اخبار

کریمی:

صادرات نفت سعودیها  ۱.۵میلیون
بشکه در روز کاهش یافت

محققان ب��ا ردیاب��ی دادههای کش��تیرانی
میگویند پس از حمله پهبادی به تاسیس��ات
نفتی آرامکو ،صادرات نفت عربستان سعودی
ب��ه طور میانگین  ۱.۵میلیون بش��که در روز
کاهش یافته اس��ت.به گزارش مهر به نقل از
رویترز ،محققان با ردیابی دادههای کشتیرانی
میگویند پس از حمله  ۱۴سپتامبر به تاسیسات
نفتی آرامکو ،صادرات نفت عربستان سعودی
ب��ه طور میانگین  ۱.۵میلیون بش��که در روز
کاهش یافته اس��ت.با این که انتظار میرود
آمریکا ،برزیل و کش��ورهای دیگر ،صادرات
نفت خود به بازارهای جهانی را افزایش دهند،
افت شدید صادرات عربستان میتواند باعث
تس��ریع روند کاهش عرضه نفت خام در بازار
ش��ود.بازوی تجاری آرامکو ،در این مدت در
ح��ال خرید نفت از تولیدکنندگان همس��ایه،
شامل کویت و امارات متحده عربی و سایرین
بوده است تا به تعهدت خود در قبال خریداران
عمل کند .اساندپیگلوبال پالتز گزارش داد
که عربس��تان از هند و امارات سوخت دیزل
خریداری کرده اس��ت و همچنی��ن به دنبال
خرید سوخت جت و نفتا میباشد .هم کپلر و
کلیپردیتا گزارش کردند که صادرات عربستان
به شدت سقوط کرده است.
رشد سود اوراق قرضه آمریکا با
رویارویی ترامپ با استیضاح

صبح روز چهارش��نبه ،به دنبال آغاز رس��می
تحقیقات برای استیضاح ترامپ ،قیمت اوراق
قرضه آمریکا افت کرد و س��ود آنها باال رفت.
به گزارش مهر به نقل از سیانبیسی ،صبح
روز چهارشنبه ،به دنبال آغاز رسمی تحقیقات
برای اس��تیضاح ترامپ ،قیم��ت اوراق قرضه
آمریکا افت کرد و س��ود آنها باال رفت .سود
اوراق  ۱۰س��اله آمریکا که عکس قیمت این
اوراق نوس��ان میکند ،امروز تا ساعت ۱۱:۴۹
ب��ه وقت ته��ران ،به  ۱.۶۴۹درص��د افزایش
یافت.دموکراته��ای مجل��س نماین��دگان
آمریکا ،رییسجمهور را متهم کردهاند که برای
کن��ار زدن رقیب انتخاباتی خود ،جو بایدن ،از
رییسجمهور اوکراین کمک خواسته است.
روسای فولکسواگن در آلمان متهم
به کالهبرداری شدند

دادس��تانی آلمان مدیرعام��ل فولکسواگن،
هرب��رت دیس ،رییس ش��رکت ،هانس دیتر
پوش و مدیرعامل سابق مارتین وینترکورن،
را به دس��تکاری بازارها به علت کالهبرداری
آالیندگ��ی فولک��س واگ��ن ،مته��م کرد.به
گزارش مهر به نقل از راش��اتودی ،دادستانی
آلمان مدیرعامل فولکسواگن ،هربرت دیس،
رییس شرکت ،هانس دیتر پوش و مدیرعامل
س��ابق مارتین وینترکورن را به دس��تکاری
بازاره��ا ب��ه عل��ت کالهب��رداری آالیندگی
فولکس واگن ،متهم کرد .این سه نفر متهم
هستند که اطالعاتی را از سهامداران شرکت،
در مورد ریس��کهای مالی این کالهبرداری
مخفی نگاه داشتهاند .کالهبرداری آالیندگی
دیزل فولکس واگن در سال  ۲۰۱۵فاش شد.
دادستانی میگوید در نتیجه اقدامات این سه
نفر ،قیمت س��هام این خودروس��از به شکلی
نادرست تحت تاثیر قرار گرفته است.
 ۹۱درصد اعتبارات عمرانی در  ۴ماهه
سال پرداخت شد

معاون��ت نظارت مال��ی و خزان��ه داری کل
کشور ،از پرداخت  ۹۱درصد اعتبارات عمرانی
دولت در چهار ماهه نخس��ت امسال خبر داد.
به گ��زارش وزارت امور اقتص��ادی و دارایی،
معاون��ت نظارت مال��ی و خزان��ه داری کل
کشور در گزارش تش��ریح اهم دستاوردهای
یک س��اله وزارت امور اقتص��ادی و دارایی از
ش��هریور  ۱۳۹۷تا م��رداد  ۱۳۹۸اعالم کرده
اس��ت که  ۴۱۸هزار فقره ام��وال غیرمنقول
دولتی (زمین و ملک) در راستای اجرای پروژه
مدیریت دارایی های دولت از س��ال  ۱۳۹۴تا
کنون ثبت ش��ده اس��ت که  ۶۷هزار و ۴۵۰
فقره آن طی یک س��ال اخیر صورت گرفته
اس��ت.این گزارش ،کاهش دو ه��زار و ۵۸۹
دس��تگاه خودروی دولتی در راس��تای اجرای
پ��روژه مدیریت دارایی ه��ای دولت را یکی
دیگر از دس��تآوردهای یک ساله وزارت امور
اقتصادی و دارایی عنوان کرده اس��ت.در این
گزارش با اش��اره به انتشار معادل  ۱۹۳هزار و
 ۲۷۳میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی در سال
 ۱۳۹۷از انتشار  ۳۱۰هزار میلیارد ریال اسناد
خزانه اسالمی توسط معاونت نظارت مالی و
خزانه داری کل کشور با هدف تسویه بدهی
دولت به پیمانکاران طرف قرارداد دستگاههای
اجرایی در سال  ۱۳۹۸خبر می دهد.محتوای
ارایه ش��ده از س��وی معاونت نظارت مالی و
خزانه داری کل کش��ور ،رقم تسویه بدهیها
و مطالبات دولت در پایان مرداد سال  ۱۳۹۷را
معادل  ۵۰هزار میلیارد ریال عنوان میکند که
در راستای بهبود و رونق اقتصادی ،با رشدی
هفت برابری ،در س��ال جاری به  ۳۵۴هزار و
 ۴۳۸میلیارد ریال افزایش یافته است.

عض��و ناظر مجل��س در هیئ��ت واگذاری
بنگاههای دولتی با بیان اینکه ۳ ،مانع برای
واگذاری هپک��و به بخش خصوصی وجود
داشت ،گفت :بازگشت هپکو به دولت جهت
تعین تکلیف مالی و حقوقی در دس��تور کار

ق��رار گرفت .علی اکبر کریمی در گفتگو با
تسنیم با اش��اره به سه مانع برای واگذاری
ش��رکت هپکو به بخ��ش خصوصی تأکید
کرد :تمهیدات الزم برای بازگش��ت هپکو
بهص��ورت موقت به دول��ت در حال انجام
است.عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در
هیئت واگذاری بنگاههای دولتی به بخش
خصوصی ،موانع مال��ی و حقوقی ،مباحث
مربوط به ب��ورس اوراق بهادار و یک حکم

هپکو به دولت بازگشت

قضای��ی را که بر منع فروش وکالتی هپکو
تأکید کرده اس��ت ،از موانع واگذاری هپکو
به بخش خصوصی دانست.به گفته کریمی
با توجه به اینکه سازمان خصوصیسازی از
س��هامدار فعلی هپکو وکالت در اختیار دارد
میتواند س��هام را به خریدار جدید منتقل
کن��د ،اما با توجه به من��ع قانونی صادره از
س��وی دس��تگاه قضا این موضوع با مانع
روبهرو شده است.وی تأکید کرد :یکسری
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مشکالت مالی و حقوقی نیز در شرکت حق
وجود دارد که رغبت بخش خصوصی برای
ورود به این مجموعه را کاهش داده است.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت:
اوایل ش��هریورماه درخصوص مش��کالت
هپک��و مکاتبه با رئیسجمهور داش��تهام تا
قرارداد سهامدار فعلی این شرکت لغو شود
و سهام بهصورت موقت به دولت بازگردد تا
بعد از س��اماندهی شرکت با طی تشریفات

قانونی مراحل واگذاری به بخش خصوصی
در دستور کار قرار گیرد.وی با اشاره به جلسه
با وزیر اقتصاد و هیئت واگذاری بنگاههای
دولت��ی گف��ت :در جلس��ه روز دوش��نبه با
دژپس��ند این جمعبندی صورت گرفت که
ش��رکت به دولت بازگردد که این موضوع
بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل 44
با موافقت هیئت واگذاری بنگاههای دولتی
همراه شد.

رئیس قوه قضائیه:

رشوههایی اخذ شده که بهتآور است

گروه اقتصادی :رئیس قوه قضائیه گفت :در
مبارزه با فس��اد هیچ خط قرمزی نداریم ،در
خ��ود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه
شدیم رشوههایی اخذ شده است که بهتآور
اس��ت.به گ��زارش مه��ر ،حجتاالس�لام
س��ید ابراهیم رئیس��ی عصر
والمس��لمین ّ
سهشنبه (روز گذشته) در نشست نوبت دوم
هفتمین اجالس��یه خبرگان رهبری در دور
پنجم ،در پاسخ به سوالی درباره ریشههای
ایجاد فس��اد ،یکی از این ریش��هها را نبود
ش��فافیت دانس��ت و گفت :دف��اع حزبی و
قبیلهگ��ی از دوس��تان و همفکران ،از دیگر
عوام��ل ایجاد فس��اد اس��ت .وقت��ی دوره
مدیریت��ی یک عده تمام میش��ود ،مدیران
بع��دی میآیند و همه چیز را گردن مدیران
قبلی میاندازند .در حالی که اگر روابط ،سالم
باشد ،نباید ش��اهد چنین رفتارهایی باشیم.
رئی��س قو ه قضائیه بودجهبن��دی معیوب را
یکی دیگر از زمینههای ایجاد فساد دانست
و در ادامه به نظام یارانههای پنهان اش��اره
ک��رد و گفت :مس��ئله یارانههای پنهان اگر
اصالح نش��ود ،فاصله فقی��ر و غنی روز به
روز بیشتر میش��ود.وی همچنین غفلت از
جری��ان انقالب و انقالبی عم��ل نکردن را
از دیگ��ر عوامل و زمینههای ایجاد فس��اد
دانس��ت و ن��گاه به دس��ت خارجیها برای
حل مشکالت کشور را مورد انتقاد قرار داد
و گف��ت :اگر نظام یاران�� ه و مالیات اصالح
شود ،اگر نگوییم همه مشکالت ،ا ّما بخش
قابل توجه��ی از نگرانیهای بودجهای حل
میش��ود؛ فقط کافی است با نگاه انقالبی و
با قدرت وارد شد.رئیسی ادامه داد :در حالی

که رئیس جمهور ما در آمریکا حضور دارد،
سه کش��ور اروپایی علیه ایران بیانیه صادر
میکنند؛ یعنی در حالی که رئیسجمهور ما
دارد به «مکرون» دس��ت میدهد ،فرانسه
بههمراه دو کشور دیگر علیه ما بیانیه صادر
میکنن��د .اروپاییها با بیانی��ه خود ،حرمت
رییس جمه��ور و ملّت ایران را شکس��تند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه هیچ کدام
از مش��کالت کشور ،حل ناش��دنی نیست،
تاکید ک��رد :هرچه جلوتر میرویم ،بیش��تر
معتقد میش��ویم که مش��کالت ،قابل حل
اس��ت.وی مبارزه قاطع با فس��اد را دستور

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با کلیات تشکیل
وزارت «تج��ارت و خدم��ات بازرگانی» موافقت کردند.
به گزارش مهر ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
جلسه علنی امروز مجلس با  ۱۳۲رأی موافق ۷۸ ،رأی
مخال��ف و  ۸رأی ممتنع از مجموع  ۲۲۲نماینده حاضر
در جلسه با کلیات تش��کیل «وزارت تجارت و خدمات
ی است،موافقتنمایندگان
بازرگانی»موافقتکردند.گفتن 
مجلس با تش��کیل وزارت بازرگان��ی در حالی صورت
گرفت که دولتیها البی گستردهای برای تصویب این
طرح با نمایندگان ،انجام دادند.در جریان بررس��ی طرح
تشکیل«وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس،
نمایندگان موافق و مخالف این طرح ،دیدگاههای خود
را بیان کرند.حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی
در مخالف��ت با طرح تش��کیل وزارت تجارت و خدمات
بازرگانی ،گفت :در این شرایط اقتصادی عقال و منطقا به

رئیسکل بان��ک مرکزی گفت :با روس��یه
با روب��ل و با ترکی��ه با لیر در ح��ال مبادله
هستیم و این روند بهتدریج دالر را از چرخه
مبادالت حذف میکند .به گزارش تس��نیم،
عبدالناصر همت��ی رئیس کل بانک مرکزی
در حاش��یه جلس��ه امروز هیئت دولت و در
جمع خبرن��گاران درباره مب��ادالت بانکی و
تجاری با ترکیه و روسیه از طریق پول ملی،
اظهار داش��ت :اکنون با این کشورها با دالر
تعامل تجاری نمیکنیم.وی افزود :اگر برخی
مواقع نی��ز از یورو نام میبریم ،در واقع یورو
را بهعنوان مبنای تبدیل در نظر گرفتهایم تا
اگر پول ملی دو کشور افتوخیز داشته باشد،
طرف مقابل ضرر نکند .ما با روسیه با روبل
و با ترکیه با لیر در حال مبادله هستیم و این

مجلس تشکیل «وزارت بازرگانی» را تصویب کرد
صالح نیست این وزارتخانه تشکیل شود چرا که هزینه
بس��یار زیادی را برای دولت خواهد داش��ت.وی افزود:
تنظیم بازار و مدیریت واردات محصوالت کشاورزی با
تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت به مشکل برمی
خورد و مساله حائز اهمیت آن است که با جابه جا شدن
یک تابلو و تفکیک یک وزارتخانه مشکالت حل نمی
شود.در ادامه جلسه ،سیدتقی کبیری عضو هیئت رئیسه
کمیسیون اقتصادی در مخالفت با این طرح گفت :دلیلی
که برای تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت مطرح
می شود این است که علت مشکالت اقتصادی آن است
که وظایف این وزارتخانه بس��یار زیاد اس��ت اما ضعف
مدیریت��ی و تخصی��ص ارز  ۴۲۰۰تومانی باعث ایجاد
مشکالت اقتصادی ش��ده و ربطی به تفکیک و ادغام
وزارتخانه ندارد.وی ادامه داد :با تشکیل وزارت بازرگانی
هزینه ها مضاعف می شود و طی محاسباتی که انجام

شده تفکیک این وزارتخانه دو هزار میلیارد تومان هزینه
و بار مالی دارد که با اسناد باالدستی مغایر است.

مخالف�ت کمیس�یون کش�اورزی با تش�کیل وزارت

بازرگانی

علی ابراهیمی س��خنگوی کمیسیون کش��اورزی هم
درباره مخالفت این کمیس��یون با طرح تشکیل وزارت
تجارت و خدم��ات بازرگانی گفت :یک از دالیل اصلی
مخالفت اعضای کمیس��یون کشاورزی با این طرح آن
است که محصوالت کشاورزی ماهیت متفاوتی نسبت
به محصوالت صنعت��ی دارد و تمرکز یک وزارتخانه از
این جهت ضرورت داردوی افزود :سابقه تمرکز اختیارات
بخ��ش کش��اورزی در وزارت جهاد کش��اورزی باعث
خودکفایی در تولید محصوالت کش��اورزی شده است
و تفکیک آن نه تنها کمکی به حل مش��کالت موجود
نمی کند بلکه باعث از بین رفتن دستاوردهای به وجود

همتی :با روسیه و ترکیه بدون دالر مبادله میکنیم

روند بهتدریج دالر را از چرخه مبادالت حذف
میکند ،بس��یاری از کش��ورها اکنون تمایل
دارند تا با پول ملی خود مبادله تجاری کنند
تا آمریکا بر روند مبادالتشان نظارت نداشته
باشد .اکنون همه مبادالت مالی ما با روسیه
از طریق پول ملی اس��ت ،ح��دود  30تا 40
درصد مبادالت با ترکیه نیز با پول ملی انجام
میش��ود و بقیه آن نیز با یورو در حال انجام
اس��ت.رئیس کل بانک مرک��زی همچنین
درخص��وص تحریم بانک مرکزی توس��ط
آمری��کا ،تصریح کرد :بانک مرکزی را تحت
عنوان یک سرفصل دیگر تحریم کردهاند که
البته این اقدامات از نظر ما تبلیغاتی اس��ت.
واقعیت این اس��ت که مشکالت جدی برای
م��ا از نظر روابط بانکی ایج��اد کرده ولی ما

تولید انواع خودرو در مرداد امس��ال نس��بت به مرداد
س��ال قبل نزدیک به  50درصد کاه��ش یافت .این
در حالی اس��ت که وزیر صنعت باره��ا وعده افزایش
تولید خودرو را داده بود .به گزارش فارس ،تولید انواع
خودرو در کشور طی مرداد امسال به  47هزار و 317
دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 47.1درصد کاهش داشته اس��ت .طی مرداد امسال
تولید س��واری در کش��ور به  43هزار و  758دستگاه
رس��ید که افت  47.7درصدی را در مقایس��ه با مرداد
 97تجربه کرده است.در مرداد ماه ،تولید محصوالت

کار اصلی قوه قضائیه برش��مرد و گفت :در
مبارزه با فساد ،هیچ خط قرمزی نداریم ،در
خ��ود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه
شدیم رش��وههایی اخذ شده است که بهت
آور است؛ از آپارتمانهای  ۶۰۰متری گرفته
تا ویالهای چهار هزار متری در ش��مال که
در ن��وع خود کم نظیر اس��ت .البته متهمان
بازداش��ت و اموال نامشروع آنها ضبط شده
است.رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی
درباره مش��کالت نظام وکال��ت گفت :این
نظام ،ریش��ه در فقه و قانون م��ا دارد و در
کش��ف حقیقت به قاضی کمک میکند ،اما

نیاز به ساماندهی دارد.رئیسی ،شفاف شدن
و واقعی ش��دن تعرفهه��ای وکالت را امری
ضروری دانس��ت و افزود :مردم باید بدانند
چقدر باید به یک وکیل بپردازند.ایجاد بستر
برای گزارشگری فساد ،یکی از برنامههایی
بود که رئیس دس��تگاه قضا ،آن را ضروری
دانست و گفت :هرکاری که به مردم واگذار
شده ،درست انجام ش��ده است.وی با بیان
اینکه گزارش��گر فس��اد باید تش��ویق شود،
تصریح کرد :اگر کارمندی ،رئیس خود را امر
به معروف و نهی از منکر کرد ،نباید مواخذه
شود ،بلکه مستحق تش��ویق است.رئیسی،

راههای دیگری را برای اجرای کارهای خود
یافتهایم .ما دنبال دورزدن تحریم نیستیم و
اکنون در حال انج��ام تجارت بدون تحریم
هستیم.همتی گفت :روز گذشته کویت بودم
که در آنجا با بس��یاری از رؤسای بانکهای
مرکزی کش��ورهای منطقه مذاکره کردیم.
بهنظرم تحریم مجدد بانک مرکزی با هدف
ایجاد یک جو روانی اس��ت و اتفاق جدیدی
نمیافت��د و ما در حال انج��ام کارهای خود
هس��تیم ،در آین��ده روابط تج��اری و مالی
و بانک��ی را با اس��تفاده از روشهایی جدا از
روشهایی ک��ه مدنظر آمریکاس��ت برقرار
میکنیم .مشکلی تاکنون برای ما رخ نداده و
اگر چهار بار دیگر نیز ما را تحریم کنند تأثیر
جدیدی نخواهد داشت.وی افزود :بار اول که

تولید خودرو نصف شد

ایران خودرو با کاهش  58.7درصدی نسبت به مرداد
 97روب��رو ش��د و به ع��دد  17هزار و  240دس��تگاه
رس��ید .تولید س��واری توس��ط ایران خودرو در مرداد
امس��ال به  17هزار و  240دس��تگاه رس��ید و به این
ترتیب در مرداد ماه تولی��د هیچ محصول دیگری به
جز س��واری در این گروه خودروسازی صورت نگرفته
است.در مورد گروه خودروسازی سایپا نیز باید به افت
 23.4درص��دی تولید انواع خودرو طی مرداد امس��ال
در مقایس��ه با مرداد  97اشاره کنیم .مرداد امسال 27
هزار و  211دستگاه انواع خودرو توسط گروه سایپا به

آمده خواهد شد.سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس
تصری��ح کرد :چ��را ما به دنبال تجربه ای هس��تیم که
گزارش موفقی از آن حاصل نشده است و بر چه اساس
به گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس در مخالفت با
این تش��کیل این وزارتخانه توجه نمی کنیم؟ابراهیمی
بی��ان کرد :ایج��اد وزارت بازرگانی یک گام رو به عقب
اس��ت و احیای این وزارتخانه به معنای احیای فساد و
رانت خواهد بود.همچنین محمدحسین فرهنگی درباره
دالیل مخالفت کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت
بر سیاست های اصل  ۴۴قانون اساسی نیز گفت :یک
از دالیل اصلی مخالف این کمیس��یون با تشکیل این
وزارتخان��ه مغایرت آن با سیاس��ت ه��ای کلی اقتصاد
مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه است و همچنین
ایجاد تش��کیالت جدید هزینه های��ی را در پی خواهد
داشت.

تحریم کردند م��ا پیشبینیهایی کردیم تا
خارج از مقرراتی که آنها در نظر گرفته بودند
بتوانیم کارهای خود را پیش ببریم.رئیس کل
بانک مرکزی همچنین درباره انتش��ار اوراق
جدید در عملیات بازار ب��از گفت :این اوراق
را باید مردم خریداری کنند .خزانهداری این
اوراق را برای کس��ری بودجه خ��ود در بازار
میفروشد .عملیات بازار باز یک ابزار سیاست
پولی بوده و قرار نیس��ت با عملیات بازار باز
هرچه دولت اوراق میفروش��د ما خریداری
کنی��م .ما با دخالت خود در بازار اوراق ،اجازه
نمیدهی��م که نرخ آن افزای��ش یابد.همتی
اضافه کرد :ما در ح��د اصالح و کنترل نرخ
بهره دخالت میکنیم و بقیه را مردم خریداری
خواهند کرد .در سالهای بعد که وضع دولت

تولید رسید که شامل  24هزار و  175دستگاه سواری
و  3036دس��تگاه وانت بوده اس��ت .تولید سواری در
س��ایپا طی مرداد امسال افت  26.1درصدی را تجربه
کرده اس��ت .در مورد وضعیت تولی��د انواع خودرو در
کش��ور طی  5ماهه ابتدای امس��ال نی��ز باید به افت
 39.8درصدی در مقایس��ه با  5ماهه اول  97اش��اره
کنیم .از ابتدای س��ال تا پایان مرداد امسال  314هزار
و  278دس��تگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید
که س��هم سواری از این رقم معادل  290هزار و 803
دس��تگاه بوده است .تولید س��واری در  5ماهه ابتدای

توسعه نظام جامع فناوری اطالعات و ایجاد
س��امانههایی را که مانع انجام فس��اد شود،
یک��ی دیگر از اقدامات دس��تگاه قضا خواند
و در ادام��ه گفت :حمای��ت از تولیدکنندهها
یکی دیگر از برنامههای ضروری است و ما
در سازمان بازرسی ،دفتری را برای حمایت
از تولیدکنندهها و رس��یدگی به مش��کالت
آنها ایجاد کردهایم.رئیس دس��تگاه قضا با
اش��اره به دغدغه خبرگان رهبری نسبت به
وضعیت حجاب در جامعه گفت :در جلس��ه
ش��ورایعالی انقالب فرهنگ��ی هم این را
گفت��م که اگر دس��تگاههای دولتی تصمیم
بگیرند که وضعیت حجاب ،س��امان گیرد،
حتم ًا ش��اهد تغییرات محسوس��ی خواهیم
ب��ود ،چ��را که در بح��ث رعای��ت عفاف و
حجاب مراکز دولتی باید پیش��قدم باش��ند،
بنابرای��ن نیازی هم به بگیر و ببند نیس��ت.
وی ،ایجاد مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی
در تهران و شهرستانها را یکی از اقدامات
دوره جدید ق ّوه قضائیه دانست.رئیس��ی ،به
ایجاد ستاد رس��یدگی به تخلفات انتخاباتی
با همکاری ش��ورای نگهبان اش��اره کرد و
گفت :اج��ازه نمیدهیم ع��دهای در فصل
انتخابات ،تخلّفاتی را مرتکب ش��وند و بعد
هم انتخابات برگزار ش��ود و کسی رسیدگی
نکند.رئیس قوه قضائیه در جمعبندی بحث
خود گفت :هم��ه نهادهای ّ
مطلع میگویند
فضایی که در کش��ور در حال ش��کلگیری
است ،فضایی است که افراد فاسد ،احساس
امنیت نمیکنند ،و ما همین را میخواهیم.
این فضا باید تش��دید ش��ود تا افراد فاس��د
نتوانند در دستگاهها ،النه کنند.

بهتر ش��ود ،اوراق را پس میگیرد .این یک
روش عادی در دنیاست که خزانهداری اوراق
را منتشر میکند و بانکهای مرکزی نیز از
طریق عملیات ب��ازار باز ،نرخ بهره را کنترل
میکنند تا اهداف تورمی بانک مرکزی لطمه
نبین��د.وی در ادامه درباره ادعای اینکه ثبات
ن��رخ دالر در هفتهه��ای اخی��ر آرامش قبل
طوفان اس��ت ،اظهار داشت :کنترل کامل بر
بازار ارز برقرار است .روند صادرات غیرنفتی
ادامه دارد و عرضه مداوم ارز در نیما در حال
انجام است .ادعای آرامش قبل از طوفان که
مطرح شده فقط باعث خالی کردن دل مردم
میش��ود .اکنون روند خوبی حاکم شده و در
آینده بهتر نیز میش��ود و هدف ما تأمین ارز
مورد نیاز کاالهای ضروری است.

امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 40.8
درص��دی همراه بوده اس��ت .درم��ورد وضعیت تولید
گ��روه صنعتی ایران خودرو طی  5ماهه ابتدا امس��ال
نیز باید ب��ه افت  39.7درصدی تولی��د انواع خودرو
در این گروه خودروسازی اش��اره کنیم .در این مدت
 136هزار و  998دس��تگاه انواع خودرو توس��ط ا ین
گروه خودروس��ازی به تولید رس��ید که سهم سواری
معادل  135هزار و  677دستگاه بوده و تولید سواری
در ای��ران خودرو طی  5ماهه اول امس��ال افت 39.1
درصدی را تجربه کرده است.
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اخبار
قیمت نفت کاهش یافت

قیم��ت نف��ت در بازارهای جهان��ی به علت
نگرانی در مورد کاهش تقاضا برای س��وخت
 98س��نت کاهش یافت و بش��کهای 62.12
دالر فروخته ش��د .به گزارش فارس به نقل
از رویت��رز ،پ��س از اینکه دونال��د ترامپ آب
پاک��ی را بر خوشبینیه��ا در مورد مذاکرات
تجاری چی��ن و آمریکا ریخ��ت ،و بار دیگر
نگرانیها در مورد رشد اقتصادی جهان شدت
گرفت ،قیمت نفت برای دومین روز به علت
نگرانیها در مورد کاهش تقاضا برای سوخت،
کاهش یافت.هر بشکه نفت برنت با  98سنت
کاه��ش  62.12دالر فروخته ش��د .نفت خام
آمریکا با  81س��نت کاه��ش  56.48دالر در
هر بش��که معامله ش��د.هر دو شاخص نفتی
به کمترین می��زان از زمان حمالت پهپادی
به تاسیس��ات نفتی عربستان در  14سپتامبر،
رس��یدهاند.جفری هالری ،تحلیلگر ارشد بازار
گفت« :آنچه واقعا حمایت از نفت را برداشت،
اظه��ارات ترام��پ در مورد تجارت در ش��ب
گذشته بود...وی هنوز وضعیت تهاجمی خود
را حفظ کرده است».
رونمایی از یک محصول
جدید پتروشیمی

در حاش��یه برگزاری س��یزدهمین نمایشگاه
ایران پالس��ت ،یک ش��رکت پتروشیمی ،از
محصول پتروش��یمی گرید جدید HDEP
رونمایی کرد .به گزارش فارس ،در حاش��یه
برگزاری سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست
در تهران ،ش��رکت پتروش��یمی آریاساسول
محص��ول جدی��د پتروش��یمی گری��د جدید
 HDEPخ��ود را معرفی کرد.امیرحس��ین
بحرینی مدیرعامل این مجتمع پتروشیمیایی
در نشس��ت خب��ری گف��ت :ش��رکت پلیمر
آریاساس��ول تنها ش��رکت داخلی اس��ت که
گریده��ای تخصص��ی  HDEPرا در ف��از
گازی ،کاتالیست فیلیپس و کومونومر هگزن
وان تولید میکند.وی ادام��ه داد :با توجه به
اینکه در مجموعه زیرساختها موجود بود ،در
بخش طراحی و مهندسی محصول توانستیم
به تولید صنعت و بدون آف گرید دس��ت پیدا
کنیم و کش��ور را از گری��د  4261پلی اتیلن
س��نگین بی نیاز س��ازیم.این مقام مس��ئول
تصریح کرد :این گرید برای تولید باک بنزین
خ��ودرو ها و مخازن ب��ا کارکرد باالی حمل
مواد شیمیایی کاربرد دارد .برای ظرفیت 50
هزارتن��ی برنامه ریزی کردهایم که در همین
نمایش��گاه ایران پالس��ت تا این لحظه 10
هزار تن س��فارش گرفتهای��م.وی همچنین
اش��اره کرد که این مجتمع احداث یک واحد
 300هزارتنی  HDEPرا با کاتالیستهای
متالوسنی در برنامه دارد.
پتروشیمی جم به دنبال حضور
در بازار آمریکای جنوبی است

مدیرعامل پتروشیمی جم گفت :برنامه ریزی
این مجتمع پتروشیمی برای حضور در بازار
آمریکای جنوبی آغاز شده است .به گزارش
ف��ارس محمد رض��ا س��عیدی ،مدیرعامل
پتروش��یمی ج��م در حاش��یه س��یزدهمین
نمایشگاه ایران پالست در جمع خبرنگاران
گفت :ه��دف از برگزاری و حض��ور در این
نمایشگاه شناس��ایی فرصتها و زمینههای
ن��وآوری و کمک ب��ه برنامه ری��زی دقیق
این مجتمع پتروش��یمی است.وی ادامه داد:
استراتژی اول این شرکت رسوخ در بازارهای
داخل��ی از طریق افزایش س��هم ب��ازار ،باال
بردن کیفیت محصوالت و بهبود فرآورده ها
برای خلق رشد بیشتر است.سعیدی تصریح
کرد :استراتژی دوم تمرکز بر روی ،R&D
توس��عه محص��والت و گریده��ای جدی��د
پلیمری است که پتروشیمی جم با همکاری
شبکه ای از مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی
جدید برای توسعه محصوالت برنامه ریزی
دقیقی انجام داده اس��ت .در واقع استراتژی
دوم را م��ی توان توس��عه محصول نامید.به
گفته این مقام مس��ئول حضور در بازارهای
جدی��د همچون بازاره��ای آمریکای جنوبی
ک��ه ای��ران فعالیت کمتری در آنها داش��ته،
اس��تراتژی دیگری است که پتروشیمی جم
بر پیاده سازی آن اهتمام دارد.وی ادامه داد:
تنوع سازی و بازارس��ازی استراتژی چهارم
این مجموعه اس��ت که هم بازارهای جدید
و هم محصوالت جدید را ش��امل می شود.
در این اس��تراتژی  ،خرید پتروش��یمی های
جدید در دستور کار قرار دارد .تکمیل پروژه
ه��ای در حال احداث مانن��د  ABSکه 75
درص��د پیش��رفت فیزیک��ی دارد ،از دیگر
برنامه ه��ای جم در اس��تراتژی چهارم این
مجموعه است.

