از طرف
دیگر انواع تنش های سیاس��ی و اقتصادی ،تاثیر
خود را بر نرخ ارز می گذارد .او افزود :اخبار منفی در
نرخ ارز تغییراتی را ایجاد خواهد کرد اما این فرآیند
زودگذر خواهد بود .این کارش��ناس اقتصادی بیان
کرد :نا گفته نماد برخی افراد و دالالن از این اخبار
منفی سوءاستفاده می کنند و توازن بازار ارز را برهم
می زنند از طرف دیگر به دلیل تحریم ها محدودیت
ه��ای اقتص��ادی و ارزی ،در واقع به دلیل مدیریت
نادرس��ت منابع ارزی ش��اهد این چنین نوسان های
شدید در برخی از زمان ها خواهیم بود.

پرواز رمزارزها پس از سخنان پاول

ارزش ب��ازار ارزه��ای دیجیتال��ی بار دیگر از مرز دو
تریلیون دالری گذشت .به گزارش ایسنا به نقل از
سیانبیسی ،در حالی که چین به صورت کامل هر
فعالیت مرتبط با رمزارزها را در کش��ور خود ممنوع
اعالم کرده اس��ت اما به نظر نمی رس��د که آمریکا
چنین قصدی داشته باشد .جروم پاول -رییس بانک
مرکزی آمریکا گفته اس��ت کشورش قصدی برای
ممنوعیت دارایی های دیجیتالی ندارد .پیش از وی
نیز گری گنسلر -رییس کمیسیون بورس و اوراق
بهادار آمریکا خواس��تار قابل نظارت بودن صرافی
های ارزهای دیجیتالی شده و احتمال بستن آن ها
را رد کرده بود .پس از آنکه شرکت پی پال از ارائه
خدم��ات جدی��د مبتنی بر رمزارزها به مش��تریانش
از جمل��ه امکان خری��د و فروش ارزهای دیجیتالی
خب��ر داد ،ح��اال ویزاکارد -دیگر غول بزرگ عرصه
پرداخت ها نیز در تالش اس��ت تا از ظرفیت بالک
چین بهره بگیرد .طبق اعالم ویزا ،این ش��رکت در
حال تالش برای ایجاد یک شبکه پرداخت جهانی
مبتنی بر فناوری بالک چین است که با استفاده از
ارزهای دیجیتالی امور پرداختی را انجام می دهد.

فهیمی در سمت مدیرعاملی سپرده
گذاری مرکزی ابقا شد

حس��ین فهیمیدر جلس��هاخیرهیئتمدیرهشرکت
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در
س��متمدیرعاملیاینش��رکتابقاش��د.بهگزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،جلسه اخیر
هیئت مدیره ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق
بهاداروتس��ویهوجوهدرمحلش��رکتسپردهگذاری
مرکزی برگزار و فهیمی به عنوان عضو هیئت مدیره و
مدیرعاملاینشرکتبرایمدتدوسالدیگرانتخاب
شد .همچنین در این نشست ،سجاد سیاهکار زاده به
نمایندگی از بورس اوراق بهادار تهران به عنوان رئیس
ومسعودطالبیانبهنمایندگیازشرکتتوسعهمدیریت
وآم��وزشب��ورسبهعنواننایبرئیسهیئتمدیره
سماتبرگزیدهشدند.همچنینعلیبیگزادهمیالنی
به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
و افسانه اروجی به نمایندگی از بانک ملی ایران ،دیگر
اعضای هیئت مدیره ش��رکت سپرده گذاری مرکزی
خواهند بود .گفتنی اس��ت ،فهیمی آذرماه سال ۱۳۹۶
به عنوان چهارمین مدیرعامل شرکت سپرده گذاری
مرکزی انتخاب شد و در جلسه اخیر هیئت مدیره این
شرکت برای سومین بار در این سمت ابقا شد.

