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گزارش از سفر رئیسی به آستانه
ترسیم تصویر آسیای جدید در سیکا

تهران-ایرنا- مختصات تازه کهن  ترین قاره جهان در اجالس سیکا و به 
دست سران سرزمین های این قاره ترسیم شد و نظم عادالنه و مقابله با 
یکجانبه  گرایی مهمترین مختصات جدید قاره آسیا از دیدگاه ایران بود 
که در ســخنرانی رئیس  جمهور اعالم شد.به گزارش خبرنگار سیاسی 
ایرنا، ششمین اجالس »کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی آسیا« 
موسوم به »ســیکا« صبح پنجشنبه )۲۱ مهرماه(، به ریاست رئیس-

 جمهور قزاقســتان و با حضور آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی و ۱۰ تن 
دیگر از سران و روسای کشورهای عضو، آغاز به کار کرد. این سازمان، 
امنیتی که ایران از اعضای اصلی آن است؛ در پی اثرگذاری بیشتر در 
قاره آسیا و جهان اســت و از این رو، ایده  های مورد توجه در نشست 
ســران می  تواند راهگشای بسیاری از چالش  های منطقه و جهان قرار 
گیرد. سخنرانی رئیس  جمهور در این نشست، مهمترین نقطه نظرات 

جمهوری اسالمی را در مسیر این اثرگذاری مشخص کرد.

الف( نظم عادالنه و مبتنی بر همکاری و احترام متقابل
نظم موجود در جهان نه فقط از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران، بلکه 
از نظر بسیاری از کشورها و ملت های مستقل هم نه تنها عادالنه نیست، 
بلکه در تعریف درست، اساسا نظم محسوب نمی  شود. اینکه در بخشی 
از جهان، مورد استعمار بخش دیگری قرار گیرند و هر زمان نسبت به 
این استعمار، اعتراض کنند، مورد حمله نظامی یا ترور اقتصادی قرار 
گیرند، هرچه باشــد نظم نیست.حافظه تاریخی زمین به ویژه در قاره 
کهن آسیا، از این استعمار حکایت های بسیار دارد که ضرورت بازبینی 
در این نظم موجود را بیشــتر از هر زمانی پررنگ می  ســازد. آیت  اهلل 
رئیســی در توصیف چنین نیازی، در سخنرانی خود در نشست سیکا 
تصریح کرد: »ســرمایه تمدنی و معنوی که شــکل دهنده ارزش های 
مشــترک قاره کهن آسیاســت، تضمین کننده نظم و جهانی است 
که ظلم و بی عدالتی و یکجانبه گرایــی را نفی کرده و با آن به مقابله 
می پــردازد. عنصر کلیدی در تضمین موفقیت این فرایند، همکاری و 
هماهنگی کشورهای مستقل است«. آسیا به عنوان، مرکز چند تمدن 
بزرگ جهان، می  تواند در معرفی ارزش هایی فراتر و متفاوت  تر از ارزش-

های غرب، پیشــقدم شــود. ایده  ها و ارزش  هایی که در عمل تنها به 
ســود قاره اروپا و آمریکا تمام نشده و برای همه جهان کارگشا باشد.

اصول همسایگی، چندجانبه گرایی و همگرایی پایدار، از مهمترین این 
ایده  ها و ارزش  هایی اســت که آیت  اهلل رئیســی در سخنرانی خود آن 
ها را مورد اشــاره قرار داد و تاکید کرد: »جمهوری اســالمی ایران در 
این راســتا، به ویژه با توجه به ظرفیت های خود به لحاظ ژئوپولتیک، 
انرژی، حمل ونقل و نیروی انسانِی با استعداد، آماده  نقش آفرینی فعال 
و سازنده در شــکل دهی و تقویِت سازمان های منطقه ای و همچنین 
مخالفت با سیاست های انحصارِ قدرت و یکجانبه گرایی است.«جهان 
آینده از آن رو جهان آســیا نامیده شــده که آمارها و شواهد از رشد 
چشمگیر اقتصادی و اراده ه ای بزرگ برای بهره  برداری از آن ظرفیت های 
مورد اشاره در سخنان آیت  اهلل رئیسی به وجود آمده است. ایران هم به 
عنوان یکی از صاحبان تمدن آسیایی می تواند در راستای همین اراده 
حرکت می  کند و تضمین این حرکت هم نگاه متفاوت دولت سیزدهم 

به آسیا و منطقه است.

ب( مختصات آسیای جدید
مهمتریــن و اصلی  ترین محور برگزاری اجالس ســران کشــورهای 
»کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادســازی آســیا«، معرفی آســیای 
جدیدی به جهان اســت که نقش سازنده خود را به جهان نشان دهد. 
ایران هم در ترسیم این مختصات جدید، مالحظاتی دارد که باید مورد 
توجــه قرار گیرد. یکی از مهمتریــن این مالحظات، موضوع امنیت و 
صلح در آسیاســت که به توصیف رئیس  جمهور نه یک انتخاب بلکه 
یک ضرورت اســت. این امنیت و صلح اما چگونــه باید تحقق یابد؟ 
گرچه راهکارهای بســیاری برای تحقق آن وجود دارد اما پیش  شرط 
تمام آن ها در این بخش از ســخنان آیت  اهلل رئیسی قرار دارد: »در این 
میان باید توجه داشت که طبیعتا کشورهایی که خود تروریسم  پرورند 
نباید قواعد و مقررات مبارزه با تروریســم را تعریف کنند. قلدرهایی 
کــه نظام مالی جهان را به گــروگان گرفته و به راهزنی ثروت ملت ها 
مشغولند نمی توانند شــریک مطمئنی در شکل دهی به نظم نوظهور 
باشــند.«آیت  اهلل رئیسی آســیای جدید در جهان نوظهور را نیازمند 
همکاری برای طراحی الگویی درون زا برای مقابله  کشورهای مستقل 
با چالش های امنیتی، اقتصادی، رســانه ای و ســایبر دانست. الگویی 
که در نظام مالی مشــترک بهره  گیری از ارزهای منطقه  ای و طراحی 
هنجارها و قواعد مبارزه با تروریسم نمود می یابد.در سخنرانی رئیس-

 جمهور موضوع تقویت همکاری  های رسانه  ای میان کشورهای آسیایی 
هــم به عنوان یکی از مهمترین ملزومات و مختصات آســیای جدید 
مورد توجه قرار گرفت. موضوعی قابل تامل و استراتژیک که شاید در 
صورت توجه به آن بســیاری از چالش های کنونی آسیا قابل حل باشد. 
واقعیت آن است که ابررسانه  های غربی از هیچ کوشش و تقالیی برای 
فروپاشاندن روحیه و امید و باور مردمان شرق دریغ نمی  کنند و برای 
به استعمار کشاندن یک ملت و سرزمین، مهمترین اقدام نابودی امید 

و باور آنهاست.

ج( تروریسم اقتصادی تهدیدی همگانی
جمهوری اســالمی ایران، از همان نخستین سال های شکل  گیری خود، 
بزرگترین قربانی تروریسم و جنگ در آسیا بوده است و مهمترین دلیل 
آن هــم، انتخاب راهی متفاوت و تن ندادن به اســتعمار بود. ترورهای 
کور ابتدای پیروزی انقالب، هشت سال جنگ و پس از آن تحریم  هایی 
اقتصادی که در برهه  هایی به تروریسم اقتصادی هم تبدیل شد، ایران 
را به کشــوری با تجربه در حوزه مبارزه با تروریسم از هر نوعی، تبدیل 
کرده اســت. به همین دلیل است که رئیس  جمهورش در جمع سران 
ســیکا تصریح کرده است: »جمهوری اسالمی ایران تروریسم را در هر 
شــکلی از جمله تروریسم اقتصادی که به دنبال متوقف کردن رشد و 
توسعة اقتصادی کشورهای مستقل است، محکوم و با آن مقابله می کند. 
ادامه در همین صفحه

کرونا فعال خفیف اما بسیار مسری است
مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به وضعیت کووید ۱۹در کشور و احتمال 
همزمانی شیوع کرونا و آنفلوآنزا در پاییز و زمستان، گفت: باید بدانیم که به هر حال این ویروس ها وجود دارند 
و یکســری رعایت ها باید انجام و تبدیل به فرهنگ عامه شــود که البته تا حدی این اتفاق افتاده است.دکتر 
حمید عمادی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت کرونا در کشور و همچنین احتمال طغیان همزمان کرونا 
و آنفلوآنزا در فصل سرما، گفت: باید توجه کرد که برخالف تصور عمومی بیماری کووید ۱۹ تمام نشده است، 
بلکه به صورت خفیفی درآمده که بسیار هم مسری است. به این معنا که در حال حاضر با یک بیماری بسیار 
خفیف، اما در عین حال بسیار بسیار مسری مانند سرماخوردگی مواجهیم. بنابراین ویروس در سیر خودش 
تکامل یافت و هرچه گذشت بیماری ناشی از کرونا خفیف تر اما مسری تر شد.  وی با بیان اینکه بنابراین در حال 
حاضر میزان سرایت پذیری کرونا خیلی بیشتر است، اما بیماری خفیف است و میزبانش را نمی کشد، گفت: 
در حال حاضر کووید ۱۹ به این صورت ادامه حیات می دهد. باید توجه کرد که ممکن است ویروس مجددا 
جهش هایی پیدا کند که بیماری زایی آن و کشــندگی اش بیشتر شود و این احتمال وجود دارد. زیرا بیماری 
تمام نشده و ما همیشه با این خطر مواجهیم که با عود کووید روبرو شویم.عمادی ادامه داد: از طرفی هر ساله 
با شروع فصل سرما،   تعداد زیادی بیماری های تنفسی اعم از سرماخوردگی، آنفلوآنزا و ... داشتیم. طی دو سه 
سال گذشته مردم به دلیل ترس از کووید ۱۹ رعایت کرده و ماسک می زدند و در نتیجه عفونت های تنفسی از 
جمله آنفلوآنزا شایع نشد، اما امسال که تقریبا مردم ماسک هایشان را برداشتند و مالحظاتی که طی یکی دو 
سال گذشته بود، کمتر شده، طبیعتا انتظار می رود که عفونت های تنفسی دیگر از جمله آنفلوآنزا را هم داشته 
باشیم.وی با بیان اینکه بنابراین در پاییز و زمستان امسال با دو احتمال مواجهیم، گفت: هم احتمال دارد که 
آنفلوآنزا شایع شود و هم احتمال دارد که کووید مجددا جهش پیدا کند و در عین حال ممکن است این دو 

احتمال به صورت همزمان بوده و همزمانی این دو ویروس را داشته باشیم. 

گزارش از سفر رئیسی به آستانه
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تروریسم اقتصادی یک تهدید همگانی است که نیازمند همکاری مستمر و پاسخ دسته جمعی است.«در آسیای 
جدید تروریســم از هر شکلی باید ریشه  کن شــود و طرح این مختصات از سوی کشوری که خود از قربانی 

تروریسم است، اهمیت مضاعف دارد.

نتیجه دو دیدار آیت  اهلل رئیسی در آستانه
دیدار با ســران کشورهای حاضر در نشســت به دلیل کوتاهی و یک روزه بودن سفر، محدود بود اما همین 
دیدارهای محدود هم از نظر تجاری و هم سیاسی دستاوردهایی در پی داشت. آیت اهلل رئیسی با »تمیم بن 
حمد آل ثانی« امیر قطر و »الهام علی  اف« رئیس  جمهور آذربایجان در حاشیه اجالس سیکا به طور خصوصی 
دیدار و گفت وگو کرد.رئیس  جمهور در دیدار با امیرقطر از رشد ۳۵ درصدی روابط تجاری دو طرف در یکسال 
گذشــته استقبال و تاکید کرد که ظرفیت های موجود در دو کشور را برای توسعه و گسترش هر چه بیشتر 
روابط و ارتقای سطح همکاری ها مناسب است.امیر قطر هم استقرار رایزن تجاری در سفارت قطر در تهران را 
از جمله اقدامات انجام شده برای تسهیل روابط تجاری دو کشور دانست و از همکاری جمهوری اسالمی ایران 
در آماده سازی زمینه های برگزاری هر چه بهتر جام جهانی تشکر کرد.استقرار رایزن تجاری در سفارت قطر 
در تهران را می توان در راستای همان ایده  ای دانست که آیت  اهلل رئیسی در سفر سال گذشته خود به دوحه 
مطرح کرد و آن شناساندن ظرفیت های اقتصادی دو کشور به تجار بخش خصوصی بود. در صورت تحقق این 
شناسایی، می  توان آینده تجارت ایران با دوحه را بسیار مثبت  تر از شرایط کنونی تصور کرد.»محمد جمشیدی« 
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور هم در توییتی به تشریح دیدار دوم رئیس  جمهور و مهمترین مباحث مطرح 
شده در گفت  وگوی آیت  اهلل رئیسی و علی  اف پرداخت و نوشت: »آیت اهلل رئیسی در این دیدار هرگونه تغییر 
در مرزهای تاریخی، ژئوپلتیک منطقه و مسیر ترانزیت ایران و ارمنستان را رد کرد و موجب پاسخ قاطع ایران 
دانست. آیت اهلل رئیسی حضور نظامی اروپا در منطقه را هم تحت هر پوششی رد کرد و گفت مسائل داخلی 
حــواس ما را از منافع راهبردی ملت ایران پرت نمی کند.«رئیس  جمهور در این دیدار هم بار دیگر خط قرمز 
جمهوری اسالمی در تنش میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را که عدم تغییر مرزها بود تکرار کرد و بار 
دیگر درباره حضور قدرت های فرامنطقه  ای هشــدار دارد.حضور یک روزه، رئیس  جمهور در کنفرانس منطقه  ای 
سیکا، در راستای توجه ویژه دولت به منطقه و آسیاست، توجهی که آرام آرام نشانه  های آن در اقتصاد و تجارت 
و نیز امنیت و صلح آشکار شده و خواهد شد و دور نیست زمانی که کشورهای آسیایی چون ایران با اتکا به توان 

خود و همسایگان راه دخالت های کشورها و قاره  های دیگر را در مسائل و چالش های خود ببندد.

رهبر معظــم انقالب اســالمی فرمودند: نظام 
جمهوری اســالمی در مقابل قدرت ها تسلیم 
نشــد و ایســتاد و اکنون به درخــت تناوری 
تبدیل شــده که حتی تصور »َکندن« آن نیز 
امکان پذیر نیســت.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، همزمان با هفدهم ربیع االول ســالروز 
میالد پیامبر اســالم )ص( و امــام صادق )ع(، 
رهبر انقالب اســالمی دیروز در دیدار جمعی 
از مســئوالن نظام و میهمانان خارجی شرکت 
کننــده در کنفرانس وحــدت، مهمترین نیاز 
امت اسالمی برای نقش آفرینی و دستیابی به 
جایگاه رفیع در هندسه جدید قدرت را اتحاد و 
انسجام دانستند و با اشاره به جایگاه بسیار مهم 
فرزانگان و خواص و جوانان روشــن بیِن دنیای 
اســالم برای تحقق این مهم، گفتند: »وحدت 
اســالمی« و حضور تأثیرگذار در دنیای جدید 
امکان پذیر و شدنی است به شرط تالش عملی 
و ایســتادگی در مقابل سختی ها و فشارها که 
نمونه ی بارز آن نظام جمهوری اسالمی است که 
در مقابل قدرت ها تسلیم نشد و ایستاد و اکنون 
به درخت تناوری تبدیل شــده است که حتی 
تصور »َکندن« آن نیز امکان پذیر نیست.رهبر 
انقالب اســالمی در این دیدار با تبریک میالد 
مکرم رســول اعظم )ص( و امــام صادق )ع( با 
تأکید بر شخصیت منحصر به فرد پیامبر اسالم 
)ص( که نقطه اوج آن بعثت آن حضرت است، 
گفتنــد: عید گرفتن روز میالد پیامبر اســالم 
)ص( باید برای امت اسالمی فرصتی برای درس 
گرفتــن و الگو قرار دادن آن حضرت، به عنوان 

»اسوه حسنه« باشد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به آیات 
قرآنی که رنج و ســختی امت اسالمی را برای 
پیامبر رنج آور و برای دشــمناِن مسلمانان مایه 
خرسندی می خواند، به تبیین و تحلیل چرایی 
رنج های امت اسالمی در دنیای امروز پرداختند 
و افزودند: مشکالت و سختی های دنیای اسالم 
علــل متعددی دارد اما یکــی از مهمترین این 
علت ها، تفرقه و جدایی مســلمانان از یکدیگر 

است.

وظیفه خواص ایجاد اتحاد بین مسلمانان 
است

ایشــان، نتیجه ی قهــری تفرقــه و جدایی را 
»ذلت« و »دوری از عزت« دانســتند و تأکید 
کردنــد: وظیفه خواص و افراد تأثیرگذار دنیای 
اسالم، تمرکز بر ایجاد راه ها و زمینه های عملی 
برای اتحاد بین مســلمانان اســت زیرا دشمن 
در نقطه مقابل، با ایجاد یک ســلول سرطانی 
در منطقــه و در زمین فلســطین، به نام رژیم 
جعلی صهیونیستی و استقرار صهیونیست های 
خبیث، فاســد، قاتل و بی رحم در آن، به دنبال 

ایجاد بیشــترین اختالف در میان مسلمانان و 
کشورهای اسالمی است.رهبر انقالب اسالمی، 
عادی سازی روابط برخی کشورهای اسالمی با 
رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگترین خیانت ها 
خواندند و گفتند: ممکن اســت برخی بگویند 
تحقق وحدت در شــرایط فعلی با وجود برخی 
رؤسای کشورهای اســالمی امکان پذیر نیست 
اما روشنفکران، علما، فرزانگان و نخبگان دنیای 
اســالمی می توانند فضا را متفاوت از خواست 
دشــمن کنند که در این صورت امکان تحقق 
وحدت، آسان تر خواهد شــد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با طرح این ســوال کــه »منظور از 
وحدت چیست؟« خاطرنشــان کردند: آنچه از 
وحدت در دنیای اســالم مد نظر است، وحدت 
در حفظ منافع امت اسالمی است و نه وحدت 
نژادی و جغرافیایی.ایشان افزودند: فهم صحیح 
منافع امت اسالمی و اینکه مسلمانان باید با چه 
کسانی و چگونه دوستی یا دشمنی کنند و به 
اشتراک عمل در برابر نقشه های استکبار برسند، 

برای تحقق وحدت، بسیار مهم است.

ســلطه اســتکبار جهانی هر روز بیش 
از گذشته مشــروعیت خود را از دست 

می دهد
رهبر انقالب اســالمی با تأکیــد بر اینکه نکته 
مهم و اساسی در اشتراک عمل، رسیدن به فهم 
مشــترک درباره تغییر هندسه سیاسی در دنیا 
است، گفتند: نقشه سیاسی دنیا در حال تغییر 
و نظــام تک قطبی در حال حرکت به ســمت 
مطرود شــدن است و ســلطه استکبار جهانی 
نیز هر روز بیش از گذشــته مشروعیت خود را 
از دســت می دهد، بنابراین دنیای جدیدی در 
حال شکل گیری است و سوال بسیار مهم این 
اســت که جایگاه دنیای اسالم و امت اسالمی 
در این دنیای جدید کجاست؟حضرت آیت اهلل 
خامنه ای تأکید کردند: در چنین شرایطی امت 
اســالمی می تواند جایگاه رفیعی داشته باشد و 
در دنیای جدید، الگو و پیشــرو باشد، به شرط 
آنکــه بتواند به اتحاد کلمه برســد و خود را از 
تفرقه و وسوسه های آمریکا و صهیونیست ها و 
کمپانی های بزرگ رهایی بخشد.ایشان با طرح 
یک سوال دیگر مبنی بر اینکه »آیا اتحاد کلمه 
مســلمانان و داشتن جایگاه رفیع در دنیای در 
حــال تغییر امکان پذیر اســت؟«، گفتند: بله، 
اتحاد بین ملت های اســالمی ممکن است اما 
نیازمند تالش و عمل و ایســتادگی در مقابل 

فشارها و سختی ها است.

غلط می کند کسی فکر کندن درخت تناور 
جمهوری اسالمی را هم کند

رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه در این 
زمینه بیشــترین امید به خواص دنیای اسالم 

و جوانــان روشــن بین و نقش آفرینی آن ها در 
هدایت افکار عمومی است، افزودند: یک نمونه 
از امکان تحقق تأثیرگذاری، جمهوری اسالمی 
ایران اســت که نهالی کوچک بــا هدایت های 
امام خمینــی )ره( در مقابــل دو ابرقدرت آن 
زمان ایستاد و آن نهال اکنون به درختی تناور 
تبدیل شده است که غلط بکند کسی حتی فکر 
َکندن آن را نیز بکند.ایشان خاطرنشان کردند: 
ما ایستادیم و پیش رفتیم، البته ایستادگی نیز 
مانند هــر کار دیگر ســختی هایی دارد اما آن 
کسانی هم که تســلیم می شوند دچار سختی 
می شــوند با این تفاوت که ایستادگی موجب 
پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه الزمه تحقق 
وحدت اسالمی، جلوگیری از تبدیل اختالفات 
مذهبی به تنازع و درگیری اســت، خاطرنشان 
کردند: سیاستمداران آمریکایی و انگلیسی که 
با اصل اسالم ضدیت دارند در محافل خود وارد 
بحث شیعه و سّنی شده اند که بسیار خطرناک 
است.ایشــان با یادآوری تعبیر گذشته خود از 
»شیعه انگلیسی« و »سّنی آمریکایی« و تالش 
برخی برای تحریف آن، گفتند: شیعه انگلیسی 
و سّنی آمریکایی یعنی کسی که در هر جایگاه 
و مقام و کشــوری، مانند داعش با ایجاد دعوا 
و تفرقه و تکفیر در خدمت دشــمن استرهبر 
انقالب اسالمی با ابراز تأسف از جنایات داعش 
در عراق، سوریه و بخصوص کشتار دانش آموزان 
در افغانســتان، افزودند: در هر دو طرف شیعه 
و ســّنی، تندروهایی وجود دارند که ارتباطی 
به تشیع و تسنن ندارند و این تندروی ها نباید 
زمینه ساز اتهام زنی به اصل مذاهب شود و باید 
با کســانی که به اسم طرفداری از یک مذهب، 
احساسات طرف دیگر را بر می انگیزند، برخورد 

جدی انجام گیرد.

اسالم  دنیای  در  روزافزون  کشــتارهای 
نتیجه »تشتت امت اسالمی« است

ایشــان ســختی ها و فشــارها و کشــتارهای 
روزافزون در فلسطین و دیگر نقاط دنیای اسالم 
را نتیجه »تشــتت امت اسالمی« دانستند و با 
اشاره به وجوه اشتراک فراوان مسلمانان گفتند: 
جمهوری اسالمی ایران تاکنون هرآنچه در توان 
داشــته برای تحقق عملی وحدت اسالمی به 
کار گرفته است که نمونه بارز آن حمایت همه 
جانبه از برادران اهل تســنن در فلسطین است 
که این حمایت بعد از این هم با همه توان ادامه 
خواهد داشت.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه جبهه مقاومت که در دنیای اسالم شکل 
گرفته، مورد حمایت جمهوری اســالمی است، 
خاطرنشان کردند: ما به لطف و عنایت خداوند 
ایمــان داریم و به تحقق عملــی آرزوی بزرگ 

وحدت اسالمی، امیدوار هستیم.

معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

سیاست ایران در تجارت با اتحادیه اروپا
به دلیل عدم ارسال اطالعات تسهیالت و تعهدات صورت گرفت

معرفی یک بانک به کمیسیون 
اصل 90 مجلس

زنگ خطر هشدار صندوق بین المللی پول 
برای قیمت نفت

بر اساس اعالم بانک مرکزی، یک بانک به دلیل عدم ارسال اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن برای انتشار عمومی 
به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی معرفی شده است.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد که پیش 
از این ریز تسهیالت و تعهدات کالن ۱۸ بانک و اشخاص مرتبط ۱۹ بانک در بازه زمانی سه ماه اول سال جاری 
اعالم شده بود که با احتساب اطالعات جدید، فهرست تسهیالت و تعهدات کالن ۲۲ و اشخاص مرتبط ۲۵بانک 
منتشر شد.گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن، تسهیالت کالن غیرجاری و 

اشخاص مرتبط با توجه به مصوبه جلسه....

در تابستان 1401؛

۹۵۵ هزار فارغ التحصیل بیکار داریم

»عبداللطیف رشید« رئیس جمهور عراق شد
رهبر معظم انقالب:

ما ایستادیم و پیش رفتیم
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سردار پاکپور خبر داد؛
رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه در 

منطقه ارس برگزار می شود
فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی از آغاز 
برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی ســپاه در چند روز 
آینده در منطقه عمومی ارس در شمال کشور خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه 
با اشــاره به برگزاری رزمایش بزرگ این نیرو در شــمال کشور، 

عنوان کرد: رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی ســپاه طــی روزهای آینده در مرزهای 
شمالی کشــور و منطقه عمومی ارس، توســط قرارگاه منطقه ای عاشورا برگزار خواهد 
شد.وی برگزاری این رزمایش بزرگ را اجرای مأموریت، مطابق با تقویم ابالغی ساالنه و 

در راستای ارتقا آمادگی رزمی نیروی زمینی سپاه عنوان کرد.

قالیباف:
 مجلس با تمام توان پیگیر تصویب قوانین

 کارآمد است
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: تصویب قوانین کارآمد که 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر ایشان بود، با تمام 
توان در حال پیگیری اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد 
باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی 
خود در توئیتر، نوشــت: تصویب قوانین کارآمد که مورد تاکید 
رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر ایشــان بود، با تمام توان در حال پیگیری است.وی 
در ادامه این مطلب آورده اســت: نمایندگان، دیروز کار قانون بســیار مهم شفافیت را 
در مجلس تمام کردند و برای چند نکته باقی مانده در مســیر نهایی شــدن به مجمع 

تشخیص فرستادند.

گزیده خبر

رییس جمهور دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت با رهبری:
نخواهند توانست ملِت پایبند به ارزشهای 

پیامبر را متوقف کنند
رییس جمهور با یادآوری صف آرایی جبهه ضّد اسالم در مقابل پیروان پیامبر 
)ص( در ادوار مختلــف و ناتوانی آنهــا در اینکه مانع عالم گیری نهضت نبوی 
شوند، تاکید کرد که امروز نیز نخواهند توانست ملِت پایبند به ارزشهای پیامبر 
را متوقف کنند.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رییسی در ابتدای دیدار مسئوالن 
نظــام و میهمانان کنفرانس وحدت با حضرت آیت اهلل خامنه ای پیامبر اعظم 
را برترین دعوت کننده بشــر به عدالت، عقالنیت، معنویت و اخالق خواند و با 
برشمردن تالش های دشــمنان نهضت نبوی برای ترور شخص و شخصیت و 
دعوت پیامبر، افزود: امروز نیز در صف آرایی جبهه ضّد اسالم در مقابل پیروان 
پیامبر، همان تالش هــا در قالب تروریزم فرهنگی و اقتصادی جریان دارد، اما 
همچنان که آن روز نتوانســتند مانع عالم گیری نهضت نبوی شــوند امروز نیز 
نخواهند توانســت ملِت پایبند به ارزشــهای پیامبر را متوقف کنند.وی علت 
کینه دشــمن از ملت ایران را پیشرفتهای خیره کننده و همه جانبه آن دانست 
و خاطرنشان کرد: در سفر اخیر به نیویورک، دبیرکل سازمان ملل در مالقات 
خصوصی عذرخواهی کرد و گفت با وجود تالشهای زیاد نتوانستم تحریم های 
مربوط به کرونا علیه ایران را رفع کنم که به او پاســخ دادم ملت ایران همواره 
از تهدید و تحریم، فرصت سازی کرده و در قضیه کرونا نیز با فعال شدن شش 
مرکز تولید واکسن به صادرکننده تبدیل شدیم و امروز جزو کشورهای برتر دنیا 
در مقابله با این بیماری هستیم.رئیس جمهور با اشاره به آمارهایی از پیشرفت 
علمی، رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش همکاریهای تجاری و بین المللی 
کشــورمان، از همراهی صمیمانه مردم با دولت بخصوص در اجرای اصالحات 
اقتصادی تشــکر کرد و گفت: دشمنان ایران در اغتشاشات اخیر نیز به دنبال 
ایجاد زحمت برای کشــور بودند اما مردم با صبر و ایستادگی همچون گذشته 
آنها را ناکام کردند.رئیســی، پنهان سازی حقایق و گسترش جاهلیت مدرن را 
از جمله ترفندهای کنونی بدخواهان دنیای اسالم دانست و افزود: راه مقابله با 

این ترفند، گسترش بیداری بر محور وحدت اسالمی و پرهیز از تفرقه است.

امیر حاتمی: تفکر انقالبی »ما می توانیم« در نیروی هوایی ارتش نهادینه 
شده است

امیر حاتمی: تفکر انقالبی »ما می توانیم« در 
نیروی هوایی ارتش نهادینه شده است

مشــاور فرماندهی کل نیروهای مســلح با تاکید بر اینکــه، تفکر انقالبی »ما 
می توانیم« در نیروی هوایی ارتش نهادینه شــده اســت، گفت: نیروی هوایی 
تمــام همت خود را بر ارتقاء توان و آمادگی رزمی و پاســخگویی به تهدیدات 
معطوف کرده اســت.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، امیر سرتیپ 
حاتمی، مشــاور فرماندهی کل نیروهای مســلح در امور ارتش از دستاوردها 
و توانمندی هــای بومی نیروی هوایی ارتــش بازدید و با فرماندهان، مدیران و 
کارکنان  مربوطه دیدار و گفت وگو کرد.مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح 
در این بازدید با گرامیداشــت یاد و نام امام شهیدان و شهدای واالمقام نیروی 
هوایی ارتش، به پاسخ مقتدرانه و کوبنده نیروی هوایی در اولین ساعات تهاجم 
دشــمن به خاک مقدس ایران اسالمی با پرواز 140 فروندی به سمت اهداف 
رژیم بعثی عراق اشــاره کرد و افزود: نیروی هوایی از روزهای قبل از پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی در سخت ترین برهه های تاریخی و سرنوشت ساز این 
ملت، از بیعت تاریخی با امام راحل عظیم الشان و پیوستن به صفوف انقالبیون 
و بعد از آن در عملیات شجاعانه 140 فروندی و نقش آفرینی های تعیین کننده 
در تمامی دوران دفاع مقدس و بعد از آن در حفظ و حراســت از آسمان ایران 
اسالمی، کارنامه زرین، درخشــان و بی بدیل از خود به یادگار گذاشته است.

امیر حاتمی با تجلیل از خدمات ارزنده شــهیدان نام آور نهاجا بویژه شهیدان 
سرافراز سرلشکر منصور ستاری و سرلشکر فکوری، نقش و تفکر راهبردی این 
شهیدان را در پیشرفت های اساسی نیروی هوایی به خصوص در قطع وابستگی 
به غرب و آمادگی رزمی نیروی هوایی در دوران پر فراز و نشــیب هشت سال 
دفاع مقدس تعیین کننده و سرنوشت ساز دانست و تصریح کرد، عینیت بخشی 
تفکر انقالبی »ما می توانیم« در اندیشــه های بلند شهید سرلشکر ستاری در 
جای جای این نیرو از آغاز نهضت قطعه ســازی، شروع به ساخت هواپیما های 
ملی توسط متخصصان داخلی، ســاماندهی، بومی سازی، ارتقابخشی و آماده 
به کار نگه داشــتن کلیه سامانه های پیشــرفته پدافندی، ارتقاء توان و قدرت 
رزمی نهاجا در سخت ترین شــرایط تحریم دوران دفاع مقدس تنها گوشه ای 
از اقدامات ارزنده شــهید ســتاری و همرزمان مجاهد و مخلص او بوده است.

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح با تقدیر از تالش های جهادی و نوآورانه 
متخصصان متعهد و والیتمدار نیروی هوایی خاطرنشان کرد: در شرایطی که 
دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در برهه های مختلف تهدیدات 
متنوعی را بر علیه ملت ایران آزموده اند، بی تردید جمهوری اســالمی ایران به 
این باور قطعی دســت یافته است که در شرایطی می تواند موقعیت خود را در 
محیــط منطقه ای با ثبات، مقتدرانه و عزتمندانه حفظ کند که از اراده و توان 
الزم برای مقابله با هرگونه تهدیدات برخوردار باشد.امیر سرتیپ حاتمی افزود: 
همانگونه که فرماندهی معظــم کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
در رابطه با اهتمام نیروی هوایی به ارتقاء توان و آمادگی رزمی در پاسخگویی 
هوشمندانه به هر ســطح و نوع تهدید هوایی تاکید فرموده اند، نیروی هوایی 
ارتش نیز با سرلوحه و نصب العین قرار دادن این تدبیر حکیمانه تمام همت و 
عزم خود را بر تحقق این فرمان مبارک با افزایش مولفه هایی چون، چاالکی، 
قابلیت انعطاف و تحرک پذیری، سرعت عمل به همراه قدرت تخریب فوق العاده 
را با اســتفاده از بمب های هوشمند و موشک ها، خوداتکایی و.... در کنار سایر 

ابزارهای قدرت دفاعی کشور قرار داده است.

سخنگوی وزارت خارجه:
اظهارات مداخله جویانه 

رییس جمهور فرانسه مشوق 
خشونت طلبان و قانون شکنان 

است

تهران - ایرنا - ســخنگوی وزارت امــور خارجه اظهارات 
روز گذشته)پنجشنبه( رئیس جمهور فرانسه در خصوص 
تحوالت اخیر کشــورمان را اتهام زنی سیاســی، مداخله 
جویانه و مشــوق خشونت طلبان و قانون شکنان دانست 
و آن را محکــوم کــرد. به گزارش ایرنــا، ناصر کنعانی با 
بیان اینکه در قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران 
حق اعتراضات مســالمت آمیز به رسمیت شناخته شده، 
اظهار داشــت:جای تعجب اســت که رئیــس جمهور و 
برخی مقامات دولت فرانسه در تحوالت اخیر ایران، اقدام 
نیروهــای حافظ امنیت در برخورد با خشــونت طلبان و 
اغتشاشــگران را محکوم کرده و دولت ایران را به پرهیز 
از خشونت و رعایت حقوق آشــوبگران فرامی خوانند، اما 
همزمان در واکنش به اعتصابات کارگری در بخش نفت و 
گاز و پاالیشــگاه های فرانسه، مقامات این کشور از جمله 
ســخنگوی دولــت، کارگران را تهدید مــی کنند که در 
صورت پایان ندادن به اعتراضات و اعتصابات، با اِعمال زور 
به اعتصابات پایان می دهند! وی تاکید کرد: این یک نفاق 
آشــکار است و یک بار دیگر ثابت می کند که حقوق بشر 
در قاموس بسیاری از دولت های مدعی در غرب، بازیچه 
و ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی و مداخله جویی 

در امور دیگر کشورها بیش نیست.

سردار سالمی: 

جهان در حال گذار از ساختار پوسیده به یک سازماندهی جدید است
فرمانده ســپاه پاســداران گفت: جهان در حال گذار از ساختار 
پوســیده و کهن در حال افول قدرت به یک سازماندهی جدید 
اســت؛ آنچه که امروز مشــاهده می کنید تراکم شکست های 
متوالی و ســریالی نظام ســلطه طی بیش از 4 دهه از انقالب 
اسالمی است.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، سردار 
سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران امروز 
در همایش ملی جهادگران تبیین در دانشــگاه که در دانشگاه 
آزاد در حال برگزاری است، با تبریک والدت پیامبر اسالم )ص( 
و حضرت امام جعفر صادق )ع( اظهار کرد:  اساتید  به جان های 
جوانان آگاهی می بخشند و سازندگان بنای فکری و زیرساخت 
ذهنی جامعه جوان کشــورمان هستند.وی تصریح کرد: شما با 
مجاهدت های علمی مبتنی بر اندیشــه و تفکر الهی و انقالبی، 
جامعه جوان ما را برای پذیرش نقش های بزرگ در آینده روشن 
تمدن در حال ظهور اسالم در عصر جدید آماده می کنید.سالمی 
با اشــاره به شرایط فعلی کشور خاطرنشــان کرد: اتفاقاتی که 
امروز در درون کشــور ما جاری اســت،  ظهور عینی بزرگترین 
تقابل بین انقالب اســالمی و نظام در حال افول سلطه است و 
جوهره اصلی این تقابل راهبردی، تقابل جهل و آگاهی اســت.

وی افزود: درگیری در نقاط مجزایی در نقاط مختلف شهرهای 
ما جاری نیســت، این درگیری در مساحت عظیمی از این عالم 
جریان دارد. این جنــگ از ورای جدل، ماورای دیوارها و مرزها 
امتداد دارد. هر چند گرفتاری و درگیری بین خود این ها شدید 
است. شما این ها را متحد و موتلف می پندارید اما قلب هایشان 
پراکنده است اما به ظاهر یک جبهه ائتالفی عظیم را برای تغییر 
تاریخ، صحنه سیاست جهانی و تغییر جغرافیای سیاسی جهان و 
همچنین تغییر هندسه سیاسی و امنیتی قدرت در جهان شکل 
داده اند.فرمانده کل ســپاه تصریح کــرد: جهان در حال گذار از 
ساختار پوسیده و کهن در حال افول قدرت به یک سازماندهی 
جدید است. آنچه که امروز مشاهده می کنید تراکم شکست های 
متوالی و ســریالی نظام ســلطه طی بیش از  4 دهه از انقالب 
اسالمی اســت؛ این یعنی یک انتقام متراکم ناشی از انباشتگی 
شکست ها که به مارپیچ نزولی قدرت نظام سلطه انجامیده است.

وی ادامه داد: اتفاق بزرگی که صورت گرفته این است که حجم 
واقعی قدرت دشمن در طول زمان کاهش یافته است؛ ما با نرخ 
تنزیل قدرت نسبت به زمان در نظام استکباری مواجه هستیم 
که اساســاً به دلیل از دســت رفتن قدرت ارعاب دشمن است.

سرلشکر سالمی با بیان اینکه وقتی انقالب اسالمی اتفاق افتاد،  
شاه مهره های شطرنج سیاسی دشمن از دست رفت، تصریح کرد: 
نخستین پیام این بود که آمریکا نمی تواند از نظام های سیاسی 
متحد خود حمایت کند و نظام های سیاســی متکی بر ایاالت 
متحده آمریکا به سرعت قابل فروپاشی هستند؛ این مسئله برای 
آمریکایی ها بسیار سخت بود و برای آن ها یک نظریه تولید کرد.

وی افزود: با وقوع انقالب اســالمی،  ارعاب در دل همه متحدان 
آمریکا افتاد و در عین حال مشعل های امید در درون ملت هایی 
که خواهان آزادی از ســلطه آمریکا بودند، روشن شد؛ نخستین 
واکنش نظام یافته و سازمان یافته دشمن به این تغییر موازنه، 
جنگ بود؛ تصور جهانی این بود  این جنگ که به مفهوم حقیقی 
آن در جغرافیای سیاسی جهانی انجام شد، در سطوح اقتصادی 
و  عملیات روانی جهانی بود. در ســطح نظامی ما با یک ارتش 
ســازمان یافته اما حمایت شده از ســوی همه قدرت ها مواجه 
بودیم؛ پس ابعاد، جنگ جهانی بود و یک ملت تنها.فرمانده کل 
ســپاه پاســداران با بیان اینکه قبال این سفارت آمریکا که یک 

جاسوسخانه بود اشغال شــده بود و دیپلمات های جاسوس در 
اسارت بودند، اظهار کرد: آمریکایی ها به طور مستقیم با نیروهای 
دلتا حمله کردند . من آن پایگاهی که آمریکایی مستقیم از آن در 
یکی از کشــورهای همسایه پرواز کرده بودند را از نزدیک دیدم. 
آن موقعی که بیش از بیست و چند سال قبل بود وقتی با بالگرد 
از فراز این پایگاه پرواز می کردم، یک شــهر کاماًل مجهز و مسلح 
از تجهیزات آمریکایی را مشاهده می کردم. فکر کنید نزدیک به 
نیمی از وسعت شهر تهران همه تجهیزات آمریکایی بود و من از 
آن فرماندهی پرسیدم که این ها اینجا چه می کنند به من گفتند 
کــه این ها اجاره می دهند.وی ادامــه داد: آمریکایی ها به همین 
سادگی در کشــورها حضور پیدا می کردند و پایگاه های قدرت 
را گســترش می دادند. نیروهای دلتا که ویژه ترین، مجهزترین، 
پیشرفته ترین، تکنیکی ترین و تاکتیکی ترین نیروهای مخصوص 
دنیا از آنجا پرواز کردند و در طبس دچار توفان شــن شــدند و 
سوختند. پس از آن بود که نیمه شب رئیس جمهور آمریکا را از 
خواب بیدار کردند که این عملیات با شکست مواجه شده است. 

این هم دوباره یک شکست دیگر بود که پتانسیل قدرت دشمن 
را کاهش می داد یعنی اعتبار قدرت را از بین می برد.سرلشــکر 
ســالمی با اشــاره به شــعاع نفوذ ابرقدرت ها گفت: ابرقدرت ها 
یک شــعار واقعی نفوذ قدرت دارند، یعنی یک شــعاع واقعی و 
همانند اعداد مختلط اســت. قدرت دشــمن ما دقیقا یک عدد 
مختلط است یعنی بخشی از این قدرت واقعی است مثاًل تعداد 
ناوهای هواپیمابر، هواپیماهای روی ناوهای هواپیمابر، لشکرها، 
موشک های کروز و بالستیک و سایر استعدادهای فیزیکی قابل 
محاسبه و روشن. اما، این واقعیت فیزیکی قدرت یک شعاع تاثیر 
دارد کــه به آن کره یا فضای تاثیــر می گویند یعنی حجمی از 
تأثیر فراتر از برد فیزیکی سالح دارند.وی افزود: انقالب اسالمی 
آن تاثیر را کوچک کرد یعنــی جاذبه این قدرت و میدان آن را 
کوچک کرد. حتی اگر به فیزیک قدرت آن چنان دســت نزد اما، 
تاثیر قــدرت را از بین برد. اعتبار در دنیا قدرت مهم اســت اما 
اعتبــار قدرت و پذیرش این اعتبار از خود قدرت مهم تر اســت. 
ابتکار جمهوری اسالمی ایران این بود که اعتبار قدرت نظامی و 
قدرت سیاسی دشمن وابسته به دو اهرم قدرت نظامی که قالب 
رفتاری قدرت های نظامی زیرمجموعه را تنظیم کند و دیگری 
قدرت سیاسی. جمهوری اسالمی ایران میدان های تاثیر این دو 
قدرت را تخریب کرد یعنی اعتبار قدرت سیاسی آمریکا در جهان 
به مانند گذشته به رسمیت شناخته نمی شود یعنی خریدار این 
قدرت نســبت به گذشته کم شده است.فرمانده کل سپاه تاکید 
کرد: جنگ باز هم به کاهش اعتبار قدرت آمریکا در جهان کمک 
کرد؛ هم قدرت سیاسی و هم قدرت نظامی. آمریکایی ها در جنگ 
به مفهوم واقعی مدیریت سیاسی جهانی جنگ را در حمایت از 
رژیم بعثی عراق بر عهده داشتند، تقسیم کار می کردند و کمک 
های اطالعاتی آمریکایی ها حتی عملیات استانچ ریگان و خارج 
کردن عراق از لیست حامیان تروریسم و برقراری رابطه سیاسی 
نیز کار آن ها بود. هنگامی که این جنگ جهانی نابرابر با پیروزی 
انقالب اسالمی خاتمه یافت دوباره یک سقوط آزاد در آن شعاع 
تاثیر آمریکا رخ داد. به مرور که جلوتر می رویم اســتراتژی مهار 
دوگانه که در زمان کلینتون رخداد نیز شکست خورد. باید گفت 
هرچه به جلوتر می رویم آمریکایی ها در مقابل انقالب اســالمی 
با شکســت های متوالی و سریالی استراتژیک در جهان رو به رو 
هســتند که این شکست ها نه فقط نسبت ما با آمریکا را تغییر 

می دهد بلکه نسبت همه جهان را با آمریکا تغییر می دهد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل 
گفت: یک حادثه کوچک در منطقه موجب 
حضور و دخالت کشورهای دیگر می شود و 
قطعاً این نوع هرج و مرج ها را کنار مرزهای 
خود تحمــل نخواهیــم کرد.بــه گزارش 
خبرگزاری مهر، علی اکبر والیتی مشــاور 
مقام معظم رهبری در امــور بین الملل در 
گفتگویی در پاسخ به این سوال که آیا ایران 
حاضر است در روابط بین همسایگان خود، 
ارمنستان و آذربایجان نقش میانجی را ایفا 
کند، گفت: بله، حتماً. در گذشــته که بنده 
وزیر خارجه بودم، تالش بســیار کردیم که 
این میانجی گری انجام شود و تا حدودی هم 
موفق بودیم، اما گاهی بعضی کشــورها که 
نفع آنها در درگیری دو همسایه بود، دخالت 

می کردند و مشکالتی را به وجود می آوردند.
وی بیان کرد: می توانیــم نقش مؤثری در 
این زمینه داشته باشیم. امیدواریم که بین 
هیچیک از همسایگان ما درگیری نباشد و در 
این مورد از هیچ تالشی فروگذار نمی کنیم و 

به سهم خود تنش ها را از بین برده ایم تا در 
بین همسایگان صلح و آرامش برقرار باشد.

والیتی تصریح کرد: در بین مناطق مختلفی 
که در همســایگی جمهوری اسالمی ایران 
هستند، منطقه قفقاز حساسیت خاصی دارد 

و لذا نسبت به این بخش از همسایگی مان 
حساسیت و مراقبت بیشتری داریم. یکی از 
عوامل بسیار مهم در برقراری صلح و آرامش 
میان کشورها که نقش اساسی دارد، حفظ 
مرزهای شناخته شده تاریخی است.مشاور 
مقام معظم رهبری در امور بین الملل اظهار 
داشت: با توجه به اینکه هرگونه تجاوز مرزی 
از یک کشــور به کشور همســایه موجب 
بــال رفتن تنش در آن منطقه و برافروخته 
شــدن جنگ های محلی می شــود، اولین 
نتیجه آن حضور کشــورهای آشوب طلب 
و سوءاســتفاده کننده مثــل آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به بهانه ایجاد آتش بس است.

وی تصریح کرد: بــا این نوع تحوالت، یک 
حادثه حتی کوچــک مرزی در این منطقه 
حساس موجب حضور و دخالت کشورهای 
دیگر می شــود و یک کانون تنش و بحران 
شکل می گیرد که البته قطعاً این نوع هرج 
و مرج هــا را در کنــار مرزهای خود تحمل 

نخواهیم کرد.

والیتی:
هرج و مرج  را کنار مرزهای خود تحمل نخواهیم کرد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیا درگیر یک »جنگ ترکیبی« هستیم، گفت: 
امروز یک صحنه نبرد جدیدی توســط دشمن تدارک دیده شده است که آن 
جنگ شناختی است، که روی ذهن ها و فکرها اثر می گذارد، که نوع پیشرفته و 
توسعه یافته جنگ روانی است.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار 
ســرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده؛ فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پایان بازدید اعضای 
بسیج اساتید کشور از نمایشگاه علم و فناوری نیروی هوافضای سپاه ضمن تبریک ایام والدت پیامبر اکرم )ص( و امام 
جعفر صادق )ع( به حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: این اتفاقات ذهن ملت شریف ایران را مخدوش و حوادثی رخ داد 
که هزینه هایی بر کشور تحمیل شد که قطعاً این جزء اهداف اصلی دشمنان نظام و کشور ما بود که اگر ما شناخت 
کافی در ابعاد این قضیه نداشــته باشــیم تکرارپذیر خواهند بود.وی گفت: در این اتفاق اخیر که خانمی مرحوم شد، 
همه ملت ایران ناراحت شدند اما در مقابل منافقین، آمریکائی ها، رژیم صهیونیستی و سعودی های خبیث و گروه های 
کومله و دمکرات خوشــحال شدند و تمامی شبکه های معاند برعلیه کشور ما غوغاسازی کردند که این کار تصادفی 

نیست و نشانه دشمنی است و اگر خواص و عوام مسئله دشمن را جدی بگیرند، آن موقع است که تشخیص خودی 
از غیرخودی سخت نخواهد بود، ما اکنون درگیر یک جنگ ترکیبی در حوزه های اقتصادی، نظامی و امنیتی هستیم 
و دشــمنان امروز امنیت ما را نشــانه گرفته اند، زیرا اگر ما بخواهیم اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور بهبود یابد، در 
سایه امنیت امکان پذیر می باشد و این امنیت مثال زدنی که در کشور ما وجود دارد در هیچ جای جهان سراغ نداریم 
که دشمن در سال های 78 ، 88 ، 96 و 98 و فتنه اخیر به دنبال برهم زدن این امنیت است.فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه با انتقاد از عملکرد برخی در رخدادهای اخیر بیان داشت: ما در حوزه های نظامی و دفاعی، دشمنان را دائماً رصد 
می کنیم بنابراین همیشه چند قدم از آنان جلوتر هستیم اما آن ها در همه عرصه ها دشمنی خود را انجام می دهند که 
متاسفانه عده ای هنوز به این نتیجه نرسیده اند که پشت این اتفاقات و حوادث کشور دشمنی دشمنان کشور و ملت 
وجود دارد و گاهی اوقات نســبت به موضع گیری ها در مقابل دشمن حساسیت نیز نشان می دهند.سردار حاجی زاده 
افزود: انتقاد وجود دارد اما باید در درون خودمان حل گردد، اکنون که می بینیم شرایط کشور چگونه است و فتنه ای 
رخ داده، آیا باید به این فتنه دامن زد و خواست دشمنان را محقق ساخت؟وی در ادامه اظهار داشت: دشمنی دشمن 

محدود به دوران انقالب نبوده و ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد همیشه مورد طمع دیگران بوده است؛ 
به طوری که در دوران قبل از انقالب حدود 60 درصد از وســعت کشــور تجزیه شــده و بعد از انقالب با وجود اینکه 
دشمنی ها تشدید شده با اقتدار و بدون اینکه یک متر مربع از کشور ما تجزیه شود در مقابل این حمالت همه جانبه 
مقاومت کرده که این از الطاف الهی و پایداری و اســتقامت ملت ما بوده است.فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح 
کرد: عرصه نبرد در یک برهه از زمان بصورت زمینی و در ادامه صحنه دریایی و هوایی و با پیشرفت علم عرصه فضا 
و با توســعه اینترنت حوزه سایبری مطرح شده اســت و امروز یک صحنه نبرد جدیدی توسط دشمن تدارک دیده 
شده است که آن جنگ شناختی است، که روی ذهن ها و فکرها اثر می گذارد، که نوع پیشرفته و توسعه یافته جنگ 
روانی اســت، به طوری که لشــکرها و یگان های این جنگ، رسانه هایی مانند اینترنشنال سعودی، ابزارهای آن فیس 
بوک، اینستاگرام و فضاهای مجازی بوده و صحنه نبرد ذهن ها و افکار انسان هاست.سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه 
دشمنان به دنبال هک کردن شخصیت ملت ها هستند تا جای دوست و دشمن را تغییر دهند، گفت: ما باید این صحنه 
جنگ را درک کنیم و پیرو مطالب مقام معظم رهبری که سال هاست آن را تکرار می کنند به جهات تبیین بپردازیم 
که در این جنگ شناختی، نخبگان و اساتید برای جهاد تبیین بایستی وارد میدان گردند که اگر امروز برخی از جوانان 
و نوجوانان ما فریب می خورند بخاطر این است که جهاد تبیین توسط نخبگان و خواص کشور صورت نگرفته است.

در پایان این مراسم سردار حاجی زاده به پاسخگویی سؤاالت اساتید دانشگاهی و شنیدن نقطه نظرات آنان پرداخت و 
اساتید دانشگاه های کشور نیز در تایید سخنان وی  پذیرفتند دانشگاه ها باید به جهاد تبیین بپردازند.

حاجی زاده: 

درگیر »جنگ ترکیبی« در حوزه اقتصادی، نظامی و امنیتی هستیم
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گزیده خبر

در تابستان ۱۴۰۱؛
۹۵۵ هزار فارغ التحصیل بیکار داریم

 بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در تابستان امسال نشان می دهد که 
۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت فارغ التحصیالن کشــور، بیکار هســتند؛ یعنی 
۴۰.۹ درصد از بیکاران کشــور فارغ التحصیل دانشــگاهی هســتند.به گزارش 
خبرنگار مهر، بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در تابستان سال جاری 
که از ســوی مرکز آمار ایران ارائه شــده، نشــان می دهد که ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ 
نفر از جمعیت فارغ التحصیالن کشــور، بیکار هستند؛ یعنی در تابستان امسال، 
۱۳.۲ درصــد از کل جمعیت فعال فارغ التحصیل آمــوزش عالی، بیکار بوده اند 
که نسبت به تابســتان سال ۱۴۰۰، معادل ۱.۲ درصد کاهش را نشان می دهد. 
البته نسبت به بهار سال جاری تعداد فارغ التحصیالن بیکار بیش از ۴ هزار نفر 
افزایش یافته است.همچنین ۵۱۳ هزار و ۸۹۵ نفر از این جمعیت را زنان و ۴۴۱ 
هزار و ۵۰۳ نفر را مــردان به خود اختصاص می دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ 
بیکاری فارغ التحصیالن گروه مردان ۹.۷ درصد و گروه زنان ۲۳.۲ درصد اســت.

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن در گروه مردان در تابســتان سال ۱۴۰۱ نسبت به 
تابستان سال ۱۴۰۰، ۰.۹ درصد و در گروه زنان، ۱.۸ کاهش را نشان می دهد.

همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ نفر بیکار در کشور داریم 
که بررسی سهم »جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور« 
حاکی از آن اســت که ۴۰.۹ درصد بیکاران کشــور، در گــروه فارغ التحصیالن 
آموزش عالی قرار دارند که این ســهم در تابستان ســال ۱۴۰۰، معادل ۴۰.۶ 
درصد بود که بیانگر رشــد ۰.۳ درصدی تعداد فارغ التحصیالن بیکار است.البته 
سهم »جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل شاغالن« با رشد مواجه بوده به طوری 
که این سهم ۰.۹ درصد افزایش داشته و از ۲۵.۶ درصد در تابستان سال ۱۴۰۰ 

به ۲۶.۵ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ رسیده است.

ماجرای وام ۱۲۰ میلیاردی پرسپولیس 
چیست؟

باشــگاه پرســپولیس برای تامین مالی هزینه های جاری خود و با سپرده ۳۵۰ 
میلیارد تومانی حاصل از پذیره نویســی، وام ۱۲۰ میلیارد تومانی دریافت کرده 
است که رییس سازمان خصوصی ســازی این فرایند را عادی و سرمایه گذاری 
کوتاه مدت عنوان کرد.حســین قربانزاده در گفت وگو با ایسنا، درمورد وام ۱۲۰ 
میلیارد تومانی پرسپولیس از یک بانک با ضمانت سپرده ۳۵۰ میلیار تومانی که 
از محل پذیره نویسی کسب کرده است، اظهار کرد: این موضوع در کمیته مصارف 
تصویب شــده اســت. در واقع از آنجاکه پول حاصل از پذیره نویسی باید صرف 
سرمایه گذاری بلندمدت شــود، تا زمانی که سرمایه گذاری بلند مدتی تصویب 
نشده باشد، پول باید صرف سرمایه گذاری کوتاه مدت شود تا از پول پذیره نویسی 
سود کسب شود.وی ادامه داد: زمانی که پول را در بانک سپرده گذاری می کنند، 
بانک چند پیشــنهاد مختلف از جمله ارائه ضمانت نامه، تسهیالت، سود ماهانه 
و...را ارائه می کند و باشــگاه ها می توانند ســود را صرف امور جاری کنند. اگر 
تسهیالتی هم اخذ می کنند می توانند با تصویب کمیته مصارف از آن استفاده 
کنند.بر اساس این گزارش، پس از فروش ۱۰ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس 
در فرابورس، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از این محل به حساب این باشگاه واریز 
شــد و قرار بود این پول زیر نظر کمیته ای سه نفره متشکل از نماینده سازمان 
خصوصی سازی، وزارت ورزش و باشگاه پرسپولیس هزینه شود.درباره این موضوع 
یک مقام آگاه در باشگاه پرسپولیس به ایسنا، اعالم کرد که این باشگاه با ضمانت 
ســپرده ۳۵۰ میلیاردی خود نزد یکی بانک ها، از این بانک  ۱۲۰ میلیارد تومان 

وام اخذ کرده تا هزینه های جاری خود را پرداخت کند. 

 حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران
 چه شد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارگران منتظر ابالغ مصوبه 
۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن هستند گفت: طبق مصوبه شورای عالی کار حق 
مســکن باید ۶۵۰ هزار تومان و از فروردین واریز می شــد.به گزارش  تسنیم، 
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار بااشاره به حق مسکن ۶۵۰ هزار 
تومانی گفت: کارگران منتظر ابالغ مصوبه ۶۵۰هزار تومانی حق مسکن خود از 
دولت هستند.این مصوبه طبق مصوبه شورای عالی کار باید از فروردین ماه اجرا 
شود. دولت به زودی باید مصوبه جدید را ابالغ کند. پس از ابالغ کارفرمایان باید 
عقب ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند. وی ادامه داد:حق مسکن ۶۵۰ هزار 
تومانی کمکی به شرایط مسکن کارگران نمی کند. اما در شرایط دشوار زندگی 
کمک هزینه است.  در صورتی که دولت به زودی اصالحیه مصوبه حق مسکن را 
ابالغ کند, کارگران حدود ۶ ماه از کارفرما ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان طلب دارند. 
چرا که اکنون در تمام مجموعه های تحت پوشش وزارت کار حق مسکن ۵۵۰ 
هزار تومان واریز می شــود که این رقم طبق مصوبه ی پایان ســال ۱۴۰۰ در 
شــورای عالی کار باید ۶۵۰ هزار تومان باشد.ابوی بیان کرد: نامه رییس مجلس 
تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید 
به زودی اجرای مصوبه ۶۵۰هزارتومانی را ابالغ کند.وی گفت: رقم حق مســکن 
چشــمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور امالک را هم برای کارگر پوشش 
نمی دهد و به عنوان یک کمک هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای عالی کار 
روی حقوق و معیشــت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع 
اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشــته باشد، فاصله داریم.اما 
با افزایش ۵۷ درصدی دســتمزد ۱۴۰۱ امید به کار در کارگران افزایش یافت و 

ماندگاری آنها در مشاغل زیاد شد.

جنگ، بحران انرژی و تورم؛
 آیا اقتصاد جهانی از رکود عبور خواهد کرد؟

به نظر می رســد چالش های زیادی وجود دارد که مانع از بهبود اقتصاد جهانی 
می شــود که مهم ترین آن ها احتمال بازگشت ویروس کرونا و تأثیر آن بر چین، 
پیامد های جنگ روســیه در اوکراین، بحران های غذا و انرژی و افزایش قیمت ها 
و متعاقب آن، تهدید برای عرضه در بازار بین المللی اســت. به گزارش خبرنگار 
بین الملل ایبنا و به نقل از الجزیره، اگرچه مسیر های سیاسی اخیراً جریان عرضه 
مواد غذایی و کود از اوکراین و روسیه را تضمین کرده است، تهدید ها برای بسته 
شدن عرضه نفت از روسیه به اروپا همچنان وجود دارد.اقتصاد جهانی نرخ تورم 
بی سابقه ای را تجربه می کند و سیاست های پولی در بسیاری از کشور ها به دنبال 
مهار آن هستند، اما تهدیدکننده ترین خطر این است که کند شدن رشد به رکود 
تبدیل شود، به طوری که جهان چیزی را تجربه خواهد کرد که به »رکود تورمی. 
»معروف است.به گفته کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین المللی پول، پیش 
بینی می شود تولید اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۶ به دلیل افزایش ریسک رکود، 
۴ تریلیون دالر کاهش یابد.پیش بینی های گزارش »چشــم انداز اقتصاد جهان - 
اکتبر ۲۰۲۲« صادر شــده توسط صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که 
رشــد اقتصاد جهانی از ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ و 

ادامه کاهش آن در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد خواهد رسید.

افزایش حقوق کارکنان دولت از کی اعمال 
می شود؟

نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســالمی گفت: 
به پیشــنهاد دولت و با تصویــب مجلس، افزایش حقــوق کارکنان دولت، 
بازنشستگان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از نیمه دوم 
امســال اعمال می شود.به گزارش ایرنا، محسن زنگنه افزود: بر اساس الیحه 
پیشنهادی دولت با عنوان »الیحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت 
و بازنشستگان کشوری و لشــکری« از ابتدای مهر ماه امسال حقوق تمامی 
کارکنان دولتی که مشــمول قانون خدمات کشــوری و لشکری هستند در 
حقوق پایه حدود سه هزار امتیاز که معادل بیش از یک میلیون تومان است 
اعمال خواهد شد.وی با بیان این که حق عائله مندی ۲ برابر و تقریباً بین پنج 
تا ۲۰ درصد حقوق های مختلف افزایش خواهد یافت ادامه داد: در حوزه اقشار 
آسیب پذیر که از طرف بهزیستی و کمیته امداد حمایت می شوند، بین ۱۵ تا 
۳۰ درصد کمک معیشت افزایش خواهد یافت.نایب رییس کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شــورای اسالمی به فقدان عدالت در پرداختی سازمان ها و 
دستگاه های مختلف اشــاره کرد و افزود: بر این اساس فوق العاده ویژه همه 
دســتگاه ها تا ۳۵ درصد افزایش می یابد.زنگنــه در ارتباط با میزان افزایش 
دریافتی حقوق بازنشســتگان نیز گفت: حداقــل ۹۰۰ هزار تومان به حقوق 
بازنشستگان اضافه خواهد شد.وی در خصوص منابع مالی این میزان افزایش 
اظهار کرد: به همین منظور افزون بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال 

دولت پیش بینی شده  است.

قیمت شوینده ها افزایش می یابد؟
سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: سازمان 
حمایت هیچگونه تصمیمی برای افزایش قیمت شــوینده ها نگرفته است و 
فعال نیز این موضوع در دســتور کار سازمان قرار ندارد.به گزارش تسنیم، در 
طول هفته اخیر بازار فروش انواع محصوالت شوینده تحت تاثیر کاهش عرضه 
کارخانجات با مشــکالتی مواجه شده است.بررســی های میدانی تسنیم از 
وضعیت بازار نشان می دهد کارخانجات تمایلی به افزایش عرضه کاال به بازار 
ندارند و حتی در برخی از محصوالت به صورت خودســرانه افزایش قیمت را 
نیز لحاظ کرده اند.در این شرایط برخی سوء استفاده گران محصوالت تقلبی 
را با برند شرکتهای معتبر راهی بازار می کنند که همین امر مشکالت مردم 
را در خرید مواد شــوینده دوچندان کرده است.البته علم بیگی رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنایع شوینده با رد افزایش قیمت محصوالت شوینده توسط 
واحدهــای تولیدی، می گوید: فروش کارخانجات با همان قیمت های قبلی 
انجام  می شود.وی اعالم کرده است: انجمن درحال بررسی قیمت مواد اولیه 
و سایر موارد برای ارائه درخواستی به منظور افزایش قیمت برخی محصوالت 
شوینده است اما تاکنون اجازه هیچ افزایشی را دریافت نکرده است.در همین 
رابطه فرهیدزاده سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  
نیز به خبرنگار تســنیم، گفت: ســازمان حمایت هیچگونه تصمیمی برای 
افزایش قیمت شوینده ها نگرفته است و فعال نیز این موضوع در دستور کار 
سازمان قرار ندارد.وی تاکید کرد: واحدهای نظارتی در بخشهای مختلف بازار 
را رصد می کنند تا شــاهد تخلفاتی در ســطح بازار و تضییع حقوق مصرف 
کنندگان نباشیم.به گزارش تسنیم؛ ۲۹ خرداد ماه امسال بود که ستاد تنظیم 
بازار با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، کرایه حمل ونقل، 
دستمزد کارگران، افزایش نرخ خدمات گمرکی، همچنین افزایش هزینه های 
آب، برق و گاز، با افزایش ۲۵ درصدی قیمت انواع شوینده ها، لوازم بهداشتی 

و آرایشی موافقت کرد.

واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در مراحل پایانی

 چگونه در افزایش سرمایه سهام عدالت شرکت کنیم
طبق وعده مسوولین واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در 
مراحل پایانی قرار گرفته اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در 
مراحل پایانی قرار گرفته اســت و گفته های مسئوالن حاکی 
از این اســت که جاماندگان شناسایی شده اند و منابعی که به 
عنوان سهام عدالت قرار است در اختیار این افراد قرار بگیرد، 
نیز مشخص شده است.باقیمانده ســهام متعلق به دولت در 
بانک های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران، شــرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، باید به عنوان سهام عدالت به افراد فاقد این سهام 
که تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و ســازمان 

بهزیستی کشور هستند، واگذار شود.

چگونه در افزایش ســرمایه شرکت های سهام عدالت 
شرکت کنیم؟

وحید روشــن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس 
گفت: بر اساس روش مستقیم یا غیرمستقیم برای سهامداران 

عدالت،  شرکت در افزایش سرمایه نیز متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند شرکت های سرمایه گذاری استانی اقدام به مشارکت 
در افزایش سرمایه می کنند. سهامداران روش مستقیم نیز به 
صورت خودکار در افزایش سرمایه ها مشارکت داده می شوند. 
سهامداران با مراجعه به سامانه سجام می توانند تغییرات سهام 

خود را مالحظه کنند.

 سهام عدالت چقدر می ارزد؟
سبد ســهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ 
بازار سرمایه تشکیل شده اســت که در هفته  های گذشته با 
نوســان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن 
ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی 
داشت.ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخالف رشد 
شــاخص های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه 
شــد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشــد شاخص کل، 
ارزش سهام عدالت نیز رشــد قابل قبولی داشته است. البته 
ارزش این ســهام در هفته ســوم فروردین ماه با افت مواجه 
شــد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد ۴ 
درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.سهام عدالت 

در تمام هفته های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. 
ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد ۰,۸۵ 
درصدی مواجه شــده است. ارزش این ســهام در هفته دوم 
اردیبهشــت ماه کاهش ۰,۴۲ درصدی یافت. ارزش این سبد 
دارایی در هفته سوم اردیبهشــت ماه رشد ۰,۶۸ درصدی را 
تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه 
با رشد ۱,۷ درصدی روبرو شد.ارزش برگه های سهام عدالت 
در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش ۱,۲۹ درصدی روبرو شد. 
این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش 
سهام عدالت در هفته گذشته با کاهش ۲,۱۳ درصدی مواجه 
شد.این سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش 
ارزش ۱,۵۵ درصدی روبرو شــد که این مساله به دلیل افت 
در شــاخص های عملکردی بورس رخ داده است. سبد سهام 
عدالت در هفته چهارم خردادماه با رشــد ۲ درصدی مواجه 
شد. ارزش این سهام در هفته پایانی خردادماه نیز با افت ۲,۱۵ 
درصدی داشت.البته سبد سهام عدالت به دلیل تشکیل شدن 
از سهام شرکت های بزرگ، بسیار متاثر از شاخص کل بورس 

است. سهام عدالت در هفته ابتدایی تیرماه با افت ۲,۸۶ درصد 
مواجه شده است. این سهام هفته دوم تیرماه را با کاهش ۱,۳۹ 
درصدی در ارزش پشــت سر گذاشته است. در حال حاضر و 
در هفته سوم تیرماه ارزش این سهام با کاهش ۱,۳۷ درصدی 
روبرو شــده است. ارزش این ســهام در هفته چهارم و پایانی 
تیرماه با افت ۲ درصدی داشــته است.برگه های سهام عدالت 
در هفته ابتدایی مردادماه با کاهش ۲,۶۵ درصدی روبرو شده 
اســت؛ در هفته دوم مردادماه ارزش ســهام عدالت ۴۶ صدم 
درصد افت کرد، در هفته سوم مردادماه برخالف شاخص های 
بورس، ارزش سهام عدالت ۷,۶۲ درصد کاهش یافت. در هفته 
چهارم مردادماه برخالف هفته های گذشــته، ارزش ســهام 
عدالت با رشد ۷۲ صدم درصدی روبرو شده است. ارزش سهام 
عدالت در هفته پایانی مردادماه با کاهش ۱,۶۴ صدم درصدی 
روبرو شــده است.بورس در ماه های گذشته با وضعیت نزولی 
همراه بوده است که این مساله بر روند ارزش برگه های سهام 
عدالت نیز تاثیر زیادی داشته است.کاهش ارزش سهام عدالت 
در هفته های اول و دوم شــهریور ادامه داشــت و ارزش این 

ســهام به ترتیب با کاهش ۱,۸۱ و ۲,۸۹ درصدی روبرو شد. 
ارزش برگه های ســهام عدالت در هفته سوم شهریور ماه نیز 
با کاهش ۱,۳۲ درصدی همراه بوده اســت. سهام عدالت در 
هفته های گذشــته با توجه به افت در شــاخص های بورس 
بــا کاهش ارزش مواجه بوده و در هفته چهارم شــهریور ماه 
بیشترین افت در ۶ ماه گذشــته را تجربه کرده است. ارزش 
سهام عدالت در هفته چهارم شهریورماه با افت ۳,۳۶ درصدی 

همراه بوده است.

منحنی ارزش سهام عدالت صعودی شد
سهام عدالت در هفته اول مهرماه پس از هفته ها افت، با رشد 
۸۲ صدم درصدی روبرو شــد، اما در هفته دوم مهرماه ارزش 
ســهام عدالت با کاهش ۳,۷۳ روبرو شــده است. این افت در 
هفته ســوم مهرماه نیز ادامه داشته و ارزش سهام عدالت در 
هفته گذشــته کاهش ۴ دهم درصدی را تجربه کرده است.  
این مســاله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس در 
این هفته با افزایش ۰,۵ درصدی و شاخص کل هم وزن بورس 
نیز کاهش ۰,۰۲ درصدی داشــته اند.برگه های سهام عدالت 
در قیمت های اســمی ۴۰۹ هزار تومانی، ۴۹۲ هزار تومانی، 
۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته سوم مهرماه 
به ترتیــب با کاهش ۲۱ هزار تومانــی، ۲۶ هزار تومانی، ۲۸ 
هزار تومانی و ۵۲ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه 
شده اند.بســیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در 
سبد سهام عدالت از ارزنده ترین سهم های بازار سرمایه هستند. 
با این حال، ارزش برگه های سهام عدالت در برگه های مختلف 
به ترتیب برابر است با ۵ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان، ۶ میلیون 
و ۴۱۰ هزار تومان، ۶ میلیون و ۹۳۱ هزار تومان و ۱۳ میلیون 
و ۲۹ هزار تومان.ارزش فعلی ســهام عدالت نسبت به دوران 
اوج بازار در مرداد  ســال ۹۹ با افت ۶۶ درصدی مواجه شده 
اســت. از مهمترین دالیل ریزش قیمت سهام عدالت،  ضعف 
مدیریت در شرکت های سرمایه گذاری و عدم برگزاری مجامع 
این شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه ای برای این شرکتها 
به شمار می رود.بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به 
اول مرداد سال گذشته برای سه نوع سهام عدالت، به ترتیب 
با کاهش قیمت ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی، ۱۲ میلیون 
و ۳۳۰ هــزار تومانی، ۱۳ میلیــون و ۳۳۳ هزار تومانی و ۲۵ 

میلیون و ۶۲ هزار تومانی روبرو شده است.
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گزیده خبر

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گازعنوان کرد
آمادگی پاالیشگاه های گاز برای گذر از 

فصل سرد
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز 
گفت: شــرکت ملی گاز ایران و پاالیشگاه های گاز 
کشــور در آمادگی کامل برای گذر از فصل ســرد 
قــرار دارند و پیــش بینی های الزم بــرای گذر از 
پیک زمســتان اندیشیده شده است.احمد زمانی در 
گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه اکنون با برنامه ریزی های دقیق و پیچیده 
موفق به کاهش روزهای تعمیرات اساســی در پاالیشــگاه های کشور و در 
نتیجه افزایش ۴ میلیارد مترمکعبی تولید گاز طی ۶ ماه اول ســال شدیم، 
اظهار کرد: تاسیسات پاالیشــگاهی، انتقال و گازرسانی و ذخیره سازی گاز 

برای مواجهه با ایام سرد سال از آمادگی خوبی برخوردار هستند.
وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در این راســتا، گفت: مدیریت های 
ذیربط در شــرکت ملی گاز ایران با اتخاذ دیپلماســی فعال در عرصه بین 
الملل در حال مذاکره برای توسعه نقش کشور در عرصه تجارت گاز هستند.

به گفته مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز زیرساخت های 
الزم برای صادرات و واردات، سوآپ گاز در کشور موجود است و این ظرفیت 

نیز در بخش پاالیشگاه های کشور برای ایفای نقش به خوبی وجود دارد.
زمانی در خصوص پیک مصرف گاز در زمســتان نیز گفت: هر چند توسعه 
روابط گازی با سایر کشــورها می تواند به پایداری تامین گاز کشور کمک 
کند،  ولی همچون ســال گذشــته تدابیر الزم برای تامین گاز مورد نیاز با 

اولویت مصارف خانگی در شرکت اندیشیده شده است.

قیمت نفت سنگین ایران کاهش یافت
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد قیمت 
نفت سنگین ایران در ســپتامبر، برای سومین ماه 
متوالی کاهش پیدا کرده اســت.به گزارش ایســنا، 
قیمت هر بشــکه نفت سنگین ایران در سپتامبر به 
۹۷ دالر و ۱۸ سنت رســید که در مقایسه با ۱۰۲ 
دالر و ۲۴ ســنت قیمت ماه اوت، پنج دالر و شش سنت معادل ۴.۹ درصد 
کاهش داشت. میانگین قیمت نفت ســنگین ایران از ابتدای سال میالدی 
جاری تاکنون، ۱۰۴ دالر و ۱۶ سنت بوده که باالتر از ۶۶ دالر و ۶۵ سنت در 
مدت مشابه سال میالدی گذشته است.ارزش سبد نفتی اوپک در سپتامبر 
به میزان شش دالر و ۵۸ سنت در هر بشکه معادل ۶.۵ درصد نسبت به اوت 
کاهش پیدا کرد و به ۹۵ دالر و ۳۲ ســنت در هر بشکه رسید. با این حال، 
میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون، ۱۰۴ 
دالر و ۱۶ ســنت در هر بشــکه بوده که ۳۷ دالر و ۳۳ سنت معادل ۵۵.۹ 
درصد افزایش در مقایســه با میانگین قیمت ۶۶ دالر و ۸۳ سنت در مدت 
مشابه سال گذشته نشان می دهد.طبق آمار منابع ثانویه، تولید نفت اوپک 
که متشــکل از ۱۳ عضو است، در سپتامبر به ۲۹.۷۷ میلیون بشکه در روز 
رسید که بر مبنای ماه به ماه،  ۱۴۶ هزار بشکه در روز افزایش داشت. تولید 
نفت خام در عربستان سعودی، نیجریه، لیبی و امارات متحده عربی افزایش 
یافت در حالی که در عراق، ونزوئال و ایران کاهش داشــت. تولید نفت ایران 

با ۱۴ هزار بشکه در روز کاهش، به ۲.۵۵۷ میلیون بشکه در روز رسید.

تهران وارد سومین سال خشک شد؛
سهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر سدها 

۲۵ درصد کاهش می یابد
مدیر دفتر تأسیســات آبی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران با بیان 
اینکه تهران به ســومین ســال خشــک و کم بارش وارد شده است، گفت: 
ســهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر ســدها ۲۵ درصد کاهش می یابد.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا ارسطویی با بیان اینکه 
سهم تأمین آب آشامیدنی تهران از ذخایر سدها و سفره های آب زیرزمینی 
۷۰ به ۳۰ درصد اســت، اظهار کرد: با کاهش ۸۹ میلیون مترمکعبی ذخایر 
ســدهای تهران نسبت به پارسال سهم تأمین آب آشامیدنی تهران از منابع 
آب ســطحی ۲۵ درصد کاهش می یابد، بنابراین ســهم تهران از ذخایر آب 
ســدها ۶۰ درصد و از سفره های آب زیرزمینی ۴۰ درصد خواهد بود.وی با 
بیان اینکه تهران به سومین سال خشک و کم بارش وارد شده است، افزود: با 
تغییر اقلیم و نوع بارش از برف به باران و البته افزایش جمعیت میزان ذخایر 
سدها نیز کاهش یافته است.مدیر دفتر تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب 
منطقه ای تهران گفت: ســال ۱۴۰۰ نیز نسبت به سال ۹۹، به علت کاهش 
بارندگی ها میزان بهره برداری از ذخایر سدها ۱۳ درصد کاهش یافت که این 

روند به علت مدیریت منابع آب است.

یک مقام مسئول عنوان کرد؛
مذاکره ایران و بالروس برای صدور 

تجهیزات نفتی
مدیر پشــتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ایران از مذاکرات 
بــا هیئتی از بالروس خبر داد و گفت: مذاکرات برای صدور مواد، تجهیزات 
و دانش فنی به این کشــور ادامــه دارد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
شــرکت ملی نفت ایران، برزو قنبری با اشاره به مذاکره و همکاری با کشور 
بالروس در حوزه نفت، گاز و انرژی افزود: نشست مدیریت پشتیبانی ساخت 
و تأمین کاالی شــرکت ملی نفت ایران با حضور آقای مهدیا مطهری، مدیر 
پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت ایران، آقای اســماعیل کفایتی، مدیر 
پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، نمایندگان انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت و انجمن ســازندگان ایران با هیئت بالروس در حوزه ســاخت 
تجهیــزات صنعت نفت و نحوه صدور خدمات فنــی و انتقال دانش برگزار 
شــد.وی گفت: سازندگان داخلی در حوزه ساخت و تأمین اقالمی که مورد 
نیاز بالروس است ظرفیت بسیار مناسبی دارند، از این رو به راحتی می توانیم 
پاسخگوی نیاز آنها باشیم.مدیر پشــتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت 
ملی نفت ایــران افزود: پس از انجام مذاکرات و ارائه شــرح توانمندی های 
ســازندگان داخلی و بررسی موارد مطرح شــده، راهکارهای این همکاری 
مشــترک، مدون و نمایندگانی از دو کشور به منظور سرعت بخشی به انجام 
امور مشخص می شوند.به گفته قنبری، با توجه به اینکه سازندگان ایرانی در 
حوزه ساخت مورد نیاز شرکت های بالروسی، دانش فنی و فناوری باالییش 
دارند، همچنین با توجه به کمتر بودن نرخ هزینه های تمام شده ساخت کاال 
در ایران، ادامه این همکاری بســیار روشن است.وی ضمن اظهار امیدواری 
نسبت به همکاری مشــترک ایران و بالروس، افزود: ایران می تواند ظرفیت 
و منبــع خوبی برای رفع نیازهای صنایع نفت و گاز و انرژی این کشــور در 

شرایط کنونی باشد.

نفت با افت دالر صعودی شد
قیمت نفت روز جمعه در پی افت ارزش دالر آمریکا، روند کاهشــی 

خود را معکوس کرد و اندکی افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۳ 
درصد افزایش به ۹۴ دالر و ۸۸ ســنت در هر بشــکه رســید. بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۶ ســنت معادل ۰.۴ 

درصد افزایش به ۸۹ دالر و ۴۷ سنت در هر بشکه رسید.
تینا تنگ، تحلیلگر شرکت سی ام ســی مارکتس در این باره گفت: 
افــت ارزش دالر آمریکا و بهبود قوی دارایی های پرریســک، قیمت 
هــای نفت را باال برد. بهبود این روند ممکن اســت در معامالت روز 
جاری بازار آســیا ادامه پیدا کند زیرا افــت دالر معموال نفت را برای 
خریداران غیرآمریکایی، ارزانتر مــی کند. تصمیم اوپک پالس برای 
کاهش تولید هم به همراه چشم انداز بهبود تقاضای چین در صورت 
تســهیالت محدودیت های کرونایی در سه ماهه چهارم، همچنان از 
قیمت های نفت پشــتیبانی خواهد کرد.هر دو شاخص نفت برنت و 
وست تگزاس اینترمدیت پس از دو هفته رشد متوالی، در مسیر ثبت 
حدود سه درصد کاهش هفتگی قرار دارند.عامل دیگری که روز جاری 
از قیمت ها پشــتیبانی کرد، کاهش چشمگیر ذخایر سوخت آمریکا 
شامل دیزل و نفت کوره در پی افزایش تقاضا برای گرمایش در فصل 
زمستان بود.بر اساس گزارش رویترز، آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا 
نشان داد ذخایر سوخت های آمریکا هفته گذشته ۴.۹ میلیون بشکه 
کاهش پیدا کرده و به ۱۰۶.۱ میلیون بشــکه رسیده که پایین ترین 
میزان از ماه مه اســت در حالی که تحلیلگران، کاهش این ذخایر به 
میزان دو میلیون بشــکه را پیش بینی کــرده بودند. ذخایر نفت به 
میزان ۹.۹ میلیون بشــکه رشد کرد و به ۴۳۹.۱ میلیون بشکه رسید 
که بسیار باالتر از رشد ۱.۸ میلیون بشکه ای پیش بینی شده از سوی 

تحلیلگران بود.

روسیه: تولید روزانه نفت را در ۹.۹ 
میلیون بشکه ثابت نگه می داریم

معاون نخســت وزیر روسیه بر این باور است که این کشور می تواند 
تولید نفت را در اکتبر در سطح ۹.۹ میلیون بشکه در روز حفظ کند.

به گزارش ایسنا، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، با اشاره 
به حجم تولید که بیش از یک میلیون بشــکه در روز پایین ســقف 
تولید روسیه تحت توافق اوپک پالس است، اعالم کرد روسیه انتظار 
دارد تولید نفت این کشــور در اکتبر در ۹.۹ میلیون بشــکه در روز 
حفظ شــود. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه 
اعالم کرد روســیه تولید و صادرات نفت را تا ســال ۲۰۲۵ در این 
ســطح نگه می دارد و وعده داد با وجود تحریمها، از مواضع تعیین 
کننده خود در بازارهای انرژی جهانی دســت نخواهد کشید.طبق 
گزارش خبرگزاری تاس، نواک که نماینده روسیه در دیدارهای اوپک 
پالس است، در نشســت هفته انرژی روسیه در مسکو گفت: تولید 
نفت روســیه در همین سطح ۹.۹ میلیون بشــکه در روز است. در 
حال حاضر تولید ثابتی داریم. وی تصریح کرد: روســیه قصد دارد 
تولیدش را تا پایان اکتبر در همین سطح ثابت نگه دارد.پس از دیدار 
هفته گذشته وزیران اوپک پالس، نواک اعالم کرده بود تولید نفت و 
میعانات روسیه سال آینده از تولید پیش بینی  شده ۵۳۰ میلیون تن 
معادل ۱۰.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ و ۴۹۰ میلیون تن 
در سال ۲۰۲۳، کاهش پیدا خواهد کرد.اوپک پالس  هفته گذشته با 
بزرگترین کاهش تولید گروهی از سال ۲۰۲۰ موافقت کرد. با وجود 
تصویــب کاهش تولید به میزان دو میلیون بشــکه در روز، کاهش 
واقعی که توسط تولیدکنندگان این گروه انجام خواهد گرفت، نصف 
این رقم یعنی حدود یک تا ۱.۱ میلیون بشــکه در روز اســت زیرا 
بسیاری از تولید کنندگان از جمله روسیه در ماههای اخیر نتوانسته 
اند مطابق با ســهمیه باالتری که به آنها اختصاص پیدا کرده است، 

نفت تولید کنند.

زنگ خطر هشدار صندوق بین المللی پول برای قیمت نفت
قیمت نفت پس از انتشار گزارش صندوق بین المللی پول که 
پیش بینی های خود از رشــد اقتصاد جهان در سال میالدی 
جاری را تنزل داد، کاهش بیشتری پیدا کرد.به گزارش ایسنا، 
صنــدوق بین المللی پــول در جدیدترین گــزارش دورنمای 
اقتصادی جهان، پیش بینی کرد رشد اقتصاد جهانی از شش 
درصد در ســال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ آهسته 
می شــود درحالی که نرخ تــورم از ۴.۷ درصد به ۸.۸ درصد 
رشد می کند. در نتیجه، ریسکها برای دورنمای اقتصاد جهانی 
به شــکل غیرقابل معمولی زیاد و نزولی مانده اند. سیاســت 
پولی ممکن است موضع مناسب برای کاهش تورم را اشتباه 
محاسبه کرده است. مســیرهای سیاست پولی در بزرگترین 
اقتصادها ممکن اســت همچنان واگرا باشد و به رشد بیشتر 
ارزش دالر و تنشــهای فرا مرزی منتهی شود. شوک قیمت 
باالتر انرژی و غذا ممکن اســت باعث شــود تورم برای مدت 
طوالنی تــری، اســتمرار پیدا کند.به نظر می رســد صندوق 
بین المللی پول نگران رویکرد بانکهای مرکزی برای مهار تورم 
است و در این گزارش، اشاره کرده است »فرود نرم«، آن طور 
که جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا و ســایر مقامات 

بانکی بلندپایه از آن صحبت می کنند، ممکن اســت تحقق 
پیدا نکند.تهدید رکــود در ثروتمندترین اقتصادهای جهان، 
بسیار جدی است و اقتصادهای نوظهور در نتیجه این تحوالت 
اقتصادی، با بحران بدهی مواجه می شــوند. بنابراین، تعجبی 
ندارد که قیمتهای نفت که با تصمیم اخیر اوپک پالس برای 
کاهش بزرگ تولید، پشتیبانی شده بودند، پس از انتشار این 
گزارش به ســرعت کاهش پیدا کردند.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، با این حال، مقامات اوپک هشــدار داده اند که عرضه 
نفت محدود مانده اســت. تورم و رشد ارزش دالر، بدون شک 
باعث نابودی تقاضا برای ســوخت می شود، اما تصمیم اوپک 
پــالس برای کاهش تولید، عمال کفی برای قیمت نفت ایجاد 
می کند و بعید است ریزش قیمت مشابه نخستین سال شیوع 
پاندمی کووید مشاهده شود.قیمت نفت روز چهارشنبه برای 
سومین روز متوالی کاهش پیدا کرد. بهای معامالت نفت برنت 
با یک دالر و ۸۴ سنت معادل دو درصد کاهش، در ۹۲ دالر و 
۴۵ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با دو دالر و هشت سنت معادل ۲.۳ درصد 

کاهش، در ۸۷ دالر و ۲۷ سنت در هر بشکه بسته شد.

رئیس جمهور روســیه، در آستانه دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
اعالم کرد روســیه می تواند بخشی از گازی که ارسال آن از خط لوله نورد استریم به 
اروپا متوقف شده را از طریق دریای سیاه منتقل کند و یک هاب گاز اروپایی در ترکیه 
ایجاد کند.به گزارش ایســنا، والدیمیر پوتین، روز چهارشنبه در جریان سخنرانی در 
نشست هفته انرژی روسیه در مسکو گفت: ما می توانیم حجم گازی که سابق بر این 
با اســتفاده از خطوط لوله نورد استریم از طریق دریای بالتیک ترانزیت می شد را به 
دریای سیاه منتقل کنیم. خطوط لوله گازی دریای سیاه به ترکیه می تواند به مسیر 
صادرات گاز اصلی روسیه برای اروپا تبدیل شود.کرملین در حال بررسی تحکیم روابط 
با ترکیه همزمان با وخامت شــدید روابطش با اتحادیــه اروپا پس از حمله نظامی به 

اوکراین است. صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا به سطح بسیار اندکی در مقایسه با 
پیش از جنگ اوکراین تقلیل پیدا کرده اســت و این وضعیت با صدمه دیدن خطوط 
لوله زیردریایی نورد اســتریم که از دریای بالتیک به آلمان امتداد دارند، شدت یافته 
است.پوتین که روز پنجشنبه با رئیس جمهور ترکیه در قزاقستان دیدار می کند، اظهار 
کرد: ساخت خطوط لوله بیشتر به ترکیه اگر آنکارا عالقمند باشد امکان پذیر است. این 
اقدام از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود و با در نظر گرفتن رویدادهای اخیر، 
سطح امنیتی آنجا به شکل قابل مالحظه ای باالتر است.توقف فعالیت نورد استریم باعث 
شــده است تنها دو مسیر برای انتقال گاز روسیه به اروپا فعال باشد که یکی از طریق 
اوکراین و دیگری از طریق یک الین  خط لوله ترک استریم است که از دریای سیاه به 

ترکیه امتداد دارد. مجموع ظرفیت ترک استریم 
از طریق دو الین، ۳۱.۵ میلیارد متر مکعب در 
سال در مقایســه با ۵۵ میلیارد متر مکعب در 
ســال برای نورد اســتریم است.الکسی میلر، 
مدیرعامل گازپروم اعالم کرد شــرکت گازپروم 
آماده است لینکهای گازی بیشتری را در مسیر 
ترکیه در دریای سیاه احداث کند. وی همچنین 
پیشنهاد کرد یک قطب تجاری در مرز اتحادیه 

اروپا و ترکیه ایجاد شــود که در آن گاز فروخته شــود. فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه 
گفت: برای نخســتین بار است که چنین ایده ای را می شنویم. ما باید درباره مسائل 
حقوقی، بازرگانی، اقتصادی و فنی گفت وگو کنیم.بر اســاس گزارش بلومبرگ، با این 
حال، با توجه به همکاری قبلی میان ترکیه و روسیه در چنین پروژه هایی مانند ترک 

استریم، ساخت خطوط لوله گازی جدید قطعا امکان پذیر است.

پوتین:

 مسیرگازی ترکیه می تواند جایگزین نورد استریم شود

اوپک پیش بینی ســال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ 
خــود از تقاضــای جهانی بــرای نفت را 
با اشــاره به کندی اقتصــاد های جهان، 
تشدید مجدد تدابیر مبارزه با کووید ۱۹ 
در چین و تورم بــاال، برای چهارمین بار 
از ماه آوریل کاهش داد.به گزارش ایسنا، 
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود 
پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت 
در ســال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۶۴ میلیون 
بشــکه در روز معادل ۲.۷ درصد رشــد 
خواهد کرد که ۴۶۰ هزار بشــکه در روز 
کمتر از پیش بینــی ماه پیش این گروه 
است.در گزارش اوپک آمده است: اقتصاد 
جهانــی در پرتو تداوم نــرخ باالی تورم، 
تحکیم سیاســت پولی توسط بانک های 
مرکزی بزرگ جهان، سطح باالیی بدهی 
دولتی در بسیاری از مناطق و همچنین 
مســائل عرضه، وارد دوره ابهامات شدید 
است.دورنمای  فزاینده شده  و چالشهای 
تقاضای کمتر، زمینه بیشــتری را برای 
اقدام اوپک و متحدانش معروف به اوپک 
پالس بــرای اجــرای بزرگترین کاهش 

تولید از ســال ۲۰۲۰ به منظور حمایت 
از بــازار فراهم می کند. آمریــکا از این 
تصمیم انتقاد کرده است. با این حال، روز 
چهارشنبه وزارت انرژی آمریکا هم پیش 
بینی خود از تولید و مصرف جهانی نفت 
در سال ۲۰۲۳ را کاهش داد.اوپک انتظار 
دارد سال میالدی آینده تقاضا برای نفت 
به میزان ۲.۳۴ میلیون بشکه در روز رشد 
کند و به ۱۰۲.۰۲ میلیون بشــکه در روز 
برسد که این برآورد، ۳۶۰ هزار بشکه در 
روز کمتر از پیــش بینی قبلی این گروه 
خواهــد بود. این گــروه همچنین انتظار 
دارد تقاضا در ســال ۲۰۲۳ از نرخ پیش 
از پاندمــی در ســال ۲۰۱۹ فراتر رود.در 
مقابل، وزارت انرژی آمریکا پیش بینی کرد 
تقاضا در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۵ درصد 
رشد کرده و به ۱.۱.۰۳ میلیون بشکه در 

روز می رسد که کمتر از ۱۰۱.۵۰ میلیون 
بشکه در روز پیش بینی ماه گذشته است. 
همچنین این آژانس پیش بینی کرد تولید 
در سال آینده ۰.۸ درصد رشد کرده و به 
۱۰۰.۷۳ میلیون بشکه در روز می رسد.

اوپک پیش بینی رشد اقتصاد جهانی در 
سال ۲۰۲۲ را از ۳.۱ برآورد قبلی، به ۲.۷ 
درصد اصالح کرد و نرخ رشد سال آینده 
را بــه ۲.۵ درصد کاهش داد و اعالم کرد 
احتمال افت بیشتر رشد اقتصادی وجود 
دارد.اوپک پالس در طول ســال میالدی 
جــاری بــرای خاتمه دادن بــه کاهش 
تولیــدی که از ســال ۲۰۲۰ در واکنش 
به فروپاشی تقاضا در اوج بحران پاندمی 
کووید ۱۹ به اجرا گذاشته بود، تولیدش 
را افزایش داده اســت. تصمیم این گروه 
بــرای افزایش ۱۰۰ هزار بشــکه در روز 

تولید در سپتامبر سال ۲۰۲۲ به معنای 
آن بود که ۶۴ هزار بشــکه در روز، سهم 
۱۰ عضو اوپک است.گزارش اوپک نشان 
داد تولید این گروه در سپتامبر به میزان 
۱۴۶ هزار بشــکه در روز افزایش یافت و 
به ۲۹.۷۷  میلیون بشکه در روز رسید. با 
این همه، این تولید همچنان بسیار کمتر 
از سقف تصویب شده در چارچوب توافق 
اوپک پالس اســت که ناشــی از کمبود 
ســرمایه گذاری در میادین نفتی برخی 
از کشــورهای عضو این گروه است.اوپک 
پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت 
این گروه ســال آینده بــه ۲۹.۴ میلیون 
بشکه در روز می رسد که ۳۰۰ هزار بشکه 
در روز کمتر از برآورد ماه گذشــته است  
و ۳۷۰ هزار بشــکه در روز مازاد تولید بر 
اســاس نرخ سپتامبر را نشان می دهد.بر 
اساس گزارش رویترز، با این حال، کاهش 
تولید به میزان دو میلیون بشــکه در روز 
که هفته گذشــته توســط وزیران اوپک 
پالس تصویب شــد، تا پایان سال ۲۰۲۳ 

ادامه خواهد داشت.

کاهش پیش بینی اوپک از رشد 
تقاضا برای نفت

هند: هیچ وقت به ما گفته نشد نفت روسیه را نخرید
وزیر نفت هند درباره مذاکره با مقام های انرژی آمریکا درباره عرضه جهانی انرژی گفت: در هیچ مرحله ای به ما گفته نشده است که نفت روسیه را نخریم.به گزارش ایلنا از خبرگزاری 
رویترز، هاردیپ سینگ پوری گفت: دهلی نو به مذاکرات سازنده با روسیه برای به دست آوردن مالکیت سهام پروژه نفتی و گازی ساخالین-۱ ادامه می دهد و تصاحب این سهم را بررسی 
خواهد کرد.روسیه هفته گذشته حکمی صادر کرد که بر اساس آن اجازه دارد ۳۰ درصد سهام اکسون موبیل در پروژه ساخالین-۱ را تصاحب کند و در عین حال به یک شرکت دولتی 
روس این اختیار را داد که تصمیم بگیرد آیا سهامداران خارجی از جمله اوان جی سی ویدش هند می توانند مشارکت خود را در این پروژه حفظ کنند یا خیر.وزیر نفت هند روز دوشنبه 
پس از دیدار با مدیران نفتی ایاالت متحده آمریکا در هیوستون گفت: ما طرحی را که پیشنهاد می شود بررسی خواهیم کرد.سینگ پوری گفت: پس از توافق ائتالف اوپک پالس )ائتالف 
تولیدکنندگان سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش( در هفته گذشته مبنی بر کاهش روزانه ۲ میلیون بشکه ای عرضه نفت از ابتدای ماه نوامبر، هند به طور فعال 

بر افزایش قیمت نفت در آسیا نظارت می کند.
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گزیده خبر

سهم صنعت از تسهیالت بانکی چقدر است؟
بخش صنعت و معدن در یک ماهه امســال در جایگاه دوم بیشــترین دریافت 
کننده تســهیالت بانکی قرار دارد و سهم ۳۳.۸ درصدی از کل تسهیالت را به 
خود اختصاص داده است.به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در فروردین امسال در 
مجموع بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن،  مسکن و ساختمان، بازرگانی، 
خدمات و ســایر بخش های متفرقه پرداخت شده است.در این میان تسهیالت 
پرداختــی به بخش صنعت و معدن معادل ۴۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده 
اســت. سهم تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و 
معدن از کل تسهیالت پرداخت شده به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن،   
مســکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و ســایر بخش های متفرقه در ماه اول 
امسال ۳۳.۸ درصد بوده اســت.این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم 
توسعه، بانک مرکزی )شورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست های پرداخت 
تســهیالت بانکی را بــه گونه ای تنظیم کند که ســهم بخش صنعت و معدن 
از تســهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.

همچنین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز 
در در ماه نخســت امســال حدود ۱۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که ۳۰.۱ 
سهم آن از کل تسهیالت پرداختی به بخش های یاد شده ۸.۷ درصد بوده است.

در این میان بیشترین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش 
خدمات اختصاص یافته که در یک ماهه امســال ســهم ۳۹.۶ درصدی از کل 
تسهیالت پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۵۶ هزار و ۵۲۰ میلیارد 
تومان بوده اســت.بعد از بخش خدمات، صنعــت و معدن و بازرگانی، به ترتیب 
بخش مسکن و کشاورزی ۶.۱ و ۳.۶ درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک ها و 
موسسات اعتباری را دریافت کرده اند. همچنین تسهیالت پرداختی به دو بخش 
مسکن و کشاورزی به ترتیب معادل ۸۶۷۰ و ۵۱۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

معاون وزیر صمت مطرح کرد:
ایجاد خط تولید مشترک خودرو بین ایران و 

ارمنستان
رئیس ســازمان توســعه تجارت از ایجاد خط تولید مشــترک خودرو ایران و 
ارمنســتان باهدف صادرات به کشــورهای حوزه اوراسیا خبر داد و خاطر نشان 
کرد: ارمنســتان جزو کشــورهای حوزه اوراسیا اســت و تعرفه تجاری به این 
کشــورها پرداخت نمی کند از این رو امیدواریم که از این فرصت نهایت استفاده 
را داشــته باشیم.علی رضا پیمان پاک در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در 
پاســخ به این پرسش که خبر صادرات خودرو به ارمنستان رسانه ای شده است 
چند دســتگاه در مرحله نخست به این کشور صادر شد؟ گفت: سفارش گذاری 
۲۰۰ دستگاه خودرو به ارمنستان انجام شده است و در مرحله نخست صادرات 
خودرو به صورت پایلوت و آزمایشی بوده و منتظر هستیم که نتایج آن دیده شود.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه خودروهای صادر شــده به ارمنستان محصول » 
ایران خودرو« هســتند، تصریح کرد: در روند صادرات آنچه اهمیت دارد شبکه 
خدمات پس از فروش و در دسترس بودن قطعات است از این رو با یک مجموعه 
خودرویی ارمنســتان هماهنگی های اولیه انجام و مقرر شد بعد از ارسال تعداد 
مقرر شــده در مرحله نخست، شاهد افزایشی شدن روند صادرات خودرو به این 
کشور باشــیم.وی از ایجاد خط تولید مشترک خودرو ایران و ارمنستان باهدف 
صادرات به کشــورهای حوزه اوراسیا خبر داد و خاطر نشان کرد: ارمنستان جزو 
کشورهای حوزه اوراسیا است و تعرفه تجاری به این کشورها پرداخت نمی کند 
از این رو امیدواریم که از این فرصت نهایت اســتفاده را داشته باشیم.پیمان پاک 
ادامه داد: وزارت راه ایران باور دارد که ارمنســتان باید عوارض ورود کامیون های 
ایران به این کشور را کاهش بدهد و در مقابل آنها نیز خواستار تکرار همین روند 
در کشور ما هستند. ارمنی ها این طرح را به مجلس برده اند و منتظر این هستیم 
که در مجلس آنها این مسئله تصویب می شود یا خیر؟ و در سایر مسائل روابط 
تجاری ایران و ارمنســتان امیدوار کننده است.رئیس سازمان توسعه و تجارت 
در پاســخ به این پرسش که آیا امکان و زمینه های تهاتر کاال ایران به ارمنستان 

فراهم شده است؟

طالی جهانی در آستانه سقوط هفتگی
بهای طال)جمعه( با کاهش ارزش دالر و خزانه داری آمریکا افزایش یافت، اگر 
چه پیش بینی فزاینده افزایش بیش از حد دیگر نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، 
طال را در مســیر کاهش هفتگی نگه داشت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال تا ســاعت ۱۰ و ۸ دقیقه صبح به وقت شــرقی با چهار درصد افزایش به 
۱۶۷۰ دالر و ۶۰ ســنت رسید و قیمت ها تاکنون در هفته ۱.۶ درصد کاهش 
یافته است. قیمت طال در بازار معامالت آتی آمریکا با ۰.۲۴ درصد افزایش به 
۱۶۷۱ دالر و ۶۰ سنت رسید.شاخص دالر ۰.۲ درصد کاهش یافت و شمش 
را برای خریداران خارجی ارزان تر کرد. در همین حال، بازدهی شــاخص ۱۰ 
ساله خزانه داری ایاالت متحده از اوج ۱۴ ساله روز پنجشنبه پایین آمد.استفان 
اینس، شریک مدیریتی در موسسه  SPI Asset Management می گوید: طال در 
این میان گیر کرده است و ممکن است که به این زودی ها تغییر چشمگیری 
را نبیند اما امیدی هســتف به این معنا که فدرال رزرو ممکن اســت متوقف 
شود. احتمال بیشــتری وجود دارد که طال در میان مدت باالتر باشد البته ما 
شاهد نتایج منفی در اقتصادهای جهانی خواهیم بود، که در نهایت می تواند به 
نفع کاهش نرخ ها باشــد.داده های منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد که 
قیمت های مصرف کننده در ایاالت متحده در ماه سپتامبر بیش از حد انتظار 
افزایش یافته اســت زیرا اجاره بها بیشترین افزایش را از سال ۱۹۹۰ داشته و 

هزینه موادغذایی نیز افزایش یافته است.

تورم بزرگترین اقتصاد اروپا ۱۰ درصد صعود کرد
اداره آمار فدرال )پنجشنبه( اعالم کرد شاخص قیمت مصرف کننده آلمان در ماه سپتامبر 
نســبت به ماه مشابه سال گذشــته ۱۰ درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا به نقل 
از اکونومیک، تورم آلمان در ماه ســپتامبر به ۱۰ درصد رسید و بر اساس آمار منتشرشده 
قیمت انرژی ۴۳.۹ درصد افزایش یافته که بیشترین سهم را در نرخ تورم باال داشته است.

این اداره خاطرنشــان کرد که بلیت ۹ یورویی و اقدامات کاهش تخفیف سوخت منقضی 
شده است که این مورد این افزایش قیمتها را تسریع می کند.قیمت مواد غذایی نسبت به 
ســال قبل ۱۸.۷ درصد و قیمت کاالها ۱۷.۲ درصد افزایش یافت.به صورت ماهانه، قیمت 
مصرف کننــده در بزرگترین اقتصاد اروپا ۱.۹ درصد افزایش ثبت کرد.شــاخص هماهنگ 
قیمت مصرف کننده برای آلمان نسبت به سپتامبر سال گذشته ۱۰.۹ درصد و ماهانه ۲.۲ 

درصد افزایش یافت.

افزایش ۷ درصدی آلومینیوم پس از گزارش 
تحریم روسیه

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن )LME( روز چهارشنبه پس از آنکه بلومبرگ گزارش 
داد که ایاالت متحده در حال بررسی ممنوعیت آلومینیوم روسیه در پاسخ به درگیری در 
اوکراین اســت، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از افراد ناشناس گفت که 
دولت بایدن در حال بررســی افزایش تعرفه ها بر آلومینیوم روســیه به سطوحی است که 
عماًل تولیدکننده آلومینیوم روســیه روسال را تحریم کند.روسال، بزرگ ترین تولیدکننده 
آلومینیوم در خارج از چین است که شش درصد از نیاز جهان را برآورد می کند که در سال 
جاری حدود ۷۰ میلیون تن است. این ممنوعیت مطمئناً قیمت ها را افزایش می دهد.پس 
از اینکه وزارت خزانه داری ایاالت متحده، تحریم هایی را علیه روســال اعمال کرد و بورس 
فلزات لندن فلز آن را در سال ۲۰۱۸ ممنوع کرد، قیمت آلومینیوم طی چند روز ۳۰ درصد 
افزایش یافت.گزارش ها نشــان داد که این نگرانی وجود دارد که تولیدکنندگان فلز روسی 

نتوانند فلز خود را بفروشند و آن را به انبارهای  بورس فلزات لندن تحویل دهند.

معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

سیاست ایران در تجارت با اتحادیه اروپا
معاون بین الملل اتاق ایران با تشــریح سیاست های این معاونت 
در دوره مســئولیت خــود، بر دو موضوع تمرکــز بر تجارت با 
کشــورهای اروپایــی در بخش های غیرتحریمــی و همینطور 
ایجاد دفاتر تجاری در این کشورها تاکید کرد.به گزارش ایسنا، 
علیرضا یاوری در نشســتی با روسای اتاق های مشترک منطقه 
اروپا با اظهار تاســف از اینکه برخی از کشورهای اروپایی حتی 
در حوزه های غیرتحریمی نیز به بهانه تحریم ها مراودات خود با 
ایران را قطع یا محدود کرده اند گفت: عملکرد فعاالنه اتاق های 
مشترک در این کشــورها می تواند این شرایط را به نفع کشور 
و بخــش خصوصی تغییر دهــد.او با تاکید بر اینکه سیاســت 
فعلی اتاق ایران تاســیس دفاتر تجــاری به جای مراکز تجاری 
در کشــورهای خارجی و اروپایی است ادامه داد: به عنوان مثال 
می توان ساختمان های بانک ملی و صادرات در پاریس را که در 
حال حاضر متروکه هســتند به عنوان دفتر تجاری فعال کرد. 
دفاتر تجاری از این جهت که می توانند مســتقل عمل کنند و 
ســود و زیان آن ها مستقل از اتاق تعریف می شود قطعا کارکرد 
بهتری نیز خواهند داشت و تجربه های نامطلوب مراکز تجاری 
ایران در سوریه و یا سودان تکرار نخواهد شد.یاوری با بیان اینکه 
تمرکز ما باید در تجارت با اروپایی ها بر بخش های غیرتحریمی 
باشــد افزود: هم در این هدف و هــم در ایجاد دفاتر تجاری در 
کشورهای اروپایی، اتاق های مشــترک می توانند نقش مهمی 
داشــته باشــند.معاون بین الملل اتاق ایران با اشاره به جلسات 

خود با برخی ســفرا و رایزن های تجاری کشورهای دیگر گفت: 
در این دیدارها برخی نکات مهم مطرح شد. از جمله اینکه اغلب 

اتاق های مشــترک هیچ عضو خارجی از کشوری که با آن اتاق 
مشترک تشکیل داده اند ندارند در حالی که رویه فعلی اتاق های 

آلمان یا ایتالیا در عضوگیری از کشور متقابل در هیات مدیره و یا 
عضو عادی باید در دستور کار همه اتاق های مشترک قرار گیرد.

او بیان کرد: نکته مهم دیگر این اســت که بسیاری از اتاق های 
مشترک یا از ســوی نهاد متناظر خود در آن کشور به رسمیت 
شناخته نمی شوند و یا اساسا نهاد متناظری در آن کشور ندارند. 
که این هم نقطه ضعف بزرگی اســت که اتاق های مشترک باید 
برای رفع آن تالش کنند.بر اســاس گزارش ســایت اتاق ایران، 
در ادامه این نشست احمد پورفالح رئیس اتاق مشترک ایران و 
ایتالیا با اشاره به برخی انتظارات اتاق های مشترک از اتاق ایران 
و معاونت بین الملل گفت: یکی از خواسته های اولیه ما این است 
که اتاق های مشترک در مراودات خارجی و رفت و آمد هیات های 
تجاری و سفرا نادیده گرفته نشوند.او افزود: در زمینه درخواست 
ویزا در خواســت ما این اســت که اتاق ایران از تماس مستقیم 
پرهیــز کند و اجازه دهد این اقدام از کانال اتاق های مشــترک 
به عنوان نمایندگان اتاق ایران انجام شود.  پورفالح همچنین با 
اشاره به تعداد باالی اعضای اتاق های مشترک خواستار تعیین 
سهمیه و صندلی برای این اتاق ها در اتاق ایران و هیات رئیسه آن 
شد.عباسعلی قصاعی - رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان - هم 
با اشــاره به اینکه تا قبل از تحریــم ها حدود ۱۰۰ هیات بزرگ 
آلمانی شروع به سرمایه گذاری در کشور کردند، گفت: هنوز هم 
سرمایه های این افراد در ایران بالتکلیف است و آنها منتظر چراغ 

سبزی برای بازگشت به کشور و ادامه فعالیت های خود هستند.

شــامخ اقتصاد در شهریورماه ۱۴۰۱ به ۵۲.۰۸ 
واحد و شامخ صنعت به ۵۳.۲۵ واحد رسید که 
به ترتیب نسبت به مردادماه، ۴.۰۲ و ۴.۸ واحد 
افزایش نشــان می دهد و مقدمه ای برای ورود 
به رونق اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق 
بازرگانی ایران شاخص شامخ )شاخص مدیران 
خرید( را به شــکل ماهانه و بر اساس ارزیابی از 
وضعیت بنگاه های اقتصادی ارائه می کند.شامخ 
در بازه ای میان صفر تا ۱۰۰ تعریف می شــود و 
هرچه این عدد پایین تر از ۵۰ باشــد به معنی 
ورود به دوره رکود و هرچه باالتر از ۵۰ باشد به 
معنی ورود به رونق اســت. این عدد در ماه های 
قبل روندی نزولی داشت، اما آمارهای شهریور 
ماه نشــان از بهبود نسبی شرایط دارد.با وجود 
تداوم برخی مشــکالت بنگاه هــای اقتصادی، 
شــامخ اقتصاد در شهریورماه ۱۴۰۱ به ۵۲.۰۸ 
واحد و شــامخ صنعت به ۵۳.۲۵ واحد رســید 
که بــه ترتیب نســبت به مردادمــاه، ۴.۰۲ و 
۴.۸ واحد افزایش نشــان می دهــد. البته این 
بهبود بــرای همه صنایع و بخش های اقتصادی 
محقق نشــد و در شــرایطی که برخی با بهبود 
قابل توجه شاخص شــامخ مواجه بودند برخی 
نیز وضعیت بدی را تجربه کردند.کارشناســان 
مرکــز پژوهش های اتاق ایران شــامخ ۴ گروه 
از صنایع حاضر در شــامخ شهریور ۱۴۰۱ اعم 
از گروه های »صنایع فلزی«، »وســایل نقلیه و 
قطعات وابسته«، »پوشاک و چرم« و »پاالیش 
و پتروشــیمی« را تحلیل و عوامل بهبود یا افت 
شامخ این گروه ها را بررسی کرده اند. طبق این 

گزارش در شــهریورماه، باالترین عدد شــامخ 
به دســت آمده متعلق به گروه »صنایع فلزی« 
بــوده و در مقابــل صنعت »پوشــاک و چرم« 
کمترین عدد به دست آمده در شامخ شهریورماه 
را به خود اختصاص داده اســت.در شهریورماه 
۱۴۰۱ باالترین عدد شامخ به دست آمده مربوط 
به گــروه صنایع فلــزی بوده اســت. )۵۹.۴( 
مقدار تولید محصــوالت بهبود قابل مالحظه ای 
داشــته اســت )۶۳.۳( و میزان ســفارش های 
جدید نیز با ثبت عدد ۶۰.۳ بیشــترین میزان 
در بیــن تمام صنایع را رقــم زده که حاکی از 
رشد قابل مالحظه ســفارش های ثبت شده در 
شــهریورماه نســبت به مردادماه است. سرعت 
انجام و تحویل ســفارش ها نیــز افزایش یافته 
)۵۹.۳( و موجودی مــواد اولیه کاهش اندکی 
را تجربه کرده است )۴۵.۹(. میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل توجهی 
داشته اســت )۶۰(.در این ماه ۱۴۰۱، علی رغم 
افــت قیمت محصــوالت فلــزی در بازارهای 
جهانــی، گزارش های به دســت آمده از مدیران 
خرید حکایت از این دارد که در بازارهای داخلی 
شاهد بهبود در وضعیت عمومی کسب وکارهای 
این صنعت بوده ایم. اما دالیل این نتایج را باید 
در عوامل اصلی مؤثر بر محیط کســب وکار این 
صنعت در کشور جســتجو کرد.در شهریورماه 
۱۴۰۱ عدد شــامخ به دســت آمده برای گروه 
وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان از بهبود در 
وضعیت عمومی کسب وکارهای این گروه داشته 
است )۵۸.۵(. عدد به دست آمده برای شامخ این 

گــروه بعد از گروه صنایع فلــزی باالترین عدد 
در میان گروه های مختلف اســت. مقدار تولید 
محصــوالت حکایت از بهبــود قابل مالحظه ای 
دارد )۶۴.۵( و میزان ســفارش های جدید نیز 
که به دالیلی که بدان اشــاره خواهد شد نشان 
از رشــد در شــهریورماه دارد )۵۴.۸(. سرعت 
انجام و تحویل ســفارش ها نیــز افزایش یافته 
)۵۱.۳( و موجودی مــواد اولیه کاهش اندکی 
را تجربه کرده است )۴۵.۳(. میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل توجهی 
داشته اســت )۶۱.۳(. اما دالیل این نتایج چه 
بوده است؟بر اساس اطالعات موجود در گزارش 
عملکرد ماهانه شهریورماه برخی از شرکت های 
خودروســازی که در سامانه کدال منتشر شده 
اســت، اعطای مجوز عرضــه برخی محصوالت 
شرکت های خودروســازی در بورس کاال نیز تا 
حدودی بر قیمت خودرو در بازار آزاد و افزایش 
فروش تأثیرگذار بوده است. همچنین بر اساس 
اعالم شرکت سایپا، مجوز شماره گذاری برخی 
محصوالت این شرکت که پیش تر لغو شده بود 
در شهریورماه از مبادی ذی ربط اخذ شده است. 
از سوی دیگر افزایش فروش برخی از محصوالت 
خودرویی و محصوالت قطعه ســازان مربوط به 
نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری 
اتوبوس درون شهری  )فروش ۲۵۰۰ دســتگاه 
دیزلی به وزارت کشور( و انعقاد قرارداد با برخی 
از دســتگاه های دولتی )فروش ۵۰۰۰ دستگاه 
ون درون شهری بنزینی به وزارت کشور( است 
که توسط برخی از شرکت ها گزارش شده است. 
از ســوی دیگر اخبار منتشر شده در خصوص 
احتمال افزایش قیمت انــواع خودرو در پاییز، 
نیز بر افزایش تقاضای خودرو در شــهریورماه 
مؤثر بوده اســت.در میان گروه هــای مختلف 
مورد بررســی در شامخ شــهریورماه، کمترین 
عدد به دســت آمده برای شــامخ گروه صنایع 
پوشــاک و چرم است. عدد شــامخ این صنعت 
۴۱.۶ اســت که بــه معنی افــت قابل توجه در 
وضعیــت عمومی کســب وکارهای این صنعت 
نســبت به ماه گذشته اســت. میزان تولید در 
شــهریورماه نســبت به ماه گذشــته به شدت 
کاهش یافته )۳۷.۵( و ســفارش های جدید نیز 
به طور جدی افت داشته است )۳۱.۳(. سرعت 
تحویل سفارش های جدید اندکی کاهش یافته 
)۴۳.۸( و موجودی مواد اولیه بدون تغییر بوده 
است )۵۰(. اعداد به دست آمده برای این صنعت 
داللــت بر افت قابل مالحظه در فروش )۳۱.۳(، 
کاهش بسیار در میزان صادرات )۳۱.۱( علیرغم 

تنزل قیمت محصوالت تولیدی )۳۷.۵( دارد.

زمزمه های ورود اقتصاد ایران به دوره رونق 

شامخ بهبود یافت

در جریان جدیدتریــن دور از مذاکرات انجام 
شده میان بخش خصوصی ایران و شرکت های 
خارجی، تولید محصوالت مشترک پتروشیمی 
میان ایران و بالروس به بحث گذاشته شد.به 
گزارش ایســنا، از زمان روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، یکی از اصلی ترین سیاست های تجاری میان کشور تمرکز بر روی افزایش 
همکاری ها با کشــورهای منطقه و همسایه بوده اســت. در ماه های گذشته رئیس 
جمهوری بخش مهمی از برنامه ســفرهای خود را به این کشورها اختصاص داده و 
نتیجه آن نهایی کردن توافقات جدید تجاری دو و چند جانبه بوده اســت.در کنار 
کشورهای همسایه، کشــورهای اروپای شرقی نیز یکی دیگر از مقاصد اصلی تجار 
ایرانی برای مذاکرات اقتصادی و نهایی کردن قراردادهای همکاری های جدید بوده 
اســت. در کنار پیگیری آغاز تجارت آزاد با اوراسیا، توافقات دو جانبه ای نیز در این 

مدت نهایی شــده و البته مذاکرات همچنان ادامه دارد.یکی از کشــورهایی که از 
ســال های قبل بحث درباره افزایش همکاری های تجاری ایران با آن ادامه داشــته 
بالروس بوده است. در روزهای گذشته یک هیئت تجاری و سیاسی جدید از بالروس 
به ایران آمده و مذاکراتی را برای افزایش همکاری ها آغاز کرده است و در میان بخش 
خصوصی ایران نیز برای افزایش این همکاری ها پیگیری های خود را آغاز کرده است.

در جریان گفت وگوی فعاالن اقتصادی ایران و بالروس در اتاق تهران، دبیرکل اتاق 
تهران و معاون وزیر نفت بالروس راه های گسترش همکاری های دوجانبه را بررسی 
کردند و اتاق تهران دو پیشــنهاد برای توسعه روابط صنعتی و تجاری مطرح کرد.

دبیرکل اتاق تهران در سخنان خود به وضعیت مشابه ایران و بالروس از حیث قرار 
گرفتن در معرض تحریم ها اشاره کرد و گفت: این شرایط مشابه، امکان درک بهتر 
از یکدیگــر را فراهم می کند؛ در واقع، این درک متقابل می تواند منجر به هم افزایی 
بخش بزرگی از ظرفیت های دو کشور شود؛ به ویژه در حوزه انرژی که سابقه حضور 

ایران در این بازار، قدمتی حدود ۱۰۰ ســاله دارد.بهمن عشقی ادامه داد: نخستین 
چاه نفت خاورمیانه در ایران فعال شــد و نخستین صنعت ایران، صنعت نفت بود؛ 
بر این اساس، ســهم بزرگی از بازار نفت در روزگاری به ایران تعلق داشت؛ چنانکه 
ظرفیت نفتی ایران در دهه ۱۹۷۰ به ۹ میلیون بشکه در روز نیز رسید. این ظرفیت 
بزرگی است که می تواند اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار دهد؛ همان گونه که در تعیین 
سرنوشــت دو جنگ جهانی نیز اثرگذار بود.عشقی با اشاره به اینکه تجربه ایران در 
صنعت نفت و صنایع مشــابه عمری ۱۰۰ ســاله دارد، ادامه داد: ایران هم صاحب 
عرصه های بزرگ انرژی است و هم در زمانی، صاحب »ترین ها« از جمله برخورداری 
از طوالنی ترین خطوط انتقال نفت بوده اســت. امروز اگرچه این جایگاه ممتاز را در 
اختیار ندارد اما کماکان دارای ظرفیت های بالقوه ای در این حوزه اســت.او در ادامه 
دو پیشنهاد همکاری به طرف بالروسی ارائه کرد و گفت: عالوه بر ظرفیت نفتی در 
ایران، ظرفیت آزادی برای تولید محصوالت پتروشیمی از گاز وجود دارد و البته این 
ظرفیت گازی قابل مالحظه تر است. اهمیت این نکته از آن جهت است  که صندوق 
توســعه ملی ایران آمادگی دارد تا با مشارکت اتاق تهران و با همکاری سرمایه گذار 
خارجی، امکان ســرمایه گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی در ایران را فراهم کند. 

یعنی با توجه به ســهولت دسترســی به گاز در ایران پروژه مشــترکی برای تولید 
پتروشیمی از گاز با هدف صادرات تعریف شود. همچنین می توان از ظرفیت ترکیه 
برای صادرات این محصوالت نیز استفاده کرد. به این ترتیب، مثلث تولید و صادرات 
پتروشــیمی ایران، ترکیه، و بالروس طراحی شده است.پیشنهاد دیگر دبیرکل اتاق 
تهران، اســتفاده از ظرفیت مهندسی ایران بود. او در این باره گفت: اتصال ظرفیت 
مهندسی ایران به ظرفیت تکنولوژیک بالروس برای تولید محصوالت مرتبط با نفت 
به تعمیق روابط دو کشور منتهی خواهد شد.عشقی در ادامه گفت: چنانچه فهرستی 
از نیازمندی های صنعتی خود را که به واســطه تحریم ها در تامین آن دچار مشکل 
شــده اید، به اتاق تهران ارائه کنید، ما می توانیم شما را به بهترین های این حوزه در 
ایران متصل کنیم.بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، در ادامه این جلسه، والدمیر 
ســیزوف، معاون وزیر نفت جمهوری بالروس، ضمــن ارائه توضیحاتی درباره حوزه 
فعالیت هیات تجاری بالروس، به ظرفیت تولید و پاالیش نفت در این کشــور اشاره 
کرد و گفت: بالروس ساالنه ۱.۸ میلیون تن نفت برداشت کرده و امکان فراوری ۲۰ 
میلیون بشکه نفت را داراست؛ ضمن اینکه همه محصوالت با استانداردهای یورو ۵ 

تولید می شود. 

شریک جدید پتروشیمی ایران از شرق اروپا
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گزیده خبر

اگر موجودی حساب از مبلغ چک کمتر باشد 
چه می شود؟

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده 
چــک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشــد، 
به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف اســت 
مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک 
بپردازد.بــه گزارش ایســنا،  قانون »اصالح 
قانون صــدور چک« که در آبان ماه ســال 
۱۳۹۷ به تصویب مجلس شــورای اسالمی 
رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه های اجرایی ابالغ شد؛ سرانجام،   اجرای 
آن نیز از ابتدای ســال گذشــته آغاز شــد و از این زمان به بعد تمامی چک ها 
برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در ســامانه صیاد شدند تا قابلیت نقد شوندگی 
داشــته باشــند.قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به 
همراه آورده اســت که گفته می شــود به چک ها اعتبار می بخشد و چک های 
برگشتی را نیز کم می کند.از جمله مهم ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک 
می توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشــت نویســی چک، 
ثبت و انتقال چک در ســامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان 
و ... اشــاره کرد.در این بین، یکی از سواالت درباره قانون جدید چک این است 
که اگر موجودی حســاب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد 
چگونه عمل می شود؛ یکی از بندهای قانون به این سوال اینگونه پاسخ می دهد: 
در ایــن صورت به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف اســت مبلغ موجودی در 
حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، 
آن را به بانک تسلیم کند.همچنین، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده 
چک برای باقی  مانده چک گواهینامه عدم پرداخت صادر کند. به عنوان مثال،  
اگر شخصی چکی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان کشیده باشد و موجودی حساب 
جاری او ۷ میلیون تومان باشد، بانک به تقاضای دارنده چک مکلف است مبلغ 
۷ میلیون تومان را برداشت کرده و به ذینفع پرداخت کند.البته، بانک باید برای 
باقــی ۳ میلیون تومان نیز گواهینامه عدم پرداخــت صادر کند.در این زمینه، 
ذینفعان چک باید بدانند که بر اســاس ماده ۵ قانون اصالح قانون صدور چک، 
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک 
باشــد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را 
بــه دارنده چک بپردازد. بنابراین، دارندگان چک باید این موضوع را از شــعبه 

درخواست کنند

جدیدترین تعداد سجامی شده ها در کشور
آمارها نشــان می دهد که تعداد ســجامی 
شــده ها در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱۱۰ درصد افزایش 
داشته اســت.به گزارش ایسنا، طبق آمار از 
ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه یک 
میلیــون و ۸۱۵ هزار و ۲۵۲ ســهامدار در 
ســامانه ســجام ثبت نام کرده اند که در مقایســه با دوره ۶ ماهه سال قبل 
که ۸۶۶ هزار و ۹۳۴ ســهامدار در این سامانه ثبت نام کرده بودند، افزایشی 
۱۱۰ درصدی داشته است.همچنین در شش ماه نخست امسال، یک میلیون 
و ۳۰۷ هزار و ۶۸۴ احراز هویت توســط سرمایه گذاران در سامانه سجام به 
ثبت رســیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل که یک میلیون و ۶۰ هزار 
و ۹۲۸ احراز هویت صورت گرفته بود با بیش از ۲۴۶ هزار افزایش در تعداد 
سهامداران، رشد ۲۳ درصدی را رقم زده است.احراز هویت در سامانه جامع 
اطالعات مشتریان »سجام« با رشد ۲۳ درصدی در پایان ۶ ماه ابتدای سال 
جاری نســبت به مدت مشابه قبل روبرو شده اســت.بر اساس این گزارش، 
ســجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به بازار 
ســرمایه ایران است که تمام فعاالن این بازار اعم از سرمایه گذاران، مشتریان 
و مدیران نهادها در این ســامانه، فقط یک بار برای همیشه اطالعات خود را 
در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر 
به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود. از طریق این 
سامانه اطالعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و 
اقامت دایمی فرد ثبت می شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت 

مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.

 فدرال رزرو پیش بینی کرد
افزایش نرخ بهره ادامه دارد

مقامــات فدرال رزرو پیش بینی می کنند کــه افزایش نرخ های بهره 
همچنان ادامه خواهد داشت.به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر 
 ،FOMC اساس نکات مهم نشست ماه سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال
مقامات فدرال رزرو انتظار داشتند که تا زمان کاهش تورم، نرخ های 
بهــره باال باقی بمانند.بــا این حال، توافق گســترده ای در بین افراد 
شــرکت کننده وجود داشت که فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره 
را پس از دسامبر کاهش خواهد داد، زیرا خطرات کمتری در رابطه با 
اقدامات بیش از حد در مقایسه با پایان دادن به سیاست سختگیرانه 
پیش از موعد وجود دارد.بسیاری از افراد خاطرنشان کردند که حفظ 
نرخ ها برای مدتی پس از رسیدن به سطح محدودکننده کافی مناسب 
است یعنی تا زمانی که شواهد قانع کننده ای مبنی بر بازگشت تورم 
به هدف دو درصد وجود داشته باشد.به گفته تحلیلگران بازار، انتظار 
مــی رود فدرال رزرو نرخ بهره را تا ۴.۷۵ درصد افزایش دهد ســپس 
توقف کند.پس از انتشــار این گزارش هیچ تغییــر عمده ای در وال 

استریت رخ نداد.

ین سقوط کرد
ین ژاپن در برابر دالر آمریکا به پایین ترین حد ۲۴ سال گذشته سقوط 
کرد.به گزارش ایســنا به نقل اکونومیک، ین ژاپن به پایین ترین حد 
خود در ۲۴ سال اخیر سقوط کرد که ناشی از افزایش شکاف سیاست 
بیــن بانک مرکزی ژاپن )BoJ( و فدرال رزرو آمریکا بود.دالر آمریکا تا 
۱۴۶.۳۸ ین افزایش یافت و از سطوحی فراتر رفت که باعث شد ژاپن 
در ماه گذشته برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ در بازار ارز مداخله کند.

در حالی که بانک مرکزی ژاپن برای حمایت از رشــد اقتصادی یک 
سیاست پولی بسیار سســت را دنبال می کند، انتظار می رود فدرال 
رزرو به انقباض پولی تهاجمی خود برای مهار تورم فزاینده ادامه دهد.

به دلیل عدم ارسال اطالعات تسهیالت و تعهدات صورت گرفت

معرفی یک بانک به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
بر اســاس اعالم بانــک مرکزی، یک بانک به دلیل عدم ارســال 
اطالعات تســهیالت و تعهــدات کالن برای انتشــار عمومی به 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شــورای اسالمی معرفی شده است.

به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم کــرد که پیش از این ریز 
تســهیالت و تعهدات کالن ۱۸ بانک و اشخاص مرتبط ۱۹ بانک 
در بازه زمانی سه ماه اول سال جاری اعالم شده بود که با احتساب 
اطالعات جدید، فهرست تسهیالت و تعهدات کالن ۲۲ و اشخاص 
مرتبط ۲۵بانک منتشر شد.گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار 
اطالعات تســهیالت و تعهدات کالن، تسهیالت کالن غیرجاری 
و اشــخاص مرتبط با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۳۱ 
شــورای پول و اعتبار در این خصوص مبنــی بر اینکه؛ مجموع 
خالص تسهیالت و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص 
مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال است و 
به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند »د« 
ذیل تبصره )۱۶( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشور محسوب 
می شود.شــایان ذکر است اطالعات تســهیالت و تعهدات کالن 
مرتبط سایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی 

نهایی ارسال خواهد شد.

معرفی یک بانک به کمیسیون اصل 90 مجلس
در ایــن زمینه، معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه چنانچه 
بانکی به هر دلیلی اطالعات تســهیالت کالن خــود را به بانک 
مرکزی ارسال نکند به کمیســیون اصل نود و دیوان محاسبات 
کشور اعالم می شود گفت : تاکنون یک بانک به دلیل عدم ارسال 
اطالعات تســهیالت و تعهــدات کالن برای انتشــار عمومی به 

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی معرفی شده است.

چرا فهرست تسهیالت کالن بانک ملی هنوز منتشر نشده 
است؟ 

ابوذر سروش با بیان اینکه عدم دسترسی به سامانه های ذینفعان 
تسهیالت واحد و تعهدات، عامل اصلی تاخیر در انتشار اطالعات 
تســهیالت کالن برخی بانک های بزرگ اســت گفت: براساس 
تکلیف قانون بودجه در زمینه انتشار اطالعات تسهیالت و تعهدات 
کالن بانک ها از ســوی بانک مرکزی، این اطالعات شامل موارد 
متعددی در مورد تسهیالت کالن اشخاص و افراد مرتبط است و 
در این راستا، بررسی اطالعات مربوط به تسهیالت ذینفع واحد، 
نیازمند بررســی دقیق است.وی افزود: هم اکنون سامانه ای برای 

شناسایی تسهیالت ذینفعان واحد یا تعهدات وجود ندارد و بانک 
مرکزی پس از دریافت اطالعات آن را تجمیع و  صحت ســنجی 
کرده و  منتشر می کند و در این فرایند برخی بانک های بزرگ از 
جمله بانک ملی نیازمند بررسی بیشتری است.سروش خاطرنشان 
کرد: علت تاخیر در انتشار اطالعات بانک ملی ناشی از همین امر 
است چراکه اطالعات همیشه توسط سامانه بانک ها و با اتکای به 
نیروی انسانی بررسی و به بانک مرکزی ارسال می شود و در این 
حجم انبوه اطالعات به هر دلیلی ممکن اســت برخی اطالعاتی 
دچار خطا شود  که باید دوباره به بانک مربوطه  عودت داده شود 
تا مجدد ارزیابی شود .معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه هم 
اکنون فرآیند دسته بندی و صحت سنجی اطالعات ارسالی بانکها 
به بانک مرکزی به صورت دستی و رفت و برگشت اطالعات انجام 
می شود گفت : در این فرایند انتشار اطالعات بانک هایی با سایز 
کوچک به سرعت انجام می شود اما بررسی اطالعات بانک های 
بزرگی همچون بانک ملی نیازمند زمان بیشتری است.وی افزود 
: بانک ملی هم اکنون اطالعات خود را به بانک مرکزی ارســال 
کرده است و فرآیند بررسی این اطالعات در حال انجام است اما 

به دلیل وجود برخی خطاها در اطالعات ارســالی ، فرایند رفت و 
برگشت و بررســی ان در حال انجام است که ان شااهلل به زودی 
پس از صحت سنجی مجدد اطالعات تسهیالت کالن بانک ملی 
نیز منتشر خواهد شد.معاون نظارت بانک مرکزی ابراز امیدواری 
کرد با هم افزایی بین دستگاههای مختلف اجرایی امکان استفاده 
از ســامانه ذینفعان واحد برای بانک مرکز فراهم شــود تا امکان 
صحت سنجی سریع  اطالعات ارسالی از سوی بانکها فراهم گردد 
زیرا مادامی که این امکان فراهم نباشــد بانک مرکزی عمال باید 
به صورت دســتی اطالعات را کنترل کنــد.وی افزود :با توجه به 
این که موضوع انتشــار فصلی تسهیالت کالن بانکها چندماهی 
بیشتر نیست که به شــبکه بانکی اعالم شده است امیدواریم به 
زودی با روال هایی که دیده شــده انتشار اطالعات تسریع شود 
.این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برخورد بانک مرکزی 
با آن دســته از بانک هایی که در اطالعات منتشر شده در پایان 
بهار قواعد مربوط به تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط را رعایت 
نکرده بودندچگونه خواهد بود ؟ گفت : یکی از دالیل عدم رعایت 
بانک ها در مورد حدود مقرر در انتشار اطالعات این است که در 

یک دوره بانک تسهیالت کالن اشخاص مرتبط را پرداخت کرده 
و بعد از آن به دلیل تغییراتی که در نسبت های مالی بانک حادث 
شده در زمان انتشار ،  به ظاهر از حدود مقرر تخطی کرده است 
لیکن در زمان اعطا تخطئ انجام نشده است .که در ارتباط با این 
بانک ها یک برنامه زمانبدی تدوین شده است که یا ساختار مالی 
خودرا اصالح کنند یا اینکه در برنامه مشخصی به حدود معینی 
برسند.وی افزود: بعضی از بانک ها تسهیالتی را پرداخت کرده اند 
که گروه های مرتبط از شــمول تسهیالت کالن بدلیل مصوبات 
باالدستی مستثنی شده اند که در این مورد تخطی تلقی نمی شود.

تخطی برخی بانک ها در ارائه تسهیالت کالن 
ســروش با بیان اینکه البته برخی بانک ها در ارائه تسهیالت 
کالن تخطی داشــته اند گفــت: این بانک ها به مانند ســایر 
تخطی هــا فرآیند برخورد انضباطی با آنهــا در قالب تذکر یا 
دریافت برنامه و معرفی به هئیت انتظامی بانک ها در مورد انها 
به اجرا درخواهد آمد.وی درپاسخ به سوالی در خصوص نحوه 
برخورد بانک مرکزی با آن دسته بانک هایی که به دلیل اعطای 
تسهیالت اشتغالزایی سقف تسهیالت کالن را رعایت نکرده اند 
گفت :بانک هایی که بدون داشتن دلیل موجه قانونی تخطی 
کرده باشند توسط بانک مرکزی به هئیت انتظامی معرفی و 
برخورد انتظامی می شــوند کما اینکه همین روال برخورد در 
دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.وی افزود: برخی از تخطی ها 
ناشی از وجود مجوزها است، به عنوان مثال گروهی از صنایع 
به دالیل متعدد قانونی با مجوز شورای پول و اعتبار یا ارکان 
باالدستی از شمول تسهیالت و تعهدات کالن معاف هستند، 
که در همین راســتا بانک ها به لحــاظ رعایت یا عدم رعایت 
حدود تفکیک می شوند.سروش در پاسخ به این سوال دیگری 
در زمینــه وضعیت رعایت الزام بانک ها به  ثبت تســهیالت 
اعطای در سامانه سمات گفت: در حال حاضر عمده تسهیالت 
شــبکه بانکی در سامانه سمات ثبت می شود و موردی وجود 
ندارد که در سامانه اشاره شــده ثبت نشده باشد البته موارد 
بسیار نادری شاید وجود داشته باشد که بازرسین بانک مرکزی 
در صورت مشــاهده بالفاصله به بانک اطالع می دهند و دلیل 
آن را جویا می شود.وی افزود: بانک مرکزی تا کنون موردی در 
زمینه عدم ثبت تسهیالت اعطایی در سامانه سمات دریافت 
نکرده است و بدون شناسه سامانه سمات بانک ها اجازه اعطای 

تسهیالت را ندارند.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی به هر دلیل اطالعات تسهیالت کالن خود 
را به بانک مرکزی ارسال نکند به کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات اعالم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ابوذر سروش با بیان 
اینکه عدم دسترسی به ســامانه های ذینفعان تسهیالت واحد و تعهدات، عامل اصلی 
تأخیر در انتشــار اطالعات تسهیالت کالن برخی بانک های بزرگ است، اظهار داشت: 
براســاس تکلیف قانون بودجه در زمینه انتشــار اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن 
بانک ها از ســوی بانک مرکزی، این اطالعات شامل موارد متعددی در مورد تسهیالت 
کالن اشخاص و افراد مرتبط است و در این راستا، بررسی اطالعات مربوط به تسهیالت 
ذینفع واحد، نیازمند بررسی دقیق است.وی افزود: هم اکنون سامانه ای برای شناسایی 
تسهیالت ذینفعان واحد یا تعهدات وجود ندارد و بانک مرکزی پس از دریافت اطالعات 
آنرا تجمیع و صحت ســنجی کرده و منتشر می کند و در این فرایند برخی بانک های 
بزرگ از جمله بانک ملی نیازمند بررسی بیشتری است.سروش بیان کرد: علت تأخیر 
در انتشار اطالعات بانک ملی ناشی از همین امر است چراکه اطالعات همیشه توسط 
سامانه بانک ها و با اتکای به نیروی انسانی بررسی و به بانک مرکزی ارسال می شود و در 
این حجم انبوه اطالعات به هر دلیلی ممکن است برخی اطالعاتی دچار خطا شود که 
باید دوباره به بانک مربوطه عودت داده شود تا مجدد ارزیابی شود.معاون نظارت بانک 

مرکزی با بیان اینکه هم اکنون فرآیند دسته بندی و صحت سنجی اطالعات ارسالی 
بانک ها به بانک مرکزی به صورت دســتی و رفت و برگشــت اطالعات انجام می شود 
گفت : در این فرایند انتشار اطالعات بانک هایی با سایز کوچک به سرعت انجام می شود 
اما بررسی اطالعات بانک های بزرگی همچون بانک ملی نیازمند زمان بیشتری است.

وی افزود: بانک ملی هم اکنون اطالعات خود را به بانک مرکزی ارســال کرده است و 
فرآیند بررســی این اطالعات در حال انجام اســت اما به دلیل وجود برخی خطاها در 
اطالعات ارســالی، فرایند رفت و برگشت و بررسی ان در حال انجام است که ان شااهلل 
به زودی پس از صحت ســنجی مجدد اطالعات تسهیالت کالن بانک ملی نیز منتشر 
خواهد شد.معاون نظارت بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با هم افزایی بین دستگاه های 
مختلف اجرایی امکان استفاده از سامانه ذینفعان واحد برای بانک مرکز فراهم شود تا 
امکان صحت سنجی سریع اطالعات ارسالی از سوی بانک ها فراهم گردد زیرا مادامی 
که این امکان فراهم نباشد بانک مرکزی عماًل باید به صورت دستی اطالعات را کنترل 
کند.وی افزود: با توجه به اینکه موضوع انتشــار فصلی تســهیالت کالن بانک ها چند 
ماهی بیشتر نیست که به شبکه بانکی اعالم شده است امیدواریم به زودی با روال هایی 
که دیده شده انتشار اطالعات تسریع شود.این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که 
برخورد بانک مرکزی با آن دســته از بانک هایی که در اطالعات منتشر شده در پایان 

بهار قواعد مربوط به تسهیالت کالن و اشخاص 
مرتبط را رعایت نکــرده بودند چگونه خواهد 
بود؟ گفت : یکی از دالیل عدم رعایت بانک ها در 
مورد حدود مقرر در انتشار اطالعات این است 
که در یک دوره بانک تسهیالت کالن اشخاص 
مرتبط را پرداخت کــرده و بعد از آن به دلیل 
تغییراتی که در نســبت های مالی بانک حادث 
شده در زمان انتشــار، به ظاهر از حدود مقرر 

تخطی کرده اســت لیکن در زمان اعطا تخطئ انجام نشده است. که در ارتباط با این 
بانک ها یک برنامه زمان بندی تدوین شده است که یا ساختار مالی خودرا اصالح کنند یا 
اینکه در برنامه مشخصی به حدود معینی برسند.وی افزود: بعضی از بانک ها تسهیالتی 
را پرداخت کرده اند که گروه های مرتبط از شــمول تســهیالت کالن بدلیل مصوبات 
باالدستی مستثنی شده اند که در این مورد تخطی تلقی نمی شود.سروش با بیان اینکه 
البته برخی بانک ها در ارائه تسهیالت کالن تخطی داشته اند گفت: این بانک ها به مانند 
سایر تخطی ها فرآیند برخورد انضباطی با آنها در قالب تذکر یا دریافت برنامه و معرفی 
به هئیت انتظامی بانک ها در مورد انها به اجرا درخواهد آمد.وی درپاسخ به سوالی در 
خصوص نحوه برخورد بانک مرکزی با ان دسته بانک هایی که بدلیل اعطای تسهیالت 
اشتغالزایی سقف تسهیالت کالن را رعایت نکرده اند گفت: بانک هایی که بدون داشتن 
دلیل موجه قانونی تخطی کرده باشند توسط بانک مرکزی به هئیت انتظامی معرفی 

و برخورد انتظامی می شوند.

یک مقام مسئول عنوان کرد؛

الزام بانک ها به ارسال اطالعات تسهیالت کالن  به بانک مرکزی
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گزیده خبر

کره شمالی ۲ موشک کروز با قابلیت حمل 
کالهک هسته ای آزمایش کرد

آژانس خبری دولتی کره شــمالی از پرتاب دو موشک 
بالســتیک اســتراتژیک دوربرد که اهدافی در ۲۰۰۰ 
کیلومتــری را هدف قرار دادند، خبر داد و کیم جونگ 
اون یک نمایش »موفقیت آمیز« دیگر از توانایی حمله 
هســته ای تاکتیکی این کشــور را ســتود.به گزارش 

ایســنا، در گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی »کی سی ان ای« آمده است: دو 
موشک کروز استراتژیک دوربرد در آســمان باالی دریای زرد پرواز کردند و به 
وضوح به هدف در فاصله ۲۰۰۰ کیلومتری اصابت کردند. این شلیک آزمایشی 
موفقیت آمیز به وضوح دقت، برتری فنی و کارایی واقعی جنگی سیستم کلی این 
ســاح را به اثبات رساند.براساس این گزارش، شلیک آزمایشی مذکور با هدف 
»افزایش بیشتر کارایی رزمی و توان موشک های کروز راهبردی دوربرد مستقر در 
واحدهای ارتش خلق کره برای عملیات هسته ای تاکتیکی و تأیید مجدد قابلیت 
اطمینان و ایمنی فنی از کل سیستم کاربردی عملیاتی انجام شد.«طبق گزارش 
کی سی ان ای، »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی شلیک موشک ها را رصد کرد. 
براساس این گزارش، رهبر کره شــمالی »از توانایی های واکنش باالی نیروهای 
رزمی هسته ای ما که بار دیگر آمادگی کامل آنها را برای جنگ واقعی برای تحت 

کنترل درآوردن دشمنان نشان داد، قدردانی کرد.«

طرح ۱۰ ساله ناتو برای اوکراین
ائتاف ناتو به زودی طرحی را برای بازســازی صنایع 
دفاعــی اوکراین اجرایی خواهد کــرد، به این امید که 
تسلیحات دوران شوروی را به نفع تجهیزات غربی کنار 
بگذارد،به گزارش ایســنا، پولتیکو به نقل از یک مقام 
ارشــد ناتو گزارش داد که مقامــات ناتو و اوکراین قرار 

است طی روزهای آینده برای بحث درباره »تعهد بلندمدت« برای احیای مجتمع 
نظامی-صنعتی کی یف پس از ماه ها درگیری با روســیه ماقات کنند.این مقام 
ناتــو گفت: ما به دنبال الزامات برنامه ریــزی دفاعی خواهیم بود تا اوکراین را به 
طور کامل با ناتو سازگار کنیم. این در مورد دور شدن از تجهیزات شوروی سابق 
به سمت تجهیزات غربی سازگار با ناتو است.اگرچه مقام های ناتو جزئیات کمی 
در مورد تاش های بازسازی ارائه کردند، آنها گفتند که این کار بر روی نیازهای 
بلندمدت اوکراین متمرکز خواهد بود و احتماالً چندین شــریک بین المللی را 
شامل می شود. ابتکار عمل جدا از پروژه دیگری از ناتو خواهد بود که در اوایل ماه 
جاری توسط مقامات مورد بحث قرار گرفت، که همچنین به دنبال تقویت بخش 
دفاعی اوکراین و در عین حال پر کردن ذخایر غربی پس از ارســال تســلیحات 
سنگین به کی یف است.گروه موسوم به »گروه تماس دفاعی اوکراین« برای بحث 
در مورد ادامه حمایت نظامی تشــکیل جلسه داد و الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع 
اوکراین اعام کرد که سیستم های دفاع هوایی »اولویت اصلی کشورش« است.

ژنرال مارک میلی، رئیس ســتاد مشترک ارتش آمریکا گفت هدف واشنگتن و 
متحدانش فراهم کردن چنین تسلیحاتی است و از اعضای گروه تماس می خواهد 
که »به ]اوکراین[ کمک کنند تا یک سیســتم دفاع هوایی و موشکی یکپارچه، 
به ویژه ســامانه های قدیمی را بازســازی و حفظ کنند«.در همین حال، کاجسا 
اولونگرن، وزیر دفاع هلند، در نشست روز چهارشنبه متعهد شد که موشک های 
ضد هوایی بیشتری بفرستد و گفت: »تنها نتیجه ای که ]روسیه[ با ]ادامه حمات 
به اوکراین[ به دست می آورد این است که ما حتی بیشتر از این را تحویل خواهیم 
داد«.این تعهدات بافاصله پس از تحویل اولین سیســتم از چهار سیستم دفاع 
هوایی IRIS-T توسط آلمان به اوکراین صورت گرفت، در حالی که فرانسه، ایاالت 
متحده و بریتانیا هر کدام از انتقال تســلیحات جدید خود از جمله هویتزرهای 
فرانسوی قابل نصب روی کامیون، هواپیمای NASAMS ساخت ایاالت متحده و 
سامانه های دفاعی و موشک های هوا به هوای AMRAAM از انگلستان خبر دادند.

ورود نخستین سیاه پوست به پارمان ایتالیا
تهــران- ایرنا- همزمان با پیروزی حزب راســت گرای 
افراطی در انتخابات ایتالیا، برای نخستین بار در تاریخ 
این کشــور، یک آفریقایی تبار سیاه پوست به مجلس 
نمایندگان ایتالیا راه پیدا کرده است.به گزارش ایرنا از 
رویترز، »ابوبکر سوماهورو« که در ۱۹ سالگی از ساحل 

عاج به ایتالیا مهاجرت کرده است، اکنون در ۴۲ سالگی یک کرسی قانونگذاری 
برای حزب چپ گرای ســبز ایتالیا در مجلس نمایندگان ایتالیا به دست آورده 
است.ســوماهورو در گفت وگو با رویترز گفت که پس از ورود به ایتالیا، واقعیت 
تلخ زندگی مهاجران در این کشور و سیاست های نادرست دولت ها در زمینه او 
را شــوکه کرده است.  وی در ادامه با بیان اینکه قصد ندارد تنها نماینده بخشی 
از جامعه باشــد، افزود: سیاســتمداران طوفان فقر آینده را ندیده اند.این مهاجر 
آفریقایی تبار با هشــدار نســبت به  افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، خاطر 
نشــان کرد: توزیع عادالنه تر ثروت باعث کاهش تنش های اجتماعی می شــود.

این در حالی اســت که در جریان انتخابات ایتالیا در ۲۵ سپتامبر، حزب راست 
افراطی اکثریت کرســی  های پارلمان را کسب کرد.  جورجیا ملونی که حزبش 
در صدر قرار گرفت، رهبری دولت بعدی را برعهده خواهد داشــت.پیروزی این 
حزب نگرانی  پناهجویان ایتالیا را به دنبال داشــته است. زیرا از جمله وعده های 
ملونی برای پیروزی در انتخابات افزایش شتاب در بازگرداندن مهاجران غیرقانونی 
به کشور مبدا و اجرای قوانین سخت گیرانه تر پناهندگی بوده است.خانم ملونی 
همچنیــن برای جلوگیری از ورود پناهجویان از طریق دریا خواســتار محاصره 
دریایی شمال آفریقا و وضع محدودیت های جدیدی برای قایق های نجات متعلق 

به موسسات خیریه شده است.

هشدار وزیر خزانه داری آمریکا در مورد 
»اجبار ژئوپلیتیکی« روسیه و چین

وزیر خزانــه داری ایاالت متحده با بیان اینکه اقتصاد جهانی با »بادهای مخالف 
قابل توجهی« روبرو شده است، گفت آمریکا در تاش است تا زنجیره های عرضه 
خود را تقویت کرده و از »تهدید و اجبار ژئوپلیتیکی« روســیه، چین و دیگران 
محافظت کند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، »جنت یلن« وزیر 
خزانه داری آمریکا چهارشــنبه در مراســمی به میزبانی کارگروه بانکی »کمیته 
برتون وودز« گفت، واشنگتن در تاش برای تعمیق یکپارچگی با اتحادیه اروپا و 
کشورهای هند و اقیانوس آرام از جمله بسیاری از بازارهای نوظهور و کشورهای 
در حال توســعه اســت، در حالی که در زنجیره های عرضه خــود فراوانی های 
بیشــتری ایجاد می کند.جنت یلن گفت: ما می دانیم اقدام روســیه در استفاده 
از تجارت به عنوان ســاح و ابزاری برای تهدید و اجبار ژئوپلیتیکی هزینه دارد 
و ما باید آسیب پذیری های مشــابه را برای کشورهایی مانند چین ایجاد کنیم. 
واشنگتن مصمم است تا روسیه را بابت حمله اش به اوکراین و اینکه در ابتدا مانع 
انتقال غذا و انرژی از این کشــور می شد، پاسخگو کند.وزیر خزانه داری آمریکا و 
سایر مقامات دولت بایدن همچنین در مورد لزوم کاهش وابستگی به زنجیره های 
تأمین چین و مقابله بــا آنچه که آنها به عنوان رفتار بد پکن در اقتصاد جهانی 
می بینند، صریح و روشن بوده اند.جنت یلن همچنین گفت واشنگتن در تاش 
است تا »وابستگی شدید« شرکت های آمریکایی به نیمه هادی های تایوان و سایر 
فناوری ها از جمله پنل های خورشــیدی یا اجزای مهم باتری های وسیله نقلیه 

الکتریکی ساخته شده در چین و چند کشور دیگر را کاهش دهد.

موشک های میان برد پیشرفته انگلیس در 
راه اوکراین

وزیر دفاع انگلیس گفت، بریتانیا موشــک های هوا به هوای پیشــرفته میان برد 
)AMRAAM( را بدون تجهیزات پرتاب به اوکراین می فرســتد.به گزارش ایسنا 
به نقل از اسپوتنیک، بن واالس، وزیر دفاع انگلیس در بیانیه ای گفت: »بنابراین 
امروز )پنجشــنبه( من مجوز عرضه موشــک های ضد هوایــی AMRAAM به 
اوکرایــن را صادر کردم.در این گزارش آمده اســت که این اولین بار اســت که 
بریتانیا موشــک هایی را به اوکراین می فرستد که به اندازه کافی قدرتمند باشند 
تا موشــک های کروز را ساقط کنند. در عین حال، لندن تسلیحاتی برای پرتاب 
این موشــک ها به کی یف ارائه نخواهد کرد. بر اساس این گزارش، موشک های 
عرضه شده توسط بریتانیا در عوض توسط سامانه های موشکی پیشرفته سطح 
به هوای ایاالت متحده )NASAMS( استفاده خواهند شد.واالس خاطرنشان کرد: 
»این تســلیحات به اوکراین کمک می کند تا از آســمان خود در برابر حمات 
دفاع کند و دفاع موشــکی خود را در کنار موشــک های آمریکایی تقویت کند.

جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی کاخ سفید، 
اوایــل این هفته گفت که ایاالت متحده اولین NASAMS را در آینده نزدیک به 

اوکراین تحویل خواهد داد.

واکنش تند عربستان به خشم آمریکا
تهران- ایرنا- وزارت امورخارجه عربســتان صبح پنجشــنبه در 
واکنش به خشــم آمریکا از همراهی دولت ریاض با روسیه برای 
کاهش تولید نفت در بیانیه ای اعــام کرد: ریاض هیچ دیکته  و 
رفتــاری را نمی پذیرد که با هدف منحــرف کردن تاش ها برای 
حمایــت از اقتصــاد جهانی انجام می شــود.به گــزارش ایرنا از 
رسانه های عربستان، وزارت امورخارجه سعودی اعام کرد، دولت 
ریاض سخنانی در قبال این کشور و پس از تصمیم اوپک پاس 
دریافت کرده که گویا این تصمیم به عنوان جانبداری عربستان از 
درگیری های جهانی و یک تصمیم با انگیزه سیاسی علیه ایاالت 
متحده آمریکا بوده اســت.این بیانیه تأکید کرد: دولت عربستان 
مخالفت کامل خود را با این اظهارات بی اساس اعام می کند، این 
اظهارات به دنبال آن است که تصمیم اوپک پاس را به خارج از 
چارچوب اقتصادی محض آن ســوق دهد، این درحالی است که 
این تصمیم با اجماع کامل و توســط تمام کشورهای عضو اوپک 
پاس گرفته شد.در بیانیه وزارت امورخارجه عربستان آمده است 
که خروجی نشست اوپک پاس با توافق گروهی کشورهای عضو 
صورت می گیرد و هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند این توافق را 
انجام دهد و از نقطه نظــر اقتصادی این تصمیم تعادل عرضه و 
تقاضا در بازار نفت را مد نظر دارد و درصدد جلوگیری از نوساناتی 
اســت که به سود هیچ یک از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
نفت نیست، اقدامی که همواره اعضای اوپک پاس آن را رعایت 
کرده اند.در این بیانیه آمده است: عربستان از طریق رایزنی با دولت 
آمریکا به روشنی اعام کرد که تمام تحلیل های اقتصادی بیانگر 
این مسأله است که به تعویق انداختن تصمیم کاهش تولید نفت 
به مدت یک ماه همانگونه که پیشــنهاد آن داده شد، پیامدهای 
اقتصادی منفی به دنبال دارد.عربســتان همچنین اعام کرد که 
تاش برای وارونه جلوه دادن حقایق در خصوص موضع این کشور 
در قبال جنگ اوکراین یک اقدام تأســف بار است، چرا که دولت 
ریــاض موضع اصولی خود را در قبال ایــن بحران تغییر نداده و 
همواره مؤید تصمیمات اتخاذ شده در سازمان ملل متحد در قبال 
این بحران بوده است.در ادامه این بیانیه آمده است: همزمان با این 

که عربستان تاش دارد، روابط خود را با تمام کشورهای دوست 
حفظ کند، اما در عین حال دیکته ها را نپذیرفته و مخالف هرگونه 
رفتار و تاش برای منحرف کردن اهداف بلندی  اســت که برای 
دفاع از اقتصادی جهانی در برابر نوسانات بازار نفت تاش می کنند.

عربستان اعام کرد که حل چالش ها و مشکات اقتصادی جهان 
مستلزم گفت وگوی ســازنده و غیر سیاست زده است و این که 
بتوان با تدبیر و عقانیت و به نحوی که در راســتای منافع تمام 
کشورها باشد به آن نگریست.این بیانیه می افزاید: تأکید عربستان 
این است که به روابط با آمریکا از نقطه نظر راهبردی و در راستای 
منافع مشــترک دو کشور می نگرد.عربستان اعام کرد که دولت 
ریاض بر ضرورت استوار بودن روابط دو جانبه بر پایه های محکمی 

چون احترام متقابل، تقویت منافع مشترک، مشارکت تأثیرگذار 
در حفظ امنیت و صلح منطقه ای و جهانی، مبارزه با تروریســم 
و تندروی، تحقق شــکوفایی و رفاه برای ملت های منطقه تأکید 
دارد.پیش از این فیصل بن فرحان وزیر امورخارجه عربستان نیز 
اظهار کرد که تصمیم اوپک پــاس کاما اقتصادی بوده و هیچ 
ابعاد سیاسی نداشته است.وی افزود که این اتحاد به دنبال ثبات 

بازارهای انرژی و پیشبرد منافع تولیدکنندگان و مشتریان است.
وزیر امورخارجه عربستان همچنین مدعی شد که روابط با آمریکا 
پایدار و راهبردی اســت و همکاری نظامی بین دو کشور منجر 
به صلح و ثبات در منطقه شــده اســت.بیانیه وزارت امورخارجه 
عربستان درحالی منتشر می شود که جان کربی سخنگوی شورای 

امنیت ملی واشنگتن روز سه شنبه گفت که رییس جمهور بایدن 
باور دارد که آمریکا باید در روابط با عربســتان سعودی در سایه 
تصمیم اوپک پاس بازنگری کند.کربی افزود: تصور می کنم رئیس 
جمهوری خیلی روشن و واضح اعام کرده که این مناسبات نیاز 
به ارزیابی مجدد دارد و ما مایل به بازنگری آن هستیم.باب منندز 
رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز خواستار 
قطع همکاری با عربستان از جمله در زمینه فروش ساح به ریاض 
شد.همچنین کریس مورفی سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا نیز 
به تعداد فزاینده دموکرات های مخالف عربستان اشاره کرد و گفت 
کــه ایاالت متحده با توجه به کاهش تولید ۲ میلیون بشــکه ای 
ناگهانی عربستان و همچنین سابقه حقوق بشر ریاض، در رابطه 
با پادشاهی سعودی تجدید نظر کند.گروه اوپک پاس چهارشنبه 
هفته گذشته اعام کرد که تولید نفت خود را ۲ میلیون بشکه در 
روز کاهش می دهد و این اقدام که بزرگترین کاهش از زمان همه 
گیری کرونا محسوب می شود؛ با واکنش تند مقام های آمریکایی 
مواجه شد که نگران افزایش قیمت بنزین در کشور خود هستند.

قیمت نفت خام برنت با انتشار این خبر بیش از یک درصد افزایش 
یافت و به نزدیک ۹۳ دالر در هر بشکه رسید و قیمت نفت آمریکا 
نیز با ۱.۵ درصد افزایش، به ۸۷.۷۵ دالر رسید. این توافق به رغم 
فشــار آمریکا و دیگر کشــورها برای تولید بیشتر، حاصل شده و 
عرضه را در بازاری که هم اکنون نیز در تنگنا هســت، محدودتر 
می کند.  تحلیلگران سیتی بانک گفته اند، افزایش قیمت نفت با 
کاهش قابل توجه تولید این محصول می تواند دولت بایدن را در 
آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره عصبانی کند.این تحلیلگران 
با اشــاره به الیحه مقابله با انحصارطلبی آمریکا علیه اوپک بیان 
کردند که تصمیم جدید اوپک پاس می تواند واکنش های سیاسی 
بیشتری را از ســوی آمریکا برانگیزد که شامل آزادسازی بیشتر 
ذخایر استراتژیک و نیز گسترش لوایح نوپک )علیه اوپک( است.

پیش بینی بانک جی پی مورگان نیز نشــان داده که واشــنگتن 
اقدامات متقابلی از جمله آزادسازی ذخایر بیشتر نفت را در دستور 

کار قرار می دهد.

بــر اســاس شــمارش آرای دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان 
عراق، عبداللطیف رشــید رقیب خود 
برهــم صالح را کنار زده و بر کرســی 
ریاســت جمهوری عراق تکیــه زد.به 
گزارش ایســنا، به نقل از اسکای نیوز،  
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 
در پارلمان عراق، عبداللطیف رشید، از 
حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق 
موفق به کسب ۱۵۷ رأی و برهم صالح 
۹۹ رأی شدند که هیچکدام نتوانستند 
اکثریت الزم را بدست آورند و به این 
ترتیب انتخابات به دور دوم کشــیده 
شــد. بر اســاس قانون اساسی عراق 
یک نامزد برای رئیس جمهور شــدن 
بایــد ۲۲۰ رای به دســت بیاورد؛ در 
غیر این صــورت انتخابات به دور دوم 
کشیده می شود و پس از آن ۱۶۵ رأی 
ماک انتخــاب رئیس جمهور خواهد 
بود.عبداللطیف رشــید بعد از دو دور 
رای گیری در پارلمان عراق به عنوان 
رئیس جمهوری عراق انتخاب شد.در 

مرحله دوم رای گیــری برای انتخاب 
رئیــس جمهور عــراق ۲۶۹ نماینده 
حضور داشتند که عبداللطیف رشید 
۱۶۲ رای و برهم صالح ۹۹ رای کسب 
کرد. تعداد برگه های باطله نیز ۸ رای 
اعام شده اســت .عبداللطیف رشید،  
۷۴ ساله وزیر منابع آب عراق در دولت 
نوری المالکی قبًا ســخنگوی حزب 

اتحادیه میهنی کردســتان در لندن 
و فارغ التحصیل مهندســی عمران از 
دانشگاه منچستر است.  رشید، باجناق 
پیشین  رئیس جمهور  طالبانی،  جال 
عــراق و از رهبــران حــزب اتحادیه 
میهنی هم هست.رئیس جمهور توسط 
شورای نمایندگان با اکثریت دو سوم، 
انتخاب می شــود و مدت ریاستش به 

دو دورهٔ چهار ساله محدود می شود.بر 
اســاس ماده ۶۵ قانون اساسی، رئیس 
جمهور، رئیس کشــور و نماد وحدت 
ملی و حاکمیت کشــور است و برای 
تضمین پایبندی به قانون اساســی و 
حفظ استقال عراق، حاکمیت وحدت 
و تمامیت ارضی آن براســاس احکام 
قانون اساسی تاش و توجه جدی به 
خرج خواهد داد.غازی مشــعل الیاور، 
نخستین رئیس جمهور نظام سیاسی 
جدید عراق بود که در ســال ۲۰۰۴ 
به قدرت رســید و در سال ۲۰۰۵ هم 
از مقــام خود عزل گردیــد. بعد از او 
جال طالبانی به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب شــد و از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ به 
فعالیت  رئیس جمهور عــراق  عنوان 
کرد. بعد از طالبانــی، فواد معصوم از 
سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به عنوان رئیس 
جمهور برگزیده شــد و سپس، جای 
خــود را به برهم صالــح داد. صالح از 
۲۰۱۸ تــا زمان کنونی رئیس جمهور 

عراق بوده است.

»عبداللطیف رشید« رئیس 
جمهور عراق شد

رئیس دیپلمات هــای اتحادیه اروپا آنان را به دلیل تنبلی، 
غرور، حماقت و بارها شکست  در حل فوری ترین مشکات 
پیش روی جهان از جمله جنــگ اوکراین، توبیخ کرد.به 
گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت، جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، در ســخنرانی خود برای 
زیردستانش در سرویس اقدام خارجی اروپا، آنان را به شدت 
شماتت کرد.وزیر خارجه سابق اسپانیا ضمن آماده کردن 
مخاطبانش برای ارائه فهرستی از مواردی که به گمان او باید 
بهبود یابند، گفت: »حاال وقت آن نیست که برای همه  شما 
گل بفرستیم و از کماالتتان تعریف و تمجید کنیم و بگوییم 
چه خوب کار می کنید و چقدر ما راضی ایم. ما یک خانواده 
بزرگیــم.«او ادامه داد: »قصدم ســرزنش کردن و خجالت 
دادن نیســت اما باید این ها را به شــما بگویم. من از شما 
می خواهم که فعال تر باشــید؛ ۲۴ ساعت شبانه روز.«بورل 
دیپلمات هایش را به اداره کردن یک شبکه ارتباطی سست 

و مبتنی بر اتفاق که اغلب ثابت شــده از روزنامه ها کندتر 
است، متهم کرد.او گفت: »من می خواهم سریع و در زمان 
واقعی، گزارش دهید که در کشــورهایتان چه خبر است. 
می خواهم شــما به من اطاع دهید نه رسانه ها. گاهی با 
خواندن روزنامه ها بیشتر می فهمم جایی چه خبر بوده تا 

با خواندن گزارش های شما. گزارش های شما گاهی خیلی 
دیر می رســد.«بورل افزود اروپا در حال واگذار کردن نبرد 
افکار ]عمومی[ به رقبای خود در شرق است و این تا حدی 
ناشی از شناخت نداشتن از قدرت اثرگذاری اینترنت است.

او گفت: »ما نمی فهمیم که این یک جنگ است... روس ها و 
چینی ها در این زمینه خیلی خوب اند. دارند صنعتی سازی 
می کنند و مزارعی )از ترول( دارند که به طور سازمان یافته 
تکرار می شوند و به سراغ هر کسی در جهان می روند.«طبق 
ارزیابی بورل، موضع گیری اروپا در روزهای منتهی به جنگ 
اوکراین ناامیدکننده بود.بورل می گوید: »باور نداشتیم که 
جنگ در راه اســت... آمریکایی هــا به ما می گفتند حمله 
می کنند، حمله می کنند و ما به هیچ وجه نمی خواستیم باور 
کنیم.« روسیه به اروپا حمله کرد تا آن هشدارها پذیرفته 
شدند.او از برخورد مغرورانه اروپا با کشورهای فقیر آفریقا، 

آمریکای التین یا آسیا نیز بی رحمانه انتقاد کرد.

بورل دیپلمات های اتحادیه اروپا را تنبل، مغرور و احمق خواند

نیویورک- ایرنا- وزیر امور خارجه آمریکا اعام کرد دولت جو بایدن در حال بررسی تبعات اقدام عربستان سعودی در اوپک پاس 
بر روابط میان واشــنگتن – ریاض اســت.به گزارش ایرنا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه شب به وقت محلی، افزود:  
سعودی ها می دانستند که کاهش تولید نفت، منافع روسیه را تقویت خواهد کرد و بطور بالقوه تاثیر تحریم های ما را کاهش می دهد.

این مقام ارشــد دولت بایدن گفت: ســعودی ها زمینه الزم برای کاهش تولید نفت را فراهم نکرده اند و اکنون زمان خارج کردن 
نفت از بازار نیست.وزیر خارجه آمریکا در عین حال افزود: ما منافع مشترک متعددی با عربستان سعودی داریم و سیاست ما باید منعکس کننده این منافع باشد.

گروه اوپک پاس روز چهارشنبه گذشته اعام کرد که تولید نفت خود را ۲ میلیون بشکه در روز کاهش می دهد و این اقدام که بزرگترین کاهش از زمان همه گیری 
کرونا محسوب می شود؛ با واکنش تند مقام های آمریکایی مواجه شد که نگران افزایش قیمت بنزین در کشور خود هستند.جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی 
کاخ سفید در واکنش به این اقدام اعام کرد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حال ارزیابی مجدد مناسبات واشنگتن با ریاض درپی تصمیم اوپک پاس مبنی بر 
کاهش تولید نفت اســت.هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شــورای امنیت ملی کاخ سفید در گفت وگو با سی ان ان گفت که بایدن مایل به همکاری با کنگره در 
مورد آینده روابط با عربستان است.وی تصریح کرد: تصور می کنم رئیس جمهور خیلی روشن و واضح اعام کرده که این مناسبات نیاز به ارزیابی مجدد دارد و ما مایل 

به بازنگری آن هستیم.

کمیته پارلمانی تحقیق پیرامون حمله به ســاختمان کنگره آمریکا، به اتفاق آرا به احضار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این 
کشور رای داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، کمیته پارلمانی که درباره نقش دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق 
این کشور در حمله به ساختمان کنگره تحقیق می کند، با اجماع اعضای خود به احضار وی رأی داد.بر اساس این گزارش، »بنی 
تامسون« رئیس این کمیته گفت: این کمیته محاکمه کامل هر شخص آمریکایی پیرامون حادثه ششم ژانویه را خواستار خواهد 

شد. به همین دلیل ما وظیفه داریم که شهادت دونالد ترامپ را بشنویم.الزم به ذکر است که ترامپ در حال حاضر به تحریک شورش منجر به یورش هوادارانش به 
ساختمان کنگره متهم شده است. کمیته منتخب مجلس نمایندگان برای بررسی حمله ۶ ژانویه به ساختمان کنگره در حال بررسی اقدامات ترامپ در آن روز است تا 
مشخص کند که او چه نقشی ایفا کرده است. این پرونده اتهامی جدای از بازرسی پلیس از خانه ترامپ است که به دنبال آن اسناد طبقه بندی شده بدست آمده است.

»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور سابق آمریکا که دارای پرونده تحقیقاتی متعدد از جمله رسیدگی به اسناد طبقه بندی شده، دخالت او و متحدانش در انتخابات ریاست 
جمهوری جورجیا ۲۰۲۰، نوع عملکرد در شورش های ۶ ژانویه و یک پرونده مدنی و جنایی در نیویورک در رابطه با معامات تجاری است، باردیگر نسبت به محکوم 
شدنش در آمریکا هشدار داد.»هیو هویت« مجری محافظه کار از ترامپ پرسید که آیا فکر می کند به خاطر اسناد محرمانه ای که اف بی آی از اماک او در فلوریدا ضبط 

کرده است، متهم شود یا خیر؟

وزیر خارجه آمریکا: 

در حال بررسی تبعات اقدام عربستان هستیم
 پیرامون حمله به کنگره

احضار دونالد ترامپ به کمیته تحقیق
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یک حسگر جدید که برای کار کردن به نیروی باتری یا هر منبع خارجی 
دیگری نیاز ندارد، وقتی غذاهای منجمد، ذوب شــده و دوباره منجمد 

شده باشند، با تغییر رنگ خود به خریدار هشدار می دهد.
به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، فقط به این دلیل که یک ماده 
غذایی ممکن است هنگام خرید منجمد باشد، به این معنی نیست که 
در مرحله ای، ذوب نشــده و دوباره منجمد نشده است. با این حال، یک 
حســگر جدید که به صورت خودکار کار می کند، با تغییر رنگ به کاربر 
اطالع می دهد که آیا این اتفاق افتاده اســت یا خیر.این دستگاه نظارت 
بر کیفیت مواد غذایی که توسط تیمی از موسسه فناوری ایتالیا توسعه 
یافته است، در حال حاضر در شکل اثبات مفهوم عملکرد خود قرار دارد.

این حسگر شامل دو الکترود - یک آند منیزیم و یک کاتد طال - است 
که توســط یک محلول الکترولیت منجمد از هم جدا می شوند. محلول 
الکترولیت در نسخه های مختلف این حسگر، حاوی نمک و مواد انگور، 
سیب و ملون است.تا زمانی که محلول الکترولیت درون حسگر یخ زده 
بماند، یعنی هیچ اتفاقی رخ نداده است؛ اما اگر ذوب شود، به الکترون ها 
اجازه می دهد از آند به کاتد جریان پیدا کنند و این امر باعث می شــود 
جریان الکتریکی در حســگر تولید شــود. این جریان نیز به نوبه خود 
موجب می شــود محلول از رنگ بنفش مایل به قرمز به رنگ آبی تغییر 
کند و پس از آن نیز حتی اگر ماده غذایی به همراه حسگر دوباره منجمد 
شوند، آبی می ماند.دمایی که در آن الکترولیت ذوب می شود را می توان 
در محدوده ۰ تا منفی ۵۰ درجه سانتیگراد )۳۲ درجه فارنهایت تا منفی 

۵۸ درجه فارنهایت( تنظیم کرد.

گروهی از پژوهشــگران آمریکایی، اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی 
طراحی کرده اند که ممکن اســت در آینــده بتواند بیماری هایی مانند 
سرطان را از روی صدا تشخیص دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی 
میل، یک اپلیکیشن تلفن همراه ممکن است به زودی بتواند با بررسی 
صدا، بیماری های مزمن را تشــخیص دهد. دانشــمندان در حال ابداع 
نوعی هوش مصنوعی هستند که با تجزیه و تحلیل ارتعاش های گفتار و 
الگوهای تنفسی، تالش می کند تا سرنخ هایی را در مورد بیماری کشف 
کند.مؤسسه ملی بهداشت آمریکا )NIH(، یک پروژه تحقیقاتی بزرگ را 
برای جمع آوری داده های صوتی که هوش مصنوعی را می سازند، تأمین 
می کند.کارشناسان می دانند که در اثر بیماری هایی مانند پارکینسون یا 
ســکته مغزی، گفتار تغییر می کند. این در حالی است که تنفس تحت 
تأثیر بیماری های ریوی قرار می گیرد. امید می رود که این برنامه رایانه ای 
بتواند طیف گســترده ای از بیماری ها، از جمله ســرطان و افسردگی را 
تشــخیص دهد.گروهی از متخصصان با جمع آوری صدای افراد مبتال 
بــه بیماری در پنج حوزه اختالل های عصبی، صوتی، خلقی، تنفســی 
و کودکان مانند اوتیســم و تأخیر گفتار، ایــن پژوهش را آغاز کرده اند.

 )Bridge to AI( »این پژوهش، بخشی از پروژه »پلی به هوش مصنوعی
مؤسسه ملی بهداشت آمریکا است. این یک پروژه ۱۳۰ میلیون دالری 
است که با هدف تسریع استفاده گسترده از فناوری هوش مصنوعی در 
 ،)Yael Bensoussan( »زمینه پزشکی انجام می شود.دکتر »یائل بنسوسان
مدیر »مرکز صدای سالمت« )Health Voice Center( در دانشگاه جنوب 
فلوریدا )USF(، سرپرســتی پژوهشــگران ۱۲ موسسه پژوهشی در این 
پروژه را برعهده دارد. بنسوسان معتقد است که صدا پتانسیل این را دارد.

حسگر خوراکی که کیفیت 
غذاهای منجمد را نشان می دهد

اپلیکیشنی که سرطان را از روی 
صدا تشخیص می دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

توفان"جولیا" در کشور هندوراس/ رویترز

زیمر گلدن 2011، خودرویی عجیب و ناشناخته از آمریکا!
به تازگی یک دستگاه زیمر گلدن اسپریت کوپه ۲۰۱۱ برای عرضه در حراجی پدیدار شده است. احتماالً این نام برای شما آشنا 
نیست اما تاریخچه شرکت زیمر موتورکارز یا آرت زیمر نئو کالسیک موتور کار به اواخر دهه ۷۰ میالدی بازمی گردد. با توجه به 
ســابقه این شرکت، محصوالت اولیه زیمر را می توان خودروهایی کالسیک دانست. البته احتماالً از این موضوع نیز آگاه نیستید 
که شرکت زیمر موتورکارز تا همین چند سال پیش نیز به کار تولید خودرو مشغول بود. با این تفاسیر شما فرصت خرید یکی از 
 GG محصوالت کمیاب زیمر را خواهید داشت چراکه یک دستگاه زیمر گلدن اسپریت کوپه شکل گرفته بر اساس فورد موستانگ
مدل ۲۰۱۱ برای فروش آماده شده است.این خودرو به شدت غیرطبیعی به نظر می رسد و تیم زیمر بخش جلوی موستانگ را 
کاماًل جدا کرده و بر طول آن افزوده اند. آن ها همچنین گلگیرهای خمیده و مشابه خودروهای دهه ۳۰ میالدی را در بخش های 
جلو و عقب نصب کرده اند. به این موارد باید الستیک زاپاس موجود در بخش عقب و دو الستیک دیگر در پشت گلگیرهای جلو را 
نیز اضافه کنیم که بر عجیب بودن ظاهر خودرو افزوده اند. ظاهراً مدیران زیمر موتورکارز به شدت نگران پنچر شدن الستیک های 

این خودرو در سفرها بوده اند!

ششمی دختر وزنه بردار ایران در دسته 76 کیلوگرم
دختر وزنه بردار ایران در دسته ۷۶ کیلوگرم وزنه برداری زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ ششم شد. به گزارش ایسنا، رقابت گروه A دسته ۷۶ 

کیلوگرم وزنه برداری زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ در بحرین برگزار شد و نماینده ایران در رده ششم قرار گرفت. 
ابریشم ارجمند خواه با رکورد ۸۵ یک ضرب، ۱۱۰ دوضرب و مجموع ۱۹۵ کیلوگرم در رده ششم قرار گرفت. 

هشت وزنه بردار در گروه A وزنه زدند.  
عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است: 

حرکت یک ضرب: ارجمندخواه وزنه ۸۵ کیلوگرم را باالی سر برد اما وزنه های ۹۰ و ۹۱ کیلوگرم را نتوانست مهار کند. 
حرکت دوضرب: او در دوضرب هم ابتدا ۱۱۰ کیلوگرم را مهار کرد اما در ثبت رکوردهای ۱۱۵ و ۱۱۷ کیلوگرم ناموفق بود. 

وزنه ۱۱۵ کیلوگرم او توسط هیات ژوری خطا اعالم شد. 
ارجمندخواه در مجموع رکورد ۱۹۵ کیلوگرم را به ثبت رساند و تنها دو حرکت صحیح داشت. 

 آن کس هک هب دست، جام دارد
م دارد سلطانیِ جَم، مُدا

آبی هک خِضِر حیات از او یافت
رد میکده جو، هک جام دارد

ر سررشتهٔ جان، هب جام بگذا
کاین رشته از او نظام دارد

ن و تقوا ما و می و زاهدا
م دارد ات یار، سرِ کدا

بیرون ز لبِ تو ساقیا نیست
رد دور، کسی هک کام دارد

رنگس همه شیوه اهی مستی
از چشمِ خوشت هب وام دارد

پیشنهاد

چهره روز

کتاب پدران و پسران
کتاب پدران و پسران اثر ایوان سرگی یویچ تورگنیف 
یکی از رمان های تاثیرگذار در ادبیات روسیه است که 
در سال ۱۸۶۲ به چاپ رسید. در این رمان تورگنیف 
به تحوالت اجتماعی و آداب و رسوم طبقات مختلف 
روسیه می پردازد اما مهمتر از آن، نویسنده برای اولین 
بار یک شخصیت نیهیلیست را به دنیای ادبیات روس 
معرفی می کند. این شــخصیت که قهرمان کتاب نیز 
محسوب می شود، یوگینی واسیلیویچ بازارف نام دارد 
که نماینده طبقه خاصی از مردم روس و به خصوص 
جوانان در سال های ۱۸۶۰ اســت. آغاز رمان به این 
شکل است که مردی به نام نیکالی پترویچ گیرسانف، 
منتظر بازگشت پسر عزیزش یعنی آرکادی از دانشگاه 
است. پدر که پسرش را بسیار دوست می دارد، سه زمستان با او در پترزبورگ زندگی کرده بود ولی 
متاسفانه زمستان آخر را نتوانسته بود همراه او باشد. به همین خاطر بسیار دلتنگ اوست و شوق 
دیدارش را دارد. آرکادی نیز پسری مهربان و محجوب است که احترام پدرش را بسیار نگاه می دارد. 

پدرش برای او »یک دنیا ارزش« دارد و دلش نمی خواهد کاری کند که باعث ناراحتی پدر شود.
به هنگام بازگشت آرکادی، او دوست خودش – یوگینی واسیلیویچ بازارف – را نیز به همراه آورده 
است. بازارف به طبابت عالقه نشان می دهد اما فلسفه و مرام فکری او چیز دیگری است. او علوم 
طبیعی را دوســت دارد و هر وقت از هم صحبتی با مردم ســرخورده می شــود به سراغ قورباغه، 
سوسک و دیگر موجودات می رود تا آن ها را مطالعه و بررسی کند. از دید او همه چیز مزخرف است 
و تنها با اصالح جامعه است که می توان دردهای روحی را که به علوم طبیعی ربط ندارد ناپدید کرد.

آرکادی هم آشکارا تحت تاثیر بازارف و اندیشه های او قرار دارد....

مهاتما گاندی
مهانداس کارامچاند گاندی زادهٔ ۲ اکتبر ۱۸۶۹/ ۱۰ مهر 
۱۲۴۸ خورشــیدی – درگذشتهٔ ژانویهٔ ۱۹۴۸/ ۹ بهمن 
۱۳۲۶ خورشیدی( رهبر سیاسی و معنوی هندی ها بود 
که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا 
رهبــری کرد. او در طول زندگی اش اســتفاده از هر نوع 
ترور و خشونت را برای رســیدن به مقاصد رد می کرد. 
فلسفهٔ بی خشونتی گاندی که خود نام »ساتیاگراها« )در 
زبان سانسکریت به معنای تالش و کوشش برای رسیدن 
به حقیقت و تحت اللفظی: محکم گرفتن حقیقت( روی 
بسیاری از جنبش های مقاومت بدون خشونت در سراسر 
جهان و تا امروز تأثیر گذاشته است. »مهاتما گاندی« در 
سال ۱۸۶۹ در یک خانواده هندو در گجرات هند متولد 
گردید. گاندی در آغوش مادری فداکار رشد می کرد و از تأثیرات جائین گجرات، رنگ و شکل می گرفت. 
او از همان سنین کودکی با مرام آسیب نرساندن به موجودات زنده خو گرفت و به گیاهخواری، روزه داری 
برای خودسازی و خالص نمودن خویش و زندگی توأم با گذشت اعضای فِرق و مذاهب مختلف کوشش 
ورزید. خانواده او از طبقه »وایشــا« یا تجار هندی بودند.در ماه مه ۱۸۸۳ درحالی که ۱۳ سال داشت با 
دختری هم سن خود ازدواج کرد؛ والدینش هر دو آن ها را اداره می کردند )همسرش کاستوربا یا کستوربا 
نام داشــت که وی را »با« صدا می زدند(.در آن زمان در لندن پایتخت یک کشور امپریالیستی زندگی 
سختی را می گذراند، چرا که برای مادرش سوگند یاد کرده بود از خوردن گوشت، الکل و القیدی جنسی 
احتراز کند. اگرچه تالش می کرد آداب و سنن »انگلیسی« را بیاموزد ــ و مثاًل به کالس آموزش رقص 
برود ــ ولی هرگز خود را به خوردن گوشت راضی نکرد، اما سیر کردن خود با کلم و گیاهان دیگر هم 

در آن کشور ساده نبود. زن صاحب خانه او را به یک رستوران خام خواری راهنمایی کرد.

سینما

کمپانی والت دیزنی اعالم کرد تاریخ اکران بســیاری 
از فیلم های آینده اســتودیو مارول از جمله »بلید«، 
»چهار شــگفت انگیز« و »انتقام جویان: جنگ های 
پنهان« را به تعویق انداخته است.به گزارش ایسنا به 
نقل از رویترز، پس از خروج »بسام طارق« کارگردان 
»بلید« از پروژه این فیلم سینمایی در ماه سپتامبر به 
دلیل تداخل در برنامه ریزی، استودیو مارول تصمیم 
گرفته اســت تا به طور موقت تولید این فیلم را برای 
جســتجوی کارگردان جدید متوقف کند و حاال قرار 
اســت این فیلم به جای ۳ نوامبر ۲۰۲۳، در تاریخ ۶ 
سپتامبر ۲۰۲۴ به سینما بیاید.همچنین تاریخ اکران 
»ددپول ۳« از ۶ سپتامبر ۲۰۲۴ به ۸ نوامبر ۲۰۲۴، 
»چهار شــگفت انگیز« از ۸ نوامبر ۲۰۲۴ به ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ و »انتقام جویان: جنگ های پنهان« 
به جای ۷ نوامبر ۲۰۲۵ از اول می ۲۰۲۶ تغییر کرده اســت.یک منبع آگاه از برنامه های استودیو 
بــه رویترز گفته که مارول از وقفه تولید فیلم »بلید« برای یافتن جایگزین برای »بســام طارق« 
استفاده می کند و »بو دمیو« همچنان فیلمنامه نویس اصلی فیلم »بلید« خواهد بود و »ماهرشاال 
علی« بازیگر برنده اســکار نیز در این فیلم ایفای نقش خواهد کرد.شخصیت »بلید« )Blade( که 
برای نخستین بار در کتاب مصر »مقبره دراکوال« نوشته »مارو ولفمن« در سال ۱۹۷۳ ظاهر شد، 
در نهایت خط داستانی خاص خود را پیدا کرد و بعدها در سه گانه ای ساخته »وسلی اسنایپس« 
شامل »بلید«، »بلید ۲« و »بلید ترینیتی« مورد اقتباس قرار گرفت.تغییر در تاریخ اکران یک فیلم 
در دنیای ســینمایی مارول، تاریخ نمایش دیگر آثار این اســتودیو متعلق به کمپانی دیزنی را نیز 

تحت تاثیر قرار می دهد. 

تعویق اکران فیلم های مهم »مارول«
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