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وزیر اقتصاد :نظارت بر خزانه داری تشدید می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایــی همزمان با آغاز دور تازه تحریمها
به مردم اطمینان داد که از منابع خزانه کشور با نهایت دقت و
حساسیتحفاظتمیشودویکریالازمنابعکشوربیجاهزینه
نمیشود .به گــزارش ایرنا« ،مسعود کرباسیان» در یادداشتی
نوشت :ازاینپسودرچارچوبتامینمنابععمومی

اینستاگرامی
برایتوسعهملی،وزارتاموراقتصادیوداراییدرخطمقدمحفظ
و حراست از منابع کشور ،با نهایت سختگیری بر فرایندهای
مربوط به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ،نظارت و
دقت خواهد داشت .وزیر اقتصاد در ادامه این یادداشت نوشت:
خوشبختانهبایداعالمکنمکهحساسیتدرخصوصشیوههزینه
منابع کشور در خزانهداری کل ،منجر به آن شده که طی سه ماهه
گذشته و برخالف تمام سالهای قبل ،هیچگونه پرداختی بابت
هدفمندی یارانهها از محل منابع بودجه عمومی انجام نشود ،در
حالی کهطی دو سال گذشته از این محل 25هزار میلیارد تومان

به سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شده بود .وزیر اقتصاد
با یادآوری این کهخزانهداری بدون نظم و قاطعیت و استفاد ه از
سیستمهایشفافممکننیست،تصریحکرد:برایتحققهدف
مدیریتهزینههاوتسریعپرداختها،سیستمالکترونیکیبانک
واره معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مستقر شده
است .بنا بر اعالم کرباسیان ،همین سیستم باعث شده است تا
هشت هزار و  700دسته چک از خزانهداری کل حذف شود .در
این یادداشت با اعالم این که «معاونت نظارت مالی و خزانه داری
کل کشور طی اقدامی فوری ،فرایند استانداردسازی و کاهش
حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی را به انجام رسانده
است»،بیانشدهاست:درنتیجهایناقدامات،تعدادحسابهای
دستگاههای اجرایی از  250هزار حساب به  50هزار حساب
کاهشیافت هاستکهاینعددبایدبه 35هزارحسابکاهشیابد
وبهزودیبهایننقطههمخواهیمرسید.

اخبار
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سقوط  36درصدی لیر ترکیه طی  7ماه

اردوغان :اگر دشمن دالر دارد ،ما خدا و مردم مان را داریم
دیروز جمعه ،لیر در برابر دالر با سقوط سنگین ۱۴درصدی
روبه رو شد و بدترین روز خود از بحران مالی ترکیه در سال
 ۲۰۰۱تاکنون را به ثبت رساند .به گــزارش مهر به نقل از
رویترز ،این اتفاق در شرایطی افتاد که تنشها با آمریکا
در حال عمیقتر شدن است و این با اقدام مناسب نکردن
سیاستگذاران ،باعث تشدید نگرانیهای موجود درباره
اقتصاد ترکیه شده است .با این حساب ،ارز ترکیه امسال
بیش از ۳۶درصد سقوط کرده و تنها در این ماه ۱۷درصد از
ارزش خود را از دست داده است که این نگرانیهای زیادی
درخصوص احتمال ایجاد یک بحران اقتصادی تمام عیار
به وجود آورده است .سهام بانکهای بیانپی پاریباس
فرانسه ،یونیکردیت ایتالیا و بیبیویای اسپانیا که بیشتر

از همه در معرض تاثیر از تحوالت ترکیه قرار دارند ۴ ،درصد
سقوطکردند.
▪مردم ترکیه :دست آمریکا در میان است

به گزارش فارس ،بعد از کاهش ارزش پول ملی ترکیه در
برابر دالر ،مردم در خیابانهای استانبول ،ترکیه را عامل
این بحران میدانند .این موضوع را خبرگزاری رویترز روز
جمعه ( ۱۹مــردادمــاه) ،اندکی بعد از انتشار خبرهایی
درباره کاهش بیسابقه ارز ملی ترکیه در برابر دالر آمریکا
گــزارش داده اســت .یک صــنــدوقدار  ۲۳ساله در یک
فروشگاه لباس در مرکز استانبول گفت« :این بحران را
آمریکا ایجاد کرده است ».مطابق این گزارش ،آن چه این

صندوقدار دربــاره بحران ارز گفته احساس بسیاری از
مردم در ترکیه است .گفتنی است کاخ سفید چهارشنبه
هفته گذشته اعالم کرد وزارت خزانهداری آمریکا وزیران
دادگستری و کشور ترکیه را به بهانه نقشآفرینی در
بــازداشــت یــک کشیش آمریکایی تحریم کــرده اســت.
اختالفات بین این دو متحد ناتو بر سر زندانی کردن یک
کشیش آمریکایی در ترکیه و دیگر مسائل دیپلماتیک،
افزایش یافته است .رئیس جمهور آمریکا دستور افزایش
تعرفه واردات از ترکیه را هم صادر کرد .ترامپ در یک توئیت
زودهنگام در اوایل صبح امروز به وقت آمریکا نوشت :در
حالی که لیر ترکیه در برابر دالر خیلی قدرتمند ما ،به شدت
در حال سقوط است ،من همین حاال دستور دو برابر کردن
تعرفههای واردات فوالد و آلومینیوم از ترکیه را صادر کردم.
او در ادامه توئیتش نوشت :حاال تعرفههای آلومینیوم ۲۰
درصد و تعرفههای فوالد  ۵۰درصد است .روابط ما با ترکیه
در این زمان خوب نیست.

15
▪اردوغان :ما خدا و مردم مان را داریم

به گزارش یورونیوز ،رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری
ترکیه شامگاه پنج شنبه سقوط ارزش لیر را توطئه دشمنان
ی ترکیه بیان کرد و خطاب به مردم این کشور افزود:
خارج 
« اگر آن ها دالر دارند ،ما هم خدا و مردم خودمان را داریم».
اردوغــان از مردم ترکیه خواست به برنامه اقتصادی او که
هدفی جز پیشرفت ترکیه را دنبال نمیکند ،اعتماد کنند .او
روند پیشرفت اقتصاد ترکیه طی ۱۶سال گذشته و در دوران
قدرتگیری حزب تحت امر او یعنی عدالت و توسعه را گواه
ادعایخوددانست.اردوغاندیروزنیزپسازاقامهنمازجمعه،
گفتکهدربرابرتحریمهایآمریکا،ایران،روسیهوچینرادر
کنارخودمانداریم.بهگزارشایرنا،ویخطاببهمردمترکیه
بیان کرد :کسانی که دالر ،یورو و طال در خانه دارند ،آن را به
بانک ها بیاورند و به لیر تبدیل و در این مبارزه ملی مشارکت
کنند.ویاضافهکرد:ایناقداممردمپاسخیدندانشکنبه
افرادیاستکهبهاقتصادترکیهحملهکردهاند.
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