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ســند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشــور به تصویب نهایی 
رسید.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر دیروز با حضور 
اعضا به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد و در آن سند 

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور به تصویب نهایی رسید.
بر اســاس این ســند؛ هدف از نظام هویت معتبر در فضای مجازی 
کشور، اســتقرار زیست بوم تأمین کننده زیرســاخت تعامالت آزادانه، 
سالم، پویا، مسئوالنه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت ها در فضای 
مجازی است این نظام هویتی زمینه الزم را برای توسعه کسب و کارهای 
دیجیتال، سامانه های فنی، رســانه های تعاملی و خدمات اداری ایجاد 
می کند و در آن همچنین، تأمین کنندگان شناســه ها و صفت ها با ارایه 
مجموع دو نوع اطالع هویتی پایه و صفت ها، شــناخت قابل اطمینان را 

برای طرفین تعامل فراهم می سازند.
در این جلسه همچنین کلیات سیاست ها و الزامات صیانت  از داده ها 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سی و هشتمین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور 
سران سه قوه دیروز برگزار شد.

به گزارش ایســنا، در این نشســت ادامه مباحث گذشته درباره سه 
موضوع اصالح نظام یارانه پنهان انرژی، اصالح و یکپارچه ســازی نظام 
مالیاتی و تامین اجتماعی و مولدســازی و مدیریت دارایی های دولت 

پیگیری شد و نماینده دستگاه های ذی ربط نظرات و گزارش های خود 
در این خصوص را ارائه کردند.

در ادامه این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از خدمات بانک ها 
خصوصا برای تامین مالی بنگاه های تولیدی با هدف رونق تولید و نیز در 
مورد اقدامات جدید در زمینه ی برنامه اصالح نظام بانکی به اعضای شورا 
ارائه کرد.  شــورای هماهنگی از رئیس کل بانک مرکزی خواست ضمن 
تقویت نقش بانک ها در ایجاد رونق اقتصادی بر انجام اصالح نظام بانکی 

براساس تدابیر تصویب شده اقدام شود.
همچنین در این جلســه ســران ســه قوه ضمــن تاکید بــر ادامه 
مقابله جدی، هوشــمندانه و منصفانه با فســاد، آسیب شناســی روند 
مقابلــه با فســاد اقتصادی و ضــرورت اصالحــات مورد نیــاز در این 
رونــد را الزم دانســتند و خواســتار انجــام اصالحات ســاختاری در 
 ابعــاد مختلف، کمک به برقراری شــفافیت بیشــتر و تدوین یک نظام 

جامع اطالع رسانی شدند.
در ادامه نشست، موضوع چگونگی اجرای پروژه های نفتی با حضور 
وزیر نفت در جلســه مطرح و مصوبات الزم برای ادامــه اجرای پروژه به 

تصویب رسید.

معاون اول  رئیس جمهوری با انتقاد از جوسازی 
علیه خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی گفت: 
تا وقتی که در این واگذاری ها شبهه ایجاد کنیم و 
روال خصوصی  سازی را جدی نگیریم، همه بنگاه ها 

دراختیار دولت می ماند.
»اســحاق جهانگیری« عصر دیروز در مراسم 
افتتاح همزمان ۶۴۳ پروژه تعاونی سراسر کشور 
و تقدیر از تعاونی های برتر ملی که در سالن تالش 
برگزارشد، افزود: یکی از مهمترین جهت گیری های 
تعاونی هــا عدالت اســت کــه از خواســته های 
مهمجمهوری اسالمی اســت.  وی با بیان این که 
هدف تعاونی ها کمک به اشــتغال اســت، گفت: 
امروز ۶۴۳ طرح با حــدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری اجرا شده است و برای ۱۸ هزار نفر 
شغل ایجاد کرده است بنابراین برای حل مسائل 
بیکاری و شــکوفایی اقتصاد راهی جز حرکت به 
ســمت تعاونی ها و صنایع کوچک نداریم. معاون 
اول  رئیس جمهوری تاکید کرد: با فعال شدن بخش 
تعاونی بخش های مشــارکت اجتماعی نیز فعال 
می شود و ما به عدالت نزدیکتر می شویم. جهانگیری 
ضمن تبریک هفته تعاون گفــت: حدود ۹۳ هزار 
تعاونی در سراسر کشور فعالیت می کنند و بیش 
از یک میلیون ۷۰۰ هزار نفری که در سراسر کشور  

در بخش تعاون مشغول خدمت به کشورهستند.
وی سه جایگاه دولتی، خصوصی و تعاونی را سه 
جایگاه و بخش اصول اقتصادی قانون اساسی عنوان 
کرد که در جریان تدوین قانون اساســی مد نظر 
مسئولین و بنیانگذارانجمهوری اسالمی بوده است 
و افزود: شاید در آن زمان بخش تعاون به آن معنا در 

قانون اساسی جایگاه خود را باز نکرده بود.
معــاون اول  رئیس جمهوری ادامــه داد: البته 
واقعیتی که وجود دارد، این است که در آغاز پیروزی 
انقالب اسالمی تمام افرادی که در انقالب نقش و 
سهم داشتند و در مجلس خبرگان در تدوین قانون 
اساسی نقش ایفا می کردند،  همه از یک موضوعی 
به نام ســرمایه داری برای کشــور نگران بودند یا 
این که حداقل فکر می کردند تنها راه رسیدگی به 

طبقات ضعیف جامعه و تنها راه استقرار عدالت از 
نظر اقتصادی در جامعه این است که بخش دولتی 
در اقتصاد پررنگ باشد به همین دلیل آن جایگاهی 
که به بخش دولت در اصل ۴۴ قانون اساسی داده 
شد، یک جایگاه ممتازی بود. وی افزود: تقریبا همه 
رشته های اصلی فعالیت در اصل ۴۴ اسم برده شده 
و گفته تجارت خارجــی، بانک ها، بیمه ها، صنایع 
بزرگ معادن بزرگ و  صنایع مادر دولتی اســت و 
بقیه به شکل خصوصی و تعاونی گفته شده است. 
البته ذیل اصل ۴۴ قانون اساســی گفته شده که 
جایگاه بخش دولتی باید منجر به شکوفایی اقتصاد 
کشور شود. معاون اول  رئیس جمهوری تاکید کرد: 
واقعا اصل ۴۴ قانون اساســی ابهامات جدی برای 
سرمایه گذاری و فعالیت ایجاد کرده بود و هیچ کس 
نمی دانست که تا چه حد می تواند سرمایه گذاری و 

فعالیت کند. نقطه پیک فعالیت آن کجا است.
جهانگیری گفت: در اواخــر دهه هفتاد و اوایل 
دهه ۸۰ که در وزارت صنعت و معدن مســئولیت 
داشــتم، در هر همایش بین المللی که شــرکت 
می کردیم و از ســرمایه گــذاران خارجی دعوت 
می کردیم که بیایند در کشــور فعالیت کنند و یا 
با بخش خصوصی جلســه می گذاشتیم که کار 
بزرگتری انجام دهند این موضوع را مطرح می کردند 

که قانون اساسی مانع فعالیت ما است.
وی اضافه کرد: طبق قانون اساسی اگر به معدن 
بزرگ رســیدیم، باید دولتی شود و یا یک صنعت 
بزرگ باید دولتی شود. بنابراین چه دلیل و انگیزه 
ای وجود دارد که من خارجی و شرکت بزرگ بین 
المللی در بخش صنعت، معدن، گاز یا کشتیرانی در 

کشور شما سرمایه گذاری کنم. این ابهام واقعا یک 
ابهام جدی برای فعالیت های اقتصادی بود.

معاون اول  رئیس جمهوری ادامه داد:هر چقدر 
هم توضیح داده می شد رفع ابهام نمی کرد چرا که 
همه می دانستند که قانون اساسی بر همه قوانین 
کشور حاکم است و حتی شورای نگهبان طبق قانون 
اساسی منصوب شده اســت که بر قوانین مصوب 
مجلس نظارت می کند تا این قوانین خالف اصول 
قانون اساسی نباشــد. وی یادآور شد: رهبر معظم 
انقالب در اواســط دهه ۸۰ یک گره گشایی بزرگ 
از اقتصاد ایران کردند و آن گره گشــایی بر مبنای 
آن جمله ای که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که 
»این تقسیم بندی دولتی، خصوصی و تعاونی باید 
منجر به شکوفایی اقتصاد شود«،سیاست گذاری 
کردند و نتیجه این شــد که بخش خصوصی وارد 
فعالیت شد و تعاونی ها جایگاه ویژه تری پیدا کردند. 
جهانگیری گفت: دولت شروع کرد به اینکه خود 
را از اقتصاد کشور کنار کشــیده و صحنه را به نفع 
بخش خصوصی و تعاونی خالی کند. سیاست های 
کلی)اصل۴۴( وقتی تصویب و اعالم شد، انتظار می 
رفت که یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور بوجود 
بیاورد. هیچ کس به هیچ بهانه ای نباید در فعالیت 
بخش خصوصــی و بخش تعاونی کشــور اخالل 
کند و چوب الی چرخ فعالیت آنها بگذارد. معاون 
اول  رئیس جمهوری افــزود: راجع به هر واگذاری 
می شود حرف زد. هر واگذاری که امروز شما انجام 
دهید درباره آن حرف و حدیث بلند می شود اما مهم 
این است که بپذیریم واگذاری باید در یک فرایند 
اقتصادی، قانونی و ســالم انجام بگیرد. وی گفت: 
زمانی که ما مسئولیت داشتیم این واگذاری ها را خود 
وزارتخانه ها انجام می دادند.آن زمان برای وزارتخانه 
ها ابهاماتی درست شده بود که آیا وزارتخانه ها انگیزه 
واگذاری دارند؟ یا این شرکت ها را می خواهند پیش 
خود نگه دارند. محل این شرکت ها می تواند حیات 
خلوت آنها باشد. فعالیت ها و کارهایی که قانونا با 
بودجه نمی توانند انجام دهند با این شــرکت ها 

انجام بدهند.
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در جلسه شورای عالی فضای مجازی؛ 

سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی تصویب شد 

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفت؛

تصویب مقررات الزم برای چگونگی اجرای پروژه های نفتی

جهانگیری:

خصوصی سازی را جدی نگیریم همه بنگاه ها در اختیار 
دولت باقی می ماند

»بدونتعرفهتجاری«وازآبانماهرقممیخورد

آغاز تجارت آزاد 
ایران و اوراسیا

چرتکه 3

تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گام مهمی در عرصه 
تجارت خارجی ایران درجهت روان سازی تجارت منطقه ای و گسترش 
مبادالت با همسایگان شمالی اســت که بعد از مدت ها انتظار، ششم 

شهریور با امضای یک سند مهم در مسکو نهایی شد.
براساس این توافق آغاز تجارت آزاد ایران و اوراسیا از ابتدای آبان ماه 
وارد فاز عملیاتی می شود که درنتیجه آن، ۸۶۴ قلم کاال مشمول تجارت 
ترجیحی شده و با کاهش تعرفه های گمرکی مواجه خواهند شد تا به 
واسطه آن بازار ۱۹۰ میلیون نفری در اوراسیا را با حدود ۷۵۳ میلیارد 

دالر ارزش صادرات و واردات آماده پذیرش کاالهای ایرانی کند.
در این توافق تعرفه ۷۰ قلم کاال صفر در نظر گرفته شده که فرصت 
مناسبی برای گسترش بازارهای جدید تجارت خارجی است. از سوی 
دیگر سهم ایران براساس این توافق ۵۰۳ قلم کاال است که با تعرفه های 

ترجیحی می توان آنها را به کشورهای عضو اوراسیا صادر کرد.
امضای این قرارداد در پی مذاکرات متعدد طی دو سال گذشته انجام 
شده که برپایه آن طرفین توانسته اند برای اعمال تعرفه های ترجیحی 
روی بســیاری از کاالهایی که از ایران به پنج کشور عضو این اتحادیه 
یعنی روسیه، ارمنســتان، قزاقســتان، بالروس و قرقیزستان صادر 
 می شود و همچنین کاالهایی که از این کشورها به ایران وارد می شود، 
به توافق برســند. رضا اردکانیان وزیر نیرو در این زمینه در مصاحبه با 
گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه تیرماه امسال قانون پیوستن 
ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط رئیس جمهور ابالغ شده است، 
اعالم کرد: در محل دبیرخانه این کمیسیون در مسکو یادداشت رسمی 

میان ایران و دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبادله شده...
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در جلسه شورای عالی فضای مجازی؛

سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی تصویب شد


