
خانه بهداشت روستای " ابوسحاب" 
خوزستان با حمایت بانک ایران زمین

عملی��ات اجرایی احداث خانه بهداش��ت و خدمات 
س��امت در روس��تای ابوس��حاب از تواب��ع بخش 
مرکزی دش��ت آزادگان استان خوزستان با حمایت 

بانک ایران زمین آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی: مراس��م کلنگ زنی خانه 
بهداش��ت و خدمات س��امت ب��ا حض��ور نماینده 
شهرس��تان سوس��نگرد در مجلس شورای اسامی، 
فرمانداری شهرستان حمیدیه، رئیس شبکه بهداشت 
دش��ت آزادگان ،مدیریت شعب استان خوزستان و 
لرس��تان بانک ایران زمین و جمعی از اهالی روستا 
و مس��ئولین محلی به زمین زده شد.صمد نیک پور 
مدیرشعب بانک ایران زمین در استان خوزستان در 
سخنانی گزارشی از عملکرد این بانک ارائه و ساخت 
مدرسه، خانه بهداشت، حمایت از مددجویان کمیته 
امداد ام��ام خمینی، حمایت از کارخانجات تولیدی 
را نشان دهنده انجام مسئولیت های اجتماعی بانک 
ایران زمین در کنار ارائه خدمات بانکی عنوان کرد.

جایگاه برتر بانک ملی ایران در جذب 
سپرده میان نظام بانکی کشور

 بانک ملی ایران بیش��ترین س��هم از س��پرده های 
بانک��ی بلند مدت، کوتاه مدت، پس انداز و مجموع 
س��پرده های ریال��ی و ارزی را در میان نظام بانکی 
کش��ور در دو ماه ابتدای امس��ال به خود اختصاص 
داد.به گ��زارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران، با 
همراهی و اعتماد مش��تریان گرانق��در، بانک ملی 
ای��ران در مدت مذکور با س��هم 28 درصدی، رتبه 
اول س��پرده های بلند مدت و س��هم 17 درصدی 
رتبه نخس��ت س��پرده های کوتاه مدت را در میان 
بانک ه��ای عضو ش��ورای هماهنگی بان��ک ها در 
اختیار دارد.افزایش سهم جذب سپرده ها در بانک 
ها، ارتباط مس��تقیمی با افزایش سهم بخش های 
اقتصادی از تس��هیات آن بان��ک دارد و از این رو 
اعتماد مش��تریان گرانقدر در رش��د س��پرده های 
بانکی بلن��د مدت و قرض الحس��نه گام مهمی در 
راستای تحقق سیاست های این بانک در حمایت از 

رونق بخش های تولید و اشتغال کشور است.

پرداخت 149 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت توسط بانک توسعه تعاون 

 طی سه سال اخیر به بخش 
صنعت و معدن

مدیرعام��ل بانک توس��عه تعاون میزان تس��هیات 
پرداخت��ی این بانک به بخ��ش صنعت و معدن طی 
سه سال اخیر را 149 هزار میلیارد ریال اعام نمود 
که این میزان حدود 40 درصد از پرتفوی تسهیاتی 
بانک را ش��امل می ش��ود.حجت اله مهدیان رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن 
تبری��ک روز صنعت و معدن به فع��االن این بخش 
و عم��وم جامع��ه بابیان مطلب فوق اظهار داش��ت: 
عمده پیشرفت های اقتصادی کشورها طی دهه های 
اخیر مبتنی بر تح��والت مثبت بخش صنعت بوده 
اس��ت.وی با اش��اره به این که محص��والت تولیدی 
بخش صنعت تأثیر مهمی بر رونق دیگر بخش های 
اقتصادی دارد در همین رابطه افزود: دس��تگاه های 
صنعتی امکان تولید انبوه در بخش های کشاورزی، 
مس��کن و خدمات را موج��ب گردیده اند و افزایش 
س��طح تولید این بخش ها بدون تجهیزات صنعتی 
امکان پذیر نبوده اس��ت.مهدیان بابیان اینکه بخش 
صنعت و معدن و زیر بخش های آن از قبیل صنایع 
فلزی، برق و الکترونیک، صنایع شیمیایی و سلولزی 
و ...، به دلیل تأثیرات گسترده بر تولید ملی و بخش 
تعاون؛ سهم بسزایی در سبد تسهیات داشته است 
در این رابطه گفت: طی سال های 96 تا 98 مجموعاً 
149 ه��زار میلیارد ریال تس��هیات به این بخش و 

زیر بخش های آن پرداخت گردیده است.

اخبار
سرپرست وزارت صنعت اعالم کرد؛

گزارش

سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: آمار 
تولیدات منتخب کاالیی کش��ور با وج��ود محدودیت های 
کرونایی و تش��دید تحریم ها، در س��ه ماه نخس��ت امسال 
افزایش��ی بوده و تجارت کش��ور در حال بازگشت به دوران 

پیش از کرونا است.
حس��ین مدرس خیابانی ، اف��زود: تولیدکنندگان با همت و 
عزم جدی خود در روزهای س��خت کشور و در ایام کرونا، 
مان��ع کند ش��دن حرکت صنعت و توقف تولید در کش��ور 

شدند.
وی اضافه ک��رد: در این مدت با وج��ود همه محدودیت ها، 
تولید ماس��ک بیش از ۳0 برابر افزایش تولید داش��ته و از 
200 ه��زار عدد )در ابتدای اس��فند ماه( به 6 میلیون عدد 
رسیده و با همت تولیدکنندگان، اکنون از یک وارد کننده 
اقام بهداشتی مرتبط با کرونا به صادرکننده در این حوزه 

تبدیل شده ایم.
م��درس خیابانی گفت: ام��روز حدود 2۳ درصد اش��تغال 
کش��ور و 76 درصد ص��ادرات غیرنفتی مرب��وط به بخش 

صنعت است.
وی خاطرنشان کرد: در بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی 
و صنعتی کشور داشتم، نه تنها حرکت صنعت متوقف نشده 
بلکه گام های محکمی در راس��تای تکمی��ل و بهره برداری 

طرح های جدید و توسعه ای برداشته شده است.
سرپرست وزارت صنعت گفت: در سه ماهه نخست امسال و 
با وجود محدودیت های کرونایی و تحریم ها، عموم تولیدات 
منتخ��ب کاالیی افزایش��ی ب��وده و به عن��وان نمونه تولید 
خودرو 22 درص��د، تولید تایر خ��ودرو 27 درصد و تولید 
س��یمان 10 درصد رش��د داش��ته و در حوزه لوازم خانگی 
تولید ماشین لباسشویی 100 درصد افزایش یافته و تولید 

تلویزیون با افزایش ۵0 درصدی روبرو بوده است.
وی افزود: در دو ماه نخست امسال مشکات عدیده ای در 
بازگشایی مرزهای تجاری و برقراری صادرات کشور وجود 

داش��ت که با مدیریت انجام ش��ده اکنون حدود 80 درصد 
از مرزهای تجاری و 7۵ درصد از بازارچه های مرزی کشور 

فعال است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری 
از سخنان خود اعام کرد: در سه ماهه نخست امسال صدور 
جواز تاس��یس صنعتی بیش از 27 درصد نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل افزایش داش��ته و میزان سرمایه گذاری 
های جواز تاسیس های صادره نیز با افزایش 1۳7 درصدی 

مواجه شده است.
مدرس خیابانی اضافه کرد: در این مدت تعداد ش��رکت های 

دانش بنیان از ۳2۵ شرکت به ۳۵0 شرکت رسیده است.
وی تاکیدکرد: آمار موجود تولید نش��ان از رش��د تولید در 
بخش های مختلف دارد که ثابت می کند دشمنان نتوانستند 

این کشور را به زانو درآورند و صنعت را متوقف کنند.
4 ماموریت ویژه برای تحقق جهش تولید

سرپرست وزارت صنعت اظهارداشت: امسال وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت چهار ماموریت ویژه ب��رای تحقق اهداف 
»جه��ش تولید« برای خود تعریف کرده و در دس��تور کار 
قرار داده اس��ت. وی، »تعمیق س��اخت داخل« را نخستین 
مح��ور فعالیت وزارت صنعت در س��ال 99 عن��وان کرد و 
گفت: بای��د روی صنای��ع داخلی و دانش بنی��ان و توانایی 

جوانان سرمایه گذاری کرده و متمرکز شویم.
سرپرست وزارت صنعت افزود: در همین راستا، تامین مواد 
اولی��ه به عنوان اولوی��ت کاری وزارت صنعت قرار گرفته و 
با همکاری بانک مرکزی، در خرداد ماه گش��ایش خوبی در 

این بخش به وجود آمده است.
م��درس خیابانی اعام کرد: امس��ال تکمی��ل و راه اندازی 
طرح های نیمه تمام در دس��تور کار این وزارتخانه اس��ت و 
در همین راس��تا بی��ش از 12 ه��زار و ۵00 طرح صنعتی 
با پیش��رفت فیزیکی باالی 60 درصد مراحل تکمیل خود 
را ط��ی می کنند. وی گفت: در قال��ب پویش ملی »تولید، 

تداوم امی��د«، بهره برداری از 200 طرح بزرگ و پیش��ران 
با ارزش س��رمایه گذاری بیش از 170 هزار میلیارد تومان و 
اش��تغال زایی افزون بر 41 هزار نفری در حال انجام است و 
هفته نخست این پویش با فرمان رئیس جمهوری وارد فاز 

عملیاتی خود شد.
سرپرس��ت وزارت صنع��ت اضافه ک��رد: س��ومین ماموریت 
وزارت صنع��ت در س��ال جه��ش تولید، توس��عه صادرات 
و کنت��رل واردات اس��ت و با توجه به اینک��ه افزایش تولید 
نیازمند بازارهای صادراتی جدید اس��ت، دس��تیابی به رقم 
41 میلی��ارد دالر ص��ادرات غیرنفت��ی در ای��ن وزارتخانه 

هدف گذاری شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با وجود شکاف آمار صادراتی در 

سه ماهه نخست امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
با پیگیری های انجام ش��ده و با روند حاضر به رقم مد نظر 

دست یابیم.
مدرس خیابان��ی افزود: در کنترل واردات نیز این وزارتخانه 
جدی عمل می کند و در تاشیم اقام مورد نیاز را از محل 

تولیدات داخلی تامین کنیم.
وی، ماموریت چهارم وزارت صنعت را کنترل و تنظیم بازار 
عنوان کرد و گفت: اس��تمرار تولید ب��ا رعایت پروتکل های 
بهداشتی و تامین به هنگام کاالهای مورد نیاز، مانع از خالی 
ش��دن فروشگاه ها و تامین مناس��ب کاالها در مراکز عرضه 

شده و این روند تداوم خواهد یافت. 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت
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 نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
مطرح کرد؛

  ثبت رکوردهای جدید برای طال 
و سکه در بازار

 نای��ب رئیس اتحادیه ط��ا و جواهر با بیان 
اینک��ه قیمت س��که به��ار آزادی ب��ه مرز 9 
میلی��ون تومان رس��یده اس��ت، گفت: امروز 
رکوردهای جدیدی برای طا و سکه در بازار 

ثبت شده است.
محمد کش��تی آرای درباره وضعیت بازار طا 
وس��که در روزجاری اظهار داشت: با توجه به 
افزای��ش قیمت ارز و ط��ای جهانی، از صبح 
امروز شاهد افزایش قیمت طا و سکه در بازار 

داخلی و ثبت رکوردهای تاریخی هستیم.
وی با اش��اره به ف��روش دالر 20 هزار و 400 

تومان��ی در بازار ارز گف��ت: اونس جهانی طا 
نیز 12 دالر افزایش داش��ته است که منجر به 
افزایش شدید قیمت سکه و طا در بازار داخلی 
شده است. نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر با 
بیان اینکه قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدید هم اکنون به مرز 9 میلیون تومان رسیده 
اس��ت،  تصریح کرد: این قیمت ها درحالی در 
بازار س��که ثبت ش��ده که تا کنون شاهد ثبت 
چنین نرخ هایی نبودیم و برای اولین بار اس��ت 

که قیمت سکه به این مرز رسیده است.
به گفته کشتی آرای، هر گرم طای 18 عیار 
نیز با بیش��ترین افزایش قیمت هم اکنون با 
قیمت 870 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام 
بهارآزادی طرح قدی��م با قیمت 8 میلیون و 
600 هزار تومان معامله می شود. وی با بیان 
اینکه خریدار و فروشنده به صورت موازی در 
بازار حضور دارن��د، گفت: اما تقاضای اضافی 
وارد بازار طا و سکه نشده است؛ حباب سکه 
نیز بی��ن ۳۵0 هزار تا ۳80 ه��زار تومان در 
نوس��ان اس��ت. هم اکنون در بازار آزاد قیمت 
ط��ای 18 عیار هر گ��رم 870 هزار تومان، 
قیم��ت دالر 20 هزار و 400 تومان و قیمت 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 8 میلیون و 
980 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 8 
میلیون و 600 هزار تومان است. تسنیم  

مدیرعامل راه آهن:
٨٠٠ کیلومتر خط ریلی مسیر 
سنگان- بافق احداث می شود

تهران- ایرنا- مدیرعام��ل راه آهن جمهوری 
اس��امی ایران از احداث 800 کیلومتر خط 
دوم ریلی س��نگان- تربت حیدریه- جندق- 
بافق طی تفاهم با ش��رکت ایمیدرو به ارزش 

بیش از هشت هزار میلیارد تومان خبر داد.
س��عید رس��ولی در س��ومین مرحله از ورود 
ناوگان ریلی تولید داخل به ش��بکه راه آهن، 
گفت: امروز اتفاقی نو و مهم در ش��بکه ریلی 
رخ می ده��د و آن امض��ای تفاهمنامه برای 

ایجاد خط دوم سنگان به بافق است.
وی گفت: س��نگان به بافق مسیر مهم ریلی 
در شرق کشور به شمار می رود که از معادن 

و کارخانجات فوالدی تش��کیل شده است و 
درص��د زیادی از حمل ریلی کش��ور در این 
منطقه وجود دارد و با ایجاد خط دوم، حمل 

بار به بندر شهید رجایی تسهیل می شود.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی هم چنین از 
تفاهمنام��ه با ش��هرداری ته��ران در منطقه 
17 و 18 برای به��ره برداری از تونل فوقانی 
محور تهران- تبریز خب��ر داد و گفت: اتفاق 
مبارکی امروز برای ش��هر تهران رخ می دهد، 
از س��ال 87 عملی��ات اجرایی اح��داث تونل 
ریلی منطقه17 و 18 در محور تهران- تبریز 
ش��روع شد که در سال92 تمام و از آن سال 
تاکن��ون اراض��ی باالی تونل بدون اس��تفاده 
مانده بود و از امروز طی تفاهم با ش��هرداری 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت راه آهن ب��ا بیان اینکه از 
ابتدای امس��ال، 209 دس��تگاه انواع ناوگان 
ریلی وارد ش��بکه راه آهن شده است و گفت: 
امیدواریم ب��ا تزریق منابع مال��ی اعم از وام 
کرونای��ی برای حمایت از تولید و اش��تغال و 
مرحله دوم تبصره ماده18، رشد تولید داخلی 
در ش��رکت های حم��ل و نقل ریلی ش��تاب 
بگی��رد. صاحبان مش��اغل ریل��ی به حمایت 
نیازمند هس��تند و امیدواریم حمایت وزیر از 

ما مستمر باشد. وزارت راه وشهرسازی 

کارگران چشم انتظارند؛
حق مسکن ۳٠٠ هزار تومانی 

کارگران، هنوز بالتکلیف
درحالی که مطابق اظهارات سازمان بازرسی 
کل کش��ور دولت برای بهبود دس��تمزد در 
نیمه دوم س��ال برنامه دارد که هنوز پرونده 
دس��تمزد 99 با باتکلیفی حق مسکن بسته 

نشده است.
درحالی طبق نامه شریعتمداری, وزیرکار به 
جهانگی��ری می بایس��ت از اول تیر ماه حق 
مس��کن در فیش حقوقی کارگران مش��مول 
قانون کار ۳00 هزار تومان محاس��به ش��ود 
که هنوز رقم حق مس��کن در هیأت وزیران 
تصویب نش��ده است و با وجود اینکه 10 روز 
از تیرماه گذشته است خبری از تصویب حق 

مسکن نیست. 
البته پایگاه اطاع رسانی دولت هفته گذشته 
در خب��ری از تصویب حق مس��کن در هیات 
دولت خب��ر داده بود که ظاه��راً این خبر از 
اس��اس غلط ب��وده و هی��ات وزی��ران هنوز 
افزایش حق مس��کن کارگ��ران به ۳00 هزار 

تومان کارگران را تصویب نکرده است.
 در نامه ش��ریعتمداری ب��ه جهانگیری آمده 
اس��ت: به استحضار می رساند بر اساس ماده 
2 اصاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل 
و برق��راری کم��ک هزینه مس��کن کارگری 
مصوب 1۳70 مجلس شورای اسامی کمک 
هزینه مس��کن برای کارگران مشمول قانون 
کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و 

به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
هیئت وزیران در جلسه به پیشنهاد شورای عالی 
کار و به استناد ماده 2 اصاحی قانون راجع به 
طبقه بندی مش��اغل و برقراری کمک هزینه 
مس��کن کارگری موظف 1۳70 تصویب کرد 
کمک هزینه مس��کن کارگران مشمول قانون 
کار از ابت��دای تیر 99 مبلغ س��ه میلیون ریال 
تعیین می شود.با توجه به اینکه شریعتمداری 
در نامه خود ذکر کرده است که حق مسکن از 
تیرماه افزایش یابد، گایه هایی از سوی جامعه 

کارگری بروز کرده است.  تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

تجارت کشور در حال بازگشت به دوران پیش از کرونا

تیتر تیتر تیتر تیتر  

رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ای��ران درباره 
دومین مرحل��ه از عرضه صندوق های  ETF گفت: هنوز 
درخواس��تی از س��وی وزارت اقتصاد به س��ازمان بورس 

نیامده است.
حس��ن قالیباف اصل افزود: با توجه به جلس��اتی که در 
اتاق بازرگانی داش��تیم قرار ش��د نرم افزاری تهیه شود تا 
ش��رکت های عضو اتاق بازرگانی، بتوانند از طریق پنجره 

واحد در بازار سرمایه پذیرش شوند.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: بخش 
خصوص��ی از روند طوالنی بودن پذیرش در بورس گایه 
داش��تند، برای همین برای کوتاهی فرایند پذیرش این 
تفاهم نامه امضا ش��د تا قبل از پذیرش بسیاری از کارها، 
چون بررسی صورت های مالی شرکت ها انجام شود. وی 
افزود: در بحث بورس اماک مستغات قرار است عاوه 
بر ام��اک، امتیازات اموال نیز معامله ش��ود و در حوزه 

اماک 2 مشکل نقدشوندگی و کشف قیمت داریم.
قالیباف اصل اضافه کرد: ایجاد بورس اماک ایده خوبی 
است، زیرا بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی، اماک 
و اموال زیاد دارند، اما نمی توانند نقد کنند بورس اماک 

به عنوان ابزار تامین مالی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این بورس برای اماک و مستغات 
ش��رکت س��هامی عام خواهد بود، ادامه داد: این بورس 
بیشتر با محوریت بخش خصوصی است و سهام آن بعد 

از پذیره نویسی، به مردم واگذار می شود و کمک به نقد 
ش��وندگی اموال می کند. مدیرعامل بورس تهران گفت: 
افراد برای ورود به بورس از پس اندازهای خود اس��تفاده 

کنند و دارایی های مورد نیاز خود را نفروشند.
علی صحرایی در حاش��یه مراس��م تفاهم نامه همکاری 
ایجاد پنجره واحد برای ورود ش��رکت ها به بازار سرمایه 
درباره رونق این روزهای بازار سرمایه افزود: مردم بورس 
را بهترین بازار برای س��رمایه گ��ذاری انتخاب کردند به 
طوری که با هر میزان س��رمایه می توانند وارد این بازار 
ش��وند. وی ادامه داد: بازار سرمایه به عوامل اقتصادی و 
سیاسی واکنش نشان می دهد، بر این اساس، مردم باید 
برای ورود به بازار س��رمایه با تحلیل وارد شوند و دنباله 
رو تحلیل های فضای مجازی نروند. صحرایی اضافه کرد: 
افرادی که دانش کافی ندارند، از ابزارهای مختلف، چون 
صندوق های س��رمایه گذاری اس��تفاده ک��رده و متنوع 

سازی در خرید سهام را رعایت کنند.
مدیرعام��ل بورس ته��ران گفت: بازار ب��ورس همچنان 
که بازده دارد، ریس��ک هم دارد، بنابراین از افراد دارای 
شناس��نامه تحلیلی در بازار اس��تفاده کنن��د.وی افزود: 
براس��اس قانونی که امس��ال تصویب ش��د شرکت های 
بورس��ی که در سال 99 نمادش��ان در بازار بورس درج 
ش��ود، س��ازمان امور مالیات به مباحث مالیاتیش��ان در 

سال های گذشته ورود پیدا نمی کند.  سنا 

رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی وزارت صمت 
گف��ت:  این مرکز در راس��تای توس��عه زیرس��اخت ها و 
کاربردهای تجارت الکترونیکی با هوشمندسازی فرآیند 
ص��دور و تمدید امض��ای الکترونیک یک��ی از مهمترین 

خدمات دولت الکترونیک را محقق ساخت.
علی رهب��ری گفت: امض��ای دیجیتال مفهومی ش��بیه 
امضای دس��تی و اثر انگش��ت اما با امنیتی بسیار باال در 
فض��ای مجازی دارد. وقتی یک س��ند الکترونیکی مانند 
یک قرارداد، نامه   های اداری، فرم های الکترونیکی امضای 
دیجیتال ش��ود، دریافت کننده سند یا پیام الکترونیکی 
می تواند هویت صاحب سند را به درستی تشخیص دهد 
و از جعل��ی نبودن آن اطمینان حاصل کند، زیرا گواهی 
الکترونیکی هر فرد شناس��ه وی می باشد. رهبری افزود: 
ام��کان جعل یا تغییر اس��ناد غیر ممکن می ش��ود و هر 
تغییری در محتوای سند امضاشده قابل تشخیص است 

و موجب نامعتبر شدن امضای دیجیتال آن می شود.
وی تصری��ح کرد: فرد به هیچ عن��وان نمی تواند امضای 
خود روی س��ند را انکار نماید زیرا با اس��تفاده از امضای 
دیجیتال روی سند و "گواهی الکترونیکی" فرد، می توان 

به هویت امضاءکننده آن پی برد.
رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، گفت: برخاف امضای دستی که همیشه 
ثاب��ت اس��ت، امضای دیجیتال هر س��ند برای آن س��ند 

منحصربفرد اس��ت؛ در واقع، امضای دیجیتال هر س��ند 
مرتبط با محتوای آن سند است و امکان جداسازی امضای 
دیجیتال از س��ند به منظور اس��تفاده مجدد روی سندی 
دیگر، یا جایگزین نمودن آن با امضایی دیگر وجود ندارد.
رهبری افزود: به استناد ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی 
مصوب س��ال 1۳82 مجلس ش��ورای اس��امی، "هرگاه 
قانون وجود امضا را الزم بداند، امضای الکترونیکی مکفی 
اس��ت." بر اساس این ماده، امضای دیجیتال به تنهایی و 

بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می کند.
وی بیان داشت: برای تحقق این مهم سه گام توسط مرکز 
توس��عه تجارت الکترونیکی برداشته شد که شامل حذف 
کاغذ برای ثبت  نام صدور گواهی امضا و انجام سیستمی 
این مراحل و صدور کدرهگیری و نیمه حضوری ش��دن 
صدور امضا و صرفه جویی در وقت مردم با حذف مراجعه 
حضوری ثبت نام و منحصر ش��دن حض��ور فرد در دفتر 
فقط برای احراز هویت؛ این مرحله نیز تا انتهای س��ال با 
همکاری پست غیرحضوری شده و فرآیند احراز هویت نیز 
درب منزل صورت خواهد پذیرفت. رئیس مرکز توس��عه 
تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: 
افزایش مدت اعتبار امضا از یک سال به دوسال که منجر 
به حذف تعداد زیادی از درخواس��تهای تمدید گردید که 
این سیاس��ت به خودی خود کاهش وقت و هزینه صرف 

شده را درپی خواهد داشت.  فارس

رییس سازمان بورس:

عرضه مرحله دوم صندوق های  ETF تاکنون 
درخواست نشده است

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت؛

صدور و تمدید امضای الکترونیک 
هوشمندسازی شد


