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عابر بانکهای بیتکوین
در فروشگاههای والمارت
فارس -فروشگاههای زنجیرهای والمارت که
بزرگترین فروشگاه زنجیرهای جهان به شمار
میرود در حال نصب صدها عابر بانک بیتکوین
در فروشگاههای خود است تا از این طریق شرایط
را برای خرید بیتکوین توسط مشتریانش فراهم
کند.هم اکنون  200عابر بانک بیتکوین در
فروشگاههای والمارت آمریکا در سراسر آمریکا
نصب شده است.

روسها در فکر واردات
سیبزمینی از ایران
فارس -سه برابر شدن قیمت سیبزمینی در
روسیه و نگرانی در خصوص بروز کمبود آن در
ماههای آینده ،تجار روسیه را مجبور کرده تا به
سمت یافتن فروشندگان بیشتر در بازار جهانی
بروند .از آن جا که روسیه واردات سیبزمینی
از اتحادیه اروپا ،اوکراین ،آمریکا و برخی دیگر از
کشورها را ممنوع کرده یافتن تأمینکنندگان
سیبزمینی برای تجار این کشور کار سادهای
نیست .حــاال واردکــنــنــدگــان سیبزمینی در
روسیه به فکر واردات این محصول از کشورهایی
نظیر ایران ،قزاقستان و مولداوی هستند.گفته
مـیشــود محمولههای سیبزمینی کــه قــرار
است تجار روس از ایران خریداری کنند ،بزرگ
خواهد بود.

 4برابر شدن صف های خرید
امید به بورس را زنده نگه داشت
فارس -در هفته پایانی مهرماه ،بورس روندی
نسبت ًا صعودی داشــت .به طــوری که شاخص
کل و هم وزن به ترتیب  2.8و  1.14درصد رشد
کردند .در این هفته اگر چه خروج پول حقیقیها
از بورس به میزان  1227میلیارد تومان ثبت
شد ،اما میانگین ارزش صف های فروش افت
 44درصدینسبتبههفتهقبلداشتومیانگین
ارزش صف های خرید نیز  468میلیارد تومان
معادل 316درصد نسبت به هفته سوم مهر رشد
کرد .به این ترتیب رشد ارزش صفهای خرید
امــیــدواری بــرای وضعیت مثبت بــازار در هفته
پیشرو را زنده نگه داشته است.

ثبت باالترین تورم  13سال اخیر
اروپا در پی گرانی سوخت
تسنیم -اداره آمار اروپا (یورواستات) اعالم کرد
نرخ تورم سالیانه در این منطقه در ماه سپتامبر
به باالترین رقم طی  13سال گذشته رسید ه
و قیمتها بــرای مصرف کننده  3٫4درصــد
افزایشیافته است .باال رفتن  17.6درصدی
هزینه انرژی دلیل اصلی افزایش تورم در اروپا
بوده است.

افت  50هزار تومانی قیمت
گوشت قرمز در برخی نقاط
تهران!
تسنیم -قیمت گوشت قرمز در روزهــای اخیر
کاهش محسوسی داشته است به طــوری که بر
اساسمشاهداتمیدانیهرکیلوگرمگوشتشقه
گوسفندی تا89هزارو  500تومان نیز در تهران
کاهش یافته اســت.ایــن در حالی اســت که این
محصول در ماه های گذشته تا  140هزار تومان به
فروش می رسید .بنابراین گزارش ،میزان کشتار
دام در ماه های اخیر افزایش زیادی داشته که این
امر در کاهش قیمت گوشت قرمز نقش به سزایی
دارد و در واقع عرضه زیاد شده است.
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ایران وارد کننده گاز!
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یادداشت

مدیرعامل شرکت نفت اعالم کرد اگر سرمایه گذاری 89میلیارد دالری برای توسعه نفت و گاز نداشته باشیم تا 1404وارد کننده گاز می شویم

مــدیــر عــامــل شــرکــت مــلــی نــفــت و
مرکز پژوهش هــای مجلس در دو
موضعگیری مشابه زنگ های خطر
برای دومین دارنده ذخایر گاز جهان
را به صدا در آوردند .براساس گزارش
مرکز پژوهش های مجلس  ،در سال
های اخیر برای توسعه میادین گازی
اقــدام خاصی انجام نشده اســت و
همین موضوع در میادین نفتی هم
دیــده می شــود .طبق ایــن گــزارش
از سال  95تا  ،98ضریب بازیافت
مخازن نفتی 4درصد و مخازن گازی
 0.9درصــد افــت داشــتــه اســت .از
سوی دیگر ،مدیر عامل شرکت ملی
نفت از نیاز  65تا  89میلیارد دالر
سرمایه گــذاری بــرای اجــرای طرح
های توسعه ای نفت و گاز کشور خبر
و هشدار داده که اگر سناریوهای
جبرانی بــرای تولید گــاز اجرایی
نشود ،ایران تا سال  1404به وارد
کننده گــاز تبدیل خواهد شد  .به
گ ــزارش خــراســان ،کمبود گــاز در
تابستان امــســال بــه شکل کمبود
بــرق بــه طــور جــدی احــســاس شــد و
در زمستان نیز این خطر همچنان
وجــود دارد .هر چند دلیل اصلی
این مسئله به رشد تقاضا و مصرف بر
می گردد ،اما در سوی دیگر ماجرا،
آمارهای نه چندان مثبتی منتشر
شده که نشان می دهد ماجرا مربوط

(ســال  ،)1399ضریب بازیافت
مخازن کشور به میزان یک درصد
افزایش یابد .یعنی درصد بازیافت
از  28.57درصد در سال 1395
به  29.57درصد در انتهای برنامه
برسد .اما در نبود برنامه عملیاتی
قابل توجه ،ایــن امــر نهتنها میسر
نــشــده ،بلکه شاخص مــذکــور بین
سالهای  1395تا 1398کاهش
 4درصدی یافته و از  28.57درصد
به  27.42درصد رسیده است .از
ســوی دیگر و در خصوص ضریب
بازیافت مخازن گازی در سالهای
برنامه ششم نیز ،مقدار آن روند
کاهشی به میزان  0.9درصد داشته
که نشانگر این است دولت با اهداف
برنامه ششم فاصله دارد.

به کاهش ضریب بازیافت مخازن گاز
کشور اســت .بنا به تعریف متوسط
ضریب بازیافت مخازن نفتی نشان
دهنده میزانی از ذخایر کشور است
کــه امــکــان بــرداشــت آن هــا وجــود
دارد .نکته قابل تامل این جاست که
این موضوع دربــاره نفت هم صدق
میکند که در صورت بی توجهی می
تواند منجر به کاهش چشمگیر تولید
این محصوالت در کشور شود.

▪رونــد نــزولــی ضریب بازیافت
مخازن نفت و گاز ایران

گزارش مرکز پژوهش های مجلس
با بیان این که حدود  61درصد از
میادین نفتی کشور در نیمه دوم
عمر خود قرار دارند و طبیعی است
که با افت فشار مخزن و کاهش تولید
مــواجــه شــونــد ،آورده اســت :طبق
برنامه ششم توسعه ،قــرار بــوده تا
ســال پایانی اجــرای برنامه ششم

سهم مسکن در تورم خانوار به  50درصد رسید
بــانــک مــرکــزی از رســیــدن ســهــم مسکن و
سوخت به  50درصــد در تــورم شهریور ماه
خبر داد .به این ترتیب مسکن در کنار هزینه
های انــرژی ،نیمی از سبد هزینه خانوار را
مــی بلعد و جــای کمی بــرای سایر اقــام از
جمله خوراکی ،پوشاک ،بهداشت و درمان،
آموزش ،ارتباطات ،تفریحات و فرهنگ باقی
می گذارد.بانک مرکزی با انتشار گزارشی از
تحوالت اقتصاد کالن در شهریورماه 1400
نوشت :در شهریورماه همچون ماه گذشته،

گــروه هــای «مسکن ،آب ،بــرق و گــاز و سایر
سوختها»« ،خوراکیها و آشامیدنیها»
و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل
 15.1 ،49.8و  11.5درصد بیشترین سهم
را در تــورم ماهانه داشته اند.جهش سهم
مسکن در تورم در شرایطی است که براساس
گزارش مرکز آمار ،تورم اجاره بها به عنوان مهم
ترین شاخص این بخش در تابستان امسال به
حدود  47درصد رسید که باالترین نرخ تورم
این بخش در سال های اخیر است.

طرح جهش تولید مسکن
از اردبیل کلید خورد

تصویبایجادمنطقهآزادتجاری
بیلهسوار؛درآیندهنزدیک

عملیات ساخت واحدهای مسکونی طرح
جهش تولید مسکن سراسر کشور با شروع
عملیات اجرایی  ۴۰۰۰واحــد مسکونی
با تأمین زمین برای  ۲۶پروژه در  ۱۵شهر
استان اردبیل دیروز طی سفر رستم قاسمی،
وزیر راه و شهرسازی به این استان آغاز شد.به
گــزارش پایگاه خبری وزارت راه ،بــه این
منظور  ۲۸۰۰واحد مسکونی در شهرهای
باالی ۱۰۰هزار نفر جمعیت استان اردبیل و
 ۱۲۰۰واحد در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر
جمعیت این استان احداث میشود.

شــادا  -وزیــر اقتصاد در بــازدیــد از گمرک
بیلهسوارباتأکیدبرتجهیزسریعاینگمرکبه
دستگاههایایکسری،ازتهیهوتصویبنقشه
و جزئیات ایجاد منطقه آزاد در استان اردبیل
در هیئت دولت در آینده نزدیک خبر داد.به
گزارش شادا ،دکتر خاندوزی در این بازدید
تاکیدکرد :تشکیل منطقه آزاد برای استان
اردبیلتصویبشدهوجزئیاتونقشهآنباقی
مانده است که انشــاءا ...به زودی در هیئت
وزیرانجزئیاتآنبهتصویبخواهدرسید.

ضدونقیض درباره انتصاب
داماد رضایی دربانک صادرات
گمانه زنــی ها از انتصاب مهدی احمدی،
عضو هیئت مدیره بانک شهر در مدیریت
بانک صــادرات با توئیتی که دربــاره انصراف
وی منتشر شد ،در عمل منتفی شــد.وی که
داماد محسن رضایی است ،از سال  92عضو
هیئت مدیره بانک شهر اســت و تحصیالت
و سوابق مرتبط با بانکداری دارد امــا خبر
انتصاب وی با انتقادهایی درباره میدان دادن
بهافرادمنتسبوداراینسبتفامیلیبابرخی
چهرههایسیاسیومدیراندولتیهمراهبود.
با این حال یکی از کاربران فضای مجازی در
توئیتینوشت:ازدامادآقایرضایی(احمدی)
درخصوص انتصابش به عنوان مدیرعامل
بانک صــادرات پرسیدم که در جوابم گفت:
«سالم استخاره کردم بد آمد ،انصراف دادم».

▪آغاز افول منبع اصلی تامین گاز
ایرانی ها از 1404

فارغ از موضوع نفت  ،اظهارات اخیر
مسئوالن زنگ خطر را برای تامین
گاز به صدا درآورده است .به گزارش
مهر ،مشکین فام مدیرعامل شرکت
نفت و گاز پارس با ابــراز نگرانی از
وضع تولید گاز پارس جنوبی برای
ســا لهــای آینده گفت :تولید گاز
از پــار س جنوبی به پیک ظرفیت
رســیــده ،امــا از چــهــار ســال آینده
پیشبینی میشود ،ساالنه به اندازه

یک فاز پارس جنوبی ( ۲۸میلیون
مترمکعب) با افت تولید مواجه شود.
گفتنی اســت میدان گــازی پارس
جنوبی هم اینک منبع  70درصد
تولید گــاز کشور به شمار میآید.
مشکینفام تحقق استمرار تولید
گــاز را نیازمند اجــرای دو راهکار
حفظ و نگهداشت تولید از پارس
جنوبی و توسعه دیگر میدا نهای
گازی دانست و گفت :تاکنون ۱۵
درصــد گــاز درجــای میدان معادل
 ۶۲تریلیون فوت مکعب برداشت
شــده اســت .بــا تأسیسات موجود
پــارسجنوبی میتوان  ۵۰درصد
گاز درجای میدان را که حدود ۲۱۰
تریلیون فوت مکعب محاسبه شده
اســت ،بــرداشــت کــرد.امــا محسن
خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی
نفت ایران حرف آخر را در خصوص
وضعیت گــاز در کشور زده است.
وی در نشست با اعضای کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس ،از نیاز 65
تا  89میلیارد دالر سرمایه گذاری
برای اجــرای طرح های توسعه ای
نفت و گاز در دریا و خشکی خبر داده
و با بیان این که سناریوهای جبرانی
برای تولید گاز طراحی شده ،هشدار
داده که اگر این سناریوها اجرایی
نشود ،ایران تا سال  1404به وارد
کننده گاز تبدیل خواهد شد.

ثبت نام  ۱۰۰هزار نفر در طرح جهش مسکن
از دو روز گذشته تاکنون حدود  ۱۰۰هزار نفر
در طرح جهش تولید و تامین مسکن در ۴۶۶
شهر ثبت نام کردهاند .به گزارش ایسنا ،از
روز  ۲۸مهر  ۱۴۰۰ثبت نام متقاضیان برای
واحدهای طرح تولید و تامین مسکن در ۳۱
استانو ۴۶۶شهردرسامانهجامعطرحهای
حمایتی مسکن به نشانی www.saman.
 mrud.irآغاز شده است .متقاضیان پس از

ورودبهسایترویگزینه«ثبتنامنهضتملی
مسکن» کلیک کنند.بنا بر اعالم وزارت راه و
شهرسازی تا شب گذشته حدود  ۱۰۰هزار
نفر در سامانه ثبت نام کردهاند وحداقل تا یک
ماه امکان ثبتنام وجود دارد .تا یک ماه آینده
بعد از تکمیل ثبتنام ،پاالیش اطالعات انجام
میشود و کسانی که حائز شرایط هستند از
طریق پیامک به آن ها اطالعرسانی میشود.

حسین بردبار

economic@khorasannews.com

بازار لوازم خانگی ؛نیازمند پایش
بیشتر
بــازار لــوازم خانگی این روزهــا بیشتر از هر زمان
دیگری نیازمند نظارت و پایش جدی است ،البته
تردیدی نیست که تمام بازارها در هر زمانی نیازمند
پایش و رصد و نظارت هستند اما این که در این
یادداشت به لوازم خانگی توجه جدی شده است
به دالیــل ذیل است-1:پس از اعــام ممنوعیت
واردات لوازم خانگی از دوشرکت کره جنوبی و
ابالغ این ممنوعیت به وزرای صمت و اقتصاد در
 16شهریورماه امسال ،متاسفانه اخبار گوناگونی
درباره واردات این محصوالت از نشانهای مذکور
و سایر نشان های تجاری خارجی به صورت قاچاق
 ،ته لنجی ،پیله وری و حتی ثبت سفارش از قبل
(نظیر واردات 420کانتینر لوازم خانگی نشان
بوش) وجود دارد که طبق برخی از محاسبات و
برآوردها بیش از  20درصد بازار این محصوالت را
در برگرفته است ،این در حالی است که سهم بزرگ
ترین نشان های تجاری داخلی اکنون به زحمت به
 20درصد کل بازار می رسد.
 -2ممنوعیت واردات از خارج به مرور می تواند
عرصه را بــرای ایجاد فضای انحصاری برای
تولیدات داخلی و بازی با قیمت و کیفیت این
محصوالت در صورت نبود نظارت های مستمر و
پایدار ایجاد کند.
 -3هر صنعتی برای جان گرفتن و ایستادن روی
پای خویش و بعد تبدیل شدن به نشان تجاری
معتبر و به دست آوردن قدرت صادرات و نفوذ در
بازارها نیازمند حمایت است ،این حمایت عالوه
بر دولت ها از سوی مردم نیز باید باشد .گفته شده
است که قبل از این که دو نشان تجاری معروف
کره ای در این کشور جان بگیرد و شهرت جهانی
پیدا کند ،این کشور به مدت  12سال واردات از
کشور ژاپن را به کره ممنوع و مردم را ترغیب به
خرید از محصوالت داخلی کرده بود ،این شرایط
بستری بــرای بــروز و ظهور دو نشان قدرتمند
جهانی را از کره جنوبی فراهم کرد؛ در کشور ما
نیز همین شرایط می تواند ایجاد شود ،البته در
صورت پایش و نظارت جدی برای جلوگیری از
انحراف در مسیر حمایت های الزم.

