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رئیس قوه قضاییه:

در برخورد با مفسدان اقتصادی با قاطعیت عمل خواهد شد

رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت
حضرت امام حسن مجتبی (ع)
تسلیت باد

بورس یک هزار و  241واحد
رشد کرد

شاخص بورس دیروز (دوشنبه) با رشد یک هزار و  241پله ای به جایگاه  184هزار
و  159واحدی صعود کرد.
در معامالت دیروز  2میلیارد و  357میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش
هفت هزار و  946میلیارد ریال در  132هزار و  712نوبت دادوستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی -
ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد361 ،
واحد رشد کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و
کوچک در محاسبه شاخص کل ،یکسان در نظر گرفته می شود 349 ،واحد افزایش یافت.
شاخص قیمت (هم وزن) نیز  246واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی
قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است .شاخص آزاد شناور یک هزار و
 554واحد رشد کرد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان
می دهد .شاخص بازار اول (مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه ،سودآوری و درصد
سهام آزاد شناور)  872واحد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس نیز  2هزار و 674
واحد صعود کرد.
در معامالت دیروز نمادهای وبملت (بانک ملت) ،کگل(صنعتی و معدنی گل گهر)،
وبصادر (بانک صادرات) ،شتران (پاالیش نفت تهران) ،تاپیکو (سرمایه گذاری نفت و گاز
تامین) ،خساپا (سایپا) و دعبید (داروسازی دکتر عبیدی) بیشترین تاثیر مثبت را بر
شاخص داشتند ،در مقابل ،شبهرن (نفت بهران) و فارس(هلدینگ خلیج فارس) ،بیشترین
فشار منفی را وارد کرده و مانع رشد بیشتر شاخص شدند.
گروه بانک در معامالت دیروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه  717میلیون سهم
به ارزش یک هزار و  287میلیارد ریال دادوستد شد.
گروه شیمیایی به ارزش  536میلیارد ریال و فلزات اساسی به ارزش  503میلیارد
ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند .همچنین گروه خودرو با دادوستدی به
ارزش  472میلیارد ریال در رده چهارم معامالت دیروز قرار گرفت.
گروه فرآورده های نفتی نیز با معامالتی به ارزش  372میلیارد ریال ،رده پنجم را از
آن خود کرد.
شاخص فرابورس (آیفکس) در معامالت دیروز  26واحد رشد کرد و در جایگاه 2
هزار و  11واحدی قرار گرفت .در بازار فرابورس ،بیش از  694میلیون سهم و اوراق بهادار
به ارزش بیش از سه هزار و  580میلیارد ریال دادوستد شد .در معامالت دیروز نمادهای
زاگرس (پتروشیمی زاگرس) ،میدکو (هلدینگ معدنی خاورمیانه) ،ذوب (ذوب آهن) ،سمگا
(سرمایه گذاری میراث فرهنگی) ،دماوند (تولید نیروی برق دماوند) و ارفع (آهن و فوالد
ارفع) بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته و آن را باال بردند.

برگ برنده وزارت نفت
برای جذب سرمایه داخلی
در دوران تحریم

بعد از امضای برجام غولهای بزرگ نفتی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت به
ایران آمده و پای میز مذاکره نشستند ،اقدامی که بنا به هر دلیلی به نتیجه نرسید و اکنون
برخی کارشناسان معتقدند ممکن است بخش باالدستی صنعت نفت در جذب سرمایه در
دوران تحریم با مشکل مواجه شود ،اما راهکارهای بسیاری برای برونرفت از این وضعیت
وجود دارد.
نبود سرمایه در کشور همواره برای توسعه میادین نفتی یکی از مشکالت صنعت نفت
به شمار میرود؛ مشکلی که وزارت نفت در فضای بعد از برجام تا یک قدمی حل آن پیش
رفت .برخی کارشناسان بر این باورند که با اعمال تحریمهای مجدد علیه ایران تنها مشکل
بخش باالدست صنعت نفت سرمایهگذاری خارجی است .در این راستا ،سیدمهدی حسینی
 رئیس سابق کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی  -در گفتوگو با ایسنا ،راهکارهایداخلی جذب سرمایه در بخش باال دستی نفت را تشریح کرد.
حسینی با انتقاد از اینکه برخی اجازه جذب سرمایه خارجی در فضای پسابرجام را
ندادند ،اظهار کرد :اینکه اجازه ندادیم سرمایهگذاری صورت بگیرد ،اقدام نامطلوبی بود.
چرا طی چند سال گذشته جلوی سرمایهگذاری خارجی گرفته شد؟ مگر برای خروج
از رکود اقتصادی که ناشی از تحریم سالهای قبل بود ،راه دیگری به جز جذب سرمایه
خارجی ،جذب تکنولوژی ،ایجاد ثروت ،افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی که میتوانست
ثروت زیادی برای کشور داشته باشد ،نسخه دیگری وجود داشت؟ کسانی که اجازه ندادند
بعد از امضای برجام که شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری به ایران آمده بودند،
سرمایهگذاری کنند ،گناهکارند.
وی با اشاره به جذب سرمایه خارجی در کشورهای همسایه گفت :زمانی که صدام
سقوط کرد ،شرکتهای اروپایی و آمریکایی به عراق رفتند و عراق به آنها فرصت
سرمایهگذاری داد و درحال حاضر ظرفیت تولید نفت در عراق  4.8میلیون بشکه است.
اقدامی که آذربایجان بعد از فروپاشی شوروی سابق انجام داد .آذربایجانی که در زمینه
تامین غذا دچار مشکل شده بود ،درحال حاضر مدعی سرمایهگذاری در صنعت نفت
ایران میشود .عدهای که مانع سرمایهگذاری شدند باید پاسخگو باشند که چرا جلوی
سرمایهگذاری را گرفتند؟ رئیس سابق کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با بیان اینکه
در دوران تحریم طبیعی است که جذب سرمایهگذاری خارجی اتفاق نیفتد ،افزود :باید
شرکتهای ( E&Pاکتشاف و تولید) که توسط شرکت ملی نفت شناسایی شدهاند،
تواناییهای خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و مورد استفاده قرار دهند .در ابتدا باید
میادین ساده ،زودبازده با ریسک کم را برای سرمایهگذاری و توسعه انتخاب کنند و این
میادین را با تشکیل کنسرسیوم و به اشتراک گذاشتن توان فنی و مالی خود با یکدیگر
توسعه دهند .در کنار این اقدام دولت باید از طریق صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت
ملی نفت با ارائه قرارداد جذاب از آنها حمایت کند.
حسینی ادامه داد :این شرکتها بر این باورند که این قراردادها از ابتدا باخت است و
شرکتی هم که از ابتدا میداند بازنده است که کار نمیکند .باید دستگاههای نظارتی هم
به نفت کمک کنند و به شرکتهای  E&Pقراردادهای جذاب پیشنهاد شود که بتوانند از
عهده آن بربیایند .تجربه بسیاری از این شرکتها در بخش باالدستی کم است .زیرا اکثرا
شرکتهای خدماتی و حفاری بودند .بنابراین باید با هم کنسرسویم تشکیل دهند .زمانی
که درباره  IPCصحبت میکردیم ،این موضوع مطرح بود که شرکتهای داخلی باید کنار
شرکتهای خارجی قرار بگیرند که انتقال تکنولوژی صورت بگیرد .وی افزود :در آن زمان
گفته شد شرکتهای خارجی سرمایه دارند ،اما داخلیها سرمایه ندارند .پیشنهادی که در
آن زمان به اتاق بازرگانی ارائه کردم این بود که باید صندوق توسعه ملی بخش خصوصی
تاسیس شود تا همه شرکتهای خصوصی مورد تایید عضو آن شوند .درحال حاضر هم
میتوانیم صندوق توسعه ملی خصوصی برای دوران تحریم راهاندازی کنیم و افراد حقیقی
و حقوقی با ضمانت شرکت ملی نفت در صندوق مذکور سرمایهگذاری کنند و پول افراد
از محل درآمدهای آتی صندوق به همراه سود آنها پرداخت شود .در نتیجه شرکتهای
 E&Pبتوانند از این صندوق برداشت کنند و متناسب با سودی که از شرکت ملی
نفت گرفتند ،به افرادی که پول ریختند بازپرداخت کنند .رئیس سابق کمیته بازنگری در
قراردادهای نفتی با تاکید بر اینکه صادرات ایران صفر نخواهد شد ،گفت :باید برای تولید
ظرفیتسازی صورت بگیرد و اگر محدودیتی در تولید پیش آمد نباید برای شرکتهای
 E&Pباشد .باید اولویت صادرات را برای آنها باشد .تحریمها که همیشه ادامه نخواهد
یافت و هدف ما هم تولید ظرفیت است .در این فرایند E&Pها تجربه بیشتری پیدا
خواهند کرد و بعد از تحریمها راحتتر با شرکتهای خارجی کار خواهند کرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیچ رأفتی در برخورد دستگاه
قضایی با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت ،به همه کسانی که به فکر
سوء استفاده از التهابات اقتصادی هستند هشدار داد.
آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی ،ارتحال پیامبر
اکرم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام رئوف حضرت
علی بن موسی الرضا (ع) را پیشاپیش تسلیت گفت و تصریح کرد :محبت
اهل بیت (ع) از طرق سیر الی اهلل است و این محبت از الطاف الهیه و نعمات
بزرگی است که برای ما شیعیان وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اهل بیت (ع) مسیر وفود به حق
تعالی را به ما نشان داده اند ،آن بزرگواران را اقرب طرق الی اهلل توصیف
کرد و افزود :قرب الی الحق جز از مسیر محبت اهل بیت (ع) امکان پذیر
نیست البته ممکن است در ظاهر ،طرق دیگری نیز دیده شود اما در عالم

باطن صرفاً اهل بیت (ع) نزدیک ترین طریق الی الحق هستند و بلکه تنها
طریق الی الحق اند چرا که همه فیوضات الهی و معنوی از ناحیه آنان به
ما می رسد.
آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر اینکه محبت و اطاعت از اهل بیت
(ع) صرفاً به گفتار نیست بلکه نیازمند به حرکت واقعی در این اطاعت و
محبت است و طبیعتاً باید دارای نشانه هایی باشد ،اظهار کرد :محبت اهل
بیت(ع) همانند محبت حق تعالی به نشانه هایی نیاز دارد؛ چنانکه می
بینیم در مناجات حضرت موسی با حق متعال ،خداوند می فرماید :دروغ
می گوید کسی که مدعی است مرا دوست دارد ،ولی وقتی شب او را فرا می
گیرد ،مرا رها کرده و می خُ سبد .آیا اینگونه نیست که هر محبی خلوت با
محبوب خویش را دوست می دارد؟ َ
«کذ َب َم ْن َز َع َم أَن َّ ُه یحِ ُّبنِیَ ،فإِ َذا َج َّن ُه
َ
یس ُّ
اللَّ ُ
ب خَ لْ َو َة َحبِی ِبهِ؟» بنابراین یکی از نشانه
کل ُمحِ ٍّب یحِ ُّ
یل ن َا َم َعنِّی؛ أ ل َ َ

های محبت و طاعت ،توجه به محبوب و اقوال اوست و عمل و رفتارمان
باید بر میزان این اقوال باشد.
رئیس قوه قضاییه راهپیمایی اربعین را از نشانه های محبت به اهل
بیت (ع) دانست و خاطرنشان کرد :آنچه در راهپیمایی عظیم اربعین
متجلی می شود برای همه ما حیرت انگیز است .اینکه حسب گزارش ها
بیش از  ۲۰میلیون زائر با کمترین امکانات دولتی و صرفاً با بهره مندی
از خدماتی که مردم عادی با جان و دل ارائه می کنند ،در یک مکان
گرد هم بیایند ،خلوص و ایثار و هم نوایی عجیبی را به نمایش می
گذارد و عالوه بر اینکه تجلی یک معنویت عظیم است ،اقتدار شیعیان
و محبان اهل بیت را نیز نشان می دهد که باید همگی ما قدردان این
نعمت مهم الهی باشیم.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

اشکاالت مربوط
به مالیات بر ارزش
افزوده اصالح
میشود
صفحه 2

تولید روزانه
۱۰۰میلیون لیتر بنزین
در آستانه تحقق
صفحه 3

فرصت یکماهه دولت
به بانک مرکزی برای
تدوین ضوابط پرداخت
الکترونیک

آذری جهرمی:

ایران عضو شورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات شد

صفحه 8

جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد مطرح کرد؛

استفاده از تجهیزات داخلی در طرحهای سرمایهگذاری خارجی

معاون اول رئیسجمهور گفت :رعایت میزان
استفاده از تجهیزات ساخت داخل در طرح هایی که
با استفاده از تسهیالت مالی خارجی اجرا می شوند،
ضروری است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در
جلسه شورای اقتصاد با اشاره به گزارش ارائه شده در
خصوص عملکرد تسهیالت مالی خارجی از کشور چین،
بر لزوم استفاده از تجهیزات ساخت داخل در طرح هایی
که از طریق فاینانس اجرایی می شود ،تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی،

راه و شهرسازی ،نیرو ،جهاد کشاورزی ،نفت ،تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،رییس سازمان برنامه و بودجه ،معاون
علمی و فناوری رییس جمهور ،رییس اتاق بازرگانی
ایران و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز
حضور داشتند ،گزارشی درخصوص عملکرد شورای
اقتصاد ،تعداد جلسات برگزار شده و تعداد مصوبات
توسط نماینده دبیرخانه شورا ارائه شد .در ادامه این
جلسه همچنین گزارشی از عملکرد تسهیالت مالی
خارجی (فاینانس) کشور چین ارائه شد که براساس این
گزارش از ۴۶طرح مصوب با استفاده از تسهیالت مالی

خارجی ۲۸ ،طرح با مالکیت دولت و  ۱۸طرح با مالکیت
بخش خصوصی و غیر دولتی است .در ادامه این جلسه
درخواست های برخی دستگاه های اجرایی مطرح شد و
پس از ارائه توضیح در خصوص دالیل فنی و توجیهات
مالی و اقتصادی با برخی از این درخواست ها موافقت
صورت گرفت .اصالح مصوبه اجرای توسعه فاز  ۱میدان
گازی کیش ،احداث سد و نیروگاه چمشیر و طرح انتقال
نیروی برق گیالن با استفاده از تسهیالت مالی خارجی
از جمله درخواست های مطرح شده در این جلسه بود
که پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

در برخورد با مفسدان اقتصادی با قاطعیت عمل خواهد شد

ادامه از همین صفحه
آیت اهلل آملی الریجانی ،این حرکت
عظیم را از برکات انقالب اسالمی دانست
و تصریح کرد :گرچه زیارت اربعین از ابتدا
مورد تاکید و تحریض بوده است اما چنین
حرکت بزرگی از ناحیه شیعیان در شکل
فعلی آن ،بی تردید متأثر از آرمان های
بلند انقالب اسالمی و تالشی است که این
انقالب در جهت ترویج معارف اهل بیت (ع)
داشته است.
محبت مردم به اهل بیت (ع) با
تبلیغات پوچ دشمن از بین نمی رود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به امدادهای
ائمه اطهار (ع) به آرمانها و ارزشهای انقالب
اسالمی ،افزود :همه مشاهده کردند که در
همین ایام اخیر چگونه آمریکایی ها و اذناب
آنها خصوصاً جریان های وهابی و تکفیری
در بوقهای تبلیغاتی خود می دمیدند تا این
حرکت عظیم معنوی را مخدوش کنند و بر
این اساس سالها مردم را از جنایات داعش
می ترساندند و سپس بحث گران بودن ارز
و کاهش تمایل به حضور در راهپیمایی
اربعین را مطرح کردند اما همگان دیدیم
که محبت مردم به اهل بیت (ع) ،با این
قبیل هیاهوهای تبلیغاتی پوچ از بین نمی
رود و مردم در کنار شیعیان عراق ،حرکتی
را خلق کردند که نشان داد آرمانهای عاشورا
همچنان زنده است و این دقیقاً همان چیزی
است که آمریکا و اذنابش از آن هراس دارند.
آیت اهلل آملی الریجانی گفت :باید
شکرگزار این نعمات باشیم زیرا دلها در این
ایام به یکدیگر نزدیک می شود و همین امر،
اثرات منفی تبلیغات دشمن را خنثی می
کند .بر این اساس می توان حرکت اربعین را
یک لطف بی بدیل الهی برای همه شیعیان
و محبان اهل بیت (ع) دانست.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به گرامیداشت سالروز
تسخیر النه جاسوسی و روز ملی مبارزه
با استکبار جهانی ،اظهار کرد :راهپیمایی
این روز بسیار پرشکوه تر و بانشاط تر از
سالهای گذشته برگزار شد و مردم بار دیگر

با مشتهای گره کرده ،انزجار خود را از
استکبار جهانی و سرکرده آنها یعنی آمریکا
نشان دادند .آیت اهلل آملی الریجانی ،آمریکا
را طاغوت اصلی زمان دانست و ادامه داد :در
هر نقطه از جهان که جنایتی علیه مردم اعم
از انواع کودتاها و ناامنی ها رخ می دهد رد
پای آمریکا را می توان دید .این روند را چهل
سال است که درخصوص جمهوری اسالمی
مشاهده می کنیم و اگر آمریکا بخواهد بداند
که چرا مردم ما از حکام این کشور متنفر
هستند می تواند نیم نگاهی به فهرست
بلندباالی اقدامات گذشته حکام خود علیه
جمهوری اسالمی و مردم ایران بیاندازد.
چرامردمازآمریکامتنفرند؟
رئیس قوه قضاییه افزود :کودتای
ننگین  ۲۸مرداد  ،۱۳۳۲ایستادگی در
مقابل مردم درجریان نهضت ملی شدن
صنعت نفت و کمک به نظام شاهنشاهی
در سرکوب مردم تنها گوشه ای از اقدامات
آمریکا در سالهای پیش از انقالب علیه ملت
ایران است .آمریکا تا آخرین روزهای منتهی
به پیروزی انقالب اسالمی نیز تالش کرد
که حکومت پوشالی و پوسیده پهلوی را
که با ریختن خون هزاران نفر می خواست
باقی بماند ،سرپا نگه دارد .پس از انقالب نیز
شاهد انواع کودتاها ،تحریک اقوام ،تحمیل
جنگ هشت ساله و اعمال تحریم های بی
سابقه اقتصادی از ناحیه آمریکا بوده ایم.
حال چرا مردم ازآمریکا متنفر نباشند!؟
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به
راهپیمایی دیروز خاطرنشان کرد :امسال
به دلیل نحوه برخورد آمریکایی ها با مردم،
شاهد حضور معنادار ملت بصیر ایران
در سراسر کشور بودیم؛ از این جهت که
آمریکا بویژه در سالهای اخیر تالش کرده
که با اعمال فشارهای سنگین اقتصادی،
مردم را از نظام جمهوری اسالمی جدا
کند و اخیرا ً نیز با بکارگیری سخیف
ترین ترفندهای عملیات روانی مانند درج
روزشمار برای شروع تحریم ها ،ملت ایران
را علیه نظام تحریک کند .در حالیکه هرچه
توان تبلیغاتی در این زمینه داشته اند به

کار بسته اند اما بازهم شاهد حضور مردم
در راهپیمایی علیه استکبار جهانی و بویژه
ایاالت متحده آمریکا بودیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به استقامت
چهل ساله مردم در برابر دشمنی های
آمریکا تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران
و مردم بزرگ ما همانند برخی کشورها
نیستند که بعد از دوشیدن اموالشان به
آنها گفته شود اگر حمایت های ما نباشد
دو هفته هم دوام نمی آورید .مردم بصیر
ما از پیر و جوان در شهرهای بزرگ گرفته
تا روستاهای کوچک ،با بینشی عمیق پای
آرمانهای انقالب ایستاده اند و اجازه نداده اند
این خواب دشمن که انقالب اسالمی چهل
سالگی خود را نخواهد دید ،تعبیر شود.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه
جمهوری اسالمی امروز قدرتمندتر از
همیشه در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد،
به پیشرفت های صنعتی و علمی کشور در
عرصه های گوناگون اشاره کرد و افزود :ایران
اسالمی حرف اول را در منطقه می زند و
آمریکایی ها را با خفت روبرو کرده است.
در مقابل چنین عزتی شاهد رفتار حکام
سعودی با آن میزان ثروت یا به قول آمریکا
آن میزان شیردهی هستیم که مدام از سوی
آمریکا تحقیر می شوند .رئیس قوه قضاییه با
تاکید بر اینکه هیئت حاکمه آمریکا باید در
جهت اصالح فهم خود گام بردارد و رئیس
جمهور این کشور فریب دروغ گویی های
مشاورین خود را نخورد ،تصریح کرد :بر
اساس این محاسبات غلط تصور کرده اند
که اگر سه ماه به ایران فشار بیاورند نظام
جمهوری اسالمی ساقط می شود .حرکت
دیروز مردم نشان داد که آمریکا باید در این
خیال خام باقی بماند زیرا جمهوری اسالمی
آب دیده است و مردم ایران نیز در طول
تاریخ پرافتخار خود در مقابل قوی ترین
دشمنان ایستاده اند.
ضمن حمایت از سرمایه گذاری
سالم ،با انباشت ثروت بادآورده
مقابلهمیکنیم
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش

پایانی سخنان خود با اشاره به تالش های
دشمن برای ایجاد تالطم در بازار و اقتصاد
کشور با هدف ایجاد شکاف میان مردم و
نظام طی ماه های اخیر ،گفت :در کنار
این دشمنی ها عده ای در داخل به دنبال
سودجویی و کسب ثروت های بادآورده
بودند .ما نیز به این افراد هشدار دادیم که
برخوردهایمان جدی و قاطع خواهد بود.
مجددا ً اعالم می کنم که دستگاه قضایی
ضمن حمایت کامل از سرمایه گذاری سالم
و برخورد با افراد یا نهادهایی که به نحوی
بخواهند در مقابل این قبیل سرمایه گذاری
ها موانعی ایجاد کنند ،به شدت با کسانی که
تالش دارند از رخنه های امنیتی و اقتصادی
برای تحصیل مال و انباشت ثروت بادآورده
استفاده کنند مقابله خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات
اخیر دستگاه قضایی و صدور برخی آرا در
این زمینه ،یادآور شد :هیچ رأفتی در برخورد
با مفسدان اقتصادی نخواهد شد .البته
روشن است که هیچکس به لحاظ عاطفی از
اینکه یک شهروند جمهوری اسالمی گرفتار
عواقب اقدامات سوء خود شود ،خرسند
نمی شود اما دنیاپرستی برخی افراد باعث
می شود که با ترجیح منافع خود بر منافع
مردم و به قیمت گرفتاری و عسر و حرج
یک ملت به چنین سرنوشتی دچار شوند.
آیت اهلل آملی الریجانی با توصیه به افرادی
که در اندیشه سودجویی و بهره مندی از
برخی التهابات هستند ،تاکید کرد :بهتر
است تا راه بازگشتی وجود دارد این افراد
از تخلفات و جرایم خود دست بردارند زیرا
قطعاً دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان
نظام با قاطعیت در مقابل مفاسد اقتصادی
ایستاده و اجازه نمی دهد که برخی با تالش
برای کسب ثروت های بادآورده منافع
عموم مردم را به خطر بیندازند .بر اساس
این گزارش ،ادامه بحث و بررسی پیرامون
«دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای
حقوق عامه» در دستور کار مسئوالن عالی
قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به
تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

صفحه 7

خبر

اصالحیه قیمت پایه
عرضه نفت خام در بورس

طبق برنامهریزیها ،قرار بود دور دوم
عرضه نفت خام در بورس در تاریخ ۲۰
آبانماه با قیمت پایه حدود  ۷۶دالر و ۲۹
سنت عرضه شود که شرکت ملی نفت ایران
در جدیدترین اطالعیه خود از اصالحیه این
نرخ خبر داد.
عرضه نفت در بورس از ششم آبانماه
برای اولین بار انجام شد و طی آن حدود یک
میلیون بشکه با قیمت پایه  ۷۹دالر عرضه
شد .قرار است عرضه دوم در روز  ۲۰آبانماه
(یکشنبه هفته آینده) به میزان  ۷۲۰هزار
بشکه صورت بگیرد که پیش از این اعالم
شده بود قیمت پایه برای عرضه دوم نسبت
به عرضه اول که حدود  ۷۹دالر بود ،کاهش
دارد و علت آن به کاهش قیمت نفت در بازار
جهانی در روزهای اخیر برمیگردد که شرکت
ملی نفت نرخ را پایینتر اعالم کرده است.
قرار بود قیمت در دور دوم عرضه حدود
 ۷۶دالر و  ۲۹سنت باشد که امروز شرکت
ملی نفت ایران طی اطالعیهای اعالم کرد که
۷۰۰هزار بشکه نفت خام در مرحله جدید
عرضه با قیمت  ۷۱.۵۹دالر به ازای هر بشکه
عرضه خواهد شد .در این نوبت عرضه نیز
همانند نوبت قبل حجم خرید حداقل تعداد
 ۳۵هزار بشکه تعیین شده است.
با سرمایه گذاری  130میلیون دالری ؛

قرارداد تولید برق از زباله های
تهران امضا شد

قرارداد تولید برق از محل دفن زباله های
تهران دیروز (دوشنبه) با سرمایه گذاری 130
میلیون دالر بین شهرداری پایتخت و شرکتی
کره ای امضا شد.
براساس اعالم شهرداری تهران پس از
 2.5سال مذاکره و پیگیری شرکت گنجینه
آتیه کیش از شرکت های تابعه صندوق
ذخیره کارکنان شهرداری تهران ،قرارداد
تولید برق از گاز متان در سایت دفن زباله
«آرادکوه» با همکاری شرکت کره ای KRC
در مراسمی رسمی به امضا رسید.
برپایه این گزارش با بهره برداری از
این پروژه اقتصادی -زیست محیطی ،ساالنه
حدود  12میلیارد تومان به مدت  20سال از
بابت فروش برق و نیز  90میلیارد تومان بابت
حذف انتشار گاز متان و دی اکسید کربن به
جو (کربن کردیت -به مدت  10سال) عاید
شهرداری تهران خواهد شد.
سایت دفن زباله آرادکوه در جنوب
پایتخت قرار دارد.
براساس آمارها روزانه به طور میانگین
بین هشت تا  9هزار تن پسماند عادی و زباله
خانگی در پایتخت تولید و جمع آوری می
شود.

