اقتصاد

سهشنبه  15آبان 1397

وطن امروز

کار

فاوا

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد

دفع حمله سایبری اسرائیل
به زیرساختهای ارتباطی ایران

جزئیات بسته حمایت از تولید
و اشتغال در دوران تحریم

الزام��ات و راهکارهای عملیاتی بهبود فضای
کسبوکار هر فعالیت اقتصادی در دوران تحریم،
تدوین ش��ده اس��ت .عیس��ی منصوری ،معاون
توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با اشاره به استخراج مشاغل متاثر
از دوران تحری��م در گفتوگو با مهر ،با تش��ریح
آخرین وضعیت بسته اختصاصی حمایت از تولید
و اشتغال در دوران تحریم گفت :ارزیابیهای دقیق
این اس��ت که برخی از رسته فعالیتها در دوران
تحریم با رونق روبهرو میشوند به شرطی که فضای
کس��ب وکار اختصاص��ی برای ای��ن فعالیتها را
بخوبی مدیریت کنیم .منصوری ادامه داد :در این
بسته همه رسته فعالیتهایی که در دوران تحریم
با «رونق» روبهرو میشوند ،رسته فعالیتهایی که
دچار «رکود» میش��وند و رسته فعالیتهایی که
«کمتر تاثیر میپذیرند» اس��تخراج شده و برای
ه��ر گروه در جهت صیانت از اش��تغال و افزایش
اشتغالپذیری آنها ،راهکارهای روشنی ارائه شده
است .وی با بیان اینکه این بسته با دستور رئیس
جمهور بزودی در دستور کار شورای عالی اشتغال
یا هی��أت وزیران قرار میگیرد ،اف��زود :به عنوان
نمونه رستههای پاییندستی پتروشیمی ،پوشاک
و مبلمان از جمله رستههایی هستند که در دوران
تحریم رونق میگیرند که رویکرد مداخلهای دولت
برای این رس��ت ه از فعالیتها ،در قالب حمایت از
تولید و کاهش هزینهها و همچنین کاهش توجیه
اقتصادی قاچاق اس��ت .وی اضافه کرد« :حمایت
از حفظ و کس��ب بازارهای داخلی و منطقهای»
و «ح��ذف موانع قانون��ی و مقرراتی موجود برای
روانسازی کسب و کار» از دیگر اقدامات حمایتی
برای این نوع مشاغل است .منصوری افزود :درباره
فعالیتهایی که دچار رکود میشوند مانند لوازم
خانگ��ی و صنعت خودرو ،برونداد این رس��تهها
میتواند کاهش تولید و کاهش نیروی کار باشد؛
به همین دلیل رویکرد مداخلهای دولت برای این
نوع فعالیتها ،تثبیت اشتغال موجود و همچنین
کنترل تولید داخل است .وی تصریح کرد :طرح
و راه��کار حمایتی برای رس��ته فعالیتهایی که
دچار رک��ود خواهند ش��د« ،هدایت منابع بیمه
بیکاری به حفظ اش��تغال و پیشگیری از ریزش
نیروی کار» اس��ت .معاون وزیر کار ،همچنین با
اشاره به رویکردهای مداخلهای و حمایتی «رسته
فعالیتهاییکهکمترتاثیرمیپذیرند»تصریحکرد:
فرش و زعفران از جمله فعالیتهایی هستند که
تاثیر اندکی از شرایط تحریم میگیرند که برونداد
این رس��تهها در دوران تحری��م ،در نهایت تداوم
وضع موجود با هزینه مبادالتی بیش��تر است اما
برای این دسته از فعالیتها نیز رویکرد ما ،حفظ
وضع موجود و در پیش گرفتن سیاست حمایتی
است .منصوری ادامه داد :راهکار و بسته اشتغالی
برای این رسته فعالیتها با محور «تثبیت حضور
در بازارهای بینالمللی»« ،تثبیت اش��تغال» و
«تامین مالی روانتر» تدوین ش��ده اس��ت .وی
تاکید کرد :رس��ته فعالیتهای ه��ر  3گروه را
دس��تهبندی کردیم و نحوه رویارویی با هر یک
از این رس��تهها اعم از شناسایی نیاز آنها ،اعمال
سیاس��ت تعرفهای جدید و تغییر سیاستهای
مالیاتی در این بس��ته پیشنهاد شده است .وی
خاطرنش��ان کرد :در این ش��رایط ممکن است
کارفرم��ا برای کاهش هزینهه��ای خود تعدیل
نیروی کار یا خروج نیروی کار از فهرست بیمه را
در دستور کار قرار دهد؛ بنابراین در این شرایط
با ری��زش نی��روی کار روبهرو میش��ویم .برای
جلوگی��ری از ریزش نیروی کار باید هزینههای
ای��ن واحده��ا را کاهش دهیم ک��ه راهکارهای
عملیات��ی ب��رای آن پیشبینی ش��ده اس��ت.
منصوری با بیان اینکه کاهش میزان مالیات بر
ارزش افزوده و دادن اعتبار مالیاتی به بنگاههای
کوچک در این بسته پیشنهاد شده است ،گفت:
نظر وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این است که
اگر امکان کاه��ش مالیات بر ارزش افزوده برای
واحدها و بنگاههای کوچک وجود دارد ،سازوکار
اجرایی آن فراهم شود ،چرا که سهم مالیات این
بنگاهها در درآمد مالیاتی کشور باال نیست.
تهاتر

تهاتر  ۱۰۰هزار میلیارد تومانی
طلبکاران دولت

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به آغاز فرآیند
تهاتر  ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بدهی پیمانکاران،
دولت ،شرکتهای دولتی و عمومی ،بانکها و بانک
مرکزی گف��ت :امیدواریم تا چند هفته آینده کار
نهایی ش��ده و اوراق اسناد خزانه برای آن منتشر
ش��ود .حجتاهلل صیدی در گفتوگ��و با فارس،
درباره تبصره  5قانون بودجه سال  97که براساس
آن تا سقف  100هزار میلیارد تومان از بدهیهای
پیمانکاران ،دولت ،شرکتهای دولتی ،شرکتهای
عمومی ،بانکها و بانک مرکزی تهاتر میش��ود،
اظهار داشت :فرمهایی به بانک داده شده است که
پیمانکاران و دیگر بدهکاران به بانک آن فرمها را
پر میکنند و پس از بررسی و تایید نهایی ،مجموع
بدهیها در قالب اوراق اسناد خزانه منتشر میشود.

شماره 3 2577

شاخص کل در  14آبان  1200واحد رشد کرد

بیاعتنایی بازار سرمایه به بازگشت تحریمها

گ�روه اقتصادی :بازار س��رمایه در نخس��تین روز
بازگش��ت تحریمها بیش از  1200واحد رشد کرد
و صف خرید تشکیل شد .به گزارش «وطنامروز»،
معاملهگ��ران بورس تهران دیروز در حالی ش��اهد
س��بزپوش ش��دن نماگرها بودند که اقب��ال برای
جمعآوری س��هام بانکها و گروههای شاخصساز
باعث ش��د در نخس��تین روز از اجرای تحریمهای
آمریکا ،بازار س��هام ایران واکنش بیتفاوتی از خود
نشان دهد .شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس
اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز دوشنبه
 14آبانم��اه  97با افزای��ش  1241واحدی به رقم
 184هزار و  159واحد رس��ید .شاخص سهام آزاد
ش��ناور نیز با افزایش  1554واحدی به رقم 193
هزار و  904واحد دس��ت یافت .ش��اخص بازار اول
اما در حالی با افزای��ش  872واحدی به رقم 136
هزار و  677واحد دس��ت یافت که ش��اخص بازار
دوم ب��ا افزایش  2674واحدی ع��دد  361هزار و
 986واحد را به نمایش گذاش��ت .دیروز همچنین
ش��اخص کل فراب��ورس (آیفکس) نیز ب��ا افزایش
 26واح��دی روی رقم  2ه��زار و  11واحد متوقف
شد .بر اس��اس این گزارش ،دیروز معامالت سهام
در نماد معامالتی ش��رکتهای بانک ملت با 110
واح��د ،معدن��ی و صنعتی گلگهر ب��ا  71واحد و
بانک صادرات با  63واحد افزایش بیش��ترین تأثیر
مثبت را بر برآورد ش��اخص کل بورس به نام خود
ثبت کردن��د .در مقابل ،معامالت س��هام در نماد
معامالت��ی ش��رکتهای نفت بهران ب��ا  34واحد،
صنایع پتروشیمی خلیجفارس با  21واحد و پاالیش

نما

وزیر اقتصاد :بورس از ابزارهای مهم عبور از شرایط ویژه است
وزیر اقتصاد گفت بازار سرمایه یکی از ابزارهای مهم عبور از شرایط ویژه بوده و دولت سرمایههای انباشته
شده را از طریق بورس و با خصوصیسازی در اختیار مردم قرار میدهد .فرهاد دژپسند در جلسه دیروز
معاونان وزارت اقتصاد که با حضور روحانی برگزار ش�د ،اظهار داش�ت :شرایط کنونی ویژ ه بوده و پس از
انقالب کمتر دورهای از نظر حساسیت ،مشابه این دوره است اما با برنامهای منسجم و با استفاده از ابزار،
موقعیت و امکانات عالی میتوان از این ش�رایط ویژه عبور کرد .وی ادامه داد :برنامههای مش�خصی در
وزارت اقتصاد تدوین ش�ده تا برای اداره بهتر دولت ،بهبود فضای کس�ب و کار ،تسریع سرمایهگذاری،
دس�ت آید .این برنامهریزی در قالب گمرکات،

حل معضل بیکاری ،مدیریت تورم و ...عملکرد بهتری به
کارآمدسازی امور مالیاتی ،اصالح نظام بانکی ،استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری خارجی ،مناطق آزاد و
بیمه است .دژپسند افزود :در این میان بازار سرمایه یکی از ابزارهای مهم عبور از این شرایط بوده و دولت
سرمایههای انباشته شده را از طریق بورس و با خصوصیسازی در اختیار مردم قرار میدهد.

نفت تبریز ب��ا  20واحد کاهش ،بیش��ترین تاثیر
منفی را در محاس��به این نماگر به دوش کشیدند.
به گزارش فارس ،ارزش کل معامالت دیروز بورس
تهران در حالی بیش از  794میلیارد تومان نمایش
داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از
 2میلیارد و  357میلیون سهم و اوراق مالی قابل
معامله طی  132هزار و  712نوبت داد و ستد بود.
به گزارش فارس ،دیروز در بازار  2بورس تهران که به
معامالت درونگروهی سهامداران عمده اختصاص
دارد  199میلیون س��هم پاالیش نفت اصفهان به
ارزش بی��ش از  178میلیارد و  841میلیون تومان
کد به کد شد .در گسترش نفت و گاز پارسیان نیز
 94میلیون س��هم به ارزش  47میلیارد تومان به
کدهای درونگروهی سهامدار عمده انتقال یافت .در

مخابرات ایران اما  53میلیون سهم به ارزش بیش
از  12/5میلیارد تومان با معامالت درونگروهی از
سوی سهامدار عمده مواجه شد ،همچنین بیش از
 26میلیون سهم گروه مپنا به ارزش بیش از 15/5
میلیارد تومان کد به کد شد .در ایران ترانسفو نیز
 25میلیون س��هم به ارزش بی��ش از  18میلیارد
تومان با معامالت انتقالی میان س��هامداران عمده
این س��هم روبهرو ش��د .دیروز بی��ش از  7میلیون
س��هم ملی صنایع م��س ایران ب��ه ارزش بیش از
 3میلیارد تومان کد به کد شد و در فوالد مبارکه نیز
 4میلیون سهم به ارزش کمتر از  2/5میلیارد تومان
با معامالت کد به کد از سوی سهامدار عمده مواجه
بود .بر اساس این گزارش ،دیروز بازار سهام با تقویت
نس��بی حجم معامالت از سوی معاملهگران اغلب

وضعیت  20مقصد نخست صادراتی ایران

گزارش «وطن امروز» از تجارت خارجی ایران در  6ماه نخست 97

گرانترین کاالهای صادراتی ایران کدامند؟
گ�روه اقتص�ادی :ارزش صادرات
تجارت
کاالی ب��دون نفتخ��ام ایران در
 6ماه نخست  1397نسبت به مدت مشابه  1396با
رشد  13درصدی روبهرو شد و به رقم 23/1میلیارد
دالر رسید .متوسط قیمت کاالهای صادراتی ایران
نیز در این مدت 17درصد افزایش یافته و صادرات
ایران به کش��ورهای چین و امارات بهعنوان مقاصد
مهم صادراتی با متوس��ط قیمت باالتر بوده است.
همچنین امارات عمدهترین مقصد کاالهای صادراتی
گرانقیمت ایران به شمار میرود .به گزارش «وطن
امروز» ،معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی
تهران ب��ا تهیه گزارش��ی از آمار ص��ادرات کاالی
ب��دون نفتخام گمرک ایران به بررس��ی کاالهای
با متوس��ط قیمت باالی صادراتی پرداخته اس��ت.
بر این اس��اس متوس��ط قیمت کاالهای صادراتی
بدون نفتخ��ام ایران در 6ماه نخس��ت  97حدود
 408دالر به ازای هر تن بوده که نس��بت به مدت
مش��ابه پارسال تقریبا  17درصد رشد داشته است.
آمارهای گمرک همچنین نشان میدهد گرانترین
کاالی صادراتی ایران در این مدت «صنایع دستی»
بوده که به ارزشی حدود  34/4میلیون دالر به ازای
هر تن صادر ش��ده اس��ت .پس از آن «سایر فلزات
گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش
ش��ده با فل��زات گرانبها» قرار دارد که با متوس��ط
قیم��ت صادراتی  32/5میلیون دالر به ازای هر تن
گ�روه اقتص�ادی :روحان��ی دیروز
بانک
ت��ا توانس��ت از نظام بانک��ی انتقاد
کرد و به مس��ؤوالن دولتی هش��دار داد تا نظارت بر
بانکها را بیش��تر کنن��د! به گ��زارش «وطنامروز»،
روحانی دیروز در دیدار معاونان و مدیران وزارت امور
اقتصادی و دارایی اعالم کرد حال بانکهای خصوصی
خوب نیس��ت و برخورد با موسسات غیرمجاز یکی از
دستاوردهای دولت بوده و به همین علت تاریخ ایران
س کل قبلی بانک مرکزی به
از نام ولیاهلل سیف ،رئی 
نیکی یاد خواهد کرد .روحانی گفت :به آقای دژپسند
گفتم نخستین مس��ؤولیت ش��ما در وزارت اقتصاد،
مس��ؤولیت اصالح نظام بانکداری است و شما کاری
کنید ک��ه اوال بانکها از بنگاهداری خارج ش��وند .در
حال حاضر تس��هیالتی که بانکها میدهند ،اول به
بنگاههای خودشان میدهند .بانک باید از بنگاهداری
خارج شود تا بتواند عادالنه رفتار کند .رئیسجمهور
ادام��ه داد :نکته دیگر س��رمایههای منجمد اس��ت،

صادر ش��ده است .از سوی دیگر بخشی از کاالهای
گرانقیمت صادراتی مربوط به اقالم کش��اورزی از
جمله زعفران است که به صورت فله صادر میشود.
بخشی از این کاالها نیز مربوط به مواد اولیه دارویی
از جمله کدئین فسفات و تجهیزات پزشکی است؛
در بین اقالم صادراتی مواردی از داروهای با ویژگی
عدم تولید داخلی نیز وجود دارد که منشا تولید این
کاالها روشن نیس��ت و ممکن است جزو کاالهای
وارداتی مش��مول ارز دولتی قرار داش��ته باشد .بنا
بر این گزارش ،در  6ماه نخس��ت  97کش��ورهای
چین ،عراق و امارات عربی متحده مهمترین مقاصد
عمده صادراتی ای��ران بودهاند و  57درصد از ارزش
صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند .سهم به
نسبت باالی این  3بازار ،گویای عدم تنوع بازارهای
صادراتی ایران اس��ت و درمجموع  50مقصد عمده
صادراتی ایران سهمی حدود  97/5درصد از ارزش
ص��ادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند .از میان
 50مقصد عمده صادراتی ایران در این مدت ،ارزش
صادرات ایران به  16مقصد با کاهش روبهرو ش��ده
که بیشترین کاهش ارزش صادرات متعلق به کشور
تاجیکستان با کاهش  74درصدی ارزش صادرات
ای��ران و پس از آن کش��ور کرهجنوب��ی با کاهش
 60درصدی است .صادرات ایران به کشور ترکیه به
عنوان هفتمین مقصد مه��م صادراتی ایران هم در
این مدت با کاهش  21درصدی روبهرو شده است.

 6ماهه نخست 1397

درصد تغییرات نسبت به  6ماهه 1396

کشورمقصد

وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

وزن

ارزش

چین

13703

4633

-15/5

11/62

عراق

9618

4564

45/32

44/58

امارات عربی متحده

8984

4063

-0/85

33/04

افغانستان

3225

1668

14/86

30/9

هند

4809

1255

-0/28

-3/82

جمهوری کره

1600

844

-68/03

-60/58

ترکیه

1031

736

-51/3

-21/26

پاکستان

1257

572

37/61

65/81

تایلند

976

457

23/94

54/61

عمان

1212

444

15/71

52/08

اندونزی

880

330

20/03

43/25

تایوان

507

247

-25/92

-9/24

ترکمنستان

325

191

-31/82

-9/32

ژاپن

346

187

-41/91

-24/9

ایتالیا

373

187

40/64

22/69

آذربایجان

300

171

52/83

42/9

مصر

379

168

15/17

79/42

کویت

1811

141

75/53

34/71

قطر

718

139

-8/92

60/63

آلمان

61

138

205/6

4/97

منبع :گمرک ایران

روحانی دیروز در دیدار معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی:

نظارتبربانکهابایدبیشترشود

سرمایههای منجمد برای چیست؟ این همه ساختمان
و شعبه برای چیست؟ در کجای دنیا اینطوری است.
اخیرا ً وقتی به کشورهای خارجی سفر میکنم یکی از
چیزهایی که نگاه میکنم ،شعبات بانکهاست .اص ً
ال
در ته��ران ،اول ،وس��ط و آخر خیابان ،نبش خیابان و
جای حساس شهر را شما پیدا نمیکنید که بانکها
نگرفته باشند .چرا؟ یک رقابت ناسالم بین بانکها پیدا
ش��ده است .رقابت س��الم خوب است اما امروز رقابت
ناس��الم ایجاد شده اس��ت .روحانی خاطرنشان کرد:
نظارت بانک مرکزی باید به مراتب افزایش پیدا کند.
االن نظ��ارت بانک مرکزی بر بانکها ضعیف اس��ت.
دیدیم یک مؤسسه غیرمجاز چه بالیی سر کشور آورد.
چه بالیی سر مردم آورد .چقدر به اعتماد عمومی مردم

حقیقی در حالی شاهد شکلگیری صف خریدهای
پایدار در گروه بانک و مؤسسات اعتباری و در عین
حال اقبال برای جمعآوری س��همهای برخوردار از
س��رمایه یا سهام ش��ناوری پایینتر بویژه در گروه
ب��ازار دومیها از جمله گروه قطعهس��ازان بود که
اقبال برای جمعآوری سهمهای برخوردار از بازدهی
باعث شد در نخستین روز از آغاز اجرای تحریمهای
آمریکا ،بازار سهام با بیاعتنایی راه پیشروی خود
را طی کند .این در حالی اس��ت که در بازار ارز نیز
با توجه به تداوم تزریق اس��کناس از س��وی بانک
مرکزی همچنان با روند کاهش��ی قیمتها مواجه
هستیم .چشمانداز سودآوری شرکتهای برخوردار
از صادرات و در عین حال گزینههای پیشرو برای
حل مشکل فروش در صنایع گوناگون ،پیشبینیها
از وضعیت بازار س��هام را دس��تکم تا پایان سال
جاری روش��نتر از س��ایر بازارها عن��وان میکند،
در حال��ی که رکود تورم��ی در صورت باقی ماندن
ن��رخ ارز در محدودههای فعلی ی��ا باالتر میتواند
چشماندازهای جدید دیگری را برای بازار سهام رقم
زند .در برخی روزهای هفته گذشته خودروییها و
بانکیها توانسته بودند شاهد رشد قیمت سهمشان
باشند و از ابتدای هفته گذشته این سهمها و بویژه
خودروییه��ا با کاهش قیمت روبهرو ش��ده بودند
اما امروز فعاالن بازار س��هام شاهد افزایش فزاینده
سهمها در گروه خودرو و ساخت قطعات بودند؛ به
طوری که تعداد زیادی از سهمهای این گروه بیش
از  4درصد رش��د قیمت را تجربه کردند و بعضا با
صف خرید مواجه شدند.

لطمه زد و چه هزینه س��نگینی بر دوش ما گذاشت.
رئیسجمهور تاکید کرد :متأس��فانه یا خوش��بختانه
امروز اقتصاد وصل به بانکها اس��ت .بتدریج باید این
وابس��تگی و تکیه اقتصاد به بانکها را به بازار سرمایه
ش��یفت کنیم .بانک مسؤولیت بسیار سنگینی دارد؛
وقتی آمار اضافه برداشت را ماهانه یکبار نگاه میکنم،
بعضی از آنها تکاندهنده است .بانکهای خصوصی که
وضعش��ان خیلی بد است .بعضی از بانکهای دولتی
هم وضعش��ان خوب نیست .این وسط خصولتی هم
که هستند.روحانی اظهار داشت :واقعاً بیاییم بانکها
را اصالح کنیم .در شرایط اقتصادی که االن هستیم،
شاید یک فرصت خوبی برای اصالح امور بانکها باشد.
اختیارات بسیار زیاد و وسیعی را به بانک مرکزی دادیم.

در همین مصوبات چند هفته گذش��ته ،کام ً
ال دست
بانک مرکزی را باز گذاشتیم و همه اختیارات قانونی
مورد درخواس��ت را به آن دادهایم تا بتواند بانکها را
اصالح کند.رئیسجمهور گفت :برخی از بانکها روزانه
و نه ماهانه برای ما گرفتاری درست میکنند ،هر روز
و ساعتی برای ما مشکل درست میکنند .همانطور که
بانکهای سالم میتوانند کمک بسیار بزرگی باشند و
تولید بدون بانک راه نمیافتد و نقش مهمی در روابط
ما با دنیا دارند .روحانی افزود :االن  2مرتبه وارد تورم
 2رقمی شدهایم .رئیسجمهوری با اشاره به اینکه در
دولت یازدهم رشد اقتصادی  2رقمی داشتیم ،گفت:
در سال  95رشد اقتصادی کشور ما تقریباً در دنیا اول
بود .چگونه توانستیم حرکت دهیم ،ممکن است یکی
بگوید بهخاطر فروش نفت و برجام بوده است ،فروش
نفت و برجام را چه کس��ی درس��ت کرد .چه کس��ی
چاههای بس��ته نفت را باز کرد و چه کس��ی توانست
دوباره مشتری بیاورد.

رژیم اش��غالگر قدس که سابق ه به کارگیری
سالح س��ایبری در پروندههایی چون استاکس
ن��ت را دارد بتازگی در حمالت��ی قصد نفوذ به
زیرساختهای ارتباطی کشور را داشت که بنابر
اعالم وزارت ارتباطات همه این حمالت دفع شده
اس��ت .به گزارش فارس ،حمید فتاحی ،معاون
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با بیان این
خبر در توئیتی نوشت« :از امروز حمالت پراکنده
از مبدا یک رژیم غاصب به برخی زیرساختهای
ارتباطی ایران آغاز شده که همگی با قدرت دفع
ش��ده اس��ت .این برای مردم دنیا دیگر عجیب
نیس��ت؛ ادعای حقوق بشر میکنند و ملتی را
به خاک و خون میکش��ند .ادعای واهی حمله
سایبری از طرف ایران میکنند و خود حمالتی
را ترتیب میدهند» .محمدجواد آذریجهرمی
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات نیز در
واکنش به این اقدام از پیگیری حمله در مجامع
بینالمللی خبر داد .وی گفت :رژیمی که سابقه
آن در بهکارگیری سالح سایبری در پروندههایی
چون استاکس نت مشخص است ،اینبار تالش
داشت به زیرساختهای ارتباطی ایران صدمهای
وارد کند ،البته به لطف هوشیاری تیمهای فنی،
دس��ت خالی بازگش��ت .این اقدام خصمانه را از
طریق مجامع بینالمللی پیگیری میکنیم.

عضویت ایران در شورای حکام
اتحادیه جهانی ارتباطات

یک روز پس از بازگشت تحریمهای آمریکا،
جمهوری اسالمی ایران با بیشترین آرا به عنوان
عضو ش��ورای حکام اتحادی��ه جهانی ارتباطات
انتخاب ش��د .به گزارش «وط��ن امروز» ،هفته
گذشته کنفرانس سران مختار اتحادیه جهانی
مخابرات در دبی برگزار ش��د که وزیر ارتباطات
ایران نیز در آن مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت
و جه��ان را به اس��تفاده صلحآمی��ز از فناوری
اطالعات فراخواند .محمدج��واد آذریجهرمی
در ای��ن رویداد که وزرای ارتباطات کش��ورهای
مختلف حضور داشتند با اشاره به اینکه ارتباطات
و فناوری اطالعات ابزاری برای خلق ثروت است،
گف��ت :در بعضی موارد ،صنای��ع مولد ثروت به
عنوان ابزار جنگافروزی بهکار گرفته ش��دهاند.
وی اضافه ک��رد :باید مراقبت کنیم ارتباطات و
فناوری اطالعات همچنان ابزار صلح باقی بماند
و به وس��یلهای برای هژمونی و یکجانبهگرایی
برخی کشورها تبدیل نشود.
تأمیناجتماعی

انتشار اسامی اعضای هیأتمدیره
شرکتهای وزارت کار

روز گذش��ته وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در دس��توری اداری اس��امی اعضای هیاتمدیره
ش��رکتهای وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
را روی پایگاه اینترنتی ای��ن وزارتخانه ب ه آدرس
 www.mcls.gov.ir/fa/listمنتش��ر ک��رد.
به گزارش «وطن امروز» ،این فهرس��ت ش��امل
اس��امی بیش از  1200نفر از اعضای هیاتمدیره
زیرمجموعهه��ای وزارت تع��اون ،کار و رف��اه
اجتماعی ش��امل س��ازمان تامی��ن اجتماعی -
شستا (شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی)،
صندوق بازنشس��تگی کش��وری و ...است که به
صورت مس��تقیم و غیرمستقیم در بیش از 550
ش��رکت منصوب ش��دهاند .این اقدام طبق وعده
شریعتمداری هنگام گرفتن رای اعتماد در مجلس
انجام شده است .بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت
کار این فهرس��ت برای دسترسی عموم به آدرس
اینترنتی باال منتشر و اطالعات آن به صورت مداوم
تکمیل و به روزرسانی خواهد شد.
تراکنش

ضرباالجل برای تدوین
ضوابطپرداختهایالکترونیک

هی��ات دولت ،بانک مرک��زی را موظف کرد
تا یک م��اه آینده ضوابط پرداخ��ت را تدوین و
ابالغ کند .به گزارش تس��نیم ،هیات وزیران با
توجه به ض��رورت تدوین مقررات الزم در حوزه
پرداختهای الکترونیک ،بانک مرکزی را موظف
کرد چارچوبها و ضوابط بانکی پرداخت خرد،
کی��ف پول الکترونی��ک و پرداختهای مبتنی
بر انواع فناوریه��ا را ظرف یک ماه از ابالغ این
مصوب��ه تدوین و ابالغ کن��د .همچنین بانکها
و ش��رکتهای ارائهدهن��ده خدم��ات پرداخت
موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای
ش��رکتهای خدمات فناوری مال��ی (فنمها) را
که دارای مجوز از صنف مربوط هستند ،فراهم
آورند و در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی
شرکتهای یاد ش��ده ضوابط مربوط را رعایت
نکنند ،فعالیت آنها متوقف میشود.

