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دولت با سیاست ها و برنامه ریزی های خود در 
جهت تقویت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به 
ویژه بخش خصوصی تالش داشته که در شرایط 
خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد 
که چرخه تولید کشور متوقف نشود و تحریم های 
غیر قانونی آمریکا نتواند لطمه و ضربه ای بر اقتصاد 

کشور وارد کند.
به گزارش ایســنا، حســن روحانی دیروز در 
یکصد و شصت و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی 
نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی توسط 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، گفت: با توجه به 
استجازه دولت از مقام معظم رهبری، تولید کنندگان 
و ســرمایه گذارانی که از صندوق توســعه ملی، 
تسهیالت ارزی دریافت کرده اند، می توانند تا انتهای 
سال 1399 تسهیالت ارزی خود را به صورت ریالی 

با صندوق توسعه، تسویه و بدهی خود را پرداخت .
 روحانی مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
درمورد تسویه ریالی تسهیالت ارزی تولیدکنندگان 
از صندوق توسعه ملی را فراهم کردن یک فرصت 
مغتنم برای تولیدکنندگانی برشمرد که از صندوق 
توسعه ملی تســهیالت دریافت کرده اند و از رهبر 
معظم انقالب بابت حمایت از این طرح قدردانی کرد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فراهم شدن 
شرایط جدید تسویه ریالی بدهی وام ارزی شرکت ها 
و بنگاه های تولیدی، گفت: این شــرایط می تواند 
زمینه عرضه سهام بسیاری از این بنگاه های تولیدی 
در بورس را فراهم کند که هم موجب تقویت بازار 
سرمایه خواهد بود و هم زمینه را برای تسویه آسان تر 
بدهی های این شرکت ها فراهم می کند و هم اجرای 
طرح توســعه در این واحدها و بستر سازی الزم را 
تامین می کند.  روحانی در این جلسه همچنین از 
دســتگاه های ذیربط خواست تا مراحل تصویب و 
اجرای دستور العمل اجرایی این مصوبه را به سرعت 
انجام داده و نسبت به اطالع رسانی الزم اقدام نمایند 
تا در ماه های باقیمانده از ســال جاری بنگاه های 
اقتصادی بتوانند اقدامات الزم را در این زمینه انجام 

دهند. در این جلسه سرپرست وزارت صمت گزارشی 
از وضعیت تولید کاالهای اساسی درکشور و خودرو 
در کشور و نوسانات قیمت در بازار خودرو ارائه کرد 
و رئیس جمهــور پس از ارائه این گــزارش، تاکید 
کرد: وزارت صمت می بایســت مراقبت های ویژه 
درخصوص قیمت کاالهای اساسی داشته باشد و 
دستگاه های ذیربط چه در تنظیم قیمت ها و چه در 
نظارت بر آن و تنظیم چرخه تولید و توزیع می بایست 

با هماهنگی دقیق به وظایف خود عمل کنند. 
روحانی با بیان اینکه با توجه به واقعیت افزایش 
تولید و عرضه خودرو در دو ماه اول سال 99 نسبت 
به سال گذشته، نباید شــاهد عدم تعادل در بازار 
خودرو باشیم، گفت: اخالل در چرخه توزیع، عرضه 
و فروش کاال و ایجاد آشفتگی در بازار هم زندگی و 
معیشــت مردم و هم آرامش روانی جامعه را دچار 

مشکل می کند. 
رئیس جمهور تصریح کرد: وزارت صمت باید 
طبق ماموریت و وظایف خود با هماهنگی اصناف و 
تولید کنندگان اقدامات فوری و الزم را برای تنظیم 
قیمت کاالهای اساسی و اقالم مورد نیاز مردم که 
تاثیرات پایه ای بر زندگی مردم دارند، انجام دهد. 
روحانی با تاکید بر اینکه در این مسیر باید سیستم 
واسطه گری رانت جویانه حذف و نحوه خرید و فروش 
برای مصرف کنندگان واقعی اصالح شود، افزود: این 
اقدامات باید به فوریت انجام گرفته و سریعا به مردم 
در این خصوص اطالع رسانی شــود و اگر در این 
مسیر مواردی وجود دارد که می تواند مورد استفاده 
و سودجویی قرار بگیرد باید سریعا رفع و با هماهنگی 
و مساعدت نهادهای مرتبط این مسیر متوقف شود.

وزیــر نفت با اشــاره به جنگ تمــام عیار 
اقتصــادی دشــمن علیــه کشــور تاکیــد 
کــرد: وزارت نفــت از هر پیشــنهادی برای 
 فروش نفت و عرضه آن در بورس اســتقبال 

خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، بیژن زنگنه در جلســه 
علنی صبح دیروز مجلس شــورای اســالمی 
ضمن ارائه ی گزارشی از عملکرد وزارت نفت 
و برنامه های توسعه بیان کرد: امروز کشور در 
جنگ تمام عیار اقتصادی که از سوی آمریکا 
و رژیم صهیونیستی با همکاری متفقین شان 
بر ملت ایران تحمیل شــده است قرار داریم و 
آنها می کوشند تا بر ابعاد این تحریم بیفزایند. 
اکنون الزم است همانند دوران دفاع مقدس 
همه ارکان نظام به ویژه دولت و مجلس شورای 
اسالمی با هم اندیشی به صورت یکپارچه عمل 

کنند.
وی در ادامــه اظهار کــرد: بنــده امروز 
گزارشــی در خصوص برنامه های وزارتخانه 
در راســتای اجــرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی در ۸ محــور به نماینــدگان ارائه 
خواهم کرد. افزایش ظرفیت تولید در میادین 
مشترک نفتی، دوری از خام فروشی و توسعه 
صنعت پتروشــیمی، توســعه گازرســانی، 
افزایــش صــادرات گاز، حمایت از ســاخت 
داخل و شرکت های دانش بنیان، جمع آوری 
گازهای مشــعل نفت، مقابله بــا تحریم ها و 
ریل گذاری برای آینــده از جمله محورهایی 
اســت کــه وزارت نفــت در آن برنامه ریزی 
 داشــته اســت و بنده گــزارش آن را تقدیم 

نمایندگان می کنم.
وزیر نفت در ادامه با اشــاره به برنامه های 
وزارتخانه بــرای افزایش ظرفیــت تولید در 
میادین مشترک بیان کرد: وزارتخانه در این 
حوزه میادین مشترک را اولویت بندی کرده 
اســت، اکنون میدان غــرب کارون و میدان 
پارس جنوبی دو میادین مشترکی هستند که 

وزارتخانه با برنامه ریزی، ظرفیت تولید را در 
آنها افزایش داده است.

وی ادامه داد: در میدان غرب کارون در سال 
139۲ ما روزانه ۷۰ هزار بشکه تولید داشتیم 
اما در سال 1399 این تولید به ۴۰۰ هزار بشکه 
در روز رسیده اســت و ما از همسایه های خود 
عقب نیســتیم. قراردادهای نفتــی نیز برای 
افزایش تولید در سایر میادین مشترک بسته 
شده اســت. طرح های دیگری برای توسعه و 
افزایش سطح تولید در نظر گرفته شده است. 
از سال 139۷ تاکنون ۲3 قرارداد امضاء شده 
است و در سفر رییس مجلس شورای اسالمی 
به اســتان خوزســتان عملیات دو میدان نیز 
آغاز شد تا بتوانیم تولید را حفظ کرده و آن را 

افزایش دهیم.
وزیر نفت اضافه کرد: اگر ما قصد داشــتیم 
این سوخت را برای داخل کشور تامین کنیم 
باید ده ها پاالیشگاه می ساختیم که به محیط 
زیســت آســیب های جدی وارد می کردیم 
و شــرایط زندگی را دشــوارتر می کردیم، به 
همین علت بود که بنــده چند روز پیش بیان 
کردم که پاالیشگاه ســازی به محیط زیست 
آسیب جدی وارد می کند. کارهای ماندگاری 
در پارس جنوبی صورت گرفته است، 1۷ فاز 
پارس جنوبی در دریا به اتمام رســیده است و 
تنها بخش خشکی یک پاالیشگاه باقی مانده 
است. بنده از کمیسیون های تخصصی دعوت 
می کنم تا با حضور در منطقه از پارس جنوبی 

بازدید کنند.

اتهام پرونده شــهردار پیشین تهران قتل 
عمد دانسته شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلســه هیأت 
عمومی دیوان عالی کشــور کــه در خصوص 
صــدور رأی اصــراری پرونــده محمدعلی 
نجفی با حضور دادســتان کل کشور برگزار 
شد، مرتضوی مقدم پس از اســتماع تمامی 
اظهارات و پــس از رای گیــری گفت: جمع 
قضات شــرکت کننده از شعب کیفری دیوان 
عالی کشور ۶۶ نفر بود که 39 نفر رای دادگاه 
کیفری یک استان تهران را تایید کردند و ۲۷ 
نفر رای دیوان عالی کشــور را تایید کردند، بر 

همین اساس قتل عمد دانسته شد.
 واکنش وکیل نجفی 
به نتیجه رأی صادره 

وکیل مدافع محمدعلی نجفی توضیحاتی 
را پیرامون رای هیات عمومی دیوان عالی در 

خصوص پرونده موکلش ارائه کرد.
حمیدرضا گودرزی در گفتگو با ایســنا در 
این باره اظهار کرد: هیأت عمومی دیوان عالی 
امروز با تشکیل جلسه موضوع پرونده  موکل 
آقای نجفی را تحت بررسی قرار داد و اتهام قتل 

عمد را تایید کرد.
وی ادامه داد: ما به نظر هیئت عمومی دیوان 
عالی کشــور احترام می گذاریم زیرا که نظر  
باالترین مرجع قضایی کشــور است و قطعی 
است اما کماکان به نظر خود مبنی بر شبه عمد 
بودن قتل پایبندیم زیرا دالیل و مدارک بسیار 
روشنی در پرونده وجود دارد  که نشان می دهد 
قتل خانم میترا اســتاد، شبه عمد بوده است؛ 
کماکان شــعبه ۴1 دیوان عالی کشور در این 
مورد 3 بار اظهار نظر کرده است و تعداد کثیری 
از قضات دیوان عالی در جلسه هیات عمومی 
امروز به دفاع از این نظریه پرداختند و موضوع 

را قتل شبه عمد دانستند.
گودرزی گفت: مواردی که دادستان محترم 
کل کشور در دفاع از نظریه دادسرای عمومی 

مبنی بر عمدی بودن قتل بیان کرده اند؛ جزء 
موارد اختالفی ماست. ایشــان به طور نمونه 
گفتند که اگر آقای نجفی میخواســت خانم 
استاد را بترســاند یک گلوله شلیک می کرد 
و  اینکه او ۵ گلوله شــلیک کرده موضوع قتل 
عمد اســت. باید به عرض برســانم که در این 
مورد دفاعیات خیلی مفصلی هم به دادگاه ها و 
هم به دیوان عالی تقدیم شده است و  جزئیات 
حادثه ای کــه رخ داده و   نحوه خروج گلوله از 
اسلحه نیز در حالی که خانم استاد دست آقای 
نجفی را گرفته و  اراده ای به شــلیک نداشته و 
گلوله ها به قســمت زوایای مختلف و متضاد 
و متقابل  اصابت شــده ؛ اعالم شــده است و  
کارشناسان در این مورد اظهار نظر کردند که 
آقای نجفی عمد و قصد و غرضی نداشته است؛ 
لذا این موضوع با  فرمایشات دادستان محترم 
کل کشور  در تعارض است. از جمله اینکه گلوله 
دفرمه شده و کارشناســان فنی با تایید گلوله 
دفرمه بــرای اثبات این که چرا دفرمه شــده 
تقاضای نبش قبر کردند امــا این موارد انجام 
نشــد. همچنین گلوله ای که در وان فرو رفته 
و نمونه  dna خانم استاد روی آن وجود دارد ، 
دادگاه های محترم حاضر نشدند گلوله را خارج 
و مورد آزمایش قرار دهند.  ما برای اثبات قتل 
شبه عمد ادله روشــن و  فراوانی داریم که در 
پرونده موجود هست و به زودی متن دفاعیات 
و  فرجام خواهی  خود را در مطبوعات منتشر 
خواهیم کرد تا جزئیــات قضیه بر عموم مردم 

روشن شود.

خبرخبرخبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:

تالش دولت این است که چرخه اقتصاد کشور 
متوقف نشود

زنگنه در جلسه علنی مجلس:

وزارت نفت از هر پیشنهادی برای فروش نفت 
استقبال می کند

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛

 اتهام نجفی قتل عمد 
دانسته شد 

سکوت طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری درباره یک مناقشه 40 ساله؛

پای زنان همچنان 
به پاسـتـور 

نخواهد رسید

سياست 2

اعظم طالقانی، فرزند سید محمود طالقانی اولین زنی است که خود 
را نامزد ریاست جمهوری در ایران کرد؛ آن هم نه یک بار، بلکه سه بار. 
آخرین بار در انتخابات ســال 9۶ در حالی که با »واکر« به سختی راه 
می رفت، برای ثبت نام حاضر شده بود؛ البته با علم به اینکه این بار هم 

مانند دو دفعه قبلی رد صالحیت خواهد شد. 
خودش گفته بود »آمده ام تا تکلیف رجل سیاسی را مشخص کنم.« 
طالقانی معتقد بود که آنچه به عنوان رجال در اصل 1۵ قانون اساسی 
آمده، معادل جنس مرد نیست. یک بار در گفتگویی توضیح داده بود: 
»خودم شنیدم از مرحوم بهشتی پرســیدند منظور از رجال چیست، 
گفتند منظور شخصیت و نخبگان سیاسی است. تا االن این جمله در 
حافظه من حفظ شده. برای اثبات اینکه قرآن هم نظرش این نیست در 

قرآن هم تحقیق کردم.«
او تابستان پارسال در حالی که تالشــش برای تعیین تکلیف رجل 

سیاسی به جایی نرسیده بود، درگذشت. 
امید واهی

حاال اما طرح تازه مجلس بــرای اصالح قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری، فرصتی تازه برای تعیین تکلیف این ابهام و باز کردن راه برای 
ورود زنان به عرصه ریاســت جمهوری است. زمانی که موضوع اصالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، بسیاری این امید را پیدا 

کردند که بدین ترتیب شاید...

نگاهی به سومین دور گفت وگوهای راهبردی قطر و آمریکا و تحرکات ضدایرانی پمپئو در منطقه

کانالیزه کردن دوحه به سمت اسرائیل
جهان 5

چرتکه 3

 دیگر کسی از طرح گشایش اقتصادی سخن نمی گوید 

 سیل نقدینگی 
اقتصاد را می برد


