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 تجمع کارکنان دفاتر 
سهام عدالت مقابل مجلس

درباره یک سریال کامال متوسط
هم گناه؛ نامتوازن، 

 سهل انگار و 
در عین حال جذاب

برنده ها و بازنده های یک بازی بزرگ
ارتش شکست خورده 

ژنرال!

 خداحافظی با ارز 4200 تومانی 
برای واردات مواد خوراکی

خطر سوءتغذیه بیخ 
گوش سفره های 

حقوق بگیران

نگاهی بر دالیل برگزاری انتخابات زودهنگام 
عراق و تبعات آن 

امیدهایی که ممکن 
است رنگ ببازد! 
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سياست 2

 انتقادات تند صباغیان به هیأت رئیسه مجلس؛

 واهلل دارید دهان نمایندگان 
را گچ می گيرید

شهرنوشت 6

 وزیر کشور:

 عمده کودکان کار از 
مهاجرین افغان هستند
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رشد ۳۲۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی 

 استقراض 
وش جدید به ر

چرتکه 3

تازه ترین گزارش های آماری از بانک مرکزی خبر از رشد بی سابقه 
استقراض دولت از بانک مرکزی دارد. اســتقراضی که موجب شده تا 
بدهی های دولت به بانک مرکزی با رشد ۳۲۶ درصدی نسبت به ۷ سال 

اخیر یعنی زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت ثبت شود.
بر اساس آمارهای منتشر شده که برخی کارشناسان پولی و بانکی 
آن را »روش جدید استقراص دولت« می خوانند بدهی دولت به بانک 
مرکزی در پایان خرداد ماه پس از کســر تنخــواه بودجه ۹۹، مالیات 
۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد 
به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می رسد که 

نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است. 
 بررســی وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در ســال های ۹۱ 
تا خرداد ماه ۹۹ نشــان می دهد که این بدهی از رقــم ۱۳ هزار و ۱۶۱ 

میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
حتی برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که عامل اصلی رشد پایه 
پولی در سه ماه نخست سال جاری، رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی 
بوده است. رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به 
دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی به شیوه جدید بوده است. پیش تر 
دولت دو راهکار برای اســتقراض از بانک مرکزی در پیش گرفته بود: 
نخست اســتقراض مســتقیم دولت از بانک مرکزی و دوم استقراض 
غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی )توســط بانک ها(  طبق آنچه این 
کارشناسان از بررسی آمارهای رسمی ارائه شده تحلیل می کنند دولت 

از طریق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی...

FATF باب تمام تبادالت بانکی با ایران را بسته است؛ 

دست انداز بر سر راه »چرخش به شرق«
سياست 2

شهرنوشت 6

 امروز دولت، مجلس و ستاد ملی کرونا باالخره تکلیف کنکور را تعیین می کنند

تعویق یا برگزاری مشروط؟!

وزیر امور خارجه خطاب به شیخ عبداهلل بن زاید، 
وزیر امور خارجه امارات گفت: دیگران ممکن است از 
شرایط کنونی در جهت بی ثباتی منطقه بهره برداری 
کنند، ولی ما به عنوان همسایه باید در اندیشه ثبات 

منطقه باشیم.
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف 

روز یکشنبه در نشست ویدئویی با شیخ عبداهلل بن 
زاید، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی 
دولت امــارات رونــد همکاری هــای دوجانبه و 
موضوعات مشترک منطقه ای مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت.  در این گفت وگو دو طرف آمادگی 
خود را برای توســعه همکاری هــا در زمینه های 
مختلف در راستای منافع مشترک مورد تاکید قرار 
دادند. ظریف با یادآوری شرایط حساس منطقه بر 
ضرورت گفت وگو و همکاری های فیمابین تاکید 
کرد و گفت: دیگران ممکن است از شرایط کنونی در 

جهت بی ثباتی منطقه بهره برداری کنند، ولی ما به 
عنوان همسایه باید در اندیشه ثبات منطقه باشیم.

طرف اماراتی نیز در این گفت وگو همکاری ایران 
و امارات را در منطقه ضروری دانست و بر استمرار 
رایزنی های فیمابین و تبدیل چالش ها به فرصت ها 

تاکید کرد.
محمدجواد ظریف و شــیخ عبداهلل بن زاید در 
آغاز ماه رمضان هم در گفــت و گویی در خصوص 
مبارزه با شیوع کرونا و سایر مســائل مورد عالقه 

تبادل نظر کردند.

رئیس کل دیوان محاسبات دستور انجام تحقیق 
و تفحص از نحــوه واگذاری و نظــارت از واگذاری 
شرکت کشت و صنعت نیشــکر هفت تپه را صادر 
کرد. به گــزارش خانه ملت، »مهــرداد بذرپاش« 
دیروز در راستای ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات 
کشــور، دســتور انجام تحقیق و تفحص از نحوه 
واگذاری و نظارت پس از آن به جهت مشــکالت 

ایجاد شــده در آن مجموعه، بــه خصوص احقاق 
حقوق پرســنل و کارگران خــدوم و زحمتکش 
آن را صادر کرد. شرکت کشــت و صنعت نیشکر 
هفت تپه در زمره شرکت های استراتژیک کشور 
محســوب شــده و با توجه به گزارش فنی دیوان 
محاسبات مبنی بر عدم رعایت ماده ۲ دستورالعمل 
انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضیان خرید 

سهام کنترلی و مدیریتی، این دستور صادر شده 
است. همچنین وجود ایرادات در فرایند واگذاری 
شرکت، تخصیص میلیون ها دالر ارز دولتی پس 
از واگــذاری و عدم مصــرف کامــل آن در موارد 
معین شــده و نیز عدم ایفای تعهــدات قراردادی 
 از جمله مــوارد مبهــم در این واگذاری اشــاره 

شده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
تاکید کرد: »ریچارد گلدبرگ« عضو وابســته 
به بنیاد دفاع از دموکراســی ها و دستیار سابق 
جــان بولتون مشــاور امنیت ملــی آمریکا را 
تحت تحریم های مندرج در مواد ۶ تا ۸ قانون 

موصوف قرار می دهد.
به گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
ســخنگویی وزارت امور خارجه، وزارت امور 
خارجه روز یکشنبه با صدور بیانیه ای تصریح 
کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی 

ایران مطابــق با مــاده ۴ و ۵ قانــون مقابله با 
نقض حقوق بشــر و اقدامــات ماجراجویانه 
و تروریســتی آمریکا در منطقــه، مصوب ۲۲ 
مرداد ۱۳۹۶ به منظور حصــول اهداف قانون 
فوق در اِعمال تحریم علیه اشخاص آمریکایی 
که در تروریســم اقتصادی علیه منافع دولت و 
شهروندان جمهوری اسالمی ایران مشارکت 
موثر دارند، »ریچارد گلدبرگ« عضو وابســته 
به بنیاد دفاع از دموکراســی ها و دستیار سابق 
جــان بولتون مشــاور امنیت ملــی آمریکا را 

تحت تحریم های مندرج در مواد ۶ تا ۸ قانون 
موصوف قرار می دهد.

یچارد گلدبرگ گفته بــود حتی اگر مایک 
پمپئو  وزیر امور خارجه آمریکا بتواند روســیه 
را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران متقاعد 
کند، ایــن امــر ارزش آن را ندارد کــه اجازه 
داد بخــش باقیمانده معامله هســته ای )بجا 
مانده از اوباما( حفظ شــود زیرا برجام به ایران 
امکان دستیابی به ســالح هسته ای می دهد و 

محدودیت های اصلی به پایان می رسند.

خبر

خبر

خبر

ظریف خطاب به وزیر خارجه امارات: 

باید در اندیشه ثبات منطقه باشیم

رئیس کل دیوان محاسبات دستور داد

تحقیق و تفحص از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ایران »ریچارد گلدبرگ«  را تحت تحریم  قرار می دهد


