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رشد  3برابری بورس تهران

روحانی :اقدامات وزارت نیرو
در زمینه آب و برق افتخارآمیز است

معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد

خبـــــر روز

بازرگانان
در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند
صفحه 10

 4رئیس اتاق بازرگانی مشترک در گفتوگو با «ایران» مطرح کردند

مقابله با تحریم اختیارات میخواهد
صفحه 9

ایرنا

پنجره واحد ورود خصوصیها به بورس

خبر

اتاق بازرگانی ایران ،شرکت بورس تهران ،فرابورس ایران
و جامعــه حســابداران رســمی ،تفاهمنامــه همــکاری در
راســتای ایجاد پنجره واحد برای ورود شــرکتهای بخش
خصوصی بــه بازار ســرمایه امضا کردند .ایــن تفاهمنامه
که در نود و ششــمین نشســت شــورای گفتوگــو به امضا
رســید ،درگاهی بــرای ارزیابی ،اقــدام و پایش تأمین مالی
شــخصیتهای حقوقــی بخــش خصوصــی از بازارهــای
ســرمایه ایجاد میکند .حســین ســاح ورزی ،نایب رئیس
اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت :اقدام الزم برای
طراحی و پیادهســازی درگاه واحد و نظارت بر آن با هدف
پوشش کامل مسیر تأمین مالی از محل بازارهای سرمایه
در یک سامانه واحد بر عهده اتاق ایران است .درواقع این
درگاه مســیر ارتباطی بــرای ارزیابی ،اقــدام و پایش تأمین
مالــی شــخصیتهای حقوقی بخش خصوصــی از محل
بازارهای ســرمایه و بدهی کشــور با تمرکز بــر بازارهای زیر
نظــارت شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابورس
است .قائممقام دبیر شورای گفتوگو با بیان این نکته که
تفاهمنامه در  ۵ماده و  ۴نســخه تنظیم شده است ،گفت:
همــکاری بین اتاق ایران و بورس ادامهدار اســت و در این
راســتا ،اقدامــات مناســبی بههمت محمدرضــا انصاری،
نایبرئیــس اتــاق ایــران بــرای تأمیــن مالــی پروژههــای
نیمهتمــام دولتــی کــه در قالب صنــدوق پــروژه ،تعریف
شــدهاند ،صــورت گرفتــه و قرار اســت زمینــه ورود آنها به
بورس فراهم شود.

صدور و تمدید امضای الکترونیک هوشمندسازی شد

رئیس مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی وزارت
صنعــت گفــت :ایــن مرکــز در راســتای توســعه
زیرســاختها و کاربردهای تجارت الکترونیکی،
اســتفاده از ابزارهــا و اســتانداردهای ملــی و
بینالمللی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان،
فرآینــد صــدور و تمدیــد امضــای الکترونیــک را
محقق کرد .علی رهبری افزود :امضای دیجیتال
مفهومی شبیه امضای دستی و اثر انگشت اما با
امنیتی بسیار باال در فضای مجازی دارد.
وی بیان داشــت :دریافتکننده ســند یا پیام
الکترونیکــی میتوانــد هویــت صاحب ســند را
بدرســتی تشــخیص دهد و از جعلــی نبودن آن
اطمینان حاصــل کند ،زیرا گواهــی الکترونیکی
هــر فرد شناســه وی اســت .رهبری اضافــ ه کرد:
بــه ایــن ترتیــب ،امــکان جعــل یــا تغییر اســناد
غیرممکــن میشــود و هــر تغییــری در محتوای
ســند امضا شده قابل تشــخیص است و موجب
نامعتبر شدن امضای دیجیتال آن میشود.
رئیــس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی
وزارت صنعــت ادامــ ه داد :برخــاف امضــای
دســتی که همیشه ثابت است ،امضای دیجیتال
هــر ســند بــرای آن ســند منحصربهفــرد اســت؛
در واقــع ،امضــای دیجیتــال هــر ســند مرتبط با
محتــوای آن ســند اســت و امــکان جداســازی

امضــای دیجیتــال از ســند بــ ه منظــور اســتفاده
مجدد روی ســندی دیگر یا جایگزین کردن آن با
امضایی دیگر وجود ندارد.
رهبــری توضیــح داد :به اســتناد مــاده هفت
قانــون تجــارت الکترونیکــی مصــوب ســال ۸۲
مجلــس شــورای اســامی« ،هرگاه قانــون وجود
امضــا را الزم بداند ،امضــای الکترونیکی مکفی
است» و بر اساس این ماده ،امضای دیجیتال به
تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون
کفایت میکند .وی ادامه داد :غیرحضوری شدن
فرآیند تمدید امضای الکترونیک عالوه بر موارد
یــاد شــده مزایــای دیگری نیــز دارد کــه از جمله
آنها میتوان به حذف ســاالنه بیــش از  ۱۶۵هزار
مراجعــه حضــوری از طریق الکترونیکــی کردن
فرآیند تمدید امضای الکترونیکی ،کاهش مدت
زمان صدور ،تمدید امضا از چند ساعت به کمتر
از  ۱۰دقیقه از طریق حذف کاغذ و دخالت عامل
انسانی و هوشمندسازی فرآیند اشاره کرد.
رهبری اعــا م کرد :اجرای ایــن طرح موجب
افزایــش  ۴۳درصــدی تعــداد امضاهــای
الکترونیکــی صــادره ،صرفهجویــی در مصــرف
بیــش از یــک میلیــون و  ۴۹۰هــزار صفحــه کاغذ
و نظــارت مردمــی آنالیــن بــر کیفیــت خدمات
میشود/.ایرنا

رئیس جمهوری گفت :اقدامات برنامهریزی شده وزارت نیرو در زمینه دو نیاز
اساســی مــردم یعنــی آب و برق برای مــردم عزیز ایران و دولــت تدبیر و امید
افتخارآمیز و غرورآفرین است.
بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری ،حســن روحانی روز
سهشــنبه در پی گزارش وزیر نیرو درباره پویــش هر هفته -الف – ب -ایران در
ســال  ۹۸اظهارداشــت :در برابر جهاد و فداکاری شخص جنابعالی ،مدیران،
کارکنان ،مهندســین و کارگران وزارت نیرو به قامت میایســتم و با همه وجود
تقدیر و تشکر میکنم.
در پیام تقدیر رئیس جمهوری از اقدامات انجام گرفته در حوزه وزارت نیرو
آمده است :اقدامات برنامهریزی شده در زمینه دو نیاز اساسی مردم یعنی آب
و برق (الف و ب) ،عبور بیمشکل از تابستانهای گرم و خشک ،ایجاد امنیت
روحی و اجتماعی در جهت استمرار بهرهگیری از دو نعمت ارزشمند ،اعتماد
الزم بــرای برنامهریــزی اقتصــادی و نــگاه امیدوارانه به تابســتان  ۹۹علیرغم
مواجهه با پاندمی کووید ۱۹و عدم دغدغه مردم در جهت قطعی آب یا برق
در بیمارســتان یــا منــزل یا محل کار از یک ســو؛ و بیان و تشــریح الزم در پایان
طرحها و افتتاح آنها به ســبکی نوین و دلگرمکننده از ســوی دیگر ،برای مردم
عزیز ایران و دولت تدبیر و امید افتخارآمیز و غرورآفرین بود.
رئیــس جمهوری در این پیام بــه وزیر نیرو و کارکنــان وزارت نیرو گفت :در
برابــر جهــاد و فداکاری شــخص جنابعالــی ،مدیــران ،کارکنان ،مهندســین و
کارگران وزارت نیرو به قامت میایستم و با همه وجود تقدیر و تشکر میکنم.
خداوند یاورتان باد.
ëëراهاندازی بازار بورسی برای شرکتهای دیجیتالی
همچنین رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت پس از استماع
گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره ایجاد مشاغل جدید در دوره
کرونــا ،لزوم اســتفاده از فرصت دوره کرونا برای توســعه دولت الکترونیک را
ضروری خواند و بر ضرورت برنامهریزی و آمادگی بخش ارتباطات و فناوری
اطالعات برای برگزاری فصل جدید تحصیل دانشآموزان و دانشــجویان بر
بستر شبکه ملی اطالعات تأکید کرد.
حسن روحانی روز سهشنبه همچنین دستگاههای ذیربط را موظف کرد
در جهــت رفع موانع گســترش کســب و کارهای مجازی اقدام کــرده و برای
کمک به رونق آن دســته از کســب و کارهایــی که در ایام کرونــا رونق یافته و
استعداد افزایش اشــتغال در آنها بیش از دیگران است ،برنامهریزی کنند.
رئیــس جمهــوری اظهارداشــت :الزم اســت کارگروهی برای تنظیــم روابط
بخــش خصوصــی و دولــت در حــوزه خدمــات نوآورانــه در وزارتخانههای
تخصصــی با حضــور وزارت ارتباطــات ،معاونت علمی و فنــاوری و وزارت
اقتصاد تشکیل شود .همچنین رئیس جمهوری وزارت اقتصاد را مأمور کرد
تا پیشــنهاد وزارت ارتباطات بر تعریف بستههای «اعتبار مالیاتی» به جای
«معافیت مالیاتی» برای شرکتهای نوآور را بررسی و برای اجرایی نمودن
آن برنامهریزی کند.
رئیس جمهوری از وزیر اقتصاد خواست تسهیل شرایط ورود شرکتهای
فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را پیگیری کرده و حتی االمکان یک
بازار اختصاصی به منظور پذیرش شرکتهای دانش بنیان و فعال در حوزه
اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.

