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درخواست فعاالن بخش خصوصی از دولت

دالر  ۴۲۰۰تومانی را حذف کنید

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی
ای��ران ب��ا بازنش��ر بیانی��ه خ��ود ک��ه در آن
خواس��تار ح��ذف دالر  ۴۲۰۰تومان��ی ش��ده
بود ،پیشنهادات هش��تگانهای را برای اصالح
سیاس��تهای ارزی به دولت ارائه کرد .در متن
بیانیه اتاق ایران آمده اس��ت :اقتصاد کش��ور از
سال گذشته بهواسطه نقض برجام ،تحمیل دور
جدید تحریمها و محدودیتهای ایجاد ش��ده
در عرصه تعامالت خارجی ،با شرایط جدیدی
روبهرو ش��د که همین امر محیط کس��بوکار
فع��االن اقتص��ادی را دش��وارتر و پیچیدهتر از
گذش��ته کرده است .نوسانات ش��دید نرخ ارز
و س��یر صعودی افزایش قیمتها ،از سال ۹۷
موجبات تحلیل ت��وان تولید داخل و تضعیف
قدرت خری��د خانوار را فراهم کرده اس��ت .در
این ش��رایط ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز
یارانهای در برآورد اهداف مورد نظر دولت روشن
بوده بنابراین توقف تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
ضروری است.
ارتباطات

توسع ه محصوالت بومی در دستور
کار پژوهشگاه ارتباطات

رئی��س پژوهش��گاه ارتباط��ات و فن��اوری
اطالعات گفت :توس��عه و گسترش فعالیتهای
پژوهشگاه را در دس��تور کار داریم و پروژههایی
که بر اس��اس اع�لام نیاز بخ��ش  ICTتعریف
میش��ود نیازی به تصویب در شورای پژوهشی
ندارد و اگر پروژهای به ما ارجاع ش��ود به سرعت
تصویب و فرآیند اجرای آن آغاز میشود .وحید
یزدانیان در نشس��ت خبری گف��ت :برخی امور
پژوهش��ی وزارت ارتباطات در این پژوهشگاه با
موضوعات تحقیقات کاربردی دنبال میش��ود،
این پژوهشگاه موضوعاتی نظیر سیاستگذاری،
مطالع��ات راهب��ردی و رگوالتوری را بررس��ی
میکند و  ۱۰۰عضو هیات علمی در آن فعالیت
میکنند .وی افزود :بازبینی نهادی ،ساختاری و
کارکردی پژوهشگاه از اولویتهای ما است .وی
درباره جویشگر بومی گفت 2 :محصول جویشگر
پارسی جو و یوز که هر دو از دانش این پژوهشگاه
استفاده کردهاند مورد حمایت ما هستند و باید
زیرس��اختهای الزم برای توس��عه آنها با هدف
بهرهگیری کاربران ایجاد ش��ود .وی خاطرنشان
کرد :حضور خط و زبان فارسی در منطقه برای ما
اولویت محسوب میشود و همچنین محصوالت
بومی ما که با هدف توس��ع ه خط و زبان فارسی
تصویب ،تدوین و توسعه داده شدهاند ،میتوانند
باعث مزیت ما در این زمینه باشند.
خودرو

بازگشت قیمت خودرو
به آگهیهای اینترنتی

رئی��س اتحادیه صن��ف نمایش��گاهداران و
فروشندگان خودروی تهران با اشاره به بازگشت
قیمته��ا به آگهیهای خری��د و فروش خودرو
در سایتهای اینترنتی ،نسبت به تبعات منفی
این اقدام بر ثبات قیمتها در بازار واقعی خودرو
هشدار داد .سعید موتمنی در گفتوگو با ایسنا،
اظه��ار داش��ت :در چند ماه اخیر که با دس��تور
دادستانی قیمتها از آگهیهای خرید و فروش
خودرو در س��ایتهای اینترنتی حذف شده بود،
ش��اهد بهبود وضعیت قیمتها در ب��ازار بودیم
و اصطالح��ا بازار خودش را پی��دا کرده بود .وی
ادامه داد :تنها کارکرد س��ایتهای اینترنتی در
بازار خودرو این اس��ت که به گروههای صد نفره
دالالن و س��ودجویان بازار خودرو این فرصت را
میدهند تا نس��بت به بازارسازی و قیمتسازی
کاذب و الته��اب ب��ازار اقدام کنن��د .وی با بیان
اینکه با بازگشت قیمتها به بازار مجازی خودرو
میخواهند بازاری را که آرام ش��ده بود و تعادل
نسبی داشت دوباره بهم بزنند ،خاطرنشان کرد:
به عنوان مثال در حالیکه امروز در بازار واقعی
قیمت پراید  ۱۱۱معادل  ۴۸میلیون تومان است
مش��اهده میکنیم در برخی آگهیهای خرید و
فروش خودرو در س��ایتهای اینترنتی ،قیمت
ف��روش این محصول را  ۵۰میلیون تومان اعالم
کردهاند؛ این کاری است که تیمهای چند ده نفری
س��ودجویان انج��ام میدهند .آنها ب��ه یک باره
چن��د ده آگهی ف��روش خودرو ب��ا قیمت باال و
اصطالح��ا فیک برای یک خودروی خاص اعالم
میکنند و به این ترتیب اقدام به قیمتس��ازی
کاذب برای خودروها میکنند.

جوانگرایی کاریکاتوری

آخرین مصوبات هیأت دولت درباره رمز ارزها

ماینینگ قانونی ،مبادالت با رمزارز ممنوع
گ�روه اقتص�ادی :هیات دولت پ��س از ماهها در
نهایت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت درباره
ارزکاوی و اس��تفاده از ارز رمزها را تصویب کرد؛
مصوبهای که نقدهای بسیاری به آن وارد است و
نتوانسته باز هم تکلیف ارزکاوها را مشخص کند.
به گزارش «وطن امروز» ،به موجب این تصمیم،
اس��تفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مس��ؤولیت
ریسک از سوی متعامالن بوده و مشمول حمایت
و ضمان��ت دولت و سیس��تم بانکی نمیش��ود و
بهرهگیری از آن در مبادالت داخل کشور نیز مجاز
نیست .افزون بر این ،فعالیت مورد اشاره همچون
سایر فعالیتهای صنعتی ،مشمول مالیات خواهد
بود و ش��مول معافیت از مالیات ،منوط به صدور
ارز دیجیت��ال و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه
اقتصادی کشور است .این خبر میافزاید ماینرها
بای��د از این پس ضمن دریاف��ت مجوز از وزارت
صم��ت ،در مکانه��ای از پیش تعیین ش��ده به
فعالی��ت خود ادام��ه دهند .این تصمی��م را باید
یک��ی از مهمترین تصمیمه��ای دولت در حوزه
اقتصاد دیجیتال دانست ،چرا که پس از مدتها
و اظهارنظرهای مختلفی که در حوزه اس��تخراج
رمز ارزها و فرآیند آن ش��ده ب��ود ،هیات وزیران
ب��ا تصویب مصوب��های ،انجام هم��ه فعالیتهای
اس��تخراج رم��ز ارز را قانونی اع�لام کرد و حاال
واحدهای تولیدکننده این ارز میتوانند با کسب
مجوزه��ای الزم در مکانه��ای از پی��ش تعیین
ش��ده به فعالیت خ��ود ادامه دهن��د .نکته مهم
اینجاس��ت که دولت اجازه اس��تخراج چیزی را
داده ک��ه مصرف آن را در داخل کش��ور ممنوع
کرده اس��ت .مس��ؤولیت ص��دور مج��وز ایجاد
ف��ارم در حالی به وزارت صمت س��پرده ش��ده
ک��ه پی��ش از ای��ن وزارت ارتباط��ات و فناوری
اطالع��ات مجوزه��ای ایج��اد مراکز اس��تخراج
بیتکوین را به گروهی از ش��رکتهای خصولتی
داده بود.
اس�داهلل خسروی :وزیر جهاد کش��اورزی به جای
دفاع از عملکرد خود در زمان مسؤولیتش که اختیار
تنظیم بازار را در دست داشت ،وعده ارزانی کاالهای
اساس��ی را در آینده نزدیک میدهد ،در حالی که
وی دیگر مس��ؤولیتی در این بخش ندارد و وزارت
صم��ت باید عهدهدار این بخش ش��ود .به گزارش
«وطنامروز» ،دولت اخیرا در اقدامی عجیب ،قانون
تمرک��ز وظایف بخش کش��اورزی در وزارت جهاد
کش��اورزی یا همان انتزاع مس��ؤولیت تنظیم بازار
محصوالت کش��اورزی را از وزارت جهاد کشاورزی
گرف��ت و در یک عقبگرد تاریخی این مس��ؤولیت
را ک��ه قبال برعهده وزارت بازرگان��ی بود به وزارت
صمت داد ،چرا که دولت معتقد است وزارت جهاد
کشاورزی طی چند س��ال گذشته در تنظیم بازار
موفق نبوده است .البته نباید از نظر دور داشت وزیر
جهاد کش��اورزی زمانی که بر اساس قانون تمرکز
وظایف بخش کشاورزی در تنظیم بازار مسؤولیت
داش��ت 2 ،بخش تاثیرگذار در بازار یعنی اصناف و
س��ازمان حمایت را در اختیار نداشت و این مساله
تبدیل به پاشنه آشیل محمود حجتی ،وزیر جهاد
کشاورزی ش��ده بود .در این ش��رایط باید از آقای
حجتی پرسید چرا در شرایطی که اختیاری برای
تنظیم بازار محصوالت اساسی و کشاورزی ندارد،
مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت :بیش از۱۰۰
صراف در بازار متشکل ارزی حساب باز کردهاند و
همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد تا
عید سعید قربان بازار متشکل ارزی با همین تعداد
عضو ش��روع به کار خواهد کرد .به گزارش فارس،
محمود شکس��تهبند درباره اقدامات انجام ش��ده
برای راهاندازی بازار متش��کل ارزی اظهار داش��ت:
ب باز کردهاند و در حال
بیش از  ۱۰۰صراف حسا 
تکمیل پرونده هستند و بازار متشکل ارزی هم با
همی��ن تعداد فعالیت را آغاز میکند ،زیرا تکمیل
پرونده هر صراف فرآیندی زمانبر است .وی ادامه
داد :هر روز بر تع��داد صرافهای عضو بازار افزوده
میشود و این احتمال وجود دارد که  ۱۲۰صراف
تا روز بازگشایی بازار عضو شوند .شکستهبند درباره
سایت بازار متشکل ارزی و اینکه آیا اطالعات بازار
برای افراد خارج از بازار هم به صورت لحظهای ارائه

■■ متمرکز کردن غیرمتمرکز!

علی ربیعی ،س��خنگوی دولت پیشتر درباره
ش��رطهای قانونی شدن ماینینگ گفته بود مقرر
ش��ده مکانهای بخصوصی برای این کار تعیین و
در آنجا ماینینگ انجام شود .این اقدام را میتوان
به نوعی متمرکز کردن اس��تخراج رم��ز ارزهای
غیرمتمرک��ز خوان��د ک��ه در اص��ل ب��ا فلس��فه
ایج��اد رم��ز ارزها ک��ه توانای��ی س��هیم کردن
تم��ام انس��انها برای ایج��اد یک اقتص��اد بدون
ران��ت را دارد ،س��نخیت ندارد .بای��د دید دولت

■■ برق هم صادراتی میشود

در همین حال سخنگوی صنعت برق درباره نرخ
برق برای استخراجکنندگان بیتکوین اظهار داشت:
مقرر شده نرخ برق صادراتی برای ماینرها تعیین شود.
نرخ برق صادراتی ثابت نیست و متاثر از خیلی عوامل
از جمله توافقات ،نوع قراردادها و زمان استفاده است،
بنابراین با توجه به این موارد باید در هیات دولت تعیین
تکلیف شود .مصطفی رجبیمشهدی افزود :هنوز نرخ
برق تعیین تکلیف نشده و فعال در حد پیشنهاد است،
باید صبر کنیم تا هیات دولت در اینباره تصمیمگیری

نما
آمریکاییهاهممالیاتمیگیرند
بررسیها نشان میدهد اغلب کشورهای جهان برای فعالیت ماینینگ و خرید و فروش رمز ارزها موضوع
مالیات را لحاظ کرده اند .اخیرا اداره مالیات آمریکا ( )IRSبا ابالغ نامه به  10هزار نفر از مالیاتدهندگان
هشدار داده باید برای فعالیتهای مرتبط با درآمدها و استخراج رمز ارز مالیات پرداخت کنند .درآمدهای
رمز ارزی هم جزو فعالیتهایی محسوب میشود که به آن مالیات تعلق گرفته و باید هنگام تشکیل پرونده
مالیاتی فدرال ،این درآمدها توسط مالیاتدهندگان قید شود .قوانین فرار مالیاتی در حوزه رمز ارزها هم
مثل پول رایج بوده و در صورت متهم شدن به فرار مالیاتی رمز ارز ،تا  5سال زندان و جریمهای تا سقف
 250هزار دالر برای فرد به همراه خواهد داش�ت .همانطور که مش�خص است  IRSرمز ارزها را هم مثل
سایر معامالت اموال مشمول مالیات میداند .مثال اگر مزد کار شخصی با رمز ارز پرداخت شود ،دستمزد او
شامل مالیات درآمد فدرال خواهد شد.

چ��ه مکانهای��ی را ب��رای اس��تخراج رم��ز ارز
مش��خص و برای دریافت مجوز چ��ه مواردی را
الزامی میکند .نکته دیگر اینجاست که بخش قابل
توجهی از ماینینگ انجام ش��ده در ایران توس��ط
ش��هروندان عادی و به صورت خصوصی است که
با این مصوبه دولت تکلیف این فعاالن مش��خص
نیس��ت .ابهام دیگر مصوبه دولت زمان الزم االجرا
بودن آن است؛ با توجه به بگیر و ببندهای موجود
هنوز مشخص نیست سرانجام فعاالن حال حاضر
در این صنعت چه میش��ود یا مشخص نیست با
دستگاههای ماینری که هماکنون توسط تعزیرات
جمع شده چه برخوردی خواهد شد.

کن��د .وی در ادامه درباره ضبط دس��تگاههای تولید
رمز ارز خاطرنش��ان کرد :دستگاههای ماینرها ضبط
نمیشود ،بلکه متوقف میشود ،یعنی برقشان قطع
میشود و باید بابت شرایط اتصال رسمی به شرکت
توزیع نی��روی برق مربوطه و اگر مصرف باال باش��د
به ش��رکت برق منطقهای مراجعه کنن��د .اگر پروانه
بهرهبرداری و اجازه انجام فعالیت داشته باشند و تعرفه
هم مشخص شود ،برقشان وصل میشود و میتوانند
فعالیت داشته باشند.
■■نگاه ویژه دولت به رمز ارزها

معاون فن��اوری و ن��وآوری وزارت ارتباطات و
فن��اوری اطالعات درباره نقش فناوریهای جدید

جزئیاتی از جلسه غیرعلنی دیروز مجلس

وزیر جهاد کشاورزی وعده ارزانی داد

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «وطن امروز»:
تا زمانی که دولت خود واردکننده باشد رانت ایجاد میشود
وعده ارزانی به مردم میدهد؟
او زمان��ی هم که مس��ؤولیت
تنظیم بازار را داش��ت ،وقتی
دالیل گرانی کاالهای اساسی
از وی پرس��یده میش��د ،در
توجیه عدم اختیارات کافی را
بیان میکردند .وعده وزیر جهاد کش��اورزی درباره
ارزانی کاالهای اساس��ی در حالی دیروز در جلسه
غیرعلنی مجلس مطرحشد که وی دیگر مسؤولیتی
در این بخش ندارد و زمانی هم که این مس��ؤولیت
را بر عهده داشت ،نتوانست کارنامه قابل دفاعی از
خود به جا بگذارد .کارشناس��ان معتقدند رویکرد
دولت در بیاختیار کردن وزارت جهاد کش��اورزی
نس��بت به تنظیم بازار کاالهای اساسی ،شاید در
کوتاهمدت موثر واقع شود اما بیشک مشکالتی را
در درازمدت برای بخش تولید ،فعاالن کشاورزی و
در نهایت مصرفکنندگان ایجاد خواهد کرد ،چرا

ک��ه وزارت جهاد کش��اورزی
مس��ؤولیت تولید ،تامین نیاز
داخ��ل و ...را ب��ر عه��ده دارد
و از ای��ن رو بخوب��ی میتواند
درب��اره تامین نیازهای بخش
تولید ،می��زان مصرف داخل
و ...برنامهریزی دقیق داش��ته باشد .حال از آنجایی
که وزارت صمت پیش��ینه تخصص بازرگانی (داد
و س��تد) را داراس��ت ،پس این احتمال وجود دارد
ک��ه این  2وزارتخانه در تصمیمگیریهای خود در
موضوع تولید ،تامین و توزیع محصوالت کشاورزی-
در صورت ناهماهنگی -کارنامه قابل قبولی از خود
به جا نگذارند که در نهایت به زیان تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان اس��ت .در همی��ن ارتباط عضو
اتاق بازرگانی ای��ران در گفتوگو با «وطنامروز»،
درباره تبعات سلب اختیار وزارت جهاد کشاورزی
در مدیریت تنظیم بازار گفت :به نظر میرسد دولت

گشایش بازار متشکل ارزی با  ۱۰۰صراف
میش��ود ،اضافه کرد :برای افراد حقیقی و حقوقی
خارج از بازار اطالعات لحظهای بازار متشکل ارزی
ارائه نمیش��ود اما اطالعات عمومی بازار در سایت
 ice.irکه در حال راهاندازی است منتشر میشود،
البته در سایت دیگری اطالعات جزئیتری به اعضا
ارائه میشود .وی ساعت کاری بازار متشکل ارزی
را از ساعت  ۸و  ۳۰دقیقه تا  15و  30دقیقه عنوان
و تاکید کرد :این س��اعت کاری قابل تغییر است.
وی تاکی��د کرد :هدف از راهاندازی بازار متش��کل
ارزی افزایش ش��فافیت و ثبات بازار ،کشف نرخ و
امنیت در انجام و تسویه معامالت است .مسؤوالن
بازار متشکل ارزی از آمادگی کامل برای راهاندازی
معامالت خبر میدهند و میگویند منتظر دستور

رئیس کل بانک مرکزی برای آغاز رسمی فعالیت
بازار متشکل ارزی هس��تند .چشمانداز مسؤوالن
بان��ک مرکزی و بازار متش��کل ارزی حضور 600
صرافی در این بازار اس��ت ک��ه تاکنون فقط 100
صرافی به عضوی��ت آن درآمدهاند .در حال حاضر
فقط بانک ملی مسؤول افتتاح حساب صرافیهای
عضو بازار متشکل ارزی اس��ت که احتماالً تا روز
افتتاح رس��می این بازار بانکهای سپه و صادرات
نیز اضافه خواهند ش��د .س��امانه اصل��ی این بازار
به س��امانههای بانکها ،صرافیه��ا و چند بخش
مختلف در بانک مرکزی متصل است ،بهطوری که
کوچکترین ایراد میتواند همه فعالیتها را تحت
تأثیر قرار دهد ،به همین دلیل افزایش دقت سامانه

در اقتص��اد دیجیتال گفت :اس��تفاده از ظرفیت
فناوریهای جدید در توس��عه اقتصاد دیجیتال و
حرکت به س��وی اقتصاد هوشمند الزامی است و
باید به این فناوریها از جمله اینترنت اشیا ،هوش
مصنوعی ،بالکچی��ن و رمز ارزه��ا نگاهی جدی
داش��ت؛ رمز ارزها در نظام اقتص��ادی و پرداخت
نقش��ی کلیدی خواهند داشت و بخشی از آینده
نظام مالی دنیا در این بخش خواهد بود ،بر همین
اس��اس باید به این فناوری بسیار جدی نگاه کرد
تا دچار عقبماندگی نش��ویم .سیدستار هاشمی
تاکی��د کرد :جایگاه ارزهای رمزنگاری ش��ده باید
در زیس��تبوم اقتصاد دیجیتال طراحی شود تا از
این ظرفیت اس��تفاده ش��ود که در همین زمینه
برنامهریزیهایی در حال انجام است.
■■دستورالعمل اعطای مجوز استخراج رمزارز

در همی��ن رابط��ه وزارت صم��ت از تدوی��ن
دس��تورالعمل اعطای مج��وز اس��تخراج رمز ارز
خبر داد .مدیرکل دفتر توس��عه و کاربرد فناوری
اطالعات وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :با
توجه به تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیات
دولت و فراگیر شدن استخراج رمز ارز و مراجعات
متعدد درب��اره ارائه مجوز قانونی به وزارت صمت
و پس از انجام جلس��ات و بررسیهای متعدد در
کمیسیونهای مربوطه ،اعطای مجوز فعالیت برای
استخراج رمز ارز بر عهده وزارت صنعت ،معدن و
تجارت قرار گرفت .فرزاد اسماعیلزاده ادامه داد :با
توجه به نیاز این کس��ب و کارها به برق و پهنای
باند مناسب ،باید تاییدیههای الزم از وزارت نیرو و
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دریافت شود.
همچنین الزم اس��ت تجهیزات مورد نیاز ،دارای
برچسب انرژی و از تجهیزات بهروز در این زمینه
باشد .همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز،
فعالیت ش��خصیت حقوقی ب��ا موضوع مرتبط در
زمینه فن��اوری اطالعات و جذب متخصصان این
حوزه است.
باید از تصدیگری در بخش بازرگانی خارج شود و با
درایت و نظارت دقیق نقش حاکمیتی خود را پررنگ
کن��د و بخش خصوصی را ب��رای انجام فعالیتهای
اقتصادی ،بازرگانی و تولید ب��ه میدان عمل بیاورد.
مسعود دانشمند به وعده وزیر جهاد کشاورزی درباره
ارزانی کاالهای اساس��ی در آینده اشاره کرد و گفت:
تا زمانی که دولت خود واردکننده کاالهای اساس��ی
است ،نباید انتظار داشت رانت ایجاد نشود ،بنابراین
وجود انحصاری ش��رکت بازرگانی دولتی به خودی
خود میتواند فسادزا باشد .البته خیلی از شرکتهای
تج��اری زیرمجموعه برخی نهادها و س��ازمانها یا
ت اقدام به
شرکتهای بخش خصوصی در خأل نظار 
واردات کاالهایی نظیر گوشت قرمز کردند که نتیجه
آن منج��ر به هدررفت منابع ملی ش��د .وی تصریح
ک��رد :تا زمانی ک��ه رانت و فس��اد و ناکارآمدیهای
مدیریتی در کش��ور وجود داشته باشد ،نباید انتظار
داشت معیشت مردم بهبود یابد .بنا به این گزارش،
بر اساس تصمیم جدید شورای هماهنگی اقتصادی
س��ران قوا ،قانون انتزاع به مدت  2سال تعلیق شد و
مسؤولیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و اساسی
از وزارت جهاد کش��اورزی به وزارت صنعت سپرده
ش��د که این تصمیم مخالفت نمایندگان مجلس را
هم در پی داشت.
در اولویت است .راهاندازی این بازار« ،تهران» را به
پایتخت ارزی کشور تبدیل خواهد کرد .همچنین
در این سامانه ،حراج ناپیوسته ارز از ساعت 9تا 10
صبح برگزار میشود و پس از آن نیز حراج پیوسته
عملیاتی خواهد ش��د .همزمان با آغاز به کار بازار
متش��کل ارزی ،نرخ ارز بر اس��اس عرضه و تقاضا
تعیین خواهد شد و در پایان هر روز نیز بر اساس
میانگین قیمت ارز در همان روز ،نرخ پایه ارز برای
روز بعد تعیین میشود .بناست نرخهای معامالتی
در ای��ن بازار آنالین برای اطالع مردم نمایش داده
ش��ود .صرافیهای عمده فروش در بازار متشکل
ارزی میتوانند ارز خود را عرضه کنند و در سایت
این ب��ازار فقط مبلغ و قیمت نمایش داده خواهد
شد .بخشی از ساختمان شماره یک بانک مرکزی
واقع در خیابان فردوسی ،محل استقرار و فعالیت
بازار متشکل ارزی شده است.

گروه اقتصادی :شورای عالی اداری در مصوبهای
عجیب س��قف س��ن مدیریت��ی را تعیین کرد
ک��ه طبق آن هیچ فرد باالی  45س��الهای حق
مدیر ش��دن در سطح عملیاتی ندارد ،حتی اگر
شایستهتر از جوانترها باشد! شورایعالی اداری
در یکصد و هش��تاد و س��ومین جلس��ه مورخ
 17تیر  1398به پیش��نهاد س��ازمان اداری و
اس��تخدامی کش��ور و ب��ه منظور آنچ��ه آن را
ایجاد زمینه مناس��ب برای استقرار دانشگرایی
و شایستهس��االری مبتنی بر اخالق اسالمی در
نص��ب و ارتقای مدیران خوان��ده ،ضمن اصالح
مصوبه «برنام��ه آموزش و تربیت مدیران آینده
دس��تگاههای اجرایی» ،با کاهش میزان س��ن
الزم برای تصدی سطوح مدیریتی موافقت کرد.
مطاب��ق این تصمیم ،تصویبنامه م��ورخ  5آذر
 1393اصالح و بر همین اساس ،داشتن حداکثر
 45سال برای تصدی سطوح «مدیریت عملیاتی
و مدیریت پایه» ،حداکثر  47س��ال س��ن برای
س��طوح «مدیریت میانی» و حداکثر  50سال
سن برای س��طوح «مدیریت ارشد» به تصویب
رسید .مصوبه شورایعالی اداری در تاریخ  31تیر
 1398از سوی رئیسجمهور به تمام وزارتخانهها،
مؤسسات ،شرکتها ،نهادهای عمومی غیردولتی
و اس��تانداریها جهت اجرا ابالغ شد .به گزارش
«وطنامروز» ،این مصوبه در راستای جوانگرایی
در سطح مدیریتی تعبیر شده اما با توجه به اینکه
فقط عدد و س��ن و سال در اولویت مدیر شدن
قرار گرفته یک جوانگرایی کاریکاتوری محسوب
میش��ود .اگر در سطح مدیریت عملیاتی و پایه
فردی باالی  45س��ال داشته باشد و شایستهتر
از افراد زیر  45سال باشد حق مدیر شدن ندارد
و این میتواند در کشورداری فاجعه تلقی شود.
قطعا در مدیریت شایس��تهتر ب��ودن مهمتر از
جوانتر بودن اس��ت و جوانگرایی کاریکاتوری
نمیتواند به چابکسازی دولت کمک کند.
صمت

دریافت شکایات صمت
با شماره اختصاصی

مدیرکل دفتر بازرس��ی ،ارزیاب��ی عملکرد و
پاس��خگویی ب��ه ش��کایات وزارت صمت گفت:
رویکردی پیشگیرانه داریم و اتاق شیشهای برای
شفافیت و مبارزه با فساد در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ایج��اد خواهیم کرد .به گزارش ش��اتا،
اکبر صادقی با اش��اره به راهاندازی ش��ماره تلفن
اختصاصی برای دریافت شکایات مردمی تصریح
کرد :ش��ماره تلفن اختصاصی ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۸۷
برای طرح ش��کایات مردم��ی و ارائه گزارشهای
بازرس��ی و نظارت از طریق م��ردم در اختیار آنها
قرار دارد و مردم میتوانند از طریق این شماره با
ما ارتباط برقرار کنند .وی اضافه کرد ۴۷ :درصد
 gdpکشور را وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
خود اختصاص داده اس��ت که این بیانگر اهمیت
کار در این مجموعه اس��ت .وی خاطرنشان کرد:
الگو و اس��تراتژی ما س��ند چش��مانداز ،فرمان ۸
مادهای رهبری ،نقش��ه راه اصالح نظ��ام اداری و
قانون ارتقای سالمت اداری و آییننامه پیشگیری
به گفته وی،
از فساد و دیگر اسناد باالدستی است .
گلوگاههای فساد شناسایی و برنامه عملیاتی برای
اصالح ش��ان تدوین شده اس��ت .صادقی با اشاره
ب��ه وضعیت کنونی صنعت خ��ودرو افزود :تولید
خودروی ما که به  ۶۰۰دس��تگاه در روز رس��یده
بود در حال حاضر به باالی  ۲هزار دستگاه رسیده
است و از شرایط سخت عبور کردیم.
واردات

کدام کاالها را وزارت کشاورزی
وارد میکند؟

با وجود انتقال مسؤولیت ثبتسفارش واردات
محصوالت کش��اورزی به وزارت صنعت ،واردات
 6نوع کاالی کش��اورزی شامل سموم ،داروهای
دام��ی ،مکملها ،بذور ،مواد ژنتیک��ی و دامهای
مولد نژاد در وزارت جهاد کش��اورزی باقی ماند.
به گزارش تس��نیم ،پس از اعالم رس��می انتقال
وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت جهاد
کش��اورزی به وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت،
علیاکبر مهرفرد ،معاون توسعه بازرگانی و صنایع
کشاورزی وزارت جهاد با ارسال نامهای دستنویس
به مدیران ،مشاوران و کارشناسان خود در معاونت
توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد
کش��اورزی اعالم ک��رد :از  5م��رداد  98هرگونه
کنترل و تایید ثبتسفارش برای کاالهای اساسی
و همه کاالهای کش��اورزی را اعم از واردات با ارز
رسمی یا ارز نیمایی به جز نهادههای کشاورزی
(س��موم ،داروهای دامی ،مکملها ،ب��ذور ،مواد
ژنتیک��ی ،دامهای مولد نژاد) متوقف و از هرگونه
تایید جدید خودداری کنید.

