اخبار

ایران ي عراق قرارداد سًآپ وفتی امضا کردود
تَافك سَآپ ًفتی با ایشاى ایي اجاصُ سا بِ ػشاق هیدّذ تا فشٍش ًفت خام وشوَن سا وِ پیص اص ایي هتَلف ضذُ
بَد سا اداهِ دّذ .اص صهاًی وِ ًیشٍّای ػشالی دٍباسُ وٌتشل سا دس هیادیي ًفت وشوَن دس هاُ اوتبش بِ دست
گشفتٌذ ،فشٍش ًفت اص ایي هیادیي هتَلف بَدٍ .صیش ًفت ػشاق گفت :ایشاى ٍ ػشاق لشاسداد سَآپ ًفتی اهضا وشدًذ
وِ بِ هَجب آى سٍصاًِ ّ ۰۶ضاس بطىِ ًفت اص هیادیي وشوَن بِ ایشاى تحَیل هیضَد ٍ ایشاى ًیض ًفت
فشآٍسیضذُ تحَیل خَاّذ دادّ ،وچٌیي لشاس است خظ لَلِ جذیذی احذاث ضَد.
لؼیبی دس بیاًیِای اػالم وشد :ایي تَافك بیي دٍ وطَس اهضا ضذ بِ ضشط ایٌىِ ایشاى بِ ّواى هیضاى وِ ًفت
دسیافت هیوٌذ ًیض دس بٌذسی دس ضوال ػشاق ًفت فشآٍسی ضذُ تحَیل دّذ.
ٍصیش ًفت ػشاق ّوچٌیي گفت :بیي  ۰۶تا ّ ۰۶ضاس بطىِ دس سٍص اص ًفت خام وشوَن تَسظ تاًىشّا بِ هشصی دس
وشهاًطاُ وِ ایشاى پاالیطگاُ داسد ،هٌتمل هیضَد.
ٍی افضٍد :ایي دٍ وطَس دس ًظش داسًذ تا خظ لَلِای سا بشای حول ًفت اص وشوَن احذاث وٌٌذ وِ دس آى غَست
دیگش حول ًفت با تاًىشّا اًجام ًخَاّذ ضذ .ایي خظ لَلِ هیتَاًذ جایگضیي هسیش غادساتی فؼلی اص وشوَن ٍ اص
عشیك تشویِ بِ هذیتشاًِ وِ تَسظ خظ لَلِ اًجام هیضَد جایگضیي ضَد.
باوکهای بسرگ آمریکا سهام بیتکًیه را آزاد ومی کىىد
باًهّای بضسي آهشیىا اص ّفتِ آیٌذُ هیالدی وِ بَسسّای سیبَئِ گلَبال هاسوتض ٍ سیامای گشٍپ سْام
بیتوَیي سا اسائِ هیوٌٌذ ،تجاست بیتوَیي سا بشای هطتشیاى خَد آصاد ًخَاٌّذ وشد.
عبك آًچِ فایٌٌطال تایوض با روش هٌابغ آگاُ ًَضتِ است ،باًهّای بضسي آهشیىا ًظیش جیپیهَسگاى ،سیتیگشٍپ
ٍ باًه آٍ اهشیىا ،اص ّفتِ آیٌذُ هیالدی وِ بَسسّای سیبَئِ گلَبال هاسوتض ٍ سیامای گشٍپ ضشٍع بِ تجاست
سْام با اسص دیجیتال خَاٌّذ وشد ،بشای هطتشیاى خَد تجاست بیتوَیي سا آصاد ًخَاٌّذ وشد.

گلذهي ساوس ٍ ایبیاى آهشٍ ّن سٍص پٌجضٌبِ اػالم وشدُ بَدًذ وِ با آغاص فشٍش لشاسدادّای جذیذ سْام دس
سٍصّای آتی دس ایي بَسسّا ،دس ًظش داسد بشای بشخی اص هطتشیاى خَد خشیذ سْام بیتوَیي سا آصاد وٌذ.
جیپیهَسگاى ٍ سیتیگشٍپ بِ تواسّای سٍیتشص بشای اظْاس ًظش پاسخی ًذادًذ .سَسیت جٌشال ٍ هَسگاى
استٌلی ٌَّص تػوین خَد دس ایي باسُ سا ًْایی ًىشدُاًذ.
ديلت دالر ۰۰۳۳تًماوی ي وفت  ۰۰دالری در بًدجه  ۷۹را وهایی کرد
ػضَ وویسیَى بشًاهِ ٍ بَدجِ هجلس با تاویذ بش ایٌىِ ًشخ دالس ٍ ًفت دس بَدجِ سال  ۷۹بش ٍالؼیت ًضدیه
است ،گفتّ :یات دٍلت دالس  ۰۰۶۶تَهاًی ٍ ًفت  ۰۰دالسی سا بشای بَدجِ سال ًْ ۷۹ایی وشد.
ػضت اهلل یَسفیاى هال با اضاسُ بِ ایٌىِ ّیات دٍلت دالس  ۰۰۶۶تَهاًی ٍ ًفت  ۰۰دالسی سا بشای بَدجِ سال ۷۹
ًْایی وشدُ گفت :اگش دٍلت ًشخ دالس سا ّ ۰ضاس تَهاى دس ًظش هی گشفت بْتش بَد اها ٍلتی دالس دس باصاس آصاد اص هشص
ّ 4ضاستَهاى گزضتِ ،تؼییي ًشخ دالس بیي ّ ۰ضاس تا  ۰۰۶۶تَهاى ًشخ بسیاس ػالالًِ است.
ٍی اداهِ داد :دسخػَظ ًشخ ًفت ًیض ۰۰ ،دالس بِ ٍالؼیت ًضدیه است البتِ ّیچ وس ًوی تَاًذ لیوت ًفت دس
آیٌذُ سا پیص بیٌی وٌذ اها اص ضشایظ التػادی فؼلی هی تَاى حذس ٍ گواى ّا سا بِ اػذاد ٍ اسلام ٍالؼی ًضدیه
وشد.بٌابشایي اػتماد داسم دٍلت دٍ ًشخ دالس ٍ ًفت بشای بَدجِ سال  ۷۹سا هٌغبك بش ٍالؼیت ّا تؼییي وشدُ است.
ایي ًوایٌذُ هجلس با اضاسُ بِ ایٌىِ لیوت ًفت دس آیٌذُ بِ  ۰۰دالس هی سسذ ،تَضیح دادً :بایذ فشاهَش وشد
تَلیذ ًفت ّضیٌِ بش است ،با ایي حال اگش ًشخ فشٍش ًفت بِ بیص اص  ۰۰دالس بشسذ دٍلت هی تَاًذ با ٍاسیض آى بِ
غٌذٍق تَسؼِ هلی هیضاى تخػیع پشٍطُ ّا سا افضایص دّذ.اها اگش بْای ًفت سا بیص اص  ۰۰دالس بگیشین ٍ بِ ایي
سلن دست پیذا ًىٌین ،دٍلت با وسشی بَدجِ هَاجِ هی ضَد ،بٌابشایي چٌیي سیسىی ػالالًِ ًیست ٍ بْتش است
هبلغی لحاػ ضَد وِ تاهیي آى حتوی ٍ لغؼی است.

یَسفیاى هال دسخػَظ افضایص اختالف بیي ًشخ دٍلتی ٍ آصاد دالس دس بَدجِ سال  ۷۹گفت :سلن اػالم ضذُ
لغؼی ٍ هبٌای هؼاهالت ًیست اها اگش ًشخ دالس ووتش اص  ۰۰۶۶تَهاى گشفتِ هی ضذ دسآهذ بسیاس ًاچیضی بشای
دٍلت وسب هی ضذ.اگش دٍلت ًشخ اسص سا ّ 4ضاس تَهاى هی گشفتً ،شخ اسص دس باصاس بِ ّ ۰ضاس تَهاى هی سسیذ،
دٍلت ًوی خَاّذ بیص اص ایي ػاهل گشاًی ّا ضَد ٍ دس ضوي با افضایص لیوت دالس تَسم افضایص پیذا هی وٌذ بِ
ایي جْت دٍلت ًشخ دالس سا  ۰۰۶۶تَهاى اػالم وشدُ است.

