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اخبار

توقف فروش  6هزار میلیارد تومان
اموال دولت

مدی��رکل ام��وال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد
از توق��ف ف��روش  6هزار میلی��ارد تومان اموال مازاد
دولت طبق قانون بودجه خبر داد و گفت :دستگاهها
امالک مازاد را به مزایده نمیگذارند .فاطمه وظیفه
دادگر در گفتوگو با فارس با اشاره به وضعیت فروش
اموال دولت طبق قانون بودجه ،اظهار داشت :مجلس
آییننامهای دارد که در ماده  ۸آن میگوید منابع به
دستگاهها بازگردد .با محدودیت شدید منابع از نظر
پرداختها مواجه هستیم و دستگاهها به غیر از حقوق
چیز دیگری نمیتوانند پرداخت کنند ،حتی اضافه کار
و پاداش بازنشستگان نیز عقب افتاده است.مدیرکل
ام��وال دولت��ی و اوراق به��ادار وزارت اقتصاد با بیان
اینکه مجلس ایرادی به ماده  ۸آیین نامه مربوط به
فروش اموال گرفته است ،گفت :به تازگی برای رفع
مشکالت اصالحیه به دولت فرستادیم.وی با اشاره
ب��ه اینکه هزار مج��وز فروش اموال دولت در وزارت
اقتصاد صادر شده است ،بیان داشت :هیچ دستگاهی
این امالک را نمی فروش��د و منتظر اصالح ماده ۸
آیین نامه فروش اموال هستند.

بورس سبزپوش شد

بازار بورس روز گذش��ته درحالی صعودی بود که بازار
فرابورس به دلیل ایجاد اختالل در هسته بسته بود و
معامالت در این بازار انجام نشد .به گزارش اسکناس،
معام�لات بازار س��رمایه درحالی به پایان رس��ید که
ش��اخص کل این بازار با  ۲۴هزار و  ۵۴۰واحد صعود
رقم یک میلیون و ۵۱۴هزار واحد را ثبت کرد .شاخص
کل ب��ا معی��ار هم وزن نیز ۵۳۵۴واحد رش��د کرد و به
رق��م ۴۰۲ه��زار و ۱۲۰واحد رس��ید .در این بازار یک
میلیون معامله به ارزش  ۷۸هزار و  ۴۱۹میلیارد ریال
انجام شد.صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،بانک ملت،
بورساوراقبهادار،سرمایهگذاریغدیر،ایرانخودرو،
مخابرات ایران و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت
به س��ایر نمادها بیش��ترین تاثیر مثبت را روی بورس
گذاتشند.نمادهای پربیننده این بازار نیز ایران خودرو،
بانک ملت ،فوالد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس
ایران ،بانک تجارت و بانک صادرات ایران بودند.

لغو برخی مجوزهای کارگزاری ها

برخی ازمجوز های فعالیت شرکت های کارگزاری،
در صورتی که تا مهلت مقرر موفق به تجمیع مجوز
های خود نشوند ،لغو خواهد شد .به گزارش ایسنا،
مج��وز معامالت بر خط ش��رکت ه��ای کارگزاری
شاخص سهام ،ارزش آفرین الوند و سهم یار مطابق
ابالغی��ه ش��ماره  ۱۱۰۲۰۰۲۳۸ب��ا موضوع تمدید
مهل��ت تجمی��ع مجوزهای فعالیت ش��رکت های
کارگ��زاری ،در صورت��ی که تا مهلت مقرر موفق به
تجمیع مجوزهای خود نشوند  ،لغو خواهد شد.طبق
آنچه ش��رکت بورس تهران اعالم کرده ،ش��رکت
ه��ای کارگ��زاری که مجوز معامالت برخط ش��ان
مطابق فهرس��ت لغو می ش��ود ،از تاریخ موعد اجرا
دسترس��ی ایس��تگاه برخط گروهی ش��ان نیز قطع
خواهد شد.

ارزش سهام عدالت افزایش یافت

ارزش ه��ر برگه س��هام عدال��ت  ۴۹۰هزار تومانی
دارندگان این سهام به  ۱۴میلیون و پانصد و شصت
ه��زار تومان رس��ید .به گ��زارش ایلنا ،پس از پایان
معامالت روز سه شنبه بورس ایران ،ارزش هر برگه
سهام عدالت  490هزار تومانی دارندگان این سهام
به  14میلیون و پانصد و ش��صت هزار تومان رس��ید
که نس��بت به روز قبل ( دوش��نبه  14مهرماه) حدود
 500هزار تومان افزایش داشته است.

عملکردبودجه
شفافنیست

خــبرویـژه

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بودجه ش��فاف نیس��ت و عملکرد آن برای مجلس ارس��ال نش��ده اس��ت ،گفت :مکانیزم تخصیص منابع عادالنه و ش��فاف نیس��ت و تحقیق
و تفحص از س��ازمان برنامه و بودجه الزم اس��ت .محس��ن زنگنه عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با فارس ،با اش��اره به طرح تحقیق و تفحص از س��ازمان
برنامه و بودجه کشور اظهارداشت :بنده جزء طراحان این طرح نبودم اما فکر میکنم الزم است در رابطه سازمان برنامه و بودجه این اتفاق رخ دهد .این سازمان نیاز به شفاف سازی دارد به
خصوص در حوزه بودجه شفافیت وجود ندارد .مکانیزم تخصیص منابع باید عادالنه و شفاف باشد که نیست.بنابراین نیاز به بررسی دارد.

اخبار

«اسکناس» در گفت و گو با «آلبرت بغزیان» اقتصاددان تبعات پرداخت کمک معیشتی را بررسی کرد

هشدار درباره تولد نظام رانتی جدید

گ�روه اقتص�اد کالن:احتم��ال پرداخت کمک
معیشتی نقدی به دهک های مختلف جمعیتی
باعثشدهتاکارشناساننسبتبهتبعاتتورمی
اج��رای ای��ن طرح هش��دار بدهن��د و صراحتا
عنوان کنند بدلیل نبود نظارت قوی از س��وی
دولت،احتماال یک «نظام رانتی فاسد جدید» از
دل چنین برنامه ای بیرون خواهد آمد ،به نحوی
کهکلیهآثارمثبتآنراازبینبردهوبارمضاعفی
را بر روی دوش دولت و مردم قرار خواهد داد.
به گزارش«اسکناس»،نمایندگان مجلس در
گفته های خود به این موضوع اشاره کردند که
با اقدامات فاجعه آمیز دولت در طول س��الهای
گذشته تنها بدنبال راهی می گردند تا مطمئن
ش��ونددرکش��ورکسیگرسنهنماندهوحداقل
بتواند برای خود نانی تهیه کند! اهالی بهارستان
اعتقاد دارند بدلیل فش��ارهای تحریمی و آثار
شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد،دیگر راهی برای
حمایت از خانوارهای نیازمند باقی نمانده و باید
کاری کنند تا اقش��ار فرودس��ت جامعه بیشتر
از این دچار لطمه نش��وند .دکتر آلبرت بغزیان
اس��تاداقتصاددانش��گاهتهراندرگفتوگوی
مش��روح با «اس��کناس» ضمن نقد بنیادهای
نظ��ری و اجرایی ط��رح مجلس گفت:تثبیت
قیمت ها به همراه نظارت موثر بر چرخه توزیع
کاالهای اساس��ی بهترین روش برای حمایت
از نیازمندان اس��ت و اجرای طرح کمک نقدی
معیش��تی فسادزا خواهد بود.مشروح این گفت
و گو با اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران به شرح
زیر است:
آقای دکتر!به نظر ش�ما آیا اجرای طرح کمکنق�دی 60هزارتومان�یب�هه�رف�ردخانواردر
ش�رایط فعلی قابل اجراس�ت؟ آی�ا راه دیگری

با تولد یک «نظام فاس��د رانتی جدید» مواجه
باش��یم.قطعا در طول اجرای این طرح عده ای
از س��ودجویان واردخواهند ش��د و با مشکالت
پیچیده تری روبه رو خواهیم بود.

درب�اره تبع�ات تورمی و احتمال افزایش پایهپولی نظر شما چیست؟

ب��ه دلی��ل اینک��ه دولت از منابع پای��دار و قابل
اطمینانیدرشرایطفعلیبرخوردارنیست،تامین
مبلغ کمک معیشتی یا از طریق صندوق ذخیره
ارزی صورت می گیرد و یا از طریق افزایش پایه
پولی خواهد بود.بنابراین در تورم زا بودن برنامه
جدید مجلس جای هیچ تردیدی وجود ندارد.

برای عبور از وضعیت س�خت معیش�تی فعلی
باقی نمانده است؟

در پاس��خ به س��وال ش��ما باید اینطور گفت
اطالع��ات و آمارهای دول��ت از خانواده های
نیازمند درست نیست.باید بپذریم که براساس
اطالعات حس��اب بانکی افراد و یا مس��تمری
بازنشس��تگان نمی ت��وان اعالم کرد که مثال
یک فرد نیازمند محسوب می شود یا خیر.اگر
دولت با استنادات خود معتقد است  60میلیون
نفر نیازمند کمک هس��تند به نظرم این آمار و
ارقام چندان قابل اس��تناد نیس��ت.اما اگر واقعا
تشخیص بر این است که این تعداد از جمعیت
کشور نیازمند و محتاج کمک نقدی برای خرید
کاالها هستند،ش��وربختانه باید بگوییم چقدر
تاسفآوراستکهبراثرسیاستهایاقتصادی
غلطدولتدرس��الهایگذش��ته،حاالراهیبه
ج��ز تخصی��ص یارانه و کوپن برای حمایت از
مردم نداریم!
-بهنظرشمااساساچنینطرحیقابلیتاجرایی

دارد؟

بل��ه.اگ��ردولتبخواه��دتنهااینموضوعرااز
س��ر خود باز کند و یک بار س��نگین را بر دوش
دول��ت بعدی بین��دازد و توجهی به آثار مخرب
وزیانبارشنداش��تهباش��دقابلاجراخواهدبود
چون اجرای این روش به عنوان آخرین راه به
حساب می آید.
درب�اره تبع�ات اج�رای ای�ن طرح نظر ش�ماچیست؟ هنوز از یاد نبرده ایم که طرح هایی از
ایندستبهجایحلمشکالت،مردمرافقیرتر
ک�رده و تورم افسارگس�یخته اندک درآمدها را
هم بلعیده است.

قطع��ابای��دبهایننکت��هتوجهکردکهاگرقرار
باش��د با پرداخت یک مبلغ مش��خص از مردم
خواستتایککاالیخاصازیکمکانخاص
بخرند،فساد ایجاد می شود .اینکه مردم باید به
کدام فروشگاه برای خرید مراجعه کنند باعث
می شود هرچقدر هم نظارت شدید باشد بر اثر
ورود دولت به نظام توزیع کاالهای اساسی ،ما

راهحلشمابرایتامینحداقلیمعیشتمردمچیست؟

طبیعتا کنترل قیمت ها راه حل قطعی بحران
فعلی اس��ت .مش��اهده می کنیم که به صورت
روزانه و لحظه ای قیمت کاالهای اساس��ی و
مایحتاج مردم در حال افزایش یافتن است و هر
کمک نقدی،بی فایده است.دولت باید به دنبال
تثبیت قیمت ها و جلوگیری از فس��اد در توزیع
باش��د.به طور مثال حتی تخصیص ارز 4200
تومانی برای واردات کاالها هم با سواس��تفاده
افراد و گروه های خاص مواجه می ش��ود و در
این میان حتی خود دولت هم متضرر می شود.
اگر ادعا می ش��ود که برای واردات نهاده های
دام��ی،ارز تخصیص پیدا ک��رده دولت باید در
توزی��ع این نه��اده ها نظارت کند.در بلند مدت
هم طبیعتا حل مشکالت اقتصاد ایران وابسته
بهرفعتحریمهایآمریکا،حلمشکلپیوستن
به  FATFو حذف خودتحریمی خواهد بود اما
در حال حاضر کنترل قیمت ها و تشدید نظارت
ها اهمیت زیادی دارد.

کارشناسمسائلبینالمللتشریحکرد

اجرای دستورات FATFعامل باالتر رفتن قیمت دالر

گروه اقتصاد کالن:یک کارش��ناس مس��ائل بینالملل گفت افزایش
قیمت دالر در بازار داخلی ارتباطی با اجرای مجدد تمهیدات مقابلهای
 FATFدر قب��ال ای��ران ن��دارد .به گزارش اس��کناس به نقل از رادار
اقتصاد ،یک کارش��ناس مس��ائل بینالملل گفت که افزایش قیمت
دالر در بازار داخلی ارتباطی به بازگش��ت ایران به لیس��ت اقدامات
مقابلهای  FATFندارد.حسین حاجیلو با اشاره به بعضی گزارشهای
رسانهای منتشر شده در روزهای اخیر که افزایش قیمت دالر به 30
هزار تومان را نتیجه بازگشت ایران به لیست  FATFمیدانند گفت
که اتفاق ًا اجرای کامل دستورات  FATFمنجر به کاهش دسترسی
دولت به منابع ارزی در کشور خواهد شد.وی در این خصوص گفت:
«ما س��ال  95توافقی  41بندی با  FATFداش��تیم که بخش مهمی
از آن راجع به انتقال اطالعات مالی کش��ور به خارج از کش��ور اس��ت.
در شرایط جنگ اقتصادی ،انتقال اطالعات میتواند باعث لو رفتن
مبادی ورود ارز به کش��ور ش��ود».وی افزود« :البته این اطالعات در
مقاطعی لو رفته و هزینه آن را هم دادهایم .زمستان  96با یک اشتباه،

کرونا در حال کشاندن اقتصاد جهان به لبه پرتگاه

گروه اقتصاد کالن:یکی از گروه های مشورتی کشورهای عضو گروه
 ۲۰خواستار مقابله فوری با کرونا شد .به گزارش اسکناس به نقل از
راش��اتودی ،یکی از زیرمجموعه های مش��ورتی گروه  ۲۰از اعضای
این گروه خواس��ته اس��ت که در نشس��ت آتی این گروه که به صورت
مجازی و به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد ،برای مقابله با کرونا
و کاستن از تبعات سنگین این ویروس روی اقتصاد جهانی اقدامات

اداره ثبت اسناد و امالم حوزه ثبت ملک گناباد هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر
رای شماره  139960306013000991مورخ  99/06/12هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید
حسین کیوانی شهری فرزند سید ابوالقاسم در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  225/24متر مربع
از پالک شماره  607فرعی از  - 118اصلی واقع در اراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد
خریداری شده از آقای علی نیازی شهری مالک رسمی محرز گردیده است  ،لذا به موجب ماده 3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند  .معترضین باید
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،

اطالعات چند صرافی توسط دولت ما لو رفت و بهار  97شاهد تحریم
صرافیها بودیم .توافق  41بندی ایران و  FATFعالوه بر لو رفتن
اطالعات ،ورود ارز نقد را نیز دش��وارتر میکند .بخش��ی از مقررات
 FATFبه سختگیری در ورود ارز نقد به داخل کشور به اسم مبارزه
با پولش��ویی مربوط اس��ت که این مقررات در ایران اجرا هم ش��ده و
بخش��ی از اتفاقات ارزی س��ال  97ناش��ی از این مسئله بود؛ بنابراین
اجرای دس��تورات  FATFمنجر به دش��وارتر شدن ورود ارز به کشور
و باالتر رفتن قیمت دالر میشود».حاجیلو اظهارات اسفند  98آقای
همتی مدیرکل بانک مرکزی مبنی عدم بروز مشکل در پی بازگشت
ایران به لیس��ت  FATFرا نیز نش��انه دیگری دانس��ت که بیارتباط
بودن افزایش قیمت دالر با مس��ئله  FATFرا نش��ان میدهد.این
کارشناس گفت« :طبق اظهارات همتی ،ایران از روشهایی برای
تأمین ارز استفاده میکند که ارتباطی با  FATFندارد؛ لذا این ادعا
که عدم همکاری با  FATFموجب رش��د قیمت ارز ش��ده در تناقض
کامل با سخنان رئیس کل بانک مرکزی است».

 FATFمانع همکاری راهبردی با چین است؟


حاجیلوبااشارهبهاظهاراتمحمدجوادظریفکهگفتهبودپیوستنایران
به دو کنوانسیون باقی مانده در  FATFاجرای قرارداد  25ساله با چین را
امکانپذیرمیکندنیزگفتکه FATFبههیچوجهمانعروابطاقتصادی
ایران و چین نیست.این کارشناس در این خصوص گفت که اطالعات
همکاری ایران و چین از چشم آمریکاییها مخفی نگه داشته میشود تا
نتوانند طرفهای درگیر را تحریم کنند.وی گفت« :همکاری ما با چین
از جنس دور زدن تحریم است .وقتی ما میخواهیم تحریم را دور بزنیم
نباید اطالعات منتشر شود .از طرفی  FATFبه دنبال انتشار اطالعات
کشورها و شفافیت کشور هدف برای کشورهای دیگر است».حاجیلو
افزود« :چین این را میداند که همکاری بیشتر ایران با  FATFمنجر به
لو رفتن اطالعات میشود .هیچ سند متقنی نداریم که نشان دهد چین از
ما خواسته به کنوانسیونهای مرتبط با  FATFبپیوندیم .اما از آن طرف
اسناد زیادی وجود دارند که نشان میدهند پمپئو و منوخین و اروپاییها
بارها خواستهاند ما دستورات  FATFرا اجرا کنیم».

ف��وری انج��ام دهن��د .این گروه که به گروه بی ۲۰معروف اس��ت در
مجموع  ۲۵پیشنهاد را برای ارایه به اعضای گروه  ۲۰آماده کرده است
که بخش بزرگی از این پیشنهادات روی مقابله با نابرابری متمرکز
اس��ت.به گفته این گروه ،تنها با انجام اقدامات صریح و هماهنگ
در سطح کشورهای عضو گروه  ۲۰می توان امیدوار بود که اوضاع
بهتر شود .این گروه با اشاره به احتمال تغییر ساختار تجارت جهانی

به دلیل کرونا ،نسبت به اخالل در زنجیره تامین جهانی هشدار داده
و خواهان همکاری بیشتر کشورها در این خصوص با یکدیگر شده
است .گروه بی  ۲۰همچنین در بیانیه خود از سران کشورهای عضو
گروه ۲۰خواستهاستتاباکنارگذاشتنسیاستهایحمایتگرایانه،
چندجانبه گرایی را در دس��تورکار خود قرار دهند تا از این طریق به
افزایش رشد اقتصادی جهان کمک شود.

گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول :
 1399/07/16تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/08/1 :
سید ضیاءالدین مهدوی شهری رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
اگهی ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند ثبتی نظر به اینکه
به استناد مفاد رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۲۲۰۰۱۵۸٠مورخه ۱۳۹۹،۵،۹هیات رسیدگی به اسناد
عادی مستقر در اداره ثبت اسناد رباط کریم تصرفات مالکانه متقاضی زهرا استادعلی فرزند عبداله
به شماره شناسنامه  ۶۵۸۸صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت ۲۹،۱۷متر مربع مفروز و مجزی شده قطعه تفکیکی از ۱٠۲اصلی واقع در حوزه ثبتی
شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی محمود احمد افشار محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز اگهی می شود تا در صورتی شخص یا اشخاصی که نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار نشر اولین اگهی ظرف مدت
دو ماه به اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه گردد بدیهی است در تقاضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود .تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۳۹۹،۶،۱تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹،۷،۱۶

نقل و انتقال آزمایشی  ۱.۱میلیارد دالر
با ارز دیجیتال چین

معاون بانک مرکزی چین گفت  ۳.۱۳میلیون نقل
و انتق��ال مال��ی به ارزش  ۱.۱میلیارد دالر از طریق
ارز دیجیتال چین در سال گذشته میالدی صورت
گرفته است .به نقل از ساوت چاینا مورنینگ پست،
ف��ن ی��ی ف��ی ،معاون بانک مرک��زی چین در یک
کنفران��س بانک��داری و امور مالی در روز دوش��نبه
اعالم کرد استفاده آزمایشی از ارز دیجیتال چین در
ش��هرهای بزرگ این کش��ور مثل شنزن و ژیونگان
در سال گذشته میالدی انجام شده و  3.13میلیون
نقل و انتقال مالی از طریق آن صورت گرفته است.
این طرح آزمایش��ی در المپیک زمس��تانی آینده در
 2022هم اجرایی خواهد شد.فن گفت «:این برنامه
آزمایشی پیشرفتهای مثبتی داشته و  6700مورد
نق��ل و انتق��ال توس��ط آن تا اواخر اوت ثبت ش��ده
اس��ت».وی ب��ا تاکید بر اینک��ه بانک مرکزی چین
یوان دیجیتال را یک زیرساخت مالی با اهمیت برای
آین��ده می داند ،گفت«:از این ارز برای ش��یوههای
مختلف پرداخت ش��امل بارکد و تش��خیص چهره
استفاده میشود».

کاهش  ۴تا  ۵درصدی تولید ناخالص
داخلی روسیه در سال ۲۰۲۰

رئیس اتاق حساب های روسیه اعالم کرد تا پایان
سال  ،۲۰۲۰کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور
ممکن است به  ۴تا  ۵درصد برسد و پیش بینی کرد
تولید ناخالص داخلی برای سال آینده نیز بدتر است.
به نقل از خبرگزاری تاس ،الکسی کودرین ،رئیس
اتاق حساب های روسیه ،روز دوشنبه اعالم کرد تا
پایان سال  ،2020کاهش تولید ناخالص داخلی این
کشور ممکن است به  4تا  5درصد برسد و پیش بینی
کرد تولید ناخالص داخلی برای سال آینده نیز بدتر
اس��ت.وی گفت :بودجه بر اساس پیش بینی کالن
تنظیم می ش��ود که طبق آن ،بهبود رش��د اقتصادی
در سال  2021دیده شده است .باید بگویم که این
پیش بینی موج دوم شیوع کرونا را در نظر نمی گیرد،
که متأسفانه آغاز شده است و بنابراین ،کاهش تولید
ناخالص داخلی امسال احتما ًال بزرگتر از پیش بینی
رسمی یعنی از  4تا  5درصد باشد.

برنامه جدید اقتصادی ترکیه برای
سال های  ۲۰۲۱تا ۲۰۲۳

طبق طرح اقتصادی جدید ترکیه ،پیش بینی میشود
رشد اقتصاد این کشور در ۲۰۲۲و ۲۰۲۳حدود ۵درصد
باشدودر۲۰۲۱پسازافزایشمصرفوسرمایهگذاری
وبازگشتدرآمدهایگردشگریبهسطحقبلازکرونا،
ب��ه ۵.۸درصد برس��د .به نق��ل از آناتولی ،ترکیه طرح
اقتصادی جدید خود را برای سالهای  2021تا 2023
اعالم کرد که بر اساس «ثبات جدید ،هنجار جدید و
اقتصاد جدید» برنامه ریزی شده است.برات آلبایراک،
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در مراسم افتتاحیه این
طرح در استانبول گفتبینی میشود اقتصاد ترکیه در
سالجاریمیالدی 0.3درصدرشدکند.انتظارمیرود
رش��د اقتصاد ترکیه در  2022و  2023حدود  5درصد
باشدودر2021پسازافزایشمصرفوسرمایهگذاری
وبازگشتدرآمدهایگردشگریبهسطحقبلازکرونا،
به 5.8درصد برس��د.آلبایراک گفت«:ما برای رسیدن
به اهداف رشد مثل همیشه بر صادرات ،تولید ارزش
افزوده و اشتغال تمرکز خواهیم کرد».

ونزوئال برنده دادگاه بازپسگیری
ذخایر طالی خود از انگلیس شد

دادگاه استیناف انگلیس در منازعه بازپسگیری یک
میلیارد دالر طالی ونزوئال از بانک مرکزی انگلیس
ب��ه نف��ع دولت نیکالس م��ادورو رای داد و تصمیم
اولی��ه خ��ود را لغو کرد.به نقل از راش��اتودی،دادگاه
عالی انگلیس در اوایل سال جاری میالدی به نفع
خ��وان گوایدو ،رهب��ر مخالفین ونزوئال رای داده و
اع�لام ک��رده بود لندن وی را رئیس جمهور قانونی
این کش��ور آمریکای جنوبی میداند .این حکم در
شرایطی صادر شده بود که دو طرف برای دسترسی
ب��ه ذخای��ر طالی ونزوئ�لا در خزانه بانک مرکزی
انگلیس در حال منازعه بودند.
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