
در حالي روز گذش�ته وزير نفت عربس�تان 
مدعي شد توليد پااليشگاه هاي خسارت ديده 
از حمالت پهپادي به وضعيت عادي برگشته 
اس�ت كه روز گذش�ته برخي مناب�ع اعالم 
كردن�د عربس�تان 20 ميليون بش�كه نفت 
از ع�راق ب�راي خريد درخواس�ت ك�رده و 
كارشناس�ان حوزه انرژي به ديده ترديد به 
ادعاهاي عربستان نگاه مي كنند، به نحوي كه 
در آخرين روز هفته بازار انرژي نفت بار ديگر 
1/5 درص�د افزاي�ش قيم�ت را تجربه كرد. 
برخ��ي منابع گفته ان��د كه عربس��تان از عراق 
درخواست خريد 20 ميليون بشكه نفت كرده و 
هنوز جزئياتي اعالم نشده كه عربستان اين نفت 

را به چه منظوري درخواست كرده است. 
منابع اعالم كردند كه ب��ا حمله پهپادي به اين 
دو پااليش��گاه از ظرفيت توليد اين كشور 5/7 
ميليون بشكه كاس��ته شده اس��ت. وزير نفت 
عربس��تان هم كاهش نيمي از توليد اين كشور 

را تأييد كرد. 
پس از آن رويترز اعالم كرد كه سياست صادرات 
نفتي عربستان به منطقه آسيا تغيير كرده و آنها 
صادرات نفت سبك را به سنگين تغيير داده اند. 
خبرهاي ديگر حاكي از آن ب��ود كه تانكرها در 
بنادر عربستان در انتظار بارگيري نفت هستند، 
زيرا كاه��ش 50 درص��دي تولي��د جوابگوي 

سفارشات نفتي نبوده است. 
اما س��لمان بن عبدالعزيز، وزير نفت عربستان 
چند روز پيش مدعي ش��د ك��ه وضعيت توليد 
پااليشگاه هاي نفت اين كشور به وضعيت عادي 
برگشته است، اين ادعا قيمت نفت را در بازارهاي 

جهاني تا حدودي كاهش داد. 
كارشناسان نفتي معتقدند كه بهبود و بازگشت 
پااليشگاه هاي خس��ارت ديده س��عودي ها به 
خط توليد نه هفته ها، بلكه ماه ها طول خواهد 

كشيد. 
  به ادعاي مقامات نفتي س�عودي شك 

داريم
تحليلگران بر اين باور هس��تند كه بعيد است 

توليد نفت عربس��تان س��عودي تا چند هفته 
ديگر و با وجود ابراز اطمينان مقامات سعودي و 
برداشت از ذخاير نفتي براي حفظ صادرات، به 

طور كامل احيا شود. 
ش��اهزاده عبدالعزيز بن س��لمان، وزير انرژي 
عربستان سعودي روز سه شنبه در يك كنفرانس 
مطبوعاتي در شهر جده گفت: »بيش از نيمي 
از توليد 5/7 ميليون بشكه در روز كه در نتيجه 
حمالت به تأسيسات نفتي متوقف شده بود را 
احيا كرديم و پيش بيني كرد ظرفيت توليد نفت 
تا پايان سپتامبر به ۱۱ ميليون بشكه در روز و 
تا پايان نوامبر به ۱2 ميليون بشكه در روز احيا 
خواهد ش��د. همچنين اين كشور با برداشت از 
ذخايرش، عرضه كافي نفت به مشتريانش در ماه 

ميالدي جاري را تضمين خواهد كرد.« 
ايم��ان ناصري، مدي��ركل ام��ور خاورميانه در 
شركت FGE Energy در اين باره گفت: »آنها 
مي توانند بگويند ظرفيت توليد ۱۱ ميليون يا 
۱2 ميليون بشكه در روز است، اما آيا مي توانيد 
۱2 ميليون بش��كه در روز نفت خام را فرآوري 
كرده و به دست مش��تريانتان برسانيد؟ مسئله 
اين اس��ت. در ح��ال حاض��ر بازگرداندن همه 
چيز به وضعيت عادي تا پايان س��پتامبر بسيار 

بعيد است. 
به گفته ناصري، سعودي ها مطمئناً صادراتشان 
را حفظ كرده و بازار و مش��تريان را راضي نگه 
مي دارند و تالش مي كنند هر چه س��ريع تر به 
وضعيت ع��ادي بازگردند، اما از نظر بازگش��ت 
به س��طح عادي توليد و ظرفيت، ممكن است 
ما ش��اهد فرآيند طوالني تري باش��يم و اين به 
معناي برداش��ت طوالني تر از ذخاير و فعاليت 

پااليشگاهي داخلي كمتر است. 
   ذخاير نفتي

براي حفظ تأمين نفت مش��تريان بين المللي، 
ش��ركت آرامكوي س��عودي عرضه خوراك به 
شركت هاي پتروشيمي داخلي را كمتر كرده و 
عرضه نفت به كشور همسايه خود بحرين را در 

پي وقوع حمالت كاهش داده است. 

تحليلگران همچنين س��طح ذخايري كه براي 
تأمين نياز مشتريان آرامكو موجود است را زير 
سؤال برده اند. نه عبدالعزيز بن سلمان نه امين 
ناص��ر، مديرعامل آرامكو درباره س��طح ذخاير 

موجود نفت خام اشاره اي نداشته اند. 
طبق آمار سازمانJODI ، ذخاير نفت عربستان 
سعودي در ژوييه به ۱79/8 ميليون بشكه رسيد 
كه پايين ترين سطح از آگوس��ت سال 2007 
است. عربستان س��عودي در مخازن داخلي و 
همچنين در پايگاه هايي در مصر، ژاپن و هلند 

ذخاير نفت خود را نگهداري مي كند. 
به گفته ريچارد مالينس��ون، تحليلگر ارشد در 
شركت »انرژي اسپكتس«، اگر چند ماه طول 
بكش��د تا س��عودي ها ظرفيت توليدشان را به 
طور كامل احي��ا كنند ممكن اس��ت باال بردن 
س��طح مخازن نف��ت فرآيند چندان س��ريعي 
نباشد. ميزان اختالل براي حمله اي از اين نوع، 

كم سابقه است. 
  گاز طبيعي

مقامات سعودي همچنين درباره از دست دادن 
توليد گاز طبيعي و مايع��ات گاز طبيعي بر اثر 
حمالت صورت گرفته به ابقيق، اطالعاتي ارائه 
نكردند. اين حمالت باعث از دست رفتن توليد 
2 ميليارد فوت مكعب در روز گاز طبيعي شده 
و عرضه اتان و مايع��ات گاز طبيعي را حداكثر 

حدود 50 درصد كاهش داده است. 

عدم وجود شفافيت درباره بازگشت توليد گاز 
طبيعي و مايع��ات گاز طبيعي پرس��ش هايي 
را درباره اينكه عربستان س��عودي مي تواند از 
محصوالت نفتي خود به عن��وان خوراك براي 

توليد نيرو استفاده كند برانگيخته است. 
تحليلگ��ران همچنين درباره توانايي ش��ركت 
آرامكو براي عرض��ه اوليه عمومي س��هام اين 
شركت در ش��رايطي كه سخت مشغول تعمير 
تأسيس��ات آس��يب ديده اس��ت و هزينه اين 
تعميرات هنوز مش��خص نيس��ت، ابراز ترديد 

كردند. 
  پنهانكاري 

يك تاجر ارشد اروپايي نيز با ابراز ترديد نسبت به 
توانايي عربستان در تأمين نياز بازار گفت: »تأثير 
حمالت پهپادي به تأسيسات نفتي عربستان در 

آخر اكتبر مشخص خواهد شد.« 
اين تاج��ر اروپايي به رويترز گفت: »بس��ياري 
از بشكه هاي نفتي كه قرار اس��ت در ماه اكتبر 
برس��ند، از قبل روي آب قرار داشتند، بنابراين 
ش��كاف حاصل از اين حمالت خ��ود را در آخر 

اكتبر نشان مي دهد.« 
زمان دقيق آغاز رقابت براي نفت خام به سطح 
ذخاير نفتي عربستان بستگي دارد و اينكه اين 
كش��ور تا چه مدت مي تواند ب��راي تأمين نياز 

مشتريانش بر آنها تكيه كند. 
يك تاجر كهنه كار نفت گف��ت اقدام آرامكوي 
عربستان براي خريد محصوالت پااليش شده، 
ش��ك و ترديدها در مورد س��طح ذخاير نفتي 

عربستان را افزايش داده است. 
بسياري منابع تجاري اعالم كرده اند كه آرامكو 
حداقل ۱20 هزار تن ديزل براي تحويل سريع 
از امارات خريده است، ولي مشخص نيست اين 
خريدها به خاطر اين حمالت اخير بوده باشد. 

برخي مشتريان عمده عربستان هم رو به ساير 
عرضه كنندگان براي تأمين نيازهاي نفتي خود 
آورده اند. بخش تجارت شركت سينوپك چين، 
پااليشگاه برتر آسيا، حداقل چهار محموله نفتي 

از امريكا سفارش داده است. 
شركت مشاوره انرژي اسپكتس طي يادداشتي 
اعالم كرد: »متخصصان مهندسي ادعا مي كنند 
بررسي خسارات وارد ش��ده به اين تأسيسات 

نفتي عربستان چند هفته زمان مي برد.« 
   كار سخت عربستان براي حفظ اعتبار 

خود در بازار نفت
ريچارد ملينس��ون، يك تحليلگر در ش��ركت 
تحقيق��ات ب��ازار ان��رژي اس��پكتس در لندن 
گفت: »ما انتظار داريم بخش��ي از اين اختالل 
و محدوديت توليد حداقل تا نوامبر ادامه داشته 

باشد.« 
اين شركت تا حدي موفق بوده است. طبق گفته 
كپلر، شركتي كه حمل و نقل نفتكش ها را رديابي 
مي كند، طي زمان كوتاه��ي كه از اين حمله ها 
گذشته، آرامكو توانس��ته صادرات خود را روي 
حدود 6/5 ميليون بشكه در روز كه نزديك به 

سطح معمول آن است حفظ كند . 
ولي قيم��ت نفت برن��ت كه در روز سه ش��نبه 
كاهش يافته بود، در بحبوحه ترديدها نسبت به 
توانايي عربستان در بازگشت به شرايط عادي 
توليد حدود ۱/5 درصد در روز پنج شنبه افزايش 

يافت و به حدود 65 دالر در هر بشكه رسيد. 
با اين حال تحليلگران نگرانند ك��ه اگر بازار با 
يك ش��وك ديگر مخصوصاً در منطقه حساس 
خليج فارس روبه رو ش��ود، نفت زي��ادي براي 

حمايت از بازار وجود نخواهد داشت. 
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ترديد در ترميم بازار تركيده نفت 
عربستان 20 ميليون بشكه نفت از عراق درخواست كرده و كارشناسان انرژي نسبت به ادعاي بازگشت سريع ظرفيت نفت 

عربستان ترديد دارند، از همين رو نفت بار ديگر 1/5 درصد گران شد

مهران ابراهیمیان 
  گزارش  یک

درخواست گروه هاي تجاري از كنگره 
 اختيارات ترامپ را محدود كنيد

نزدي�ك ب�ه 20 گ�روه تج�اري امري�كا ب�ا ه�م متح�د ش�ده  
ترام�پ  اختي�ارات  كرده ان�د  درخواس�ت  كنگ�ره  از  و 
كن�د.  مح�دود  يكجانب�ه  تعرفه ه�اي  وض�ع  ب�راي  را 
به گزارش مهر به نق��ل از رويترز، نزديك به 20 گ��روه تجاري امريكا 
با هم متحد ش��ده اند و از كنگره مي خواهند اختيارات ترامپ را براي 
وضع تعرفه هاي يكجانبه محدود كند. اين در حالي انجام مي شود كه 
نگراني هاي تاجران امريكايي از تأثيرات منفي سياس��ت گذاري هاي 

تجاري ترامپ به اوج رسيده است. 
اين گروه ها تحت رهب��ري انجمن ملي تجارت خارج��ي امريكا اعالم 
كردند كه ائتالف اصالح تعرفه را به راه انداخته اند كه از كنگره بخواهند 
از اختيارات ترامپ در كنترل سياست گذاري تجاري امريكا بكاهند و 
نظارت خود بر نحوه استفاده رئيس جمهور از تعرفه ها را افزايش دهند. 
روفوس ركسا، رئيس انجمن ملي تجارت خارجي امريكا مي گويد: قانون 
اساسي امريكا به كنگره اين قدرت را داده اس��ت كه قوانين تجارت را 
تنظيم كند و قانونگذاران بايد اطمينان حاصل كنند كه تعرفه ها تنها در 

شرايط خاص و استثنايي مورد استفاده قرار گيرند. 
او در بيانيه خود گفت: از ۱9۳0 تاكنون كشور ما اين چنين وابستگي 
سنگيني به تعرفه ها نداش��ته و از آن براي تعيين برنده در بازار امريكا 
استفاده نمي كرده است. با اين كار عواقب گسترده تري بر صنايع ديگر 

و اقتصاد به طور كل، ناديده گرفته شده اند. 

فدرال رزرو نرخ بهره خود را كاهش داد 
 جدال لفظي ترامپ

 با رئيس بانك مركزي امريكا
ف�درال رزرو امريكا ن�رخ بهره خ�ود را كاهش داد، اما نتوانس�ت 
در مورد اقدامات آينده خود به اجماع برس�د. س�ود اوراق قرضه 
امري�كا پس از اع�الم بياني�ه بانك مرك�زي از اندكي رش�د كرد. 
به گزارش سي ان بي س��ي، فدرال رزرو امريكا، نرخ بهره خود را كاهش 
داد، اما نتوانس��ت در مورد اقدامات آينده خود به اجماع برس��د. سود 
اوراق قرضه امريكا پس از اعالم بيانيه بانك مركزي اندكي رشد كرد، اما 
همچنان پايين باقي ماند.  فدرال رزرو تأييد كرد كه در جلسه چهارشنبه 
شب خود نرخ بهره امريكا را 0/25 درصد كاهش داده و آن را به محدوده 
۱/75 تا 2 درصد رسانده است، اما بانك مركزي امريكا در بيانيه خود 

اشاره اندكي به اقدامات تسهيلي آينده خود داشت. 
نرخ س��ود اوراق قرضه امريكا كه پيش از اجالس ف��درال رزرو 6 صدم 
درصد افت كرده بود، 5 صدم درصد از افت خود را جبران كرد و به ۱/76 
درصد رس��يد.   در همين حال تصميم بانك مركزي امريكا در كاهش 
نرخ بهره كشمكش و درگيري لفظي بين ترامپ و رئيس بانك مركزي 

امريكا را تشديد كرد. 
بانك مركزي امريكا ديشب در نشست هفتگي خود با كاهش نرخ بهره 

از 2 درصد به ۱/75 درصد موافقت كرد. 
اين تصميم اگرچه با استقبال بازارهاي مالي مواجه شد، اما نتوانست 
آنگونه كه بايد، رضايت رئيس جمهور امريكا را نيز جلب كند و وي در 
واكنش به اين كاهش نرخ بهره در پيامي تند در حساب توئيتري خود 
نوشت: جروم پاول نه جسارت الزم را دارد، نه شم الزم را و نه افقي پيش 
روي خود !ترامپ كه خواهان كاهش بيش��تر نرخ بهره توس��ط فدرال 
رزرو است، پيشتر نيز نوشته بود: فدرال رزرو بايد نرخ بهره را به صفر يا 
كمتر كاهش دهد و ما بايد بعد از رس��يدن نرخ بهره به چنين سطحي 
اقدام به تأمين مالي مجدد براي بازپرداخت بدهي هايمان كنيم. هزينه 
استقراض بايد كمتر ش��ود. ما يك ارز پرقدرت داريم و ترازنامه ما هم 
در چنين وضعيتي است.  در شرايطي كه تشديد جنگ تجاري با چين 
باعث شده است تا برخي از كسب و كارها در امريكا نسبت به چشم انداز 
اقتصادي نااميد شوند، جروم پاول سعي كرد تا توپ را به زمين ترامپ 
بيندازد: اقتصاد امريكا رو به جلو حركت كرده است؛ چراكه بانك مركزي 
براي محافظت از آن در برابر تكانه ها عمل كرده است، اما اينكه اين روند 

ادامه پيدا كند يا خير بستگي به رئيس جمهور خواهد داشت. 
وي افزود: معتقدم تغيير رويكرد ما نس��بت به سياست هاي انبساطي 
يكي از داليلي بوده است كه چش��م انداز اقتصاد امريكا را در بلندمدت 
مطلوب نگه داش��ت. براي تصميم گيري هايمان بسيار روي اطالعات 
تأكيد مي كنيم و هرگونه حركت بعدي در خصوص نرخ بهره نيز مبتني 

بر داده ها خواهد بود. 
پاول با هشدار نسبت به تداوم جنگ تجاري با چين نيز گفت: اقتصاد 
امريكا به نوبه خود يك اقتصاد نيرومند است، اما وضعيت عادي نيست 

و اينجا با ريسك هاي قابل اعتنايي مواجه هستيم. 

 فشار كمرشكن نرخ بهره منفي
 براي بانك هاي اروپايي

صنع�ت  داد  هش�دار  اكونوميس�ت  اطالع�ات  واح�د 
بانك�داري اروپ�ا ب�ا ريس�ك بزرگ�ي مواج�ه ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايسنا به نقل از سي ان بي س��ي، بانك مركزي اروپا چندي 
پيش با كاهش مجدد نرخ بهره به منظور تقويت رشد اقتصادي منطقه 
يورو موافق كرد و نرخ بهره در اين منطقه پولي با رسيدن به منفي 0/5 
درصد در پايين ترين س��طح تاريخ خود از زمان تشكيل منطقه پولي 

يورو قرار گرفت. 
واحد اطالعات اكونوميست در گزارشي به مقامات بانك مركزي اروپا 
هشدار داده است كه تداوم روند فعلي بانك هاي اروپايي را با ريسك هاي 
بس��يار جدي مواجه خواهد كرد. سيمون باپتيس��ت، مدير ارشد اين 
مؤسسه گفت: فكر مي كنم اكنون سؤاالت زيادي پيرامون سودآوري 

فعاليت بانك هاي اروپايي ايجاد شده است. 
نرخ بهره در منطقه يورو از س��ال 20۱2 به صفر درصد كاهش يافت و 
نخستين بار در س��ال 20۱۴ وارد محدوده منفي شد. واحد اطالعات 
اكونوميست هشدار داده است كه نرخ بهره منفي به ضرر وام دهندگان 
خواهد بود و توانايي بانك ها براي سودآور ماندن را خدشه دار مي كند. 
اين گزارش در ادامه هشدار داده اس��ت كه نرخ بهره منفي براي مدت 

طوالني باعث ايجاد تغييرات بنيادين در كسب و كارها خواهد شد. 
قرار اس��ت بانك مركزي اروپا در هر ماه 20 ميليارد يورو اوراق قرضه 
دولتي را خريداري كند تا راه را براي تقويت رش��د اقتصادي در سطح 
منطقه يورو هموار كند. اين بسته فرا تر از حدانتظار، احتماالً بانك هاي 
مركزي ژاپن و امريكا را نيز مجبور خواهد كرد كه سياست هاي مشابهي 
را در پيش بگيرند.  به نظر مي رسد با توجه به در پيش بودن برگزيت و 
كاهش رش��د اقتصادي اعضاي مهم منطقه يورو نظير آلمان و ايتاليا و 
رشد ضعيف ساير اعضا نظير فرانس��ه و اسپانيا، كار بانك مركزي براي 

احياي رشد بسيار دشوار خواهد بود. 

اگرچه طال از باالترين قيمت خود در 52 هفته 
گذشته عقب نشيني كرده، اما اين فلز ارزشمند 
همچنان بيش از 15 درصد رشد قيمت از ابتداي 
سال 201۹ تاكنون نش�ان مي دهد و در مسير 
ثبت بهترين عملكرد ساالنه از سال 2010 است. 
به گزارش ايسنا، پايگاه خبري فوربس بر مبناي 
سه دليل پيش بيني كرد كه قيمت طال همچنان 

از پتانسيل افزايشي برخوردار است. 
  تورم امري�كا باالخره در ح�ال باال رفتن 

است
هنگامي كه دونالد ترامپ در ژانويه سال 20۱7 به 
رياست جمهوري امريكا رسيد، بسياري از ناظران 
بازار انتظار داشتند قيمت هاي مصرف كننده به 
دليل سياست هاي حمايت گرايانه وي و بدبيني 
كلي ترامپ به توافق هاي تجارت آزاد، به سرعت 
صعود كند. با اين حال حتي پ��س از تعرفه هاي 
سنگيني كه امريكا روي واردات كاالهاي چيني 

وضع كرد، تورم نسبتاً ثابت ماند. 
اين امر ممكن است رو به تغيير باشد و آمار تورم 
آگوست كه براساس آن تورم قيمت مصرف  كننده 
بدون در نظر گرفتن قيمت هاي مواد خوراكي و 
انرژي به 2/۴ درصد – باالترين نرخ در ۱۱ سال 

گذشته- صعود كرد گواهي بر اين اتفاق باشد. 
در آگوست بزرگترين افزايش ماهانه هزينه هاي 
مراقبت پزشكي از سال 20۱6 تاكنون و همچنين 
افزايش قيمت بيم��ه س��المت روي داد. بعالوه 
تأثير افزايش تعرفه ۱5 درصدي كه امريكا از اول 
س��پتامبر روي ۱۱2 ميليارد دالر واردات كاالي 

چيني وضع كرد، روي اين آمار لحاظ نشده است. 
  بازده منفي در امريكا

در حال حاضر ۱7 تريلي��ون دالر بدهي در دنيا با 
بازده منفي معامله مي شود و اين امر اخيراً باعث 
شده است قيمت طال به چندين ارز بزرگ شامل 
پوند انگليس، ين ژاپن، دالر كانادا و دالر استراليا 
به باالترين ركورد در چند سال اخير صعود كند. 

در امريكا فعاًل پديده بازده منفي بدهي حداقل به 
شكل اسمي مشاهده نشده، اما ممكن است طولي 
نكشد كه چنين اتفاقي روي دهد. بانك مركزي 
امريكا تحت فشار شديدي براي كاهش نرخ هاي 
بهره به سطح مورد نظر دونالد ترامپ براي رقابت 

پذيري بيش��تر در برابر اروپا، ژاپن و كش��ورهاي 
ديگر قرار دارد. 

ترامپ در توييتي در ۱۱ س��پتامبر نوشت: بانك 
مركزي امريكا باي��د نرخ هاي به��ره را به صفر يا 
پايين تر از آن برس��اند و ما پ��س از آن فاينانس 
مجدد بدهي خود را آغاز مي كني��م. امريكا بايد 

هميشه پايين ترين نرخ را پرداخت كند. 
بانك مركزي امريكا در نشست هفته جاري خود 
نرخ هاي بهره را براي دومين بار در سال ميالدي 
جاري به ميزان 25 واحد كاهش داد و بسياري از 
تحليلگران بر اين باورند كه دو دور ديگر كاهش 
نرخ هاي بهره در سال 20۱9 انجام خواهد گرفت. 

اگر نرخ ه��اي بهره امريكا همان ط��ور كه ترامپ 
مي خواهد به صفر يا پايين تر از آن س��قوط كند، 
اوراق بدهي ش��ركت ها جذابيت سرمايه گذاري 
خود را از دس��ت خواهند داد و ط��ال از اين بابت 

مستقيماً سود مي برد. 
  ريس�ك هاي ژئوپلتيك�ي و اقتصادي و 

افزايش تقاضا براي دارايي امن
شماري ريسك هاي ژئوپلتيكي و اقتصادي كه در 
حال حاضر وجود دارند، باعث تقويت تجارت طال 
به عنوان دارايي امن ش��ده اند. رشد اقتصادي در 
نتيجه تنش هاي تجاري در سراسر جهان آهسته 
ش��ده و ش��اخص بخش توليد جهان رشد منفي 

پيدا كرده است. 
سرمايه گذاران در انگليس و نقاط ديگر با نزديك 
ش��دن به مهلت ۳۱ اكتبر براي خروج انگليس از 
عضويت اتحاديه اروپا )بريگزيت( به س��وي طال 
روي آورده اند. طال به پون��د تحت تأثير دورنماي 
خروج انگليس از اتحادي��ه اروپا بدون يك توافق 
جدايي، در سوم س��پتامبر به ركورد ۱282 پوند 
صعود كرد كه بيش از 27 درصد رش��د قيمت از 

ابتداي سال 20۱9 را نشان داد. 
ساير نگراني هاي ژئوپلتيكي ش��امل ناآرامي در 
هنگ كنگ و حمالت روز شنبه به تأسيسات نفتي 
عربس��تان س��عودي نيز از قيمت طال پشتيباني 

كرده است. 
چني��ن نگراني هايي دليل اينكه چ��را بانك هاي 
مركزي جهان از سال 20۱0 خريدار بزرگ طال 

بوده اند را روشن مي كند. 

3 دليل وجود پتانسيل افزايش  قيمت طالي جهاني
   بازار

خودنمايي كوله پشتي هاي امريكايي ۲ميليوني 
در بازار تهران!

دو روز ديگر دوباره صداي زنگ مدرس�ه ها بلند مي شود و اين روزها 
معموالً دانش آموزان در تكاپوي خريد وسايل مورد نياز خود هستند. 
با وجود اين در بررس��ي ميداني صورت گرفته، بازار كيف و كوله پشتي در 

خيابان منوچهري تهران چندان شلوغ نيست. 
اولين فروش��نده اي كه با او همكالم ش��ديم از كاهش حدود 50 درصدي 
مشتريان خود نسبت به سال گذش��ته گفت: امس��ال از يك مدل، 200 
كوله پشتي براي فروش آوردم، اما توانستم فقط يكي از آنها را بفروشم؛ اين 

در حالي است كه سال گذشته اوضاع فروش خيلي بهتر بود.
قيمت كوله پش��تي هاي مختلف در اين فروش��گاه بين ۳00 تا 600 هزار 
تومان است. فروشنده مي گويد كه قيمت ها نسبت به سال گذشته 20 تا 
صددرصد افزايش يافته است. به گفته او كوله پشتي هايي با برند خاص به 

قيمت 2 ميليون تومان هم در اين بازار پيدا مي شود. 
در مغازه بعدي كه كيف هايي با طرح هاي مختل��ف كودكانه نيز در آن به 
چشم مي خورد، قيمت كوله پشتي از ۱20 تا ۴20 هزار تومان متغير است. 
فروش��نده اين مغازه مي گويد: برندهاي خاص امريكايي در بازار حدود دو 

ميليون تومان قيمت دارند.
او در پاس��خ به اينكه چگونه جنس امريكايي به كش��ور وارد ش��ده است، 
مي گويد كه اين برندها قباًل در ايران نمايندگي داشتند و جنس هايي كه از 

قبل مانده حاال در بازار فروخته مي شود.
اما فروشنده مغازه بعدي در پاسخ به اين سؤال مي گويد: راه براي رسيدن به 
كاالي خارجي زياد است. بعضي از كيف هاي خارجي بازار، قاچاق هستند و 
بعضي از جنس هاي قديمي. اينكه بگوييم همه كاالهاي خارجي از گذشته 

در انبارها بوده يعني داريم خودمان را گول مي زنيم.
به گفته او قيمت كوله پشتي ايراني و خارجي به ترتيب ۱20 تا 280 هزار 

تومان و ۳00 هزار تا 2 ميليون تومان است. 
اين مغازه دار كمبود كيف به دليل ممنوعي��ت واردات اين كاال و افزايش 
قيمت ها را از جمله داليل خلوت بودن بازار كيف و كوله پش��تي مي داند: 
كوله پشتي جزو مايحتاج ضروري نيست و از طرف ديگر وقتي دخل وخرج ها 
با هم نمي خواند و با وجود چند برابر شدن هزينه ها، درآمد مردم ثابت است، 

دانش آموزارن مجبورند از كيف سال قبلي شان استفاده كنند.
به مغازه آخر سر مي زنيم و از فروشنده مي پرسيم كه آيا فروش امسال مثل 

سال هاي گذشته بود؟ و پاسخ او فقط يك كلمه است: »اصاًل«!

وام مسكن جوانان تهران 
۱۵۰ ميليون تومان

مدي�ر  ام�ور ط�رح و برنام�ه بان�ك عام�ل بخ�ش مس�كن از 
افزاي�ش س�قف تس�هيالت پرداخت�ي از مح�ل حس�اب هاي 
پس ان�داز مس�كن جوان�ان افتتاح�ي س�ال 1۳۹۸ خب�ر داد. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازي، محمد حس��ن مرادي از افزايش سقف 
تسهيالت پرداختي از محل حساب هاي پس انداز مسكن جوانان افتتاحي 
سال ۱۳98خبر داد و گفت: براي افتتاح كنندگان حساب در سال ۱۳98، 
ضرايب الزم براي استفاده از سقف تسهيالت در پايان سال پنجم 8/97 برابر 
حداقل واريزي ماهانه در شهر تهران، 6/58 برابر حداقل واريزي ماهانه در 
شهرهاي بزرگ و 5/02 برابر حداقل واريزي ماهانه براي ساير شهرهاست. 
وي اعالم كرد: سقف تسهيالت اعطايي و مبالغ واريزي براي حساب هاي 
پس ان��داز جوانان افتتاحي س��ال ۱۳98 در مناطق مختل��ف جغرافيايي 
افزايش يافت. بر اين اساس، سقف تسهيالت متعلقه براساس تقسيم بندي 
جغرافياي در پايان سال پنجم براي حساب هاي افتتاحي طي سال  جاري 
در شهر تهران، شهرهاي بزرگ )كرج، مش��هد، تبريز، اصفهان، اهواز، قم، 
شيراز و كرمانشاه( و ساير شهرها به ترتيب ۱500، ۱۱00 و8۴0 ميليون 
ريال و در پايان س��ال پانزدهم به ترتيب 2500، 2۱00 و ۱8۴0 ميليون 

ريال خواهد بود.

يك مقام مسئول خبر داد
افزايش ۶۰ درصدي بارندگي ها در تهران

مدير بهره برداري از تأسيس�ات آبي و برقابی آب منطقه اي تهران از 
افزايش ۶0 درصدي بارندگي هاي استان نسبت به سال گذشته خبر داد. 
به گزارش مهر به نقل از وزارت نيرو، محمد ش��هرياري با اش��اره به اينكه 
ميزان بارش هاي استان تهران از ابتداي سال آبي جاري )ابتداي مهر ماه( 
تاكنون به ۳80 ميليمتر رسيده اس��ت، ادامه داد: اين ميزان بارندگي در 
مقايسه با سال گذشته 60 درصد و نسبت به مدت متوسط بلندمدت ۴2 

درصد افزايش يافته است. 
وي با تأكيد بر اينكه حجم ذخيره سدهاي پنجگانه استان تهران )لتيان، 
اميركبير، طالقان، ماملو و الر( به 9۴0 ميليون مترمكعب رس��يده است، 
گفت: سال گذشته در همين بازه زماني حجم آب ذخيره شده در سدهاي 
استان به 6۴0 ميليون مترمكعب رس��يده بود كه به واسطه بارندگي هاي 
بسيار مناسب س��ال آبي جاري ش��اهد افزايش ۳00 ميليون مترمكعبي 

ذخيره سدهاي تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستيم. 
شهرياري با اش��اره به فعاليت 9 واحد نيروگاه برق آبي استان در سدهاي 
لتيان، اميركبير، طالقان، اميركبير و ني��روگاه كالن افزود: ظرفيت نصب 
شده اين واحدها 268 مگاوات است و بارندگي هاي سال آبي جاري موجب 
شده است تا نيروگاه هاي برق آبي استان با افزايش 92 درصدي توليد خود 
نسبت به تابستان س��ال گذش��ته نقش مؤثري در تأمين برق پايدار پيك 

تابستان امسال داشته باشند. 
وي با تأكيد بر اينكه مصرف ساالنه آب شرب تهران به يك ميليارد و ۱00 
ميليون مترمكعب رسيده است، گفت: تقريباً هر سال شش بار حجم مخزن 
سد اميركبير براي تأمين آب شرب تهران مورد استفاده قرار مي گيرد كه 
در شرايط نرمال 70 درصد از آب شرب تهران از آب هاي سطحي و منابع 

سدها و ۳0 درصد آن توسط منابع زيرزميني تأمين مي شود. 
مدير بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آبي و برقابي شركت آب منطقه اي 
تهران خاطر نشان كرد: با توجه به افزايش ۳00 ميليون مترمكعبي ذخيره 
سدهاي پنجگانه استان تهران نسبت به سال گذشته اميدواريم با شرايط 
مطلوب تري بتوانيم براي سال آبي پيش رو برنامه ريزي كرده و با كمترين 

چالش نياز آبي استان را در سال آبي 98- 99 تأمين كنيم.

قيمت نف�ت برنت ك�ه در 
روز سه شنبه كاهش يافته 
بود، در بحبوح�ه ترديدها 
نسبت به توانايي عربستان 
در بازگش�ت ب�ه ش�رايط 
ع�ادي تولي�د ح�دود 1/5 
درص�د در روز پنج ش�نبه 
افزاي�ش يافت و ب�ه حدود 
۶5 دالر در هر بشكه رسيد


