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 بانک مرکزی روسیه مجوز ۲ 
بانک را لغو کرد

بانک مرکزی روسیه مجوز فعالیت دو بانک 
»اینترک��وپ « و »اینف��ورم پروگرس« را 
لغ��و کرد. به گزارش تاس، این دوبانک به 
دلیل ارایه کیفیت پایین خدمات بانکداری، 
ریس��ک پذیری س��رمایه، کاهش سرمایه 

اولیه و همچنین پولشویی تعطیل شدند.
در ح��دود هزار بان��ک دولتی و خصوصی 
در روسیه فعالیت دارند که تنها در دوسال 
گذشته ده ها مجوز بانک به دلیل کاهش 
کیفی��ت خدمات و پولش��ویی در روس��یه 
تعطیل شده اند. بانک مرکزی روسیه تنها 
بازگش��ت سپرده گذاری مشتریان حداکثر 
تا سقف ٢٥ هزار دالر را در صورت تعطیلی 

بانکهای متخلف تضمین می کند.

افزایش شمار اعضای 
بانک زیرساخت آسیا

بانک س��رمایه گذاری زیر س��اخت آس��یا 
)AIIB( ک��ه جمهوری اس��المی ایران نیز 
عضو آن می باش��د، عضویت هفت کشور 
دیگر را پذیرفت که بر این اساس تعداد کل 
کشورها و منطقه های عضو این بانک به 
۷۷ عضو افزایش یافته است. این بانک که 
رهبری آن را چین بر عهده دارد در س��ال 
٢٠۱٥ می��الدی ب��ه طور رس��می کار خود 
را آغ��از ک��رد و وام��ی را برای اجرای طرح 
های زیربنایی در اختیار برخی کشورهای 
عض��و قرار داده اس��ت. ای��ن بانک با یک 
س��رمایه گ��ذاری ۱٠٠ میلیارد دالری که 
۳٠ درصد آن را چین تامین کرده ش��روع 
به کار نمود و در تازه ترین مورد ۱۳ عضو 

جدید گرفته است.
انگلیس، بولیوی، شیلی، یونان و رومانی از 
جمله کش��ورهایی هستند که هیات مدیره 
بان��ک اع��الم ک��رده عضویت آنه��ا را به 

رسمیت شناخته و تایید کرده است.

سفیر آفریقای جنوبی در تهران گفت: ایران و آفریقای جنوبی 
ایجاد ارتباط مس��تقیم بانکی برای تس��هیل مبادالت اقتصادی 
 Max'»و تج��اری را در برنام��ه دارن��د. مکس فیلمون وایت هد
Philemon Whithead' با اش��اره به انجام تجارت و مبادالت 
اقتصادی بین ایران و آفریقای جنوبی، به ایرنا خاطرنشان کرد: 
اجرای شدن برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( روابط و منافع 

دو کش��ور را تس��هیل کرد. وی تصریح کرد: اکنون مهمترین 
مشکل اقتصادی دو طرف، مکانیسم و ارتباطات بانکی است و 
دولت ها به همین دلیل به دنبال ایجاد ارتباط مستقیم بانکی با 
یکدیگر هستند. وایت هد اظهار داشت: بانک های »بارکلی« 
و »اس��تاندارد« آفریقای جنوبی بانک هایی چندملیتی اند و به 
همین دلیل و بطرف نشدن کامل تحریم های بانکی ایران، نمی 

توانند با ایران همکاری داش��ته باش��ند. وی خاطرنشان کرد: به 
همین دلیل به دنبال ایجاد ارتباط مستقیم بانکی هستیم. سفیر 
آفریقای جنوبی در تهران ادامه داد: بانک های مرکزی دو کشور 
باالترین مقام های بانکی اند که ایجاد ارتباط از طریق آنها ممکن 
است، اما به عنوان گزینه ای دیگر به ارتباط مستقیم بانک های 

منتخب و خاص از هر دو کشور نیز می اندیشیم.

دالیل عدم همکاری بانک های آفریقا با ایران

بیزنس اینس��ایدر در گزارش��ی نوشت: بانک 
ه��ای آمریکای��ی یکی پس از دیگری در حال 
ورشکس��ته ش��دن هس��تند و اگر کمک های 
»فدرال رزرو« نبود سرنوشت نامعلومی برای 

آنها رقم خورده بود. 
به گزارش پایگاه خبری »بیزینس اینسایدر«، 
بانک های آمریکایی در حال س��قوط کردن 
هس��تند و س��ود آنها روز به روز با روند نزولی 
بیش��تر روبرو می ش��ود؛ در حالیکه س��ال ها 
اس��ت صنعت بانکداری این کش��ور تقریبا در 
حالت رکود قرار گرفته است.   در همین حال 
موسس��ات مال��ی آمریکا بع��د از بحران مالی 
جهان که در سال ٢٠٠٦ میالدی اتفاق افتاد 
و تاثیر به سزایی بر روی کاهش سودهی بانک 
ه��ای آمریکایی گذاش��ت، ب��ار دیگر در حال 
تجربه کردن یک روند س��کون هس��تند و اگر 
کمک های بانک فدارال رزرو ایاالت متحده 
نبود تا کنون به سرنوش��ت س��یاهی دچار شده 
بودند.  این در حالی است که بسیاری از شرکت 
ه��ا و مقام��ات آمریکایی نهایت تالش خود را 
می کنند تا به تعهدات مالی خود و بازپرداخت 
بدهی های بانکی شان پایبند باشند و این یعنی 
اینکه بانک های این کش��ور با کاهش س��ود 
چشمگیر روبرو شده اند و تعداد قابل توجهی از 
بدهکاران بانکی توانایی الزم برای بازپرداخت 
وامهایشان را به دلیل شرایط اقتصادی حاکم 
بر جهان و آمریکا را ندارند. به نوش��ته بیزنس 

اینس��ایدر، از ابتدای س��ال جاری میالدی تا 
کنون ٥ بانک آمریکایی ورشکس��ته شده اند؛ 
این در حالی اس��ت که در طی س��ال ٢٠۱٦ 
می��الدی تع��داد کل بانک های روشکس��ته 
آمریکایی ٥ عدد اعالم شده بود. نکته مهمتر 
ای��ن اس��ت که بانک ه��ای آمریکایی به طرز 
معناداری در حال ورشکس��ته شدن هستند و 
در هفته گذش��ته بانک »گارانتی میلوکی« با 

یک میلیارد دارایی و ۱۱۸ ش��عبه ورشکس��ته 
شد و دو هفته قبل از آن هم بانک »فرست ان 
بی س��ی نیوورلئان« با ۴.۷ میلیارد دالر داری 
و ٢٩ شعبه اعالم ورشکستگی کرد.  در حال 
حاضر بانک های آمریکایی منتظر به حرکت 
درآمدن ضرب آهنگ باالی رش��د اقتصادی 
این کش��ور و نیز افزایش قدرت خرید مردم و 
آمدن مردم به سمت بانکها برای دریافت وام 

هستند تا به سود برسند و از این ورطه رهایی 
پیدا کنند. در همین رابطه بر اس��اس گزارشی 
که موسسه امالك تجاری جی ال ال منتشر 
ک��رده، تعداد ش��عبات بانک ه��ا در آمریکا در 
طی ٥ سال آینده به میزان ٢٠ درصد کاهش 
خواهد یافت. این کاهش تعداد ش��عب بانکی 
در حالی است که بانک های آمریکا به دنبال 
یافتن راه هایی برای کاهش هزینه ها و ترغیب 

مشتریانشان به استفاده از فن آوری بانکداری 
تلفن همراه به جای انجام تراکنش های مالی 
از طریق شعب فیزیکی هستند. بررسی های 
این موسسه نشان می دهد که در صورتی که 
صنعت بانکداری آمریکا تعداد شعب بانکی را 
کاهش دهد و مساحت متوسط هر شعبه بانکی 
را از ٥ هزار فوت به ۳ هزار فوت مربع کاهش 
دهد، این صنعت می تواند ساالنه ۸,۳ میلیارد 
دالر در هزین��ه های خود صرفه جویی نماید. 
این گزارش حاکی است، بانک های آمریکایی 
از زمان بحران مالی س��ال ٢٠٠۸، جای پای 
خود را به میزان حدود ۸ درصد کوچکتر کرده 
و تعداد شعب خود را از ٩۷ هزار شعبه به حدود 

٩٠ هزار شعبه رسانده اند.

بیزینس اینسایدر خبر داد؛

نظام بانکداری آمریکا در حال فروپاشی است

اخبار

۱- تمرین - بله بی ادبانه - مترسک ٢- دسته پیستون اتومبیل - کم تحمل - رود مرزی ۳- نوعی ماهی چرب- پاك کرد- سخت نیست- 
س��رای محبت ۴- زهد دروغین- چراغ روغن س��وز- س��اکن و بی حرکت ٥- بی نظیر- پربها - هودج وعماری ٦- خدای هندی- پیروزی- 
صندلی سوارکاری ۷- واحد سطح - از کشورهای آفریقایی- شالوده و بنیاد - بازرگان ۸- عسل - از لهجه ها - زیرا ٩- آشوب و فتنه - مهره 
ش��طرنج - نگهبان- مروارید درش��ت ۱٠- امت ها - ابزار برف روبی- چندین دفعه ۱۱- قالب ش��عر خیام - کارگر کش��تی - س��بز ۱٢- بس��یار و 
فراوان- نجات دهنده- وقت معین ۱۳- ریگ و ماس��ه - گندمگون - جاودان- خاندان ۱۴- کتاب مقدس هندوان- نام گذاری- تماش��ایی 

۱٥- کشوری با مرکز نایروبی - پیکار- رودی در فومن

ارق�ام 1 ت�ا 9 را ط�وري در خان�ه هاي س�فيد 
 قرار دهيد كه هر رقم در س�طرها، س�تون ها و 

مربع هاي كوچك 3*3 يکبا ديده شود

  ۱- بزرگترین س��یاره منظومه شمسی- 
بخت برگش��تگی- ضرب��ه ناگهانی ٢- 
مرت��ب ک��ردن ناخن - خوردن با حرص 
۳- مترادف آشغال - آینده- موسیقیدان 
اتریش��ی- حرف ن��دا ۴- وقت فعالیت- 
میل به غذا- باالپوش قدیمی ٥- کفش 
چوب��ی- مدت زمان قانونی بازی فوتبال 
- ضمیمه ٦- از نقاشان قرن ۱٩هلندی- 
نش��انه مفعولی- نس��بت زن و شوهر به 
یکدیگر ۷- مخالف خوبتر- اسراف کار- 
راز نهفته ۸- تکیه کالم چوپان - قسمتی 
از پا - حوضچه ای درحمام - دریا ٩- پدر 
آذری- جمع نصیحت - از اجزای درخت 
۱٠- سازمان فضایی آمریکا - خاك سرخ 
- پایتخ��ت نیجریه ۱۱- تحریم - کلمه 
پرسش��ی- ش��ب اول دی ماه ۱٢- بافته 
و تنی��ده - می��وه ای از تی��ره مرکبات - 
بش��قاب ب��زرگ ۱۳- مادر ل��ر- در حال 
تاخت��ن - تحلیل غ��ذا - عدد بهم زدنی 
۱۴- موس��س سلسله آل زیار- تنگه ای 
در غرب ترکیه ۱٥- بی حال - س��یاهی 

لشکر فیلم ها- کارگاه هنری
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از ابتــدای ســال جــاری میــالدی تا 
کنون ۵ بانک آمریکایی ورشکسته 
شده اند؛ این در حالی است که در 
طی ســال 2016 میالدی تعداد کل 
بانک های روشکســته آمریکایی ۵ 

عدد اعالم شده بود


