
اوپك پ�الس در ۱۸ ماه گذش�ته تالش ك�رد تا با 
خارج ك�ردن مقدار قابل توجه�ي از عرضه، نفت 
مازاد را در بازار كاهش و قيمت ها را افزايش دهد. 
از نگاه آنها، اين راهبرد موفق بوده است، در واقع 
قيمت ها به ميزاني افزايش يافته كه در هفته هاي 
اخير دولت اياالت متحده بر اين س�ازمان فشار 
مي آورد تا توليد خود را افزايش دهد، اما راهبرد 
ميان مدت و طوالني مدت كام�اًل متفاوت خواهد 
بود. صرف نظر از تأثير كوتاه مدت همه گيري بر بازار 
نفت، توليدكنندگان بزرگ اوپك پالس در حال 
تغيير راهبرد خود و تمركز بر جنگ براي كس�ب 
س�هم بازار در آس�تانه اوج گيري تقاضا هستند. 

   آغاز تغيير در سياست هاي نفتي
در شرايط كنوني، اوپك پالس ميليون ها بشكه از 
ظرفيت توليد خود را از بازار خارج كرده اس��ت. با 
ظهور كروناي دلتا، شرايط ناپايدار كنوني همچنان 
ادامه خواهد يافت. اوپك پالس در نظر دارد تا در سال 
آينده همچنان بر توليد خود بيفزايد. هرچند با افول 
همه گيري، شاهد سست شدن اتحاد ميان اعضاي 
اوپك پالس خواهيم بود. اختالف نظر ميان رهبران 
عربستان و امارات متحده عربي در جوالي امسال در 
مورد تصميم اوپك پ��الس و ميزان افزايش عرضه 

نفت به بازار نشان داد آتش زير خاكستر اختالفات 
در ميان اعضاي اين سازمان تا چه حد گسترده شده 
است. با نزديك شدن به پايان همه گيري، شكاف ها 
ميان اعض��اي اوپك پالس در حال نمايان ش��دن 
است، اكثر اعضا خواهان خروج از اين توافق هستند. 
در اين ميان، نگراني ها در زمين��ه تغيير آب و هوا 
باعث شده تا مقررات مصرف سوخت هاي فسيلي 
و ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در اكثر كشورها، 
دشوارتر و سختگيرانه تر شود. مقامات سعودي به 
سناريوهاي كربن زدايي س��ريع اعتقادي ندارند و 
شاهزاده عبدالعزيز، وزير انرژي عربستان، سناريوي 
كربن صفر آژان��س بين المللي ان��رژي را مضحك 

توصيف كرده است. 
تعدادي از مقامات اوپك پالس پيش بيني كرده اند 
كه اوج تقاضاي نفت در يك ي��ا دو دهه آينده روي 
خواهد داد، به همين دليل احتماالً شاهد بازنگري 
در پيش بيني هاي تقاضاي بلندمدت اوپك خواهيم 
بود.  يكي از مقامات اوپ��ك در گفت وگو با رويترز 
اعالم ك��رده در ميانه دهه ۲۰۲۰ ميالدي ش��اهد 
اوج تقاضاي نف��ت خواهيم ب��ود. توليدكنندگان 
كم هزينه نظير عربستان سعودي و ساير دولت هاي 
خليج ف��ارس به س��رعت در ح��ال ت��الش براي 

افزايش سهم بازار خود هستند. هرچند دولت ها و 
شركت هاي نفتي بين المللي پرهزينه از اين راهبرد 

آسيب خواهند ديد. 
   برنامه ريزي براي دوره افول 

با نزديك ش��دن به دوره اوج تقاضا، تالش ها براي 
تصاحب س��هم بازار افزايش خواهد يافت. شكيب 
خليل، وزير پيش��ين نفت الجزاير و رئيس دو دوره 
اوپك در گفت وگو با رويترز مي گويد: اوپك پالس 
با چالش بزرگ چگونگي رويارويي با كاهش تقاضا 
همراه با افزايش فشار براي كاهش قيمت به دليل 

مازاد عرضه روبه رو است. 
عربس��تان س��عودي به عنوان يكي از بزرگ ترين 
توليدكنندگان نفت دنيا و با داشتن اقتصاد بسيار 
وابس��ته به درآمدهاي نفتي در دوره گذار انرژي با 
ريس��ك زيادي روبه رو بوده و به شدت آسيب پذير 
است. مديران شركت آرامكوی سعودي معتقدند 
ذخاير عظيم نفت آنها و هزين��ه توليد اندك باعث 
خواهد شد آنها همچنان سهم قابل توجهي در بازار 
در بلندمدت داشته باش��ند. در مراحل توليد نفت 
اين كشور شاهد انتشار كربن پايين تري نسبت به 
ساير كشورها هس��تيم و اين يك مزيت چشمگير 
براي شيوخ رياض محسوب مي شود. سال گذشته، 

ش��ركت آرامكوي س��عودي از برنامه ري��زي براي 
افزايش ظرفيت توليد نفت خود به ۱۲ تا ۱۳ميليون 
بش��كه در روز خبر داد. اين راهبرد ب��راي افزايش 
ظرفيت ذخيره توليد و كسب سهم بيشتر در بازار 
ش��كننده نفت در دهه هاي آينده اجرايي خواهد 
شد. گفته مي شود در س��ال ۲۰۲۳ ميالدي شاهد 
تحقق اين هدف خواهيم بود. در مقابل، سهامداران 
غول هاي نفتي غربي خواهان كاهش سرمايه گذاري 
در س��وخت هاي فس��يلي و محدودش��دن ميزان 
توليد نفت هستند. كارشناسان معتقدند با نزديك 
شدن ميزان توليد نفت عربستان به ظرفيت كامل، 
توانايي تأثيرگذاري اين كشور بر اوپك و بازار نفت 
تضعيف مي شود. تغييرات غيرقابل پيش بيني در 
سياس��ت هاي نفتي عربستان در س��ال هاي اخير 
افزايش يافته اس��ت. دليل اصلي اين اتفاق، تمركز 
تصميم گيري در دستان شاهزاده محمد بن سلمان، 

رهبر پشت پرده اين شيخ نشين است. 
انگيزه ه��اي زيادي براي بازگش��ت به اس��تراتژي 
تصاحب س��هم بازار وجود دارد كه مهم ترين آنها 
درآمد ناش��ي از كاهش قيمت نفت است. فراموش 
نكنيد كه به موازات آن، كاهش ذخاير باعث تحمل 
فش��ار اوليه قيمت پايين نفت ب��ا در پيش گرفتن 
استراتژي مبتني بر تصاحب سهم بازار شده است. 

كارشناسان بازار معتقدند ريس��ك تغيير راهبرد 
پيش بيني نش��ده عربس��تان و افزايش چشمگير 
صادرات نفت براي تصاحب س��هم بازار در س��ال 
۲۰۲۲ ميالدي و پايان توافق اوپك پالس و درآستانه 
بازگشت احتمالي ايران به بازار تجارت نفت با احياي 

توافق هسته اي برجام، بسيار جدي است. 
در س��رزمين كابوي ها، توليدكنندگان نفت شيل 
اياالت متحده در حال افزاي��ش دكل هاي حفاري 
به ميادين هستند و ميزان سرمايه گذاري آنها نيز 
با رشد روبه رو شده اس��ت. آنها در آستانه بازگشت 
رونق به بازار نفت با همه توان در حال آماده شدن 
و امريكايي ها براي عرضه ۱۳ميليون بش��كه نفت 
در روز به بازار در حال آماده ش��دن هس��تند. آنها 
مي خواهند از آخرين فرصت پيش از سختگيرانه تر 
شدن سياست هاي آب و هوا براي سودآوري و كسب 

سهم بازار استفاده كنند. 
صنعت نفت با فش��ار زيادي از همه جهان روبه رو 
است. توليدكنندگان دولتي و كم هزينه مي توانند از 
شرايط كنوني با كسب سهم بازار منفعت چشمگيري 
كسب نمايند. اين فرصت همزمان با پيشرفت جهاني 
در عصر گ��ذار انرژي تكرار نش��دني خواهد بود. به 
همين دليل بس��ياري از كارشناس��ان پيش بيني 
مي كنند كه ش��اهزاده عربس��تاني برنده اين قمار 

بزرگ خواهد بود. 

ط�ي ش�ش م�اه گذش�ته از بي�ن ۲۰ محله كه 
باالترين ميزان رش�د قيمت هاي پيش�نهادي 
در ش�هر ته�ران را داش�ته اند، ۱۴ محل�ه در 
منطقه يك ق�رار دارن�د و اين در حالي اس�ت 
كه هيچ يك از مناطق پرتقاض�ا در بين مناطق 
داراي باالتري�ن ت�ورم ملك�ي قرار نداش�تند. 
به گزارش ايسنا، محله حصار بوعلي واقع در منطقه 
يك طي شش ماه اخير با ۱9/۳ درصد رشد نرخ هاي 
پيشنهادي، باالترين ميزان افزايش قيمت را به خود 
اختصاص داده است. به دنبال آن دزاشيب، زعفرانيه، 
تجريش، محموديه و اوين كه همگي در منطقه يك 
قرار دارند رتبه هاي دوم تا شش��م را در تورم ملكي 
به ترتيب با ن��رخ رش��د ۱9، ۱8/7، ۱8/۲، ۱7/۳و 
۱7/۲درصد به خود اختصاص دادند. اين آمار نشان 
مي دهد منطقه يك با وجود قرار نداش��تن در بين 
مناطق پرتقاضا در بازار مسكن، باالترين ميزان تورم 
ملكي را در شش ماه گذشته به خود اختصاص داده، 
به طوري كه در بي��ن ۲۰منطقه هدف بورس بازان 

مسكن ۱۴ محله در منطقه يك قرار دارد. 
براساس اطالعات سامانه كيليد، محله بازار واقع در 
منطقه ۱۲ طي شش ماه اخير با رشد ۱7/۱ درصد 
و دولت خواه جنوبي در منطقه ۱9 با رشد ۱7 درصد 
رتبه هاي هفتم و هشتم را در افزايش قيمت آگهي ها 
داشتند. كاشانك و دروس به ترتيب واقع در مناطق 
يك و ۳ با رشد ۱6/9 و ۱6/9 درصد در رده هاي نهم 
و دهم افزايش قيمت هاي پيشنهادي قرار گرفتند. 
رتبه هاي بع��دي نيز مربوط ب��ه فرمانيه در منطقه 
يك، رضويه در منطقه ۱۵، جم��اران، باغ فردوس، 

دارآباد، چي��ذر، دربند و امامزاده قاس��م در منطقه 
يك، فردوس��ي در منطقه ۱۲ و هفده ش��هريور در 
منطقه ۱8 بوده كه نرخ رشد قيمت هاي پيشنهادي 
مسكن در آگهي هاي اين مناطق به ترتيب ۱6/۵، 
 ،۱۵/۲ ،۱۵/۲ ،۱۵/۳ ،۱۵/۵ ،۱۵/9 ،۱6/۲ ،۱6/۳
۱۵/۱ و ۱۵ درصد بوده است. البته ۲۰ محله مذكور 
لزوماً در بين محله هاي بورس محسوب نمي شوند، 
اما بررسي ها نشان مي دهد رشد قيمت مسكن در 
محله هاي منطقه يك وابس��تگي چنداني به تعداد 
معامالت در اين منطقه ندارد. چه بس��ا تعداد قابل 
توجهي واحد خالي در منطقه يك قرار دارد كه عمدتاً 

به عنوان دارايي ثابت با هدف رشد سرمايه خريداري 
شده است. با اين حال اگر ميزان رشد قيمت را مالكي 
براي شناسايي محله هاي بورس در بازار مسكن قرار 
دهيم مي توان محله هاي ياد شده را در اين فهرست 
قرار داد. افزايش تا حدود ۱9 درصدي قيمت آپارتمان 
در محله هاي منطقه يك طي شش ماه گذشته در 
شرايطي ايجاد شده كه نرخ رشد قيمت هاي قطعي 
در كل شهر تهران در همين بازه زماني ۲/۳ درصد 
بود. منطقه يك در حالي حائز باالترين ميزان تورم 
نرخ هاي پيشنهادي مسكن در شش ماه گذشته بوده 
كه طبق آمار مرداد ۱۴۰۰ چهار منطقه پرمعامله در 

ش��هر تهران به ترتيب مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ بوده اند 
كه ۴۳ درصد از كل خري��د و فروش در بين مناطق 
بيست دو دو گانه ش��هر تهران را به خود اختصاص 
دادند. منطقه يك با ۴/7 درصد از كل معامالت در 
رتبه نهم از نظر تعداد قرارداده��اي خريد و فروش 

قرار گرفت. 
   كمترين ميزان رشد 

از طرف ديگر پايين ترين ميزان رشد قيمت مسكن 
ش��هر تهران در آگهي ها مربوط به محل��ه درياچه 
چيتگر در منطقه۲۲ بوده كه طي شش ماه گذشته 
تنها ۳/۴ درصد افزايش قيمت داشته است. پس از 
آن محله خليج فارس شمالي واقع در منطقه ۱8 قرار 
دارد كه نرخ رشد قيمت پيش��نهادي آن در سامانه 
كيليد ۵/9 درصد بوده است. اسماعيل آباد در منطقه 
۱9، مرادآباد در منطقه ۵، سوهانك در منطقه يك، 
شهرزيبا در منطقه ۵، شهداي گمنام در منطقه ۱۴، 
ورآورد و شهرك آزادي در منطقه۲۱ و حافظيه در 
منطقه ۱۳ به ترتيب در رده هاي سوم تا دهم كمترين 
ميزان تورم ملكي در آگهي ها طي شش ماه اخير را 
داشتند كه نرخ رش��د آنها به ترتيب 9/۵، 6/۳، 6/8، 
6/9، 7/۳، 7/۵، 7/8 و 8/6 درصد بوده است. همچنين 
محله سازمان آب در منطقه ۵، باشگاه نفت در منطقه 
۲۱، انديشه در منطقه ۵، شهرك رسالت در منطقه 
۱9، س��رو آزاد در منطقه ۲۲، جن��ت آباد مركزي و 
بهاران در منطقه ۵، تيم��وري در منطقه ۲، قائم در 
منطقه ۲۲ و محله حكيمي��ه در منطقه ۴رتبه هاي 
يازدهم تا بيستم كمترين ميزان افزايش قيمت طي 

شش ماه گذشته را به خود اختصاص دادند. 

در ادام�ه افزاي�ش قيم�ت برن�ج از بي�ش 
از يك س�ال گذش�ته تاكن�ون، ه�ر كيل�و 
برن�ج ايران�ي در م�اه گذش�ته ت�ا ۴۶ه�زار 
و ۵۰۰ توم�ان ه�م ف�روش رفت�ه اس�ت. 
به گزارش ايسنا، مدت هاست كه آمارهاي رسمي 
و البته آنچه در بازار مي گذرد، بيانگر روند افزايشي 
قيمت برنج اعم از داخلي و خارجي است؛ به طوري 
كه گاهی تا صددرصد و باالتر نيز رشد قيمت آن ثبت 
شده است. طي ماه هاي اخير از سرعت رشد قيمت 
برنج در مقاطعي كاسته شده، اما به هر صورت روند 

همچنان افزايشي پيش مي رود. 
بررسي آماري كه اخيراً مركز آمار ايران در رابطه با 
متوس��ط قيمت اقالم خوراكي اعالم كرده بود، در 

رابطه با برنج نشان مي دهد كه هر كيلو برنج ايراني در 
مرداد امسال به طور متوسط ۳8 هزار و 6۰۰ تومان 
فروش رفته، اما اين كاال تا ۴6 هزار و ۵۰۰ تومان هم 
قيمت خورده است، در حالي كه در مرداد پارسال 
هر كيلو برنج ايراني به طور متوسط حدود ۲7هزار 
تومان قيمت داشت و در تير امسال به ۳7هزار و ۳۳۰ 

تومان رسيده بود. 
براين اساس، برنج ايراني در مقايسه با سال گذشته 
۴۲/9 و نسبت به تيرماه ۳/۴ درصد گران شده است، 
اما در مورد برن��ج خارجي كه عمده افزايش قيمت 
آن از زمان ح��ذف ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ تومان از اين 
كاال شروع و ادامه دار ش��د. آمار از اين حكايت دارد 
كه هر كيلو در مرداد سال گذشته به طور متوسط 

حدود ۱8 هزار و ۱۰۰تومان بوده، ولي در تير امسال 
۲۴هزار و 8۰۰ توم��ان و در مردادماه به ۲۵ هزار و 
۱۰۰ تومان رسيده اس��ت، برنج وارداتي تا كيلويي 

۳۰هزار و 8۰۰تومان هم فروش رفته است. 
براين اس��اس، افزايش قيمت برنج خارجي نسبت 
به تيرماه ۰/۳ و در مقايس��ه با مرداد پارسال ۳8/7 
درصد است. در رابطه با واردات برنج گفتني است 
كه اكنون دوره ممنوعيت فصلي است كه از ابتداي 
مردادماه آغاز شده و تا آبان ماه ادامه دارد، با اين حال 
در اين مدت با توجه به كاه��ش ذخاير برنج و افت 
69درصدي واردات در سال جاري و اهميت تنظيم 
بازار مقرر شد ممنوعيت فصلي اجرا شود، ولي براي 
برنج هايي كه تا قبل از ۳۱مردادم��اه قبض انبار يا 

تاريخ ورود آنها به گمرك و بنادر ثبت شده در صورت 
داشتن ثبت سفارش ترخيص شود. 

با اين وجود قبل از ممنوعيت، حدود ۱۰كش��تي 
حاوي برن��ج از كش��ورهاي مبدأ به س��مت بنادر 
ايران حركت كرده بودند و با اينكه بخش��ي از آنها 
تا ۳۱تيرماه به ايران رسيدند، اما قبض انبار و تاريخ 
ورود بعد از اين تاريخ صادر شده بود، گرچه صاحبان 
كاال درخواست داشتند كه اين محموله ها ترخيص 
شود، ولي در هر صورت با وجود مكاتباتي كه بين 
دستگاه هاي ذيربط از جمله گمرك، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت جهاد كش��اورزي صورت 
گرفت هنوز توافقي در مورد تعيين تكليف برنج هاي 

وارداتي در بنادر صورت نگرفته است. 

بررسي افزايش قيمت ملك در ۶ ماه گذشته
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هجوم بشكه ها به بازارهاي نفتي
افزايش ريسك تغيير سياست هاي نفتي عربستان همه را نگران كرده است

استفاده ثروتمندان از يارانه برق نصف شد
س�خنگوي صنعت برق گف�ت: ميزان مص�رف برقي كه از س�وی 
قش�ر پرمصرف، مازاد بر دو برابر الگوي مصرف استفاده مي شود، 
از ابتداي س�ال ۵ميليارد كيلووات س�اعت تخمين زده مي شود. 
مصطفي رجبي مشهدي، در گفت وگو با فارس، با اشاره به افزايش تعرفه 
پله پر مصرف برق گفت: مبلغ مازاد برق براي مشتركيني كه دو برابر الگوي 
منطقه، مصرف داش��تند، برابر متوس��ط خريد تضميني برق از نيروگاه 
تجديدپذير محاس��به مي ش��ود؛ يعني به ازاي هر يك كيلووات ساعت 

8۰۰تومان محاسبه مي شود. 
س��خنگوي صنعت برق ضمن تأكيد بر اين مس��ئله تنها 8۰۰ هزار نفر 
مشترك پرمصرف هستند و ميزان مصرف مازاد بر 6۰۰ كيلووات ساعت را 
با قيمت متوسط خريد تضميني برق از نيروگاه هاي تجديد پذير پرداخت 
كنند، تأكيد كرد: ميزان مصرف برقي كه توسط قشر پرمصرف، مازاد بر دو 
برابر الگوي مصرف استفاده مي شود، از ابتداي سال ۵ ميليارد كيلووات 

ساعت تخمين زده مي شود. 
وي در بيان اينكه پيش از اجراي اين افزايش تعرفه پرمصرفي، قيمت هر 
كيلووات ساعت انرژي برق مازاد بر دو برابر الگو مصرف معادل ۳۰۰ تومان 
بود و اكنون به 8۰۰تومان رسيده اس��ت، گفت: با توجه به اينكه قيمت 
تمام شده برق در كش��ور به طور ميانگين بين هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۴۰۰ 
تومان بود، بنابراين مشتركان پرمصرف در گذشته، تنها براي مصرف مازاد 
دو برابر الگوي مصرف، معادل ۵ هزار ميليارد تومان از جيب بيت المال، 

يارانه دريافت مي كردند. 
رجبي مشهدي ادامه داد: با افزايش قيمت براي پله پر مصرف، ۲/۵هزار 
ميليارد تومان از ما به التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش كه پيشتر از 
منابع دولت و در قالب يارانه پرداخت مي شد، از مشتركان پرمصرف گرفته 
خواهد شد. صنعت برق كشور۳۰ ميليون مشتركين خانگي دارد كه از 
اين ميان 8۰۰ هزار نفر مشترك پرمصرف معادل كمتر از ۳درصد از كل 

مشتركان مشمول افزايش قيمت تعرفه پر مصرفي شده اند. 

طال گران تر مي شود
پ�س از ي�ك تابس�تان آرام طوالن�ي، ب�ازار ط�ال اندك�ي روند 
صعودي پي�دا كرد و ه�ر دو گ�روه تحليلگ�ران وال اس�تريت و 
س�رمايه گذاران خرد در نظرس�نجي هفتگ�ي كيتكونيوز صعود 
بيش�تر قيمت طال در معامالت هفته ج�اري را پيش بيني كردند. 
به گزارش ايس��نا، تحليلگران مي گويند اونس طال ممكن اس��ت روند 
صعودي به سمت مرز هزار و 9۰۰ دالر را شروع كند، زيرا سرمايه گذاران 
منتظرند بانك مركزي امريكا برنامه تعديل خريد ماهانه اوراق قرضه را 
عقب بيندازد. اين تغيير ناگهاني پيش بيني هاي پولي كه از قيمت طال 
پشتيباني می كرد، پس از انتشار گزارش وزارت كار امريكا روي داد كه 
نشان داد تنها ۲۳۵ هزار ش��غل در اوت ايجاد شده است. آمار مذكور به 
ميزان قابل توجهي ضعيف تر از پيش بيني ايجاد 7۲۰ هزار شغل جديد 
از س��وي اقتصاددانان بود. اين ميزان اش��تغال جديد از بدبينانه ترين 
برآوردها هم پايين تر بود.  آدام بوتون، استراتژيست ارزي ارشد فاركس 
به كيتكونيوز گفت: بانك مركزي امريكا در س��پتامبر به تعديل خريد 
ماهانه اوراق قرضه اشاره نخواهد كرد و آنها پيش از نشست نوامبر كميته 
بازار آزاد فدرال تنها يك گزارش اش��تغال ديگر دريافت خواهند كرد. 
شكسته شدن مقاومت بازار طال در سطح هزار و 8۳۴ دالر قريب الوقوع 
اس��ت و طال باالتر خواهد رفت.  در نظرسنجي هفته جاري كيتكونيوز 
از تحليلگران وال استريت، ۱۵ نفر شركت كردند كه از ميان آنها ۱۰نفر 
معادل 67 درصد ب��ه افزايش قيمت طال و دو نفر مع��ادل ۱۳درصد به 
كاهش قيمت طال رأي دادند و سه نفر معادل ۲۰ درصد نظري نداشتند.  
در اين بين، 6۳7 نفر در نظرسنجي آنالين كيتكونيوز از سرمايه گذاران 
خرد شركت كردند كه از ميان آنها ۴۱6نفر معادل 6۵ درصد به افزايش 
قيمت طال و ۱۱8نفر معادل ۱9 درصد به كاهش قيمت طال رأي دادند 

در حالي كه ۱۰۳ نفر معادل ۱6 درصد نظري نداشتند. 

پرواز نرخ تورم تركيه
نرخ تورم تركيه به طرز معناداري از س�طح هدفگذاري شده خود 

فاصله گرفته است. 
به گزارش ديلي صباح، مركز آمار تركيه در گزارشي اعالم كرد نرخ تورم 
اين كشور در ۱۲ ماه منتهي به آگوست به ۱9/۲۵ درصد رسيده كه اين رقم 
در مقايسه با مدت مشابه ماه قبل ۰/۳ درصد بيشتر شده است. اين نرخ، 

بيشترين نرخ تورم ثبت شده تركيه در دو سال اخير محسوب مي شود. 
اقتصاد تركيه از زمان شيوع كرونا تحت فشار زيادي قرار گرفته، چراكه 

بخش هاي كليدي آن از جمله گردشگري دچار مشكل شده است. 
در بين بخش هاي مختلف، باالترين نرخ تورم مربوط به بخش موادغذايي و 
نوشيدني با ۲9درصد بوده است و پس از اين بخش نيز، لوازم منزل با تورم 
۲۲/9۱درصدي و حمل و نقل با ۲۱/76 درصد قرار دارند. از س��وي ديگر 
كمترين نرخ تورم مربوط به لباس و پوش��اك با ۵/۰۱ درصد و ارتباطات با 
۵/۴8درصد بوده است.  از ماه اكتبر سال ۲۰۱8 كه نرخ تورم تركيه با رسيدن 
به ۲۵درصد در باالترين سطح ۱۵ سال اخير خود قرار گرفت، شيب افزايش 
قيمت ها عمدتاً در مسير كاهشي بوده است. هس��ته تورمي كه تغييرات 
قيمتي موادغذايي و انرژي را به دليل نوسانات باالي آنها در نظر نمي گيرد، با 
۰/۴۵درصد افزايش نسبت به ماه قبل خود به ۱6/76درصد رسيد. بر مبناي 
ماهانه نيز نرخ ت��ورم تركيه در اين ماه ۱/۱۲ درصد اندازه گيري ش��ده كه 

۰/۳۲درصد كمتر از تورم ثبت شده ماه قبل در اين كشور است. 

 بحران پولی طالبان 
تا پيش از تس�لط بر كل افغانس�تان طالبان با پول حاصل از تجارت 
موادمخدر و گرداندن بانك هاي زيرزميني روزگار مي گذراند، اما به نظر 
مي رسد ديگر اين پول ها كفاف چرخاندن كل افغانستان را نمي دهد. 
به گزارش نيويورك تايمز، قيمت موادغذايي و سوخت در افغانستان در 
حال سر به فلك كشيدن است و عنايت اهلل و شبكه مالي زيرزميني اش را 

كه مسئول تأمين مالي طالبان است را در شرايط بدي قرار داده است. 
طالبان تا پيش از اي��ن از طريق حواله نياز خود به پ��ول را تأمين مي كرد، 
بسياري از خانواده هاي افغان از همين طريق از فاميل هاي خود در استانبول، 
لندن و دوحه پول دريافت مي كردن��د، اما بدون نقل و انتقال پول از طريق 
حواله تمام زندگي اقتصادي افغانستان به خطر افتاده و در معرض نابودي 
قرار گرفته اس��ت. اين اتفاق هم اكنون يك حقيق��ت و احتمال جدي در 
افغانستان به شمار مي رود. كمك هاي خارجي قطع شده، قيمت كاالهاي 
اساسي سر به فلك كشيده و ارزش پول ملي افغانستان هم در حال كاهش 
است. ۴/9 ميليارد دالر از دارايي هاي اين كشور نيز مسدود شده است. 
عنايت اهلل مي گويد ديگر انجام حواله جوابگو نيست و مردم به شدت به 

پول نياز پيدا كرده اند. 
وي همچنين كميسيون حواله را از ۰/۵درصد به ۴درصد افزايش داده 
و هش��ت برابر كرده اس��ت. در حال حاضر اقتصاد افغانستان به شدت 
نيازمند پول نقد است و همين امر باعث شده تا خود طالبان هم براي 

صرفه جويي در منابع مالي برخي فعاليت هايش را كنار بگذارد. 
عنايت اهلل مي گويد: تقاضا به شدت باالس��ت. هم اكنون دست طالبان 
از نظام بين المللي بانكي كوتاه شده و كمك هاي بين  المللي از منابعي 
نظير صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و دولت امريكا هم قطع شده 
است. تا پيش از پيروزي طالب ها نيمي از اقتصاد افغانستان با كمك هاي 
خارجي مي گرديد. بدون اين پول ها ميليون ها نفر از مردم افغانستان كه 
از همين منابع ارتزاق مي  كردند با مشكل مواجه شدند. خشكسالي هم 

مزيد بر علت شده و شرايط را بسيار سخت تر كرده است.

وحیدحاجیپور
گزارشیک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

53,0102,520توريستي ورفاهي آبادگران ايران
26,840290البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
10,650500سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

17,700840آلومينيوم ايران 
24,8701,180كاشي  الوند

4,21990داروسازي  امين 
42,8101,460معدني  امالح  ايران 

16,530450آسان پرداخت پرشين
19,800180سراميك هاي صنعتي اردكان 

40,1901,910آبسال 
2,19845بيمه آسيا

13,190620سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
8,850420آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

6,100210سرمايه گذاري پرديس
1,34739صنايع  آذرآب 

3,6006سايپاآذين 
45,7202,170معادن  بافق 

30,5201,440مس  شهيدباهنر
2,78540بيمه البرز

4,950230سرمايه گذاري بوعلي 
13,750650باما

9,880350سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
28,6501,360گروه  صنعتي  بارز

6,130110بيمه دانا
2,53490بهساز كاشانه تهران

84,000680بهنوش  ايران 
29,120360فجر انرژي خليج فارس

1,71659گروه بهمن 
17-1,640گروه بهمن 

2,07488سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
6,65020بانك خاورميانه

1,52032بيمه ملت
4,12667بانك ملت

14,950710بين  المللي  محصوالت  پارس 
66,7903,180پتروشيمي بوعلي سينا

64,2803,060گروه صنعتي بوتان 
3,07512بانك پارسيان 

15,04010بانك پاسارگاد
21,110140پست بانك ايران

40,8901,940گروه دارويي بركت
2,48026بانك صادرات ايران

2,739130بين المللي توسعه ساختمان
3-2,628بانك تجارت

8,250390بيمه ما
11,910560چرخشگر

19,390380كشت  و صنعت  چين  چين
4,50058توليدي چدن سازان

31,0001,300معدني وصنعتي چادرملو
30,000300معدني وصنعتي چادرملو

7,66090سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
7,440150كمباين  سازي  ايران 

131,6206,250كربن  ايران 
28,5701,300داروسازي  ابوريحان 

21,8001,030داده پردازي ايران 
14,560180البرزدارو

13,830650داروسازي زاگرس فارمد پارس
36,780560داروپخش  )هلدينگ 

28,000350شيمي  داروئي  داروپخش 
20,00090داروسازي  فارابي 

17,960420داروسازي  جابرابن حيان 
5,11060داروسازي  كوثر

38,7101,840دارويي  لقمان 
11,830-225,150معدني  دماوند

23,7501,130دوده  صنعتي  پارس 
29,120310داروسازي  اسوه 

360-33,900كارخانجات داروپخش 
25,3001,200درخشان  تهران 
44,3001,670دارويي  رازك 
21,990230سبحان دارو

23,6901,120داروسازي  سينا
17,870510گروه دارويي سبحان

22,250100سرمايه گذاري دارويي تامين
7,150270داروسازي زهراوي 

6,62090تجارت الكترونيك پارسيان
1,720-48,290داروسازي  اكسير
18,170270فوالد آلياژي ايران

31,000420فوالد اميركبيركاشان
8,860420فيبر ايران 

31,800350فوالد خراسان
18,990440فوالد خوزستان
18,840290فوالد خوزستان

18,530510فنرسازي زر
12,110180فوالد مباركه اصفهان
12,140210فوالد مباركه اصفهان

6,440300فروسيليس  ايران 
32,7901,560فرآوري موادمعدني ايران 

33,8301,610غلتك سازان سپاهان
34,3701,570فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

36,280730پديده شيمي قرن
8,550400گروه صنايع بهشهرايران 

3,922186گلوكوزان 
15,810390سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

2,110-121,300قنداصفهان 
37,580930كارخانجات  قند قزوين 

2,873136قطعات  اتومبيل  ايران 
17,790840شهد

28,2601,340قند لرستان 
211,14010,050گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

30,3801,440قند مرودشت 
58,0202,760قند نيشابور

23,790400معدني و صنعتي گل گهر
3,444164بيسكويت  گرجي 

3,066133گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
7,980190فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

167-4,642قند ثابت  خراسان 
36,1501,720گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

8,750200گلتاش 
3,997190حمل و نقل بين المللي خليج فارس
100-37,190حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

10,890510شركت ارتباطات سيار ايران
7,150200حفاري شمال

20,490950حمل ونقل توكا
9,610190داده گسترعصرنوين-هاي وب

17,550820ايران ارقام 
8,760250سرمايه گذاري اعتبار ايران

2,26545ايران  خودرو
6,550180سرمايه گذاري خوارزمي
6,3700سرمايه گذاري خوارزمي

23,0801,090كمك فنرايندامين 
7,49010خدمات انفورماتيك 

11,850260بيمه پارسيان
4,290204گروه پتروشيمي س. ايرانيان

25,0701,190ايران دارو
7,540230جام دارو

110,3404,820پلي پروپيلن جم - جم پيلن
1,620-39,770كابل  البرز

4,642221گروه صنايع كاغذ پارس
37,9601,440صنايع خاك چيني ايران 

281,5008,540خوراك  دام  پارس 
7,490350فنرسازي خاور

2,93390كارخانجات توليدي شهيد قندي
186,0408,850پارس  خزر

4,152197كاشي  وسراميك  حافظ 
27,6801,310سيمان خوزستان

840-17,070الكتريك  خودرو شرق 
820-25,800كيميدارو

13,040620لبنيات  كالبر
17,310820توسعه معدني و صنعتي صبانور
20,390970سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

123,0605,860كاشي  پارس 
128-3,038بانك  كارآفرين 

80-17,600ايركا پارت صنعت
47,4402,250صنعت غذايي كورش

85,7302,440پتروشيمي خراسان
144-3,479كارتن  ايران 

13,970660كاشي  سعدي 
18,240200كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

18,000730كالسيمين 
13,880660صنايع كاغذسازي كاوه 

21,550260فوالد كاوه جنوب كيش
15,710740توليدي فوالد سپيد فراب كوير

16,270770كوير تاير

گزارش2

بازار


