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 پايگاه داده اي از اطالعات هويتي 
تمام مشتريان بانكي ايجاد شد

نخستين بار در نظام بانكي كش�ور پايگاه داده اي »نهاب« )سامانه 
نظام هويت سنجي اطالعات مشتريان بانكي( به عنوان محصول برتر 
ايراني سومين جشنواره ملي نوآوري، حاوي اطالعات هويتي تمامي 
مشتريان بانكي اعم از حقيقي، حقوقي و اتباع خارجي ايجاد شد. 
س��يدمحمد س��عيد طباطبايي گفت: تحليل، توليد و توسعه سامانه 
حاكميتي نهاب )نظام هويت س��نجي اطالعات مش��تريان بانكي( به 
سفارش و تحت نظارت و رگوالتوري بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران از اواخر سال ۱۳۹۵ در دستور كار شركت خدمات انفورماتيك 
قرار گرفت. وي افزود: ب��ه همين منظور اطالعات تمامي مش��تريان 
حقيقي، حقوقي و اتباع خارجي بعد از تشكيل پروفايل هاي مربوطه و 
صحت سنجي آنها ) استعالم از مراجع ذي صالح ( در پايگاه داده اين 
سامانه درج شده و به هر مشتري مورد تأييد، شناسه اي به عنوان كد 

شهاب اختصاص داده شده است. 
الزم به ذكر است، اتصاالت متعدد مابين محل استقرار سامانه نهاب در 
سايت شركت خدمات انفورماتيك با مراجعي نظير ثبت احوال، ثبت 
شركت ها، وزارت اقتصاد، سامانه فيدا و تمامي بانك ها و مؤسسات تحت 
نظارت  بانك مركزي جمهوری اسالمی ايران به وجود آمده و در شرف 

بهره برداري نهايي و استفاده شبكه بانكي از آن است. 
........................................................................................................................

 ساخت ميدان عرضه بهداشتي دام زنده 
در ۱۶ كالنشهر

مج�ري ط�رح ميادي�ن عرض�ه دام زن�ده در س�طح كالن 
ش�هرها گف�ت: همزم�ان ب�ا ده�ه مب�ارك فج�ر در س�طح 16 
كالنش�هر، جاي�گاه عرض�ه بهداش�تي دام ايج�اد مي ش�ود. 
به گزارش »تسنيم«، شهريار جان فدا در نشست خبري بهره برداري از 
ميادين بهداشتي عرضه دام زنده در سطح كالنشهرها اظهار كرد: نمونه 
پايلوت ميادين بهداشتي عرضه دام زنده در منطقه اسالمشهر تهران 
توسط بخش خصوصي و همراهي دامپزشكي و شهرداري آغاز به كار 
كرده و قرار است در دهه مبارك فجر اين ميادين در سطح ۱6 كالنشهر 

به طور رسمي به بهره برداري برسد. 
وي با اشاره به اهميت ساماندهي عرضه دام زنده در كشور افزود: افراد 
مختلفي در نقاط مختلف ش��هرهاي كشور مشاهده مي شود كه بدون 
داشتن مجوزي اقدام به عرضه دام زنده و ذبح آن مي كنند، اما هيچ گونه 
نظارت بهداش��تي روي آنها ص��ورت نمي گيرد كه اين ام��ر مي تواند 

مخاطراتي براي مصرف كنندگان به همراه داشته باشد. 
مجري طرح ميادين عرضه دام زنده در سطح كالنش��هرها ادامه داد: 
در اين ميادين عالوه بر عرضه دام س��بك گوسفندي، مرغ، شترمرغ، 

بوقلمون و حتي گوساله زنده عرضه و ذبح مي شود. 
وي با اش��اره به اينكه در تمام اين ميادن دامپزش��ك استقرار خواهد 
يافت، تصريح كرد: ميادين عرضه بهداشتي دام زنده با موافقت مجمع 
شهرداران كالنش��هرهاي ايران در ش��هرهاي ديگري مانند اصفهان، 

شيراز، تبريز مشهد نيز ايجاد مي شود. 
جان فدا گفت: قاچ��اق دام زنده وضعيت عرضه دام زنده را با مش��كل 
مواجه كرده است و اين محصوالت به صورت غير قانوني به كشورهاي 

ديگر قاچاق مي شود. 
بنابراين گزارش، قيمت هر كيلوگرم دام زنده در مركز عرضه دام زنده 
اسالمش��هر تهران ۳۵ تا ۳8 هزار تومان اس��ت. عرضه كنندگان دليل 
افزايش قيمت اين محصول را خروج دام زنده از كشور با قيمت هاي باال 

تا هر كيلو گرم ۵0 هزار تومان مي دانند.
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اختيار مدير شركت دولتي از وزير هم بيشتر است!
يک كارشناس حقوقی: برخي از شركت هاي دولتي، دولت و مجلس، »شوراي نگهبان« را هم دور زده اند

بسياري از شركت هاي دولتي به رغم بودجه هاي كالن، اساسنامه مصوب قانوني ندارند

يک مقام مسئول اعالم كرد
 ۵۰ درصد يارانه انرژي

در جيب ۳ دهك ثروتمند
اي�ن روزها از س�وي مقامات دولت�ي و نماين�دگان مجلس آنقدر 
ارقام كالن�ي در رابطه با توزيع يارانه هاي نق�دي و غير نقدي پيدا 
و پنهان عنوان مي ش�ود كه يك�ي از علت هاي فق�ر و نابرابري در 
جامعه توزي�ع ناش�يانه و غير هدفمن�د يارانه در اقتص�اد ادراك 
مي ش�ود. در همي�ن راس�تا مديرعام�ل ش�ركت بهينه س�ازي 
مصرف س�وخت گف�ت: ۵۰ درصد از ياران�ه انرژي، به س�ه دهک 
ثروتمن�د جامع�ه پرداخ�ت مي ش�ود؛ در حالي ك�ه هزينه ه�اي 
ان�رژي آنها، تنه�ا ۳ درصد از مجموع هزينه خانوارش�ان اس�ت. 
تكرر تبعيت از فرمول ناعادالنه يارانه ها موجب ايجاد شكاف طبقاتي در 
جامعه شده است، از اين رو با توجه به ارقام كالني كه در رابطه با توزيع 
يارانه و انحراف توزيع يارانه ها از سوي مقامات عمومي عنوان مي شود، 
نياز است مجلس شوراي اس��المي به كمك نخبگان اقتصادي فرمول 
توزيع يارانه ها را در بودجه س��ال آتي تغيير دهد تا عوايد اين يارانه ها 
مستقيم به هر شخص در جامعه برسد، نه اينكه از يك ساختار، فرايند 
و بوروكراسي پيچيده عبور داده شود و در نهايت مردم طبقات پايين به 

سهم و حقشان از يارانه ها نرسند. 
محس��ن دالويز، مديرعامل ش��ركت بهينه س��ازي مصرف س��وخت 
در نشس��ت خبري با بي��ان اينكه اي��ران ب��ا پرداخت ياران��ه انرژي 
۴۵ ميليارد دالري در س��ال، جايگاه چين را در اين زمينه پش��ت سر 
گذاشته اس��ت، گفت: با توجه به ارقام موجود، وضع يارانه دهي انرژي 
در ايران به هيچ عنوان مطلوب نيس��ت؛ اين در حالي است كه مقوله 
مصرف بهينه انرژي )ذخي��ره انرژي( براي همه ما مه��م و تأثيرگذار 
اس��ت، در حالي كه ۳ ميليارد دالر يارانه اي اس��ت كه دولت ساالنه به 
مردم پرداخت مي كند، بنابراين بايد گفت بودجه كشور توان ندارد كه 

بتواند ۴۵ ميليارد دالر نيز يارانه انرژي بپردازد. 
وي افزود: ۱۵ درصد ياران��ه انرژي در كل دنيا متعلق به ايران اس��ت 
و ۱0 درص��د توليد ناخالص داخل��ي را نيز به ياران��ه انرژي تخصيص 
مي دهيم. اين مقام مسئول با اش��اره به اينكه اصالح روند يارانه دادن 
به انرژي بايد در راستاي برقراري عدالت اجتماعي باشد، تصريح كرد: 
بايد ديد در كشوري همانند نروژ كه بنزين در آن گرانتر است، عدالت 
اجتماعي بيشتري برقرار شده يا در كشورهايي همانند ونزوئال و ايران 

كه قيمت انرژي در آن پايين است. 
   قيمت؛ ابزار مديريت مصرف سوخت

به گفته دالويز ۵0 درصد از يارانه انرژي به سه دهك ثروتمند جامعه 
كه هزينه هاي ان��رژي آنها تنها ۳ درصد از هزينه هاي خانوارش��ان را 
تخصيص مي دهد، پرداخت مي ش��ود؛ بنابراين قيمت همواره ابزاري 
براي مديريت مصرف بوده اس��ت،البته در كنار اين ابزار قيمتي، بايد 

آموزش هاي فرهنگي الزم را بر همين راستا داشته باشيم. 
........................................................................................................................

 نيم نگاه بازار سرمايه 
به گزارش هاي ميان دوره  اي 9ماهه شركت ها 
ش�اخص كل بورس تهران اولين روز هفته با رشد ۵۳6 واحدي به 
كار خود پاي�ان داد و همزمان با انتش�ار گزارش هاي ميان دوره اي 
9 ماهه ش�ركت ها توجه بازار به صورت هاي مالي نيز معطوف بود. 
به گزارش »جوان«، شاخص كل روز گذشته به سطح ۱66 هزار و ۱۳۱ 
واحد رسيد، اين در حالي بود كه بنگاه هاي كوچك روز گذشته نيز مورد 
استقبال بازار قرار داشت. ارزش كل معامالت بورس تهران در حالي به 
بيش از ۵۳0 ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست 
شدن يك ميليارد و ۹۲۳ ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي 

۱6۱ هزار و 6۳۱ نوبت داد و ستد بود. 
 تغيير مالكيت روزانه بورس نيز همچنان به نفع حقيقي ها باقي ماند. 
به اين ترتيب خالص تغيير مالكيت روزان��ه بورس تهران به حدود ۳0 
ميليارد تومان رسيد. بيشترين خريد بازيگران خرد در گروه فرآورده هاي 
نفتي بود و در مقابل حقوقي ها بيشترين حمايت را از بانك ها داشتند. 

بورس تهران پس از آنكه در هفته گذش��ته 0/۵ درصد بازدهي مثبت 
ش��اخص كل بر جاي گذاش��ت، اولين روز هفته را نيز با روندي مثبت 
به پايان رساند. بر همين اساس شاخص كل بورس تهران با رشد ۵۳6 
واحدي ب��ه كار خود پايان داد ت��ا وارد كانال۱66 هزار واحدي ش��ود. 
شاخص هم وزن نيز امروز صعودي شد و حدود ۱60 واحد ارتقا يافت. 

پايان هفته طاليي براي بازارهاي جهاني يكي از مهم ترين داليل روي 
خوش سهامداران به نمادهاي كاالمحور در اولين روز هفته بود. بر همين 
اس��اس اميدواري به بهبود روابط تجاري امريكا و چين بار ديگر اهرم 

قدرتمندي براي رشد بازارهاي جهاني شد. 
با وجود اينكه در روزهاي پاياني هفته شاخص دالر امريكا روند مثبتي را 
پشت سر گذاشت، اما كاموديتي ها و نفت نيز در مسير رشد قرار گرفتند. 
بر همين اساس نفت برنت طي اين مدت توانست از مرز 60 دالر عبور 
كند و در كانال 6۲ دالري قرار گرفت. كاموديتي ها نيز در روز جمعه با 

بازدهي مثبت به كار خود پايان دادند. 
همچنين ش��اخص كل فرابورس )آيفكس( نيز با افزايش ۱۹ واحدي 

روي رقم ۲ هزار و۳ واحد نشست. 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي با پااليش نفت بندر عباس 
با ۲0۳ واحد و پااليش نفت اصفهان با ۱6۲ واحد و پتروشيمي پارس با 
۱0۹ واحد افزايش بيشترين تأثير مثبت را بر برآورد شاخص كل بورس 
به نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت س��هام در نماد معامالتي 
شركت هاي صنايع پتروشيمي خليج فارس با ۳۲6 واحد، بانك ملت با 
۵0 واحد و بانك تجارت با ۴۳ واحد كاهش، بيشترين تأثير منفي را در 

محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند.

رئي�س ش�ورای    خبر
تأمين دام كشور 
با بيان اينكه خروج دام های مولد مشكالتی 
برای تأمين اين گوش�ت ايجاد كرده است، 
گف�ت: ماهانه ۲۰۰ ه�زار رأس و در مجموع 
6۰۰ ه�زار رأس دام زن�ده از رومان�ی برای 
تأمين نياز داخلی به كش�ور وارد می شود.
منصور پوريان در گفت وگو با »تسنيم« اظهار 
كرد: ب��رای جلوگيری از خروج غي��ر مجاز دام 
از كشور امكان ارائه راهكار های عاقالنه وجود 
دارد و با ممنوعيت كاری پيش نمی رود، زيرا اين 

پديده را با زور نمی توان كنترل كرد.
وی افزود: برای رفع اين مشكل و جلوگيری از 
خروج غيرقانونی دام از كشور بايد صادرات اين 
محصول را مانند گذشته به صورت مشروط آزاد 

كرد و در ازای واردات ۲ كيلوگرم گوشت خالص 
اجازه صادرات يك كيلوگرم گوشت داده شود تا 

تعادل بازار داخلی نيز به هم نخورد.
رئيس ش��ورای تأمي��ن دام با بي��ان اينكه اگر 
صادرات آزاد شود خروج غير قانونی دام از بين 
می رود، گفت: كش��ورهايی نيز كه از ايران دام 
وارد می كنند به دنبال واردات قانونی هستند 
تا ضوابط بهداشتی الزم رعايت شده باشد. وی 
تصريح كرد: قاچاق دام ايران به ديگر كشورها 
مش��كالتی برای وارد كنندگان دام زنده  ايجاد 
كرده است. در حال حاضر دام سبك و سنگين 
ايران به عراق و ديگر كشورهای حاشيه خليج 
فارس به صورت غيرقانونی انتقال می يابد. عمده 
دام سبك به كشورهای حاشيه خليج فارس و 

گوساله به عراق برده می شود.

۶۰۰ هزار گوسفند رومانيايي در راه ايران

يک كارش�ناس ب�ا بي�ان اينكه طب�ق اصل 
۸۵ قان�ون اساس�ي زمان�ي ك�ه اساس�نامه 
ش�ركت هاي دولتي به تصويب هيئت وزيران 
و كميسيون هاي مجلس برسد، نيازي به طرح 
در صح�ن علن�ي ندارد، گفت: از بي�ن حدود 
۳۰۰ ش�ركت دولتي، تعداد بس�يار زيادي به 
رغم بودجه ه�اي كالن، اساس�نامه مصوب و 
قانوني ندارند ب�ه اين معنا كه مبن�اي قانوني 
براي محور فعاليت آنها وجود ن�دارد و وقتي 
شوراي نگهبان سؤال كرده كه اين چه شركتي 
اس�ت،  دولت و مجلس با گفتن »شركت تابعه 
وزارت نفت« ش�وراي نگهبان را دور زده اند. 
به گزارش »ج��وان«، در حالي ك��ه بودجه وزارت 
نف��ت در اليحه بودجه س��ال ۹8 ب��ه ۱۳ميليون 
تومان هم نمي رس��يد، بودجه ش��ركت ملي نفت 
به تنهايي 660هزار ميليارد تومان اس��ت.  با دقت 
به اين دو رقم اين باور به انس��ان دس��ت مي دهد 
كه وزارتخانه ها زيرمجموعه ش��ركت هاي دولتي 
هس��تند،  در صورتي كه بايد برعكس باشد. در اين 
بين به گفته يك كارشناس اقتصادي، گستره دايره 
اختيارات هيئت مديره ش��ركت هاي دولتي بسيار 
زياد است و اين امر زمينه را براي بروز فساد و اعطاي 
حقوق هاي نجومي فراهم  و ش��ركت هاي دولتي 
را به حياط خلوت دولت ها تبديل مي كند كه اين 
موضوع مربوط به اين دولت و آن دولت هم نيست. 

مجلس براي اولين بار در طول دهه هاي گذش��ته 
براي بررسي بودجه شركت هاي دولتي و وابسته به 
دولت اعالم آمادگي كرده و براي افكار عمومي اين 
سؤال مطرح شده است كه آيا اين همه شركت ها، 
نهادها  و گروه هاي مالي و هلدينگ هاي مالي دولتي 
و نيمه دولتي و وابسته به دولت اساسنامه و مصوبه 
قانوني براي فعاليت دارند و سپس آنكه آيا مجلس 
مي تواند از پس بررسي بودجه دريايي از شركت هاي 
دولتي برآيد و در ادامه آنكه آيا شوراي نگهبان در 
جريان فعاليت شركت هاي فاقد اساسنامه و مصوبه 

قانوني هست يا خير؟!
در همين راستا يك كارش��ناس اقتصادي با بيان 
اينكه مجلس زمان كافي را براي بررس��ي بودجه 
ش��ركت هاي دولتي ندارد،  به مجلس پيش��نهاد 
داد ش��ركت هايي كه بيش��ترين س��هم از بودجه 
شركت هاي دولتي را دارا مي باشند،  مورد بررسي 
قرار دهد كه سرآمد آنها شركت ملي نفت است و 
جالب آنكه بودجه وزارت نفت در اليحه بودجه ۹8 
به ۱۳ميليون تومان نمي رس��د،  ولي شركت ملي 
نفت به تنهايي حدود نيم��ي از بودجه ۱۲70هزار 
ميلي��ارد توماني ش��ركت هاي دولت��ي، بانك ها و 
مؤسس��ات وابس��ته به دولت را به خود اختصاص 
مي دهد. محسن ابوالحسني در گفت و گو با خبرنگار 
مهر با انتقاد از فقدان شفافيت در بودجه شركت هاي 
دولتي در لوايح بودجه ساالنه كشور از جمله اليحه 

بودجه سال ۹8 كل كشور گفت: فعاليت هاي دولت 
از طريق وزارتخانه ها و كارهاي اقتصادي از طريق 
شركت ها انجام مي شود؛ به واسطه قانون، جزئيات 
بودجه تمام شركت هاي دولتي بايد در اليحه بودجه 
ساالنه كشور ذكر شود،  اما در حال حاضر اين مسئله 

در بودجه هاي ساالنه رعايت نمي شود. 
  برخي از ش�ركت هاي دولتي اساسنامه 

مصوب و قانوني ندارند
وي با بي��ان اينكه طبق اصل 8۵ قانون اساس��ي 
زماني كه اساسنامه شركت هاي دولتي به تصويب 
هيئت وزيران و كميس��يون هاي مجلس برسد،  
نيازي به طرح در صحن علني ندارد، تصريح كرد: 
يك بررسي اجمالي نش��ان مي دهد از بين حدود 
۳00 شركت دولتي، تعداد بسيار زيادي اساسنامه 
مصوب و قانوني ندارند به اين معنا كه مبناي قانوني 
براي محور فعاليت آنها وجود ندارد. ابوالحس��ني 
افزود: شركت هايي همچون ش��ركت ملي گاز و 
شركت پااليش و پخش شركت هايي هستند كه 
اعداد بزرگي در بودجه دارند،  اما اساسنامه قانوني 
ندارند و مشخص نيست درآمدشان از كجا مي آيد 
و كجا هزينه مي شود. وي ادامه داد: تاكنون موارد 
متعددي داشته ايم كه شركت ملي گاز فالن كار 
را كرده و شوراي نگهبان سؤال كرده كه اين چه 
شركتي است و دولت و مجلس با گفتن »شركت 
تابعه وزارت نفت« شوراي نگهبان را دور زده اند. 

   مجلس توانايي ورود 
به بودجه شركت هاي دولتي را دارد

اين كارش��ناس حقوقي گفت: حيط��ه اختيارات 
و صالحي��ت هيئت مديره ش��ركت هاي دولتي را 
مجلس تعيين مي كند اما حتي اگر اساس��نامه ها 
هم اصالح نشوند،  مجلس مي تواند نحوه عملكرد 
بودجه شركت ها را به صورت دقيق مشخص كند تا 

در اين صورت قانون در شركت ها حاكم شود. 
ابوالحسني با اشاره به شركت هايي كه اساسنامه 
دارند، اظهار داشت: در بودجه مي گوييم كه وزير 
مكلف ب��ه اجراي قان��ون بوده و ح��ق جا به جايي 
منابع را ن��دارد،  اما در مورد ش��ركت هاي دولتي 
اين گونه نيس��ت و مي گويند مطابق با اساسنامه، 
نحوه و تفصي��ل بودج��ه را هيئت مديره تصويب 
مي كند؛ يعن��ي هيئت مديره تفصي��ل بودجه را 
مشخص مي كند كه البته اين مسئله قانوني است. 
اين كارشناس حقوقي تصريح كرد: مبناي نظارت 
ديوان محاسبات نيز مصوبه هيئت مديره است،  در 
حالي كه دس��ت هيئت مديره باز است و هر كاري 
مي توانند انجام دهند. وي با بيان اينكه عدم شفافيت 
مي تواند منجر به فساد شود، گفت: نمي گوييم كه 
همه شركت هاي دولتي فساد مي كنند،  اما گستره 
دايره اختيارات هيئت مدي��ره، زمينه را براي بروز 
فساد و اعطاي حقوق هاي نجومي فراهم مي كند. 
 عالوه بر اين، ش��ركت هاي دولت��ي حياط خلوت 
دولت ها محسوب مي شوند كه اين موضوع مربوط 

به اين دولت و آن دولت هم نيست. 
اين كارشناس حقوقي در ادامه با بيان اينكه فشار 
رسانه ها موجب ترغيب مجلس به بررسي جزئيات 
بودجه شركت هاي دولتي شده است، گفت: مجلس 
وظيفه رس��يدگي و تصويب دارد؛ در بس��ياري از 
بخش ها مجلس فقط تصويب مي كرده و رسيدگي 
كامل ص��ورت نمي گرفته اس��ت، اما اينكه اعالم 
كرده اند امس��ال مي خواهند به موضوع شركت ها 

ورود كنند را بايد به فال نيك بگيريم. 
  بودجه وزارت نفت كمتر از 1۳ميليون تومان

ابوالحسني ادامه داد: براي بودجه سال ۹8، مجلس 
مي تواند حداقل تفصيل بودجه ۱0 شركت بزرگ 
دولتي همچون شركت ملي نفت را كه به تنهايي 
660 هزار ميليارد تومان بودجه دارد، از دولت بگيرد 
و بررسي كند. اين مسئله مي تواند گام بزرگي در 
راس��تاي ايجاد شفافيت باش��د. وي تصريح كرد: 
بودجه كل وزارت نفت طبق اعداد اليحه بودجه ۹8 
كل كشور، ۱۲ ميليون و ۴00 هزار تومان است. طبق 
شنيده ها، ش��ركت ملي نفت، وزارتخانه را تأمين 
مالي مي كند؛  چرا بايد اين اتفاق بيفتد آن هم در 

صورتي كه تفصيل اعداد مشخص نيست؟
ابوالحس��ني ادام��ه داد: تفصي��ل بودج��ه تمام 
وزارتخانه ها و دستگاه ها به تفكيك در اليحه ذكر 
شود، اما بودجه مربوط به وزارت نفت ذكر نمي شود. 

بايد مجلس به علت اين مسئله بپردازد.
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