
همزمان ب�ا افزايش مص�رف برق در كش�ور، 
موض�وع ارز ديجيت�ال دوباره بر س�ر زبان ها 
افتاده اس�ت؛ »برق خورهايي« كه برق ارزان 
مص�رف و ارز ديجيت�ال برداش�ت مي كنند. 
شبكه بيت كوين به عنوان يك ارز رمزنگاري شده، 
شبكه اي از كامپيوترها و دستگاه هايي است كه در 
سراسر دنيا وجود دارد و اصطالحاً به نام ماينر يا 
استخراج كننده شناخته مي شوند و اين ماينرها 
هستند كه شبكه بيت كوين را پايدار نگه داشته 
و دستگاه ه��اي آنها براي كارك��ردن برق زيادي 
مصرف مي كنند. استخراج بيت كوين يك صنعت 
چندميليارد دالري در دنياست و با رش��د قيمت 
بيت كوين در سال هاي اخي��ر، افراد زيادي براي 

استخراج ارز هجوم آورده اند. 
در ايران هم با توجه به قيمت ارزان برق نسبت به 
ساير كشورها، ماينرها به ميان آمده و برق بسياري 
مصرف مي كنند. چن��دي پيش همايون حائري، 
معاون وزير برق و انرژي وزارت نيروي ايران گفته 

بود معدنك��اران بيت كوين در اي��ران از نرخ برق 
يارانه  اي بهره مي برند و حت��ي از مساجد هم كه 
برق را رايگان مي گيرن��د، سوء استفاده مي كنند. 
توليد هر بيت كوين معادل مصرف ساالنه 24خانه 
در تهران برق مصرف مي كن��د يا معادل مصرف 
برق يك خانه در تهران ب��ه مدت 24 سال. يارانه 
هر كيلووات برق 5 ه��زار ريال است، يعني توليد 
يك واحد بيت كوين حدود 350 ميليون ريال با 

يارانه دولتي هزينه مي برد. 
 پاداش در برابر سوت

محمدحس��ن متول��ي زاده، مديرعامل ش��ركت 
توانير با اعالم اينكه »تا ام��روز هزار و 100 مركز 
غيرقانوني توليد ارز ديجيتال در كشور شناسايي و 
تعطيل شده اند«، گفت: به كساني كه در شناسايي 
اين مراكز كمك كنند و گزارشي از وجود مراكز 
غيرقانوني توليد ارز ديجيتال بدهند، 10ميليون 

تومان پاداش داده مي شود. 
وي درخص��وص وضعي��ت توليدكنندگ��ان ارز 

ديجيتال در كشور گفت: كساني كه در چارچوب 
قانون مراجع��ه و درخواس��ت انش��عاب قانوني 
كرده اند، با آنها براس��اس تعرفه هاي مناسبي كه 
وزارت نيرو تعيين كرده و براي چهار ماه از سال 
بيشتر و براي هشت  ماه از سال بسيار كمتر است، 
قراردادهايي منعقد شده و انش��عاب برق به آنها 

واگذار شده است. 
مديرعام��ل تواني��ر، در بي��ان نحوه برخ��ورد با 
قانون گريزان ح��وزه ارز ديجيت��ال ادامه داد: در 
حال حاضر به اندازه 400مگاوات قرارداد قانوني 
با توليدكنندگان ارز ديجيتال داريم، اما براي آن 
دسته از فعاالن اين صنعت كه قانون گريز هستند 
و نمي خواهند با انشعاب قانوني اقدام به توليد ارز 
ديجيتال كنند، با استف��اده از اختيارات قانوني، 
اقدام به شناسايي و تعطيلي اين مراكز مي كنيم. 

 آمارهايي درباره ارز ديجيتال
مصطفي رجبي مش��هدي، سخنگ��وي صنعت 
برق هم در گفت وگو با مهر درباره نحوه مديريت 

مصرف برق واحدهاي توليدكننده ارز رمز گفت: 
در كل كشور معادل 400 مگاوات برق، انشعاب به 

واحدهاي مجاز استخراج رمزارز فروختيم. 
وي با بيان اينكه دستگاه هاي ماينر 3 تا 4 درصد 
برق توليدي در دنيا را مصرف مي كنند، افزود: اين 
مصرف 3تا 4 درصد در دنيا معادل حدود ۷ تا ۸ 

هزار مگاوات است. 
به گفته اين مقام مسئول بررسي ها نشان مي دهد 
مصرف ب��رق واحدهاي توليدكنن��ده ارز رمز در 
ايران حدود 250 تا 300 مگاوات است؛ بنابراين 
اين واحده��اي نمي توانند تأثير چش��مگيري بر 

افزايش مصرف برق كشور داشته باشند. 
رجبي مشهدي با اشاره به اينكه مراكز غيرمجاز 
استخراج رمزارزها به طور غيرقانوني از تعرفه برق 
كش��اورزي يا صنعتي براي مصرف خود استفاده 
مي كنند، اظهار داش��ت: با هدف پيش��گيري و 
كاهش فعاليت چني��ن واحدهاي��ي در راستاي 
احياي حق عمومي، 10 ميلي��ون تومان پاداش 
براي حق الكشف در نظر گرفتيم و با آنها برخورد 

قانوني مي كنيم. 
وي با اعالم اينكه يك ه��زار واحد غيرمجاز توليد 
رمزارز در كشور ش��ناسايي و توقيف شده است، 
ادامه داد: خسارات ناش��ي از فعاليت اين واحدها 
ارزيابي ش��ده و مطابق قان��ون از آنه��ا دريافت 
مي ش��ود.  سخنگ��وي صنعت ب��رق در پاسخ به 
اينكه فعاالن ح��وره استخ��راج رمزارزها درباره 
مجوز خريد ب��رق از بورس براي اي��ن واحدها از 
محل اجراي طرح هاي صرفه جويي در كش��ور، 
معتقدند تناسبي بين هزينه و رقم برق خريداري 
شده وجود ندارد، توضيح داد: تا وقتي كه اين طرح 
اجرايي نشود نمي توان درباره آن اظهارنظر قطعي 
كرد، اما براساس مطالعه و بررسي كه داش��ته ايم 

اين كار توجيه اقتصادي دارد. 
اين مقام مسئ��ول گفت: مدت زمان بازگش��ت 
سرمايه واحدهاي توليدكننده رم��زارز دو سال 
است كه مدت مناسبي به نظر مي رسد. در همين 
راستا مجوز ش��وراي اقتصاد را براي اجراي طرح 
تعويض كولرهاي گازي غيراستاندارد به ويژه در 
بخش جنوبي كشور دريافت كرديم كه جزئيات 
آن به زودي اعالم مي شود و واحدهاي توليدكننده 
رمزارز مي توانند در اين طرح مشاركت كنند. به 
اين ترتيب هم اجراي اين طرح سرعت بيشتري 
مي يابد و هم اين واحدها مي توانند برق مورد نياز 

خود را خريداري كنند. 
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سوت بزنيد، 10ميليون پاداش بگيريد
مديرعامل توانير: تاكنون 1100 مركز غيرقانوني توليد ارز ديجيتال تعطيل شده اند

وزارت نيرو به هركسي كه در شناسايي اين مراكز كمک كند، 10ميليون تومان پاداش مي دهد

افزايش قيمت امالک
بانک ها را از فروش اموال منصرف کرد 

واگذاري ام�وال و امالك بانک ها ط�ي ماه هاي 
از س�رعت مناس�بي برخ�وردار  گذش�ته 
نب�ود و اكن�ون برخ�ي بررس�ي هاي ميدان�ي 
نش�ان مي ده�د پارچه نوش�ته هاي ف�روش 
امالك از جلوي ش�عب برداش�ته ش�ده است. 
به گزارش مهر، پرونده واگذاري اموال و به خصوص 
امالك مازاد بانك ها سابقه اي چندين و چند ساله 
دارد. رؤساي كل بانك مركزي هر يك كه بر مسند 
كار آمده اند، يكي از راهكارهاي كاهش قيمت تمام 
ش��ده پول در كش��ور به خصوص در نظام بانكي را 
فروش و واگذاري اموال و دارايي هاي مازاد بانك ها 

دانسته و تا حدودي هم آن را پيگيري كرده اند. 
آنگونه كه آمار منتشرش��ده از سوي بانك مركزي 
حكايت دارد، تا فصل زمستان سال گذشته 23هزار 
و 111 شعبه بانكي در كشور مشغول فعاليت بوده اند 
كه با توجه به جمعيت ۸3ميليون نفري ايران، تقريباً 
به ازاي هر 3 هزار و 600 ايراني يك شعبه بانكي در 
كشور فعال است؛ اين در حالي است كه تعداد شعب 
بانكي در پايان سال ۹۷ چيزي ح��دود 23 هزار و 
54۹ شعبه بوده است.  اين آمار حكايت از كم شدن 
43۸ شعبه بانكي تا زمستان سال ۹۸ دارد، اما نكته 
حائز اهميت آن است كه بسياري از بانك ها، علت 
پيشرفت كند فرآيند كاهش شعب بانكي را حاكم 
بودن رك��ود بر بازار امالك و ج��ذاب نبودن خريد 

ش��عب بانكي براي برخي از كسب و كارها عنوان 
مي كردند و بر اين باور بودند كه اگر شعب بانكي را با 
نرخ هاي نازل تري به فروش برسانند تا فقط بارشان 
سبك ش��ود، حتماً بعدها از س��وي برخي مراجع 
نظارتي م��ورد بازخواست ق��رار مي گيرند كه چرا 
ملك را به قيمت نفروخته اند.  تمام اينها در شرايطي 
است كه شوراي پول و اعتبار در هفته هاي گذشته، 

دستورالعمل نحوه واگذاري ام��وال و امالك مازاد 
بانك ها را به تصويب رسان��د و دور جديدي از اين 
واگذاري ها بايد مطابق با روال قانوني شكل گيرد. در 
مصوبه شوراي پول و اعتبار كه 2۷خرداد ۹۹ صادر 
شده، ش��رايط و احكام نحوه واگذاري دارايي هاي 
ثابت مازاد شبكه بانكي از جمله رعايت روش مزايده، 
قيمت گذاري توسط كارش��ناسان رسمي، رعايت 

نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در فروش هاي 
اقساطي اموال و فروش ام��وال تمليكي با اولويت 
واگذاري به مالك قبلي )واحد توليدي( مورد تأكيد 
قرار گرفته است، اما نكته حائز اهميتي كه اين روزها 
در سطح شهرها ديده مي شود، برداشته شدن پارچه 
نوش��ته  فروش، از سردر آن دسته از شعب بانكي 
است كه ماه هاست به منظور فروش تخليه شده اند. 
در سر در اين شعب ماه ها بود كه پارچه نوشته  اي 
مبني بر فروش از طريق مزاي��ده و معرفي سايت 
مورد نظر براي مراجعه عالقه مندان به خريد ملك 
نصب ش��ده بود كه به تازگي اين پارچه نوشته ها 

برداشته شده اند. 
در همين ارتباط برخي كارمندان شعب بانكي در 
گفت وگو با خبرنگار مهر خبر مي دهند با افزايش نرخ 
ملك و امالك و جذاب شدن بازار مسكن، مجدد اين 
دارايي براي مديران بانكي جذاب شده و ممكن است 
از فروش آن منصرف شده باشند. در واقع، بانك ها 
هنوز هم عالقه مند به بنگاه داري هستند و به نظر 
مي رسد حال بازار ملك جذاب شده باز هم سوداي 
نگاه داشتن ساختمان ش��عب براي فروش در يك 
موقعيت بهتر دارند. حال بايد منتظر آمارهاي جديد 
بانك مركزي بود كه اعالم كن��د از آبان ۹۸ تا پايان 
خرداد ۹۹ چه ميزان از ام��وال مازاد بانك  ها واگذار 

شده و تعداد شعب به چه عددي رسيده است. 

   گزارش 2

   جهان نما

افزايش 200هزارتوماني 
حق مسكن كارگران ، منتظر تصويب دولت

مع�اون رواب�ط كار وزي�ر تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي ب�ا 
بي�ان اينك�ه مصوب�ه ش�وراي عال�ي كار ب�راي افزاي�ش ح�ق 
مس�كن كارگران ب�ه تصوي�ب دول�ت نرس�يده، گف�ت: مصوبه 
ش�وراي عال�ي كار در واق�ع ارائ�ه پيش�نهاد ب�ه دول�ت اس�ت. 
حاتم شاكرمي در گفت وگو با فارس، در مورد مصوبه شوراي عالي كار براي 
افزايش حق مسكن كارگران گفت: گرچه در شوراي عالي كار تصويب شد 
كه حق مسكن كارگران از يكصد هزار تومان به 300 هزار تومان افزايش 
يابد، اما اين مصوبه هنوز براي اجرا در دولت تصويب نشده است.  وي افزود: 
مصوبه افزايش حق مسكن كارگران گرچه در كميسيون اقتصادي دولت 
هم تصويب شده و يك جلسه براي آن گذاشته اند، اما مصوبه شوراي عالي 
كار و مصوبه كميسيون اقتصادي دولت به منزله پيشنهاد تلقي مي شود 
و در صورتي كه در هيئت دولت تصويب شود، اجرا خواهد شد.  شاكرمي 
همچنين در مورد اينكه چه زماني مصوبه افزايش حق مسكن كارگران 
در دستوركار دولت قرار مي گيرد، گفت: اطالعي ندارم و خود هيئت دولت 
اعالم مي كند.  معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين 
در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به گذشت چهارماه از سال آيا مصوبه 
افزايش حق مسكن كارگران به ماه هاي قبل هم تسري پيدا مي كند يا نه 
گفت: همه اينها بستگي به مصوبه هيئت دولت دارد كه هنوز اين مسئله 
تصويب نشده است.  در 2۹2امين جلسه شوراي عالي كار در 1۸ خرداد 
۹۹، براي حق مسكن كارگران و ترميم حقوق كارگران مصوب شد، حق 

مسكن كارگران از يكصد هزار تومان به 300 هزار تومان افزايش يابد. 
---------------------------------------------------

 نوبرانه ها در سراشيبي
اي�ن روزه�ا ب�ازار مي�وه و صيف�ي نس�بت ب�ه ماه ه�اي 
گذش�ته ق�دري آرام گرفت�ه و ب�ا ورود انب�وه ميوه ه�اي 
نوبران�ه ب�ه ب�ازار، قيم�ت اي�ن اق�الم رو ب�ه كاه�ش اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بر اساس مشاهدات ميداني قيمت هركيلو سيب زميني 
4 هزار و 500 تومان، هر كيلو پياز 4 ه��زار و 200 تومان، خيارمجلسي 
6 هزار و ۸00 تومان، گوجه فرنگي 4 ه��زار و ۹00 تومان، موز 12هزار 
و۹00تومان، پرتقال 1۸هزار و500تومان، هل��و 15هزار و500 تومان، 
شليل شبرنگ 14هزار و500تومان، آلو قطره طال 14هزار و۹00تومان، 
طالبي 5 هزار و ۹00 تومان، خربزه 6 هزار و ۹00 تومان، هندوانه 3 هزار 
و 200 تومان، آلبال��و 15 هزارو۹00تومان، گي��الس 2۸هزارتومان در 
خرده فروشي ها به فروش مي رسد.  براساس كشف قيمت ميدان ميوه و 
تره بار مركزي تا 23تيرماه قيمت ليموترش ريز ۷ هزار تا 15هزارتومان، 
گوجه فرنگي بوته رس هزار و 500 تا 3 ه��زار و 500 تومان، فلفل دلمه 
سبز 5 هزار تا 10 هزارتومان، سيرخش��ك 15 ت��ا 25هزارتومان، سيب 
زميني2هزار تا 4 هزار تومان، پياز زرد هزار تا 2 هزار و 600 تومان، پياز 
شيري هزار و 500 تا 3 هزار و 500 تومان، هندوانه هزار و 500 تا 3هزار و 
500 تومان، هلو هسته جدا۷ هزار تا 12هزارتومان، هلو پيش رس4هزارتا 
۷هزار تومان، گيالس تكدانه 15تا 25 هزارتومان، گيالس صورتي 5هزار 
تا 12 هزارتومان، گيالس مشكي ۷ هزار تا 12هزارتومان، طالبي 2هزارتا 
5 هزار تومان، شليل شبرنگ 5 هزار تا 13هزار تومان، سيب گالب ۷ هزار 
تا 16هزارتومان، زردآلو بادامي5 هزار ت��ا 12هزارتومان، زردآلو قيصي 
4هزار تا ۸ هزار تومان، زردآلو شيراز 15تا 2۸هزارتومان، زردآلو كاشان 
4هزارتا۸00 تومان، خيار رسمي 3 هزار تا 5 هزار و 500 تومان، خربزه 
2هزارو500 تا 5 هزار تومان، آلو قطره طال 6هزار تا 12هزارتومان، آلبالو 
۷هزار ت��ا 11 هزارتومان، انگور ياقوتي 10 ت��ا 1۸هزارتومان است كه با 

اعمال سود 35درصدي در خرده فروشي ها به فروش مي رسد. 
---------------------------------------------------

 دزدي بنزين در روز روشن!
مشاور عالي انجمن مالكان جايگاه ها و مجتمع هاي خدماتي، رفاهي 
و بين راهي گفت: با افزايش قيمت بنزين، شاهديم كه روزانه تعدادي 
از متقاضيان س�وخت بدون پرداخت از جايگاه خارج مي شوند كه 
اين موضوع مشكالتي را براي جايگاهداران به وجود آورده است.  
محمد عطاپور در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به افزايش بنزين دزدي در 
جايگاه هاي سوخت اظهار كرد: روزانه حداقل 200 تا 300 هزار تومان 
از هر جايگاه به ويژه جايگاه هاي بين شهري سرقت صورت مي گيرد كه 

شكايت و پيگيري اين مسئله روند طوالني دارد. 
وي با اشاره به راه حل مقابله با اين مسئله گفت: اگر فرآيند سوخت گيري 
به وسيله يك كارت صورت بگيرد، ابتدا فرد بايد مبلغ را پرداخت و سپس 
اقدام به سوخت گيري كند كه در اين شرايط سرقت بنزين نيز كاهش 
مي يابد.  مشاور عالي انجمن مالكان جايگاه ها و مجتمع هاي خدماتي، 
رفاهي و بين راهي با بيان اينكه بنزين دو نرخي مش��كالتي را به همراه 
دارد كه قبل از اجرايي ش��دن اين تصميم نيز بارها اعالم كرده بوديم، 
تأكيد كرد: در حال حاضر ميزان نپرداختن هزينه بنزين در جايگاه ها، 
افزايش يافته است و زماني كه اي��ن مسئله را گزارش مي دهيم، نيروي 
انتظامي اين موضوع را به دادگاه واگذار مي كند كه پروسه آن نيز دو تا سه 
سال زمان مي برد.  عطاپور با بيان اينكه در جايگاه ها دوربين نصب شده 
و پالك فرد نيز تحويل نيروي انتظامي مي شود، اما پيگيري آن زمان بر 
است، گفت: شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي مي تواند با استفاده از 
سيستم هوشمند اين مسئله را ساماندهي كند، بدين گونه كه فرد با در 
اختيار داش��تن يك كارت فرآيند سوخت گيري را انجام دهد.  به گفته 
وي، يك مسئله ديگر اين است كه به دليل ش��يوع ويروس كرونا اغلب 
افراد فرآيند سوخت گيري را به اپراتورها واگذار مي كنند، همين مسئله 
نيز موجب شده تا ميزان عدم پرداخت هزينه بنزين افزايش يابد چراكه 
فرد پس از دريافت سوخت آن هم با كارت جايگاه دار منتظر نمي ماند و 

بدون پرداخت هزينه اقدام به خروج از جايگاه مي كند. 
مشاور عالي انجمن مالكان جايگاه ها و مجتمع هاي خدماتي، رفاهي و 
بين راهي با اشاره به لزوم ساماندهي اين مسئله گفت: اپراتورها معموالً 
به اين مسئله توجه دارند و براي مقابله ب��ا آن تالش مي كنند، اما الزم 
است كه اقدام جدي براي حل اين موضوع به وجود آيد تا در اين شرايط 

جايگاهداران متحمل هزينه هاي اضافي نشوند. 
---------------------------------------------------
كاهش 32درصدي فروش ارز در سامانه نيما

بررس�ي عملك�رد س�امانه نيم�ا نش�ان مي ده�د ك�ه از ابتداي 
1۵ تيرم�اه رقم�ي مع�ادل  فروردي�ن امس�ال ت�ا پاي�ان 
3/۵ ميلي�ارد ي�ورو در اي�ن س�امانه ب�ه ف�روش رفت�ه اس�ت.  
به گزارش تسنيم، معاونت بررسي هاي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي 
به عملكرد سامانه نيما از ابتداي فروردي��ن 13۹۹ تا پايان 15 تيرماه 
پرداخته و نوش��ته است: از اول فروردين ماه تا پايان 15 تيرماه رقمي 
معادل 3 ميليارد و 5۹1 ميليون يورو در سامانه نيما به فروش رفته كه 

نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 32/1 درصد كمتر است. 
اين رقم در مدت زمان مش��ابه سال گذش��ته برابر با 5ميليارد و 2۸۸ 
ميليون يورو بود. همچني��ن در مدت زمان م��ورد بررسي، 2ميليارد و 
2۷۸ ميليون يورو ارز براي واردات از طريق سامانه نيما به فروش رفته 
است. اين رقم نيز نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۹۸ معادل 52/3 
درصد كاهش يافته است.  سال گذشته و از اول فروردين تا 15 تيرماه 
4ميليارد و ۷۷4 ميليون يورو ارز ب��راي واردات از طريق سامانه نيما به 
فروش رفته بود. اين در حالي است كه از كل رقم ارز بازگشتي طي اين 
مدت، يك ميليارد و ۸2۸ ميليون يورو تنها از ابتداي خردادماه و در مدت 
45 روز در اين سامانه عرضه شده است.  صادركنندگان سال ۹۸ تا روز 
31 تيرماه فرصت دارند تا ارز حاصل از صادرات خود را براي بهره مندي 
از معافيت هاي مالياتي و استرداد ماليات بر ارزش افزوده به چهار روش 

اعالمي بانك مركزي به كشور بازگردانند.  

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
591804710البراتوارداروسازيدكترعبيدي
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810703610بورسكااليايران
870603870آلومراد
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302901200سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
9660380قطعاتاتومبيلايران

768502960كشتوصنعتچينچين
1091304090شيرپاستوريزهپگاهخراسان

13080490سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
15970590تامينسرمايهاميد

18610680بيمهالبرز
1849806750قنداصفهان

384501390كارخانجاتقندقزوين
20270730سرمايهگذاريسپه

350101250مبينانرژيخليجفارس
3410120بانكتجارت
14250500مهركامپارس

757002620فراوردههاينسوزايران
10700370گلوكوزان

321801110توريستيورفاهيآبادگرانايران
19030600توسعهمعادنوفلزات

2392306820سايراشخاصبورسانرژي
394601090البرزدارو

1300803500سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
14110360پارسخودرو

461901120گروهمديريتسرمايهگذارياميد
1083702550لنتترمزايران

16000370موتورسازانتراكتورسازيايران
26130600داروسازيامين

469001070معادنبافق
39820880فوالدخوزستان

31490690سرمايهگذاريشاهد
6890140بانكاقتصادنوين

29770580شهد
50940940شركتارتباطاتسيارايران
22300410سرمايهگذاريصدرتامين
568001030توليديفوالدسپيدفرابكوير

21450370گروهبهمن
16260250سرمايهگذاريپرديس

34350510بينالملليمحصوالتپارس
17120250بانكخاورميانه
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1244501630خوراكدامپارس
45450590سيمانخزر
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  گزارش  یک

جديدترين آمارها نشان مي دهد ذخاير ارزي 
چين از 3/11 تريليون دالر گذش�ته اس�ت. 
به گ��زارش بلومبرگ، پ��س از مدت ها تعطيلي، 
مجدداً فعاليت هاي تجاري و بازرگاني چين آغاز 
و همين مسئله باعث ش��ده است تا ميزان ذخاير 
ارزي اين كش��ور در ماه ژوئن ب��راي دومين ماه 
متوالي رون��د صعودي به خود بگي��رد.  آنطور كه 
دفتر مديريت ذخاير ارزي چين اعالم كرده، ميزان 
ذخاير ارزي اين كشور با 10 ميليارد دالر افزايش 
نسبت به ماه مي  به 3/112 تريليون دالر رسيده 
است.  چين بزرگ ترين دارنده ذخاير ارزي جهان 
است و به نظر مي رسد با توجه به بازگشايي بخش 
بزرگي از اقتصاد اين كشور، روند صعودي ميزان 
ذخاير ارزي ادامه پيدا كند. طي ماه هاي اخير چين 
به لطف اجراي سياست ه��اي سخت گيرانه روي 
سرمايه، از خروج منابع ارزي به خارج از اين كشور 

تا حد زيادي جلوگيري كرده بود. 
تا پايان ژوئن چين داراي 110/۷6 ميليارد دالر 
ذخاير طال نيز بود كه در مقايسه با ماه قبل 2/45 

ميليارد دالر افزايش پيدا كرده است. 
در طول هفته هاي اخير با كاهش شدت شيوع 
كرون��ا و از سرگي��ري فعاليت ه��اي تج��اري، 
سرمايه گذاران خارجي مجدداً در حال بازگشت 
به بازارهاي مالي اين كشور هستند. ورود جريان 
تازه سرماي��ه اي مي تواند تا حد زيادي از فش��ار 
روي منابع ارزي بانك مركزي كه از زمان شروع 
بحران كرونا مجبور به تزريق ده ها ميليارد دالر از 
ذخاير ارزي شده است، بكاهد.  سخنگوي دفتر 
مديريت ذخاير ارزي چين با اشاره به حفظ ثبات 
در محيط كالن اقتصادي چين با وجود افزايش 
نااطميناني ها گفته است كه دولت از طريق بهبود 
ساختارهاي اقتصادي و تعادل بخشي به ميزان 
عرضه و تقاضا در بازار ارز، به دنبال تداوم رش��د 

نيرومند ذخاير ارزي خود در آينده است. 
كميسيون توسعه و اصالح ملي چين پيش بيني 
كرده اس��ت در س��ه ماه��ه دوم س��ال جاري، 
فعاليت ه��اي اقتصادي در اين كش��ور به سطح 

پيش از همه گيري كرونا بازگردد. 

چن�د هفت�ه پ�س از اينك�ه ش�ركت هاي 
بريتيش پتروليوم و شل دورنماي بلندمدت 
قيمت نف�ت را پايي�ن آوردند، ش�ركت اني 
ه�م پي�ش بين�ي خ�ود از قيمت نف�ت بين 
س�ال هاي 2020 ت�ا 202۴ را كاه�ش داد. 
 به گزارش اويل پرايس، شركت نفت اني ايتاليا 
پيش بيني بلندمدت خود را ب��راي قيمت نفت 
پايين آورد و اع��الم كرد، همه گي��ري ويروس 
كرونا تأثير ماندگاري بر اقتصاد جهان و صنعت 
انرژي خواهد داش��ت.   چند هفته پس از اينكه 
ش��ركت هاي بريتيش پتروليوم و شل دورنماي 
بلندمدت قيمت نفت را پايين آوردند، شركت اني 
هم پيش بيني خود از قيمت نفت بين سال هاي 

2020 تا 2024 را كاهش داد. 
 شركت اني پيش بيني مي كند قيمت نفت خام 
برنت در 2023 حدود 60دالر در هر بشكه باشد 
در حالي كه قباًل اين رقم را ۷0دالر در هر بشكه 
اعالم كرد. انتظار مي رود قيمت نفت خام برنت 
بين سال هاي 2020 تا 2022 به ترتيب برابر با 

40، 4۸ و 55 دالر در هر بشكه باشد. اين شركت 
قباًل قيم��ت 45، 55 و ۷0 دالر در هر بش��كه را 

پيش بيني كرده بود. 
 اين ش��ركت ايتاليايي عالوه ب��ر پايين آوردن 
دورنماي قيمت نفت، اعالم كرد همچنان به قول 
خود براي كاهش مصرف كرب��ن پايبند است و 
تالش خود را براي انتقال انرژي تسريع مي كند. 
كالديو دسكالزي، مديرعامل شركت اني گفت: 
»ما به رغم تأثيرات ماندگار همه گيري ويروس 
كرونا ب��ر اقتصاد جه��ان وش��رايط اقتصادي 
شركت، بر استراتژي خود جهت پيشگام بودن 
در روند كربن زدايي تأكيد مي كنيم و در حال 
بررسي نحوه سرعت بخشيدن به طرح هايمان 
هستيم.« وي اشاره كرد: »اين تغيير به شركت 
ما اجازه مي دهد يك برنامه متعادل تر داش��ته 
باشد و آسيب پذيري ما را در برابر بي ثباتي هاي 
قيم��ت هيدروكربن پايين م��ي آورد. هدف ما 
رسيدن به ثب��ات و سوددهي اس��ت و در اين 

جهت پيش مي رويم.«

پيش بيني نفت ۴۸ دالري در سال 2021ذخاير ارزي چين از 3 تريليون دالر گذشت


