
يك روز پس از فرمايش�ات رهب�ري در خصوص 
خطاي بزرگي كه در نحوه تخصيص ارز در ماه هاي 
اخير اتفاق افتاده؛ وزير صنع�ت و تجارت و وزير 
كشور در جمع تشكل هاي اقتصادي با اعالم آمار 
های عجي�ب از ميزان ثبت س�فارش كاال از عمق 
خطاي بزرگ دولت رونمايي كردند. رحماني فضلي 
از ثبت س�فارش، 10 برابر نياز كش�ور و تخصيص 
ارز به آن سخن گفت و ش�ريعتمداري نيز ميزان 
ثبت س�فارش را ۲۵0 ميلي�ارد دالر اع�الم كرد. 
اين روزها موضوع ثبت سفارش كاال، نحوه تخصيص 
ارز و واردات بسياري از كاالها به سوژه اصلي بسياري 
از محافل خبري تبديل ش��ده اس��ت. كارشناسان و 
صاحبنظران همچنان از خطاي بزرگ دولت سخن 
مي گويند و برخي از اعضاي كابينه از آن دفاع يا انتقاد 
مي كنند. رهبري نيز در آخرين بياناتشان در ديدار با 
اقشار مختلف مردم عملكرد دولت را در تخصيص ارز 
و سكه زير س��ؤال بردند و گفتند: »بيشتِر مشكالت 
اقتصادي ناشي از مسائل دروني و داخلي خود ماست. 
حاال مثاًل فرض كنيد در همين قضيه ي ارز و سكه و 
اين حرف هايي كه اين دو سه ماهه پيش آمد، خب، 
مبالغ زيادي - حاال گفتن��د مثاًل فرض بفرماييد 18 
ميليارد دالر، اسكناس موجوِد ارز براي كشور ما كه در 
تهيه ي ارز مشكل داريم و ارزها و پول هاي خودمان 
را هم نمي توانيم از خارج وارد كش��ور كنيم و سخت 
است، 18 ميليارد رقم بااليي اس��ت- بر اثر بعضي از 
بي تدبيري ها و بي توجهي ها، آمد دس��ت افرادي كه 
از آن سوءاس��تفاده كردند. يك نفري يك كااليي را 
ثبت سفارش كرد، يك كاالي ديگر آورد؛ يك چيزي 
را درخواست كرد براي يك مقصودي، ارز را در آنجا 

مصرف نكرد؛ گفت مي خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز 
را، يا آوردند - يك تعداد معدودي- استفاده كردند، يا 
به قاچاقچي فروختند ]و او[ ارز را برداشت برد خارج يا 
به كسي فروختند كه آن را احتكار كرد و نگه داشت تا 
گران بشود و بيايد به قيمت دو برابر و سه برابر بفروشد 
و به ثروت بادآورده ]برس��د[؛ خب اينها مش��كالت 
مديريتي است؛ اين ربطي به تحريم ندارد. مسئوالن 
محترم كشور به اين معنا اذعان دارند، قبول دارند كه 
مشكِل اين جوري هست؛ بنابراين بسياري از مشكالت 
از اين قبيل است. مشكالت، مربوط به نحوه ي مديريت 

ما و نحوه ي سياست گذاري اجرايي ما است.«
ايشان در بخش ديگري از فرمايشاتشان افزودند: »ارز 
را يا سكه را وقتي كه به صورت غلط تقسيم مي كنند، 
اين دو طرف دارد، ما همه اش داريم دنبال آن كسي كه 
»مي گيرد« مي گرديم - مفسد اقتصادي، قاچاقچي- 
درحالي كه تقصير عمده متوجه آن كس��ي است كه 
»داد«؛ او را بايد دنبال كرد. باالخره يك تخلفي انجام 
گرفته، يك خطاي بزرگ انجام گرفته. نمي گوييم هم 
»خيانت«؛ نه، اما باالخره خطا كردند و خطاي مهمي 
كردند كه ضررش به مردم برگشت.« روز گذشته نيز 
دو عضو كابينه در جمع تشكل هاي اقتصادي از ميزان 
ثبت سفارش كاال و  تخصيص ارز با آمار متناقض سخن 
گفتند و محمد ش��ريعتمداري كه بخش اعظم اين 
ماجرا به وزارتخانه تحت مديريتش مربوط مي شود، 

پيشنهاداتي به فعاالن اقتصادي ارائه داد. 
  شريعتمداري: ۲۵0ميليارد دالر ثبت سفارش 

واردات در چهار ماه!
وزير صنعت، معدن و تجارت از احياي سازمان نظارت 
و بازرسي خبر داد و گفت: از مشكالت و عوامل برون زا 

قدري كه خارج مي ش��ويم به حوزه سودجويي وارد 
مي شويم كه برخي از اين آب گل آلود تالش مي كنند 
براي خودشان ماهي بگيرند؛ به عنوان مثال تقاضاي 
ثبت سفارش طي چهار ماه اخير نسبت به دوره مشابه 
سال قبل 3/5 برابر افزايش پيدا كرده است و اگر فرض 
كنيد كه همه اين ثبت س��فارش هاي انجام ش��ده را 
بخواهيم وارد كنيم به ۲5۰ ميليارد دالر مي رسد كه 

قابل تصور نيست. 
به گفته وي، در شكل س��ابق سودجويي هايي اتفاق 
افتاد؛ يعني بعضي از آنهاي��ي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني 
كاالي خود را وارد كردند ب��ا همين نرخ آن را در بازار 
عرضه نكردند كه نظارت بر ب��ازار و مبارزه با احتكار 
تشديد شد، اما با اين وجود، سودجويي هايي صورت 
گرفت كه در اين زمينه برخوردها تشديد شده است.  
شريعتمداري در جمع تشكل هاي اقتصادي گفت: 
بعد از ابالغ بسته ارزي، با مكاتبات و تلفن هايي مواجه 
هستم كه ممكن است برخي از فعاليت هاي اقتصادي 
دچار مشكل شوند كه البته اين موارد را با هيئت دولت 
مطرح كردم كه تصميم بر اين ش��د ك��ه با نظر وزير 
اقتصاد، دستورالعملي براي ماده 5 بسته ارزي تدوين 

شود كه فشار كمتري به بخش خصوصي وارد شود. 
 ش��ريعتمداري گفت: برخي از كاالهايي ك��ه با ارز 
دولتي وارد كشور شده اند، اگر در بسته جديد ارزي 
مدنظر قرار نمي گرفت، ممكن بود كه شائبه به وجود 
آورد كه عده اي موقعيت خاص به دست آورده اند كه 
خلق منابع قابل مالحظه و سودهاي غيرمترقبه اي را 
حاصل مي كند، بر همين اس��اس اين پيشنهاد وارد 
بس��ته جديد ارزي شده اس��ت؛ اين در حاليست كه 
برخي ماشين آالت و مواد اوليه با قيمت مشخصي از 

ارز داراي توجيه بوده باشد كه اكنون ممكن است با 
نرخ بازار ثانويه ارز، سرمايه گذاري توجيه پذير نباشد، 
بنابراين با حضور بانك مركزي و وزي��ر اقتصاد بايد 
اين موضوعات را مورد بحث قرار داد و دستورالعملي 
تنظيم خواهيم كرد كه فش��ارها ب��ه حداقل ممكن 
كاهش يابد.  وي اظهار داش��ت: در مورد فهرس��ت 
كاالهاي دريافت كننده ارز ۴۲۰۰ توماني نيز كه بايد 
مابه التفاوت بدهند،كارها در حال انجام است و اكنون 
فقط موادغذايي مهم و دارو، تجهيزات و ملزومات مهم 
پزشكي از اين ارز برخوردار هستند كه اين امر باعث 
منطقي شدن تقاضاي ثبت سفارش شده است؛ بر اين 
اس��اس صفي را هم در مركز ثبت سفارش به درازاي 
بيش از يك كيلومتر در جلوي وزارت صنعت داشتيم 
كه بعد از اين تصميم، ثبت س��فارش به يك هشتم 

كاهش يافته است. 
وزير صنعت ادام��ه داد: بخش قاب��ل مالحظه اي از 
تقاضاي ثبت س��فارش به خاطر نرخ ارز دولتي بود 
كه هيچ منطقي هم نداش��ت، پس در شرايط خاص 
اقتصادي ضرورت دارد كه برخي كنترل ها را اعمال 
كنيم كه چه بهتر اين كنترل ها از سوي تشكل باشد، 
بنابراين اگر بانك مركزي ارزي را به كسي داده است، 
بايد نظارت روي آن صورت مي گرفت، اما واقعيت آن 
است كه بيش از چند ده هزار كاال ارز دولتي در مرحله 
اول گرفتند كه نمي توان همه آنها را تعزيري كرد، اما 
اكنون كه تعداد كاالها محدود است، نظارت تعزيري 

روي آن زياد است. 
ش��ريعتمداري گفت: اگ��ر قرار ب��ر اين باش��د كه 
مابه التفاوت وصول شود، تدابيري را فراهم خواهيم 
كرد كه به صورت تقسيطي اين مابه التفاوت دريافت 
شده و غيرنقد هم باشد. در اين صورت است كه شرايط 

براي توليدكنندگان سهل تر خواهد شد. 
  وزير كشور: ثبت سفارش، 10 برابر نياز

همچنين وزير كشور با بيان اينكه برخي افراد كه 
بايد منابع ارزي كش��ور را تأمين كرده و در اختيار 
بانك مركزي قرار دهند، كوتاه��ي كردند، گفت: 
ثبت سفارش در برخي حوزه ها، 1۰ برابر نياز كشور 
بوده اس��ت.  به گزارش مه��ر، عبدالرضا رحماني 
فضلي كه در جمع تش��كل هاي اقتصادي سخن 
مي گفت، افزود: تصميمي در فروردين ماه امسال 
در حوزه ارزي از س��وي دولت اتخاذ ش��د و در آن 
شرايط، حركت مناس��بي با توجه به تهديدهاي 
تحريم صورت گرفت تا بتوان بازار را مديريت كرد، 
اما در حين اجراي اين سياست با وضعيتي مواجه 
شديم كه بر طبق آن، نياز به سياست هاي جديد 
ارزي به وجود آمد كه البته در اين بخش، دو اتفاق 
رخ داده است.  وزير كشور افزود: تأمين، تشخيص، 
مصرف و نظارت در حوزه ارز شكل گرفت و در حوزه 
تأمين نيز دوس��تاني كه بايد منابع ارزي را تأمين 
مي كردند، كوتاهي كردند و در تشخيص اين امر، 
انجمن صنايع غذايي اعالم كرد كه بعضي كاالها 
بيش از 1۰ برابر نياز، ثبت سفارش شد؛ بر اساس 
اين تشخيص، تخصيص ارز انجام شد.  وزير كشور 
گفت: در ح��وزه مصرف نيز از نظ��ر قيمت، با نرخ 
باالتري به فروش رسيدند و نظارت دقيقي بر عرضه 

كاالي ۴۲۰۰ توماني انجام نشد. 
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 رونمایی از خطای بزرگ دولت 
ثبت سفارش 10 برابر نیاز کشور!

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

6988614سيمانقائن
6020324حملونقلبينالملليخليجفارس

6226312فيبرايران
10885518پارسخزر
214561021نفتسپاهان

2125101صنايعآذرآب
8782417سيمانقائن

10253486خدماتانفورماتيك
2584122بيمهدانا

2910137پتروشيميآبادان
150070سرمايهگذاريمليايران

3339154سرمايهگذاريصنعتبيمه
3746171گسترشنفتوگازپارسيان

3137143حفاريشمال
4412199فوالدكاوهجنوبكيش
3952177ذغالسنگنگينطبس

4640206پتروشيميشازند
3709164مليصنايعمسايران

16343721معدنيدماوند
204690صنايعكاشيوسراميكسينا

4138182توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
3779165پتروشيميشيراز

2557111گروهصنعتيسپاهان
2710116موتورسازانتراكتورسازيايران

9057386فوالدخوزستان
223295حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

139259بيمهآسيا
4055171كاشيپارس

6151253مليسربورويايران
201181سراميكهايصنعتياردكان

12546504نفتبهران
4718188مسشهيدباهنر
3286127آلومينيومايران

3502135گروهمپنا)سهاميعام(
109540ليزينگايرانيان
268394پارسسرام
17459606معادنبافق

278194سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
14920498پتروشيميجم

132141پگاهآذربايجانغربي
25719798توليديمهرام

348151050پتروشيميپارس
254172توسعهمعادنوفلزات
3826102توليدمحورخودرو

327987س.صنايعشيمياييايران
5644145پتروشيميمبين

4072103پااليشنفتتهران
9770244پااليشنفتبندرعباس

13232328پتروشيميپرديس
177744س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

344084معدنيوصنعتيچادرملو
151736سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

4645109فوالدمباركهاصفهان
5630131پتروشيميمبين
169239فوالدآلياژيايران

4535103گروهصنعتيبوتان
394889توسعهمعادنرويايران

151734نوردآلومينيوم
5117113پااليشنفتاصفهان
360679پشمشيشهايران

6075127كربنايران
296560فروسيليسايران
148830حملونقلتوكا

193539سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
5530107معدنيوصنعتيگلگهر

407477افست
7153132فراوردههاينسوزايران

329060پارسالكتريك
322456كشتوصنعتپياذر

139123فرآوردههاينسوزآذر
144023توليديكاشيتكسرام

12788196پااليشنفتتبريز
625295صنايعشيمياييسينا

7585109صنايعپتروشيميخليجفارس
154222سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

44316613پتروشيميفناوران
416957صنايعپتروشيميكرمانشاه

651787بهپرداختملت
132617سيمانتهران

116713ليزينگخودروغدير
547761آلومراد

168918صنايعشيمياييفارس
162517گروهستوسعهصنعتيايران
137214گروهپتروشيميس.ايرانيان

118012گروهداروييبركت
681067كالسيمين

144314سرمايهگذاريسپه
377235تامينماسهريختهگري

16866138فرآوريموادمعدنيايران
586046داروسازيزهراوي
268521توليديچدنسازان

158312شيشههمدان
13326101گروهصنعتيپاكشو

731755نفتپارس
374528داروسازياكسير

253318ايرانتاير
250717داروسازيفارابي

10627سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
15270100شركتارتباطاتسيارايران

1020065پرداختالكترونيكسامانكيش
410024بورساوراقبهادارتهران
13808سرمايهگذاريتوسعهملي

643036كارتنايران
343419محورسازانايرانخودرو

388421بهنوشايران
240813سرمايهگذارياعتبارايران
10155گروهصنايعبهشهرايران

14957داروسازيامين
16417بينالملليمحصوالتپارس

9494كمكفنرايندامين
9654بانكسينا

11234چرخشگر
774326بهپرداختملت

9043ماشينسازياراك
486114گلتاش

14034سيمانفارسوخوزستان
433112سيمانفارس

18195صنايعكاغذسازيكاوه
958025داروييرازك

13743توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
10652سرمايهگذاريصنعتومعدن

816915فوالدخراسان
17253شيميداروئيداروپخش

12612سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
1015015پرداختالكترونيكسامانكيش

1426521معدنيامالحايران
8941سرمايهگذاريبهمن

17932شهدايران
11361سرمايهگذارينيرو
62115فوالداميركبيركاشان

13861لبنياتپاك
16811لعابيران

17341تامينسرمايهاميد
28701گروهداروييسبحان

155725سپنتا
153721سيمانبهبهان

16630توليديگرانيتبهسرام
17490بيمهملت

7130بينالملليتوسعهساختمان
61390كشتوصنعتچينچين

10080سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
81650شهد

11780بيمهپارسيان
12230ليزينگصنعتومعدن

11750بانكاقتصادنوين
15890صنايعسيماندشتستان

25990مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
23640سيمانكرمان

12050سيمانشاهرود
35850پارسسويچ

23950تراكتورسازيايران
1-13776گروهصنعتيملي)هلدينگ

جعفر تكبيري

وزير كشور: بعضی كاالها 10 برابر نياز كشور ثبت سفارش شد 
وزير صنعت: ۲۵0 ميليارد دالر  ثبت سفارش واردات در 4 ماه داشته ايم و برخی ها كاال را با ارز 4۲00 تومانی 

وارد كردند اما آن را با همين نرخ عرضه نكردند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

 خروج سپرده ها از بانك ها
 باعث نوسان جديد در بازار مي شود

بانك ها به دنبال حفظ سپرده هاي مردم 
 بانك ها ب�راي نگه داش�تن حجم ب�زرگ نقدينگي س�پرده ها و 
جلوگي�ري از ورود آن به بازار از حاال دس�ت به كار ش�ده اند و به 
مش�تريان خود پيش�نهاد خريد اوراق گواهي با سود 18درصد را 
ارائه مي كنند. س�ودي كه 3 درص�د باالتر از س�ود مصوب بانك 
مركزي اس�ت. اي�ن در حاليس�ت كه بان�ك مركزي هن�وز هيچ 
ابالغي براي تغيير س�ود س�پرده ها به بانك ها انجام نداده است. 
بر اس��اس آمارهاي موجود بخش عمده اي از نقدينگي را سپرده هاي 
مردمي در بانك ها تشكيل مي دهد. در آخرين آمار كه در رسانه ها منتشر 
شده و مربوط به سال گذشته است، حجم نقدينگي به مرز 153۰ هزار 
ميليارد تومان رسيده است. از اين رقم حدود 1۴85 هزار ميليارد تومان 
آن مربوط به مجموع سپرده هايي است كه مردم در قالب سپرده هاي 
بلندمدت و كوتاه مدت در بانك ها قرار داده اند. اين در حاليست كه در 
اين دوره مجموع سپرده اضافه شده به حجم سپرده هاي بانكي حدود 
۲۷1 هزار ميليارد تومان بوده كه رقم اضافه شده در مقايسه با چند سال 

گذشته با اينكه بيشتر بوده، اما درصد رشد آن كاهش دارد. 
اما حاال همزمان با فرارسيدن شهريور ماه كه موعد سررسيد بسياري 
از اين سپرده هاست، شبكه بانكي كشور براي جلوگيري از ورود اين 
حجم بزرگ از نقدينگي به بازار كشور دست به كار شده و مي كوشد 
با ارائه پيشنهادهايی به مش��تريان خود، همچنان اين نقدينگي را 
در گاوصندوق ه��اي خود نگه دارد. بر اين اس��اس، اغلب بانك ها به 
مشتريان خود اعالم كرده اند كه امكان خريد اوراق گواهي 18درصد 
يكساله فراهم شده است؛ سودي كه 3 درصد باالتر از نرخ 15 درصد 
سپرده بانكي اس��ت، اما س��ؤال اصلي در اين ميان آن است كه آيا 
مشتريان شبكه بانكي حاضرند س��پرده هاي جديدي را به بانك ها 
بياورند و همچنين قرارداد س��پرده هاي بلند مدت خود را براي يك 
سال ديگر تمديد كنند يا اينكه ترجيح مي دهند در جريان نوسان 
بازار و ارقام بي ثباتي كه وجود دارد، به سمت بازارهاي ديگر از جمله 

سكه و طال بروند؟
واقعيت آن است كه به رغم رشد تورم طي س��اليان گذشته، حدود دو 
سال است كه نرخ سود سپرده در بانك ها تغييري نكرده و شبكه بانكي 
بر اساس دستور بانك مركزي 15درصد براي س��پرده هاي يكساله و 
1۰درصد براي سپرده هايي كوتاه مدت سود پرداخت مي كند. همچنين، 
در شهريورماه س��ال گذش��ته بود كه بانك مركزي در بخشنامه اي به 
بانك ها تكليف كرد كه بايد از اين نرخ ها تبعيت كرده و سودهايي كه در 
ارقام باالتر و متفاوت از دستورالعمل در حال پرداخت در شبكه بانكي 

بود به نرخ هاي مصوب بازگردد. 
گرچه بانك ها در آن زمان براي ممانعت از خروج س��رمايه بخش��ي از 
س��پرده هاي كوتاه مدت را به مدت دار يكس��اله تبدي��ل كردند، اما به 
مرور برخي هيجانات در بازار ارز يا سكه موجب انتقادات كارشناسان 
در اين باره شد كه كاهش دستوري نرخ سود بانكي موجب تحريك مردم 

براي آوردن سرمايه هاي خود به بازارهاي ارز و طال شده است. 
بروز نوسانات شديد در نرخ ارز و سكه در س��ه ماه پاياني سال گذشته 
باعث شد تا در بهمن ماه سال پيش بانك مركزي، انتشار اوراق گواهي 
س��پرده ۲۰ درصد را  به مدت يك هفته در بانك ها در دستور كار قرار 
داد تا در اين مدت بتوانند با سودي كه 5 درصد از نرخ سود سپرده باالتر 
بود سرمايه هاي سرگردان را به شبكه بانكي جذب كنند. در اين فاصله 
حدود ۲3۰ هزار ميليارد تومان اوراق گواهي سپرده با نرخ سود ساالنه 
۲۰ درصد فروش رفت كه عمده آن به جابه جايي حساب هاي سپرده 
برمي گشت، نه جذب سپرده جديد. حال اين روزها بانك ها در حالي بار 
ديگر نرخ سود 18درصد از طريق انتشار گواهي سپرده را اعالم مي كنند 
كه نرخ تورم رشدي چشمگير داشته و عماًل سپرده گذاري در بانك ها 
آن هم با سودي كمتر از فروش گواهي س��پرده مدت دار در بهمن ماه 
ديگر براي دارندگان سرمايه جذاب نيست و اين خطر احساس مي شود 
كه موج جديد نقدينگي با خروج از بانك ها باعث بر هم خوردن آرامش 

نسبي بازار شود. 

نرخ مرغ دوباره به 11 هزارتومان پر کشید
رئي�س اتحادي�ه پرن�ده و ماه�ي از افزاي�ش قيم�ت م�رغ ب�ه 
11 ه�زار و 100 توم�ان در مراك�ز خرده فروش�ي خب�ر داد. 
مهدي يوس��ف خاني در گفت وگو با  مهر، از افزايش قيمت مرغ به 11 
هزار و 1۰۰ تومان در مراكز خرده فروش��ي خبر داد و اظهار داش��ت: 
همچنين قيمت مرغ گرم در عمده فروش��ي در  كشتارگاه، 1۰ هزار و 
1۰۰ تومان و توزيع در واحدهاي صنفي 1۰ هزار و ۲5۰ تومان است. 

به گفته وي، قيمت خرده فروشي مرغ ش��مال 1۰هزار و ۷۰۰ تومان و 
عمده مرغ كشتار شمال در ميدان بهمن، ۹۷۰۰ تومان است. 

آگــــهی منـاقصه عـمومی  یـک مرحله ایی 
"راهبري  تنظیفات، ماشین نویسی، فضاي سبز و نگهبانی"
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در حالي كه به دليل نگراني از س�رايت بحران 
ارزي تركي�ه به س�اير كش�ورها، اش�تهاي 
سرمايه گذاران براي ريس�ك پذيري كاهش 
يافته است، ارزش سهام بانك هاي امريكايي 
براي سومين جلسه متوالي با كاهش مواجه شد. 
به گزارش رويترز، به دلي��ل نگراني ها از افزايش 
تأثيرگذاري ش��خص رجب طي��ب اردوغان بر 
اقتصاد تركيه و تشديد روابط اين كشور با امريكا، 
ارزش لير تركيه طي روزهاي گذش��ته به شدت 
س��قوط كرده اس��ت.  كاهش ارزش پولي ملي 
تركيه موجب شد تا شاخص بخش مالي اس اند 
پي 5۰۰ )اس پي ايسك( بيش��ترين افت را در 
ميان ساير شاخص هاي اس اند پي شاهد باشد و 

بانك هاي بزرگ بيشترين افت ارزش ها را تجربه 
كنند. شاخص بانكي اس اند پي، )اس پي ايكس 
بي كي( با ۰/۹ درصد كاهش مواجه بود و در طي 

سه جلسه افت تقريباً 3 درصدي را تجربه كرد. 
بانك هاي امريكايي اي كه در سه ماهه اول و دوم 
امسال بيشترين تأثيرپذيري را از تركيه داشته اند 
از جمله گلدمن ساكس، بانك نيويورك ملون و 
بانك امريكا ب��ه ترتيب با افت ي��ك، 1/۴ و 1/۹ 

درصدي ارزش سهام خود مواجه بودند. 
هرچند ظاهراً بانك هاي امريكايي تأثيرپذيري 
مس��تقيم محدودي از اقتصاد تركي��ه دارند، اما 
سرمايه گذاران نگرانند كه مش��كالت تركيه به 

ساير كشورها نيز سرايت كند. 

بانك مركزي روسيه اعالم كرد: مبادالت دالري 
روسيه با اتحاديه اروپا به كمترين ميزان رسيده 
اس�ت و برنامه كاهش اتكا ب�ه دالر ادامه دارد. 
به گزارش فارس به نقل از اسپوتنيك، بانك مركزي 
روسيه اعالم كرد سهم روس��يه در پرداخت هاي 
دالري با ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا به كمترين 
ميزان رسيده است.  در سال ۲۰1۷، 68/۲ درصد 
پرداخت ها به روسيه با دالر، 15/6 درصد به يورو 
و 1۴/3 درصد به روبل بود، اما در حال حاضر سهم 
دالر 51/8 درصد كل پرداخت هاي اتحاديه اروپا 
است. 3۴ درصد به يورو و 1۰/۴ درصد روبل است.  
روز يك شنبه معاون نخس��ت وزير و وزير اقتصاد 
اين كش��ور اعالم كرد كه اين وزارتخانه احتمال 
برداشتن دالر را در مبادالت نفتي نفي نمي كند؛ 

چراكه در حال حاضر سياست امريكا ثبات ندارد و 
روي ثبات دالر و نيز مبادالت ديگر ارزها نظير يورو 
و روبل تأثير گذاشته است.  همچنين روسيه قصد 
دارد تا ارز ملي را در تجارت با تركيه مبنا قرار دهد، 
اما معتقد است كه اين مسئله نياز به چكش كاري 
بيشتري دارد.  رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور 
تركيه اعالم كرد كه آنكارا آماده مي شود تا ارز ملي 
را در مبادالت اين كشور با شركاي خود نظير چين، 
روسيه، ايران و اوكراين استفاده كند و همچنين به 
دنبال آن است تا چنين اقدامي را با اتحاديه اروپا 
نيز كليد بزند.  سخنگوي كاخ كرملين همچنين 
اعالم كرد كه وضعيت اقتصادي و مالي در تركيه 
هيچ تأثيري بر اجراي پروژه هاي مشترك دو كشور 

نخواهد داشت. 

 بحران اقتصادي تركيه
 ارزش سهام بانك هاي امريكايي را كاهش داد

  مبادالت دالري روسيه
 با اتحاديه اروپا به كمترين ميزان رسيد
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