
زمان�ي ك�ه ارز واردات كااله�اي اساس�ي در 
ارديبهشت ماه حذف شد هيچ كس تصور نمي كرد 
در كمتر از شش ماه عرضه و تقاضا به تعادل رسيده 
و قيمت ها كاهش يابد. اكن�ون معاون برنامه ريزي 
و اقتصادي وزير جهاد كش�اورزي از اقدام انجمن 
صنايع روغن و كاهش قيم�ت روغن هاي خوراكي 
و صنف و صنعت پايين ت�ر از نرخ مصوب خبر داده 
و مي گويد: »قيمت روغن و برنج طي ماه هاي اخير 
بين 15 ت�ا 20 درصد كاه�ش يافته اس�ت.« البته 
فعاالن بازار نس�بت به ورود واس�طه ها و احتمال 
افزايش قيمت برنج در ماه هاي آتي هشدار  دادند 
و نظارت بيشتر نهادهاي نظارتي را خواستار شدند. 
اواسط ارديبهشت امسال دولت در اقدامي تخصيص ارز 
دولتي به واردات كاالهاي اساسي را حذف كرد. در گام 
نخست قيمت روغن، برنج و شكر به شدت افزايش يافت، 
به طوري كه قيمت روغن مايع يک ليتري از 18 هزار 
تومان به 50 تا 55 هزار تومان افزايش يافت. نرخ برنج و 
شكر نيز به همين نسبت با افزايش قيمت مواجه شد. در 
همان زمان وزارت جهاد كشاورزي وعده داد به تدريج 
با متعادل شدن عرضه و تقاضا قيمت كاالهاي اساسي 

كاهش يابد. اكنون در كمتر از شش ماه خبر هاي رسيده 
از بازار از ارزاني قيمت برنج و روغن حكايت دارد. با اين 
توضيح كه در هفته اخير نرخ برنج اندكی طعم گرانی به 
خود گرفته است. معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير 
جهاد كش��اورزي در اين خصوص مي گويد: »انجمن 
صنايع روغن اقدام به كاهش قيم��ت پايين تر از نرخ 
مصوب كرده كه 10 درصد براي روغن هاي خوراكي و 
15 درصد براي روغن هاي صنف و صنعت كه تحريک 
تقاضا داشته باشند و بتوانند محصوالت خودشان را به 

فروش برسانند.«
وي در خصوص عرضه شكر مي افزايد: »قيمت شكر در 
كارخانه طبق مصوب 18هزار تومان است و قيمت فله 
شكر حدود 20 هزار تومان است. اگر شكر بسته بندي 
شود 2 هزار و 500 تومان تا ۳ هزار تومان براي فرآيند 
بسته بندي كه دارد قيمت آن افزايش مي يابد.« قرباني 
تأكيد مي كند: »قيمت روغن و برنج بر اساس آمار در 

شهريور بين 15 تا 20 درصد كاهش يافته است.«
   اتحاديه بنكداران: قيمت كاالهاي اساس�ي

 رو به ارزاني است 
همچنين رضا كنگري رئيس اتحاديه بنكداران مواد 

غذايي تهران در برنامه ميز اقتص��اد با تأييد اظهارات 
معاون جهاد كشاورزي مي گويد: »قيمت روغن در دو 
ماه اخير حدود 15 تا 20 درصد كاهش يافته اس��ت، 
به طوري كه قيمت عمده فروش��ي يک حلب روغن 5 
كيلويي از 400 هزار تومان به 295 هزار تومان كاهش 
يافته است و قيمت عمده فروش��ي روغن مايع 900 
گرمي از 68 هزار تومان به حدود 55 تا 56 هزار تومان 

كاهش يافته است.«
رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران با اشاره به 
كاهش 10 تا 15 درصدي قيمت برنج مي افزايد: »قيمت 
برنج ايراني بار قديم با كيفيت ضعيف به سمت متوسط 
)پرمحصول( هر كيلو 75 ه��زار تومان بوده كه قيمت 
باِر جديد اين نوع برنج به حدود 40 تا 45 هزار تومان 
رسيده است.« وي اظهار مي دارد: »قيمت هر كيلو برنج 
اعال در حال حاضر بين 90 تا 115 هزار تومان است و 
اين در حالي است كه تا دو ماه پيش قيمت هر كيلوگرم 

برنج اعال بين 100 تا 1۳0 هزار تومان بود.«
  افزايش 10 درصدي قيمت برنج در يك هفته

به رغم اظه��ارات معاون وزير جه��اد و رئيس اتحاديه 
بنكداران، خبر هاي رسيده از بازار حاكي از آن است كه 

قيمت برنج درجه يک داخلي در يک هفته اخير به دليل 
تعطيالت و مراسم عزاداري پايان ماه صفر با افزايش 10 

درصدي روبه رو شده  است. 
به گفته فعاالن بازار برنج، به رغم افزايش كمي و كيفي 
توليد، بار ديگر بازار برنج سر به گراني گذاشته و تنها در 
يک هفته اخير شاهد رشد 10 درصدي قيمت در ارقام 

پر محصول و رشد 5 درصدي در ارقام بومي بوده ايم. 
اسفنديار قاسم زاده، عضو انجمن برنج ايران، درباره 
آخرين وضعيت ب��ازار برنج و داليل نوس��ان آن در 
گفت وگو با نبض صنعت مي گويد: »قيمت خريد برنج 
از كشاورزان در ارقام پر محصول و بومي تا يک هفته 
پيش به كف رس��يده بود اما به يكب��اره وارد روندي 
صعودي شد، به نحوي كه قيمت در پر محصول ها 10 

درصد و در بومي ها 5 رصد رشد داشته است.«
وي مي افزايد: »در حال حاضر كشاورزان هر كيلوگرم 
برنج رقم پر محصول، ن��دا را ۳8 تا ۳9 ه��زار تومان، 
هر كيلوگ��رم برنج رقم ش��يرودي را 44 ت��ا 45 هزار 
تومان و هر كيلوگرم فجر را 59 هزار تومان به فروش 
مي رسانند.« قاسم زاده همچنين قيمت حال حاضر 
فروش هر كيلوگرم برنج بومي طارم و هاشمي درجه 
يک توسط كشاورزان را 90 هزار تومان اعالم كرده و 
مي گويد: »يكي از داليل اصلي روند افزايشي قيمت 
برنج در عرض يک هفته، ورود ش��ركت هاي بزرگ به 
بازار براي خري��د و ايجاد تقاضاي مضاعف اس��ت. به 
داليل نامعلومي اين ش��ركت ها تا يک هفته پيش به 
بازار برنج وارد نشده بودند و يكباره تقاضاي خود را به 
بازار تحميل كردند.« به گفته وي، عدم مديريت تقاضا 
توسط اين شركت ها مي تواند منجر به تكرار وضعيت 
سال گذشته برنج شود و قيمت ها در يک روند صعودي 
افزايش غير منطقي پيدا كنند. قاسم زاده بر اين باور 
است اگر تقاضا در بازار برنج مديريت شود مي توان به 
قيمت 75 هزار تومان براي هر كيلوگرم برنج داخلي در 

پايان سال رسيد كه منطقي و مناسب است. 
اين عضو انجمن برنج ايران همچنين عرضه تدريجي 
برنج در ارق��ام بومي را در تأخير بازار در رس��يدن به 
تعادل  بي تأثير نمي داند و مي گويد: »تجربه س��ال 
گذشته كشاورزان را نسبت به عرضه يكباره محصول 
خود با بازار مردد كرده اس��ت و آنها براي جا نماندن 
از بازار ترجيح مي دهند به تدري��ج محصول خود را 
به فروش برسانند. به طور مثال اگر كشاورزي چهار 
تن برداشت محصول داشته است، اكنون تنها يک تن 
آن را به بازار عرض��ه و عرضه باقي را به ماه هاي ديگر 
موكول می كند.« قاسم زاده اين رفتار كشاورزان را با 
توجه به آنچه در سال گذشته تجربه كردند قابل درك 
توصيف كرد و خواس��تار نظارت بيشتر مسئوالن بر 

عملكرد شركت هاي بزرگ در بازار برنج شد.

بانك مرك�زي بايد در انتش�ار اطالع�ات جديد 
تس�هيالت بانك�ي توج�ه كن�د ك�ه تنه�ا راه 
بهب�ود عملك�رد بانك ه�ا، افزاي�ش نظ�ارت 
عموم�ي در كن�ار افزاي�ش نظ�ارت پيش�يني 
اس�ت و اي�ن دو در كن�ار ه�م دس�ت بان�ك 
مرك�زي را ب�راي كنترل ت�ورم باز مي گ�ذارد و 
مان�ع عملك�رد پرريس�ك بانك ها مي ش�ود. 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما نصراهلل پژمانفر، 
رئيس كميس��يون اصل 90 مجلس در گفت وگو با 
فارس، در رابطه با شفافيت تسهيالت بانكي اظهار 
داشت: شفافيت بر عملكرد بانک ها اقدامي در جهت 
كنترل خلق پول آنها و در نتيجه كنترل تورم است، 
پول بي ضابطه اي كه بانک ها به نفع اشخاص مرتبط 
با خود خلق مي كنند، عايدي  ج��ز تورم براي مردم 
ندارد، حال آنكه اين پول در اغلب مواقع نيز به بانک ها 

برنمي گردد. 
وي افزود: بانک ها بايد در قبال خلق پولي كه انجام 
مي دهند به جامعه پاسخگو باشند؛ نمي توانند از منابع 

و مصارف و قدرتي كه در اختيار آنهاس��ت استفاده 
كنند و فعاليت داشته باشند، اما هيچ نظارتي بر آنها 
صورت نگيرد، بنابراين افشاي اطالعات تسهيالت 
كالن بانک ها تأثير مس��تقيمي بر كاهش ريس��ک 

بانک ها خواهد داشت. 
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي 
ضمن اشاره به تبصره 16 قانون بودجه اذعان داشت: 
بانک مركزي طبق تبصره 16 قان��ون بودجه، بايد 
فهرس��ت تس��هيالت و تعهدات كالن بانک ها را بر 
اساس تعاريف آيين نامه هاي شوراي پول و اعتبار از 
جمله آيين نامه تسهيالت و تعهدات كالن يا آيين نامه 
تسهيالت و تعهدات اش��خاص مرتبط منتشر كند. 
هدف از اين تبصره قانوني ني��ز ايجاد امكان نظارت 
عمومي براي مردم و رس��انه ها بوده است تا بانک ها 

بتوانند پول ها را از بدهكاران بانكي پس بگيرند. 
پژمانفر اف��زود: البته تنها كاركرد ايجاد ش��فافيت، 
افشاي نام بدهكاران بانكي نيست و به همين منظور 
در تبصره 16 قانون بودجه بيان شده كه بانک مركزي 

بايد فهرست تس��هيالت كالن بانک ها را مطابق با 
تعاريف موجود منتش��ر كند. يك��ي از كاركرد هاي 
ش��فافيت تس��هيالت كالن بانكي اين اس��ت كه 
كارشناسان بتوانند نقشه نقدينگي كشور را ترسيم 
كنند تا بتوانيم انحراف جريان اعتباري را تشخيص 

داده و جلوي آن را بگيريم. 
وي در رابطه با مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر 
حذف انتش��ار اطالعات تسهيالت زير 100ميليارد 
تومان اظهار كرد: سؤال اساسي اين است كه هدف از 
اين مصوبه چه بوده است؟ آيا بين افرادي كه باالي 
100 ميليارد تومان تسهيالت گرفته  و كساني كه زير 
اين مقدار تسهيالت گرفته اند تفاوتي وجود دارد؟ آيا 
نرخ نكول تسهيالت در اعداد كمتر از 100 ميليارد 
تومان كمتر است؟ آيا بانک هاي ما با توجه به وضعيت 
فعلي ش��ان و بر اس��اس آيين نامه هاي خوِد شوراي 
پول و اعتبار، امكان اعطاي تسهيالت بيش از 100 
ميليارد تومان دارند؟ مگر امكان دريافت تسهيالت 
90 ميليارد توماني براي همه افراد جامعه فراهم است 

كه بانک مركزي از انتش��ار اطالعات اين تسهيالت 
منصرف شده است؟

رئيس كميس��يون اصل 90 مجلس اذعان داشت: 
همه اينها س��ؤاالت كارشناس��انه اي است كه بانک 
مركزي به آن جواب نمي دهد و تنها براي جلوگيري از 
سردرگمي مخاطبان، اقدام به كاهش حجم اطالعات 
منتشر شده كرده است كه اين نيز قابل قبول نيست! 
مگر اطالعاتي كه تا پيش از اين از تسهيالت بانكي 
منتشر شده، موجب سردرگمي مخاطبان آن شده 
بود؟ اگر اينطور است، پس چگونه اغلب رسانه ها و 
كارشناسان به تحليل و بررسي اطالعات منتشرشده 
پرداخته اند؟ بانک مركزي بايد در اطالعات جديدي 
كه از عملكرد بانک ها منتشر مي كند، به اين نكات 
توجه كند و بداند كه تنها راه بهبود عملكرد بانک ها، 
افزايش نظارت عموم��ي در كن��ار افزايش نظارت 
پيش��يني اس��ت و اين دو در كنار هم دست بانک 
مركزي را براي كنترل تورم باز خواهد گذاش��ت و 

جلوي عملكرد پرريسک بانک ها را خواهد گرفت. 

مديريت خلق پول بي ضابطه با شفاف سازي تسهيالت كالن

كاهش قيمت برنج و روغن با انگيزه فروش بيشتر 
 معاون وزير جهاد: انجمن صنايع روغن اقدام به كاهش قيمت پايين تر از نرخ مصوب كرده است كه 10 درصد براي روغن هاي خوراكي 

و 15 درصد براي روغن هاي صنف و صنعت بوده تا تحريك تقاضا داشته باشند و بتوانند محصوالت خودشان را به فروش برسانند

كارشناس ارشد بازار سرمايه: 
 كاهش ورود نقدينگي به بورس

زمينه ساز ايجاد نوسانات در معامالت بازار
يك كارش�ناس ارش�د ب�ازار س�رمايه ب�ا بي�ان اينكه مس�ائل 
متع�ددي در روند نزول�ي اخير بازار س�هام اثرگذار بوده اس�ت، 
گفت: نمي توان چني�ن ادعايي را داش�ت كه افت اخير ش�اخص 
بورس ناش�ي از اقدامات دولت سيزدهم يا س�ازمان بورس است. 
»شاهين چراغي« در گفت وگو با ايرنا به ارزيابي روند اين روزهاي بازار سرمايه 
پرداخت و افزود: وضعيتي را كه اكنون در بازار سرمايه )نزول( شاهد هستيم 
نمي توان به فرد، سازمان يا نهاد خاصي نسبت داد بلكه عوامل مختلفي دست 

به دست هم داده و زمينه ساز ايجاد چنين روندي در بازار شده است. 
وي به نخستين عامل تأثيرگذار در نوسانات اخير معامالت بازار سهام اشاره 
كرد و اظهار داشت: اتفاقي كه در سال 92 باعث به هم ريختگي بازار شد، 
اكنون نيز زمينه ساز ايجاد چنين روند پر نوساني در بازار سهام شده است؛ 
مشخص نبودن روند مذاكرات برجام منجر به شک و ترديد سرمايه گذاري 
براي ورود سرمايه هايشان در بازارهاي مختلف بوده و از چند وقت پيش هم 

ايجاد چنين فضاي فرسايشي را براي بازار پيش بيني كرده بوديم. 
چراغي كاهش ورود نقدينگي را ديگر عامل تأثيرگذار در نوسان فعلي بازار 
سرمايه عنوان كرد و گفت: اقتصاد كشور يک مجموعه به هم تنيده است، 
از يكسو دولت و بانک مركزي در وضعيت فعلي نگران حجم نقدينگي در 
اقتصاد كشور هس��تند و از س��وي ديگر با باال رفتن نرخ سود بين بانكي و 
صندوق هاي با درآمد ثابت سرمايه گذاران به سمت سرمايه گذاري و ورود 

سرمايه هايشان در بانک ها سوق پيدا كرده بودند. 
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه در گذشته تجربه چنين 
اتفاقات و نيز تأثير آن بر معامالت بازار سرمايه را داشته ايم، افزود: مسائل 
ديگر مانند قيمت هاي جهاني كه با روند صعودي شديد قيمت همراه بودند، 

بر روند بازار سهام بي تأثير نبود و طي سه ماه اخير با افت همراه شدند. 
وي با تأكيد بر اينكه كنترل نرخ ارز از جمله اتفاقات اشتباهي بود كه در دولت 
قبل رخ داد، افزود: اكنون وضعيت بهبود يافته و واقعيت اين است كه نرخ 
ارز نيمايي به قيمت هاي واقعي نزديک تر شده است.   در دولت قبل شاهد 
تفاوت 50درصدي نرخ دالر نيمايي با قيمت هاي تعيين شده در بازار ارز 

بوديم و بارها كارشناسان نسبت به اين موضوع انتقاد كردند. 
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در روزهايي كه بازار سهام 
به اوج روند صعودي خود رسيده بود نرخ س��امانه نيما با تفاوت ۳0 تا 50 
درصد با نرخ آزاد همراه بود و چنين امكاني فراهم نشد كه شركت ها منابع 
الزم را وارد شركت ها كنند، اين در حالي است كه اكنون و در دولت فعلي 
قيمت هاي ارز در س��امانه نيما به قيمت بازار نزديک شده و اختالف آن به 

10 درصد رسيده است. 
وي با تأكيد بر اينكه عوامل دروني و بيروني مانند نرخ سود بانكي، كاهش 
قيمت هاي جهاني و مذاكرات برجام بر روند چند وقت گذشته بازار تأثيرگذار 
بودند، اعالم كرد: نمي توان چنين ادعايي را داش��ت كه افت اخير شاخص 
بورس ناشي از اقدامات دولت سيزدهم يا شخص رئيس جمهور، وزير و رئيس 

سازمان بورس بوده است. 
--------------------------------------------------

 پيش بيني مركز پژوهش ها 
از رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱

مجل�س،  پژوهش ه�اي  مرك�ز  پيش بين�ي  براس�اس 
بخ�ش صنع�ت رش�د ۶/۴ درص�دي و بخ�ش مع�دن رش�د 
ك�رد.  خواهن�د  تجرب�ه   1۴01 س�ال  در  را  درص�دي   ۷/۹
به گزارش نبض صنعت، در اين گزارش همچنين به رش��د بخش صنعت 
در سال 1400 اشاره شده و آمده است: با وجود افت و خيز هايي كه بخش 
صنعت به داليل متع��دد از جمله قطعي برق در تابس��تان، قيمت گذاري 
دستوري و نبود قوانين و مقررات مشخص در سال 1400 با آن روبه رو بود، 
اما آمار بانک مركزي رشد ۳/۳ درصدي و حساب هاي ملي مركز آمار ايران 

رشد ۳/1 درصدي را براي بخش صنعت در اين سال نشان مي دهند. 
اين گزارش با اشاره به اينكه مبناي تعيين رشد بخش صنعت، رشد نقطه 
به نقطه شاخص توليد صنعتي براساس شاخص توليد رشته فعاليت هاي 
صنعتي بورسي بوده است، به رشد بخش صنعت در سه ماهه نخست سال 
1401 اش��اره كرده و مي افزايد: بخش صنعت در بازه زماني نخست سال 
رشد 2/9 درصدي را تجربه كرده اس��ت و عملكرد زيربخش هاي صنعت، 
بهبود هايي را در وضعيت برخي صنايع نشان مي دهد كه اين بهبود در رشته 
فعاليت هاي ماش��ين آالت و تجهيزات، خودرو و قطعات، كک و پااليش، 
كاشي، سراميک و منسوجات ملموس است. در بخشي از اين گزارش نيز 
به سهم حدود 21/7 درصدي صنعت از توليد ناخالص داخلي، اشاره شده 
و آمده اس��ت: طبق آمار هاي بانک مركزي در سال 1400، توليد ناخالص 
داخلي نيز افزايش 4/4 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل داشته 
كه سهم بخش صنعت در اين رشد تنها نيم درصد بوده است. اين گزارش 
همچنين با اشاره به رشد منفي 0/4 درصدي براساس اعالم بانک مركزي 
براي بخش معدن و رشد منفي 2/1 درصدي اعالمي از سوی مركز آمار براي 
اين بخش در س��ال 1400، روند رو به بهبود رشد بخش معدن را در سال 
1401 پيش بيني كرده و آورده است: با توجه به رشد 1۳/8 درصدي شاخص 
توليد شركت هاي معدني بورسي در سه ماهه نخست سال 1401، مي توان 

رشد حدود 9/7 درصدي بخش معدن را در سال 1401 انتظار داشت. 
در اين گزارش همچنين سه گزاره مسئله تأمين انرژي صنايع، حذف ارز 
ترجيحي كاال هاي اساسي و نوسانات قيمت فلزات پايه و كاهش تقاضاي 
كاال هاي صادراتي در كنار ديگر مشكالت، از جمله عوامل اثرگذاري است 
كه مي تواند انگيزه سرمايه گذاري و توليد را در بخش صنعت و معدن تحت 

تأثير قرار دهد و شاخص رشد در اين بخش را تهديد كند.

اقتصاد ژاپن همچنان در سراشيبي 
بانك مرك�زي ژاپن اعالم ك�رد اقتصاد اين كش�ور همچنان رو به 

نزول است. 
به گزارش ايسنا به نقل از اكونوميک، بر اساس صورت جلسه آخرين جلسه 
سياست بانک مركزي، اعضاي هيئت مديره بانک مركزي ژاپن پيش بيني  
مي كنند تعادل ريسک ها همچنان به سمت نزولي است. اين بانک اظهار 
كرد: نتايج كمتر از پيش بيني اوليه محتمل تر به نظر مي رسد. در اين بيانيه 
بر آمادگي بانک مركزي براي ادامه نظارت بر تأثير حركت هاي مالي و بازار 
ارز بر اقتصاد و قيمت ها تأكيد شده است. هيئت مديره بانک مركزي ژاپن 
همچنين اعالم كرد: در صورتي كه ب��راي اطمينان از ثبات بازار ضروري 

باشد، در اجراي تسهيالت پولي بيشتر ترديد نخواهد كرد. 
--------------------------------------------------

جهان وارد ركود اقتصادي مي شود
رئيس سازمان تجارت جهاني به رويترز گفت انتظار دارد پيش بيني هاي 
تجارت جهاني از ۳ درصد فعلي براي س�ال 2022 با اشاره به جنگ 
ادامه دار روسيه و اوكراين و بحران هاي غذايي و انرژي كاهش يابد. 
به گزارش ايسنا، رئيس س��ازمان تجارت جهاني گفت:  جهان به دليل 
بحران هاي متعدد به سمت يک ركود جهاني پيش مي رود و خواستار 

سياست هايي براي احياي رشد شد. 
نگوزي اوكونجوايواال، در مصاحبه اي به رويترز گفت: همه شاخص ها 
به اعداد نزولي اشاره مي كنند. ما اكنون در ميانه اصالح پيش بيني هاي 

خود هستيم، اما چندان اميدواركننده به نظر نمي رسد. 
سازمان تجارت جهاني پيش بيني خود را براي رشد تجارت جهاني در 
سال جاري از 4/7 درصد در آوريل به ۳ درصد كاهش داده و رشد ۳/4 

درصدي را در سال 202۳ پيش بيني كرده است. 
--------------------------------------------------

 عمليات خرابكارانه 
در مسير انتقال گاز روسيه به اروپا

رئيس كميسيون اروپا، اورسوال فون در الين، نشت گاز كشف شده 
در دو خط لوله »نورد استريم« را نتيجه »عمل خرابكارانه« دانست. 
به گزارش مهر، رئيس كميسيون اروپا اورسوال فون در الين، نشت گاز 
كشف شده در دو خط لوله نورد استريم را نتيجه عمل خرابكارانه دانست. 
فون در الين در توئيتي نوشت: »من با )نخست وزير دانمارك( فردريكسن 
درباره حمله خرابكارانه )نورد استريم( صحبت كردم. وي  افزود: بررسي 
اين رويدادها و روشن شدن همه شرايط و علل آن مهم است. اين مقام 
اروپايي هشدار داد هر گونه اختالل عمدي در زيرساخت انرژي در اروپا 

غيرقابل قبول است و به قوي ترين واكنش ممكن منجر خواهد شد.
بيانيه اي��ن مقام اروپايي اندكي پس از آن بيان ش��د كه نخس��ت وزير 
دانمارك عصر سه ش��نبه اعالم كرد: نش��ت گاز در خط��وط لوله نورد 
استريم 1 و نورد استريم 2 در نزديكي جزيره دانماركي در درياي بالتيک 
يک »عمد« و »حادثه« نبود. فردريكسن در يک كنفرانس مطبوعاتي 
گفت: نظر واضح مقامات اين است كه اين يک اقدام عمدي بوده است. 

ما در مورد تصادف صحبت نمي كنيم.
دن يورگنس��ن، وزير ان��رژي و آب و هواي دانم��ارك، در يک كنفرانس 
مطبوعاتي دولتي گفت: كپنهاگ تخمين مي زند كه نشت گاز از خطوط 
لوله اي كه كار نمي كند اما پر شده است، »حداقل يک هفته« طول مي كشد 
تا زماني كه خطوط لوله زير آب گاز متان تمام شود. فردريكسن افزود: ما 

هنوز هيچ اطالعاتي در مورد اينكه چه كسي مسئول است، نداريم. 
خطوط لوله نورد اس��تريم 1 و 2 در ماه هاي اخي��ر در كانون تنش هاي 
ژئوپلتيكي قرار گرفته اند، زيرا روسيه عرضه گاز به اروپا را كاهش داده 
است، چيزي كه گمان مي رود پاس��خي به تحريم هاي غرب عليه اين 
كشور پس از جنگ با اوكراين باشد. در حالي كه خطوط لوله نورد استريم 
كه توسط كنسرسيومي از شركت هاي تحت مالكيت شركت گازپروم 
روسيه اداره مي شود، در حال حاضر از سرويس خارج هستند  و هر دو 
خط لوله همچنان حاوي گازند. يكي از نش��ت هاي نورد استريم 1 در 
منطقه اقتصادي دانمارك و ديگري در منطقه اقتصادي سوئد رخ داد، 

در حالي كه نشت نورد استريم 2 در منطقه دانمارك بود. 

 تأمين مالي ۷۳هزار ميليارد ريالي 
بنگاه هاي كوچك و متوسط

بر پايه آمارهاي رسمي منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 
پنج ماهه نخست امسال بابت تأمين مالي بنگاه هاي توليدي كوچك، 
متوسط و طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت باالي ۶0 درصد در راستاي 
اقتصاد مقاومتي بيش از ۷۳ هزار و 25 ميليارد ريال پرداخت شده است. 
به گزارش ايرنا از آمارهاي ياد ش��ده، به اين منظور 5هزار و 840 فقره 
ثبت نام انجام شد كه  هزار و 97۳ فقره از آنها به ارزش 2۳ هزار و 416 

ميليارد ريال به بانک ها معرفي شد. 
در نهايت از اين تعداد،  هزار و 206 فقره تسهيالت به ارزش 7۳ هزار و 25 
ميليارد ريال به بنگاه هاي توليدي كوچک، متوسط و طرح هاي نيمه تمام 
با پيشرفت باالي 60 درصد پرداخت شد. مطابق آمارهاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، از 24 آبان ماه سال 1400 تا پايان مرداد  ماه بيش از 68 
هزار و 21۳ ميليارد ريال تسهيالت تبصره 18 )برنامه توليد و اشتغال( 
به بنگاه ها و واحدهاي توليدي در كشور پرداخت شده است. اين ميزان 

تسهيالت به 755 بنگاه و واحد توليدي پرداخت شد.
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