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مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنی،

تا زمانی که متوقف نشـــــوي.

کنفوسیوس
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وزیر خزانه داري ایاالت متحده اعالم کرد که 

مذاکرا�ت امیدوارکنند ها�ي را با هند درباره اعمال 

سقف قیمت براي نفت روسیه به منظور محدود 

کردن درآمدهاي مسکو و پایین آوردن قیمت جهانی 

نفت خام، برگزار کرده است.

رویترز روز دوشنبه در گزارشی اعالم کرد که 

ایاالت متحده مذاکرا�ت امیدوارکنند ها�ي را با هند 

درباره اعمال سقف قیمت براي نفت روسیه به 

منظور محدود کردن درآمدهاي مسکو و پایین 

آوردن قیمت جهانی نفت خام، برگزار کرده است.

جانت یلن، وزیر خزانه داري ایاالت متحده، که در 

حال حاضر در سفر منطق هاي خود به آسیا به سر می 

برد، به این خبرگزاري گفت که نسبت به اقدام 

پیشنهادي به طور کلی احساس مثبتی دارد.

رویترز به نقل از یلن گفت: ما خواهیم دید که 

سرانجام این (مذاکرات) چه خواهد بود. مکالماتی 

که من داشت هام به طور کلی دلگرم کننده بوده 

است.

به گفته یک مقام ارشد وزارت خزانه داري آمریکا، 

هند هیچ قولی در مورد سقف قیمت نفت به ایاالت 

متحده نداده است، ا�ما نقد خصمان هاي نسبت به این 

ایده ابراز نکرده اس�ت.

ایاالت متحده در تالش است تا هند و چین را 

متقاعد کند که به کارتل خریداران نفت بپیوندند 

که محدودیت قیمتی براي نفت روسیه تعیین می 

کند.

کارشناسان تردید دارند که این کشورها با پیوستن 

به این کارتل موافقت کنند، چرا که هر دو در حال 

حاضر نفت خام روسیه را با تخفیف هاي بسیار زیاد 

خریداري و ذخیره می کنند.

یلن در مصاحبه قبلی با وال استریت ژورنال، گفت 

که سقف پیشنهادي براي نفت روسیه همچنان 

قیمت را به اندازه کافی سودآور م یکند تا این 

کشور به تولید ادامه دهد.

بر اساس این گزارش ، افزایش قیمت جهانی انرژي 

به روسیه کمک کرده تا صادرات کمتر ناشی از 

محدودی تهاي جهانی بر سوخ تهاي فسیلی این 

کشور را جبران کند.

طبق گزارش آژانس بی نالمللی انرژي، درآمد نفتی 

روسیه در ماه مه به حدود 20 میلیارد دالر افزایش 

یافت. ایاالت متحده و متحدانش می خواهند درآمد 

مسکو را محدود کنند تا آن را مجبور کنند عملیات 

نظامی خود را در اوکراین متوقف کند.

منبع: خبرگزاري تسنیم

تالش آمریکا براي پیوستن هند به 

کارتل نفتی علیه روسیه
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ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد حوزه یورو طی 

ما ههاي اخیر به دنبال افزایش نرخ بهره با 

رشد هزینه بده یهاي دولتی روبرو شده 

است. کل بده یهاي دولتی ایتالیا به 2.5 هزار 

میلیارد (تریلیون) یورو م یرسد. رقمی که طی 

ما ههاي اخیر همزمان با افزایش هزین ه 

بده یهاي دولتی نگران یهایی را بابت بحران 

مالی در ایتالیا و تاثیر آن بر حوزه یورو پدید 

آورد. 

بده یهاي دولتی ایتالیا به قدري باال است که 

در عمل امکان اجراي طرح نجات مالی و 

جلوگیري از ورشکستگی دولتی را در صورت 

بروز بحران مالی از بانک مرکزي اروپا م یگیرد.

ایتالیا برخالف دیگر کشورهایی که پس از 

بحران اقتصادي سال 2008 با بحران بدهی 

دولتی روبرو بودند برنامه اصالحات ساختاري 

انجام نداده است. این در حالی است که 

پرتغال با اصالح بودجه، اسپانیا و ایرلند با 

اصالح بخش بانکی و یونان با اصالح نظام 

بازنشستگی و قانون کار موقعیت اقتصادي 

خود را بهبود بخشیدند. 

یکی از مهمترین دستاوردهاي ماریو دراگی 

مذاکره با کمیسیون اتحادیه اروپا براي 

دریافت 200 میلیارد یورو کمک بین سا لهاي 

2021 تا 2026 در چهارچوب بسته کمک مالی 

بود. اتحادیه اروپا تاکنون نزدیک به 46 

میلیارد یورو از این کم کها را به ایتالیا 

پرداخت کرده است اما این کم کها از ابتدا 

مشروط به انجام اصالحات داخلی بود. 

ماریو دراگی توانست طرح اصالح نظام قضایی 

ایتالیا را که یکی از ناکارآمدترین نظا مهاي 

قضایی در اروپا محسوب م یشد به اجرا 

بگذارد. با این حال همچنان بسیاري از 

اصالحات ساختاري در پیچ و خم دنیاي سیاست 

ایتالیا معطل مانده است.

ایتالیا: هـــراس از 

بحران مالی ناشـی از 

بدهـ یهاي دولتـی
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شرکت خودروهاي برقی تسال اعالم کرد که «ایالن 

ماسک» 75 درصد از دارایی بیت کوین خود را 

فروخته است.

بر اساس آخرین گزارش درآمد شرکت 

خودروسازي تسال، «ایالن ماسک» مالک این 

شرکت حدود سه چهارم بیت کوین هاي خود را 

نقد کرده است و 936 میلیون دالر را به ترازنامه 

خود اضافه نمود

.

این شرکت در گزارش مالی خود فاش کرد: در 

پایان سه ماهه دوم، تقریباً 75 درصد از 

خریدهاي بیت کوین خود را به ارز فیات تبدیل 

کرده است.

ایالن ماسک، مدیرعامل این شرکت در روز 

چهارشنبه در جریان تماسی که با سرمایه گذاران 

تسال داشت، تاکید کرد که این فروش نباید به 

عنوان حکمی در مورد بیت کوین تلقی شود. او 

توضیح داد که این حرکت براي افزایش نقدینگی 

به دلیل هراس از وضعیت نامشخص قرنطین ه هاي 

کووید در چین ضروري بود.

طبق گزارشات قبلی، تسال در سه ماهه اول سال 

2021 در مجموع 1.5 میلیارد دالر در بیت کوین 

 سرمایه گذاري کرد و طبق گفته شرکت تحلیلی

دومین دارنده ارز دیجیتال در دنیاي شرکت ها 

شد. این شرکت حتی اعالم کرد که بیت کوین را 

به عنوان پرداخت براي خودروهاي خود می پذیرد، 

اما ماسک دو ماه بعد به طور ناگهانی تصمیم خود 

را تغییر داد و دلیل آن را نگرانی هاي زیست 

محیطی عنوان کرد.

ماسک به سرمای هگذاران اطمینان داد: ما هیچ یک 

از دو جکوی نهاي خود را نفروخت هایم.

وي اضافه کرد که علیرغم اینکه تسال حدود 106 

میلیون دالر ضرر کرده اما همچنان آماده افزایش 

دارای یهاي ارزهاي دیجیتال خود در آینده است.

ارزش بیت کوین به حدود 23000 دالر سقوط 

کرده است اما پس از توضیحات ماسک تا حدودي 

ترمیم شد. تصمیمات و اظهارات این میلیاردر در 

موارد متعددي در گذشته بر ارزش بیت کوین، 

دوج کوین و سایر ارزهاي دیجیتال تأثیر گذاشته 

بود. 

برخی از سرمایه گذاران کریپتو او را به دستکاري 

بازار ارزهاي دیجیتال با پیام هایش در توییتر 

متهم کردند.

ایالن ماسـک بیت کوین 

هایش را فروخت ولـی 

دوج کـوین هایش را نه!
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رئیس جمهور رومانی در پیامی به مناسبت «روز 

هوانوردي» از نوین سازي نیروي هوایی این کشور 

با خرید شماري جنگنده نسل چهارم «اف-16» و 

جنگنده نسل پنجم «اف-35» خبر داد.

رئیس جمهور رومانی در پیامی به مناسبت «روز 

هوانوردي» از نوین سازي نیروي هوایی این کشور 

با خرید شماري جنگنده نسل چهارم «اف-16» و 

جنگنده نسل پنجم «اف-35» خبر داد.

به گزارش وبگاه «آگر پرس» «کالوس لوهانیس» 

رئیس جمهور رومانی در پیام تبریکی به مناسبت 

روز هوانوردي از تداوم نوین سازي نیروي هوایی 

این کشور با خرید د هها جنگنده نسل چهار و پنج 

خبر داد.

رئیس جمهور رومانی در این باره اظهار داشت، 

برنام ههایی براي افزایش کارایی در عملیا تهاي 

نظامی در حال انجام است و نوسازي نیروي هوایی 

با دستیابی به شمار بیشتري جنگنده اف-16 و 

سپس کسب جنگنده نسل پنجم اف-35 ادامه 

م ییابد که قابلیت عملیات هوایی رومانی را 

افزایش م یدهد.

یوهانیس خطاب به نیروهاي نیروي هوایی رومانی 

به ویژه خلبانان این کشور گفت: «شما حریم 

هوایی رومانی را ایم نتر و به امنیت مرزهاي 

هوایی رومانی، اتحادیه اروپا و ناتو کمک م یکنید. 

از شما م یخواهم که به طور مستمر آماده باشید و 

همان فداکاري را در تمام ماموریت ها نشان 

دهید.»

وزیر دفاع رومانی چندي قبل نیز از پارلمان این 

کشور خواست تا به خرید 32 هواپیماي دست 

دوم اف-16 از نروژ به مبلغ تقریبی 500 میلیون 

دالر چراغ سبز نشان دهد. رومانی قصد دارد تا 

سال 2026 حدود 11 میلیارد دالر براي تقویت 

توان دفاعی خود هزینه کند.

این در حالی است که آمریکا مد تهاست با بهانه 

مقابله با روسیه و کمک به ناتو به رومانی،کشور 

واقع در شرق اروپا کمک نظامی م یکند.

نیروي هوایی آمریکا چندي قبل در بحبوحه 

درگیري روسیه و اوکراین، بمب افکن راهبردي 

خود را بر فراز حریم هوایی رومانی به پرواز 

درآورد. ارتش آمریکا سپس اعالم کرد که 

جنگند ههاي اف-16 خود را با هدف تقویت امنیت 

منطق هاي در بحبوحه تن شهاي روسیه با اوکراین، 

از آلمان به رومانی منتقل م یکند.

این جنگند هها که تعداد آنها مشخص نشد، وارد 

پایگاه هوایی رومانی در فاصله 100 کیلومتري 

دریاي سیاه شدند.

خـرید ج تهاي اف-16 و 

اف-35 آمریکایی توسـط 

نیـروي هوایـی رومانـی
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به دنبال حمله هوایی ترکیه به شمال عراق، بغداد 

عراق  به شوراي امنیت سازمان ملل شکایت کرد.

از ترکیه به دلیل بمباران استان دهوك، به 

شوراي امنیت سازمان ملل شکایت کرد.

خبرگزاري دولتی عراق «واع» گزارش داد که 

عراق امروز چهارشنبه از آنکارا به شوراي امنیت 

سازمان ملل شکایت کرده است.

گروه اطالع رسانی عراق در بیانی هاي اعالم کرد که 

در رأس ساعت 13:50 به وقت محلی امروز 20 

ژوئیه، روستاي برخ در ناحیه درکار از توابع 

شهرستان زاخو در استان دهوك کردستان عراق 

در آماج حمالت توپخان هاي شدید قرار گرفت که به 

کشته شدن هشت شهروند و زخمی شدن 23 

شهروند دیگر که همه آنها از گردشگران بودند، 

انجامید.

گروه اطالع رسانی امنیتی عراق تاکید کرد که 

فرمانده کل نیروهاي مسلح دستور تحقیقات فوري 

درخصوص این رخداد و اعزام وزیر خارجه و 

معاون فرمانده عملیات مشترك و دبیر شخصی 

خود و فرمانده نیروهاي گارد مرزي به محل این 

رخداد را جهت اطالع از جزئیات رخداد و عیادت از 

مجروحان داده است.

«مصطفی الکاظمی» نخس توزیر عراق به حمله 

توپخان هاي ترکیه به اقلیم کردستان که 8 کشته و 

23 زخمی بر جاي گذاشت، واکنش نشان داد و 

اعالم کرد که «حق پاسخگویی به ترکیه را براي 

خود محفوظ م یدانیم».

الکاظمی که فرماندهی نیروهاي مسلح عراق را بر 

عهده دارد، در بیانی هاي اعالم کرد که نیروهاي 

ترکیه بار دیگر آشکارا حاکمیت عراق را نقض 

کرده است.

وي افزود: ترکیه با هدف قرار دادن یکی از 

مناطقی گردشگري در استان دهوك، مجددا 

زندگی و امنیت شهروندان عراقی را مورد تجاوز 

قرار داده است.

فرمانده نیروهاي مسلح عراق تصریح کرد: این 

حمله ترکیه ثابت کرده که طرف ترکی هاي به 

درخواس تهاي مستمر عراق براي توقف حمالت 

نظامی علیه اراضی و شهروندان این کشور توجهی 

نکرده است.

وي تأکید کرد که عراق حق پاسخگویی به این 

تجاوزات را براي خود محفوظ نگه م یدارد و 

هرگونه اقدام الزم براي حمایت از ملت عراق و 

متحمل کردن تبعات حمالت مداوم به طرف متجاوز 

را انجام خواهد داد.

حمالت ترکیه به عـراق و 

شکایت این کشـــور به 

شــــــوراي امنیت
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قیمت نفت همچنان شاهد نوسان است زیرا تاجران 

مجبور به کاهش عرضه جهانی به دلیل از دست دادن 

بشک ههاي روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین و 

نگران یهاي رکودي هستند که م یتواند تقاضاي انرژي 

را تضعیف کند.

داده هاي دولت آمریکا در روز چهارشنبه نشان داد، 

ذخایر بنزین ایاالت متحده در هفته گذشته 3.5 

میلیون بشکه افزایش یافت که بسیار فراتر از پیش 

بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز براي افزایش 

71000 بشکه اي بود.

داد هها نشان م یدهد که محصول عرض هشده بنزین 

که نماینده تقاضا است، حدود 8.5 میلیون بشکه در 

روز یا حدود 7.6 درصد کمتر از مدت مشابه سال 

قبل بود. ما در اوج فصل رانندگی هستیم و تقاضا 

براي بنزین کاهش یافته است.

وارن پترسون، رئیس بخش تحقیقات کاالهاي آي ان 

جی گفت «به نظر م یرسد قیم تهاي باالتر بر تقاضا 

تأثیر م یگذارد، به طوري که تقاضاي بنزین بار دیگر 

به صورت فصلی کاهش یافته است». نگرانی ها در 

مورد عرضه لیبی نیز کاهش یافته است زیرا شرکت 

ملی نفت روز چهارشنبه اعالم کرد تولید نفت خام در 

چندین میدان نفتی از سر گرفته شده است.

ویوك دار، تحلیلگر کاالیی بانک مشترك المنافع، در 

یادداشتی گفت: انتظار داریم که قیمت نفت برنت تا 

سه ماهه چهارم سال 2022 به 100 دالر در هر 

بشکه کاهش یابد که به معناي کاهش اندك نسبت به 

سطوح فعلی است.

گسترش نگرانی 

در بـازار نفـت



ماهنامه معامالت بازارهاي مالی
پرواسکیلز

با عضـــــویت در کانال تلگرام
پرو اســـــــــکیلز از تازه ترین
خبرهاي اقتصادي باخبر شوید.

مشترك شوید
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