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خبر اقتصادی

 رقابت روسیه با نفت ایران 
در آسیا داغ شد

بلومبرگ گزارش داد: صــادرات نفت ایران 
به بازار آسیا، در ماه های اخیر تحت تاثیر رقابت 
فزاینده از سوی روسیه قرار گرفته است که در پی 
تحریم های غربی، در جست و جوی مشتریان 

جدید است.
این پایگاه خبری آمریکایی در گزارشی به نقل 
از منابع آگاه، مدعی شــده صادرات روزانه نفت 
ایران در پی افزایش رقابت روسیه در بازار آسیا، از 
میانگین یک میلیون بشکه، به ۷۵۰ هزار بشکه 

کاهش پیدا کرده است.
صادرات ایران در کشورهایی مانند چین، با 
رقابت روسیه روبرو شده و باعث شده است ایران 
قیمت های پیشنهادی را مرتبا بازبینی کرده و آنها 
برای رقابتی نگه دارد. از زمانی که دولت ترامپ، 
رئیس جمهور وقت آمریــکا، معافیت از تحریم 
ها برای واردات نفت ایران را برای مشتریان این 
کشور تمدید نکرد، برآوردهای مختلفی از میزان 
صــادرات روزانه نفت ایران وجــود دارد و چین 

بزرگترین مشتری نفت ایران مانده است.
    

منتظر کاهش قیمت برنج باشید

خبرآنالین- دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
گفت: در شرایط کنونی رکود بازار منجر به کند 
شدن واردات برنج شده است. درحالیکه با رونق 
بازار و جایگزین کردن برنج های جدید احتمال 
کاهش قیمت وجود دارد.مسیح کشاورز اظهار 
داشت: قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی ۳۵ تا 
۴۰ هزار تومان و برنج پاکستانی ۴۰ تا ۴۵ هزار 
تومان است، هرچند برخی واردکنندگان ممکن 
همانند قیمت عمده بنادر عرضه کنند چرا که 
سرمایه آنها راکد شده است.طی روزهای اخیر 
دبیرکل بنکداران مواد غذایــی خبر از کاهش 
۴۰ درصدی قیمت برنــج ایرانی و ۱۵ درصدی 
برنج خارجی به دلیل افزایش ۳۰ درصدی تولید، 
پربودن انبارها و ذخایر کافی داده بود، دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج حباب کاذب قیمت برنج ایرانی 
و رکود بازار را علت اصلی کاهش قیمت برنج ایرانی 
و عرضه با سود حداقلی را دلیل کاهش قیمت برنج 

خارجی اعالم کرد.
    

 درآمد استخراج بیت کوین 
به قعر دو ساله سقوط کرد

ایسنا- درآمد جهانی استخراج بیت کوین در 
بحبوحه زمستان رمزارز و بحران انرژی جهانی، به 
۱۷.۲ میلیون دالر در روز کاهش پیدا کرده است.

آمار وب ســایت بالک چین دات کام نشان 
می دهــد درآمد جهانی اســتخراج بیت کوین 
حدود ۷۲ درصد در مقایسه با نوامبر سال گذشته 
که ماینرها روزانه ۶۲ میلیون دالر درآمد داشتند، 

کاهش پیدا کرده است.
جو برنت، تحلیلگر ارشــد شرکت »بالک وِر 
سولوشــنز« در این باره اظهار کرد: ماینرهای 
بیت کوین همزمان با ریزش قیمت بیت کوین، 
دشواری اســتخراج و افزایش قیمتهای انرژی، 
همچنان شاهد کاهش میزان سودشان هستند.

 شورای پول و اعتبار در حالی در 
خصوص رعایت ســقف مصوب نرخ 
سود بانکی به بانک ها اولتیماتوم داد 
که نیمه مرداد سخنان مقامات بانکی 
تلویحــا داللت بر تقویــت احتمال 

افزایش نرخ سود بانکی داشت.
به گــزارش »توســعه ایرانی«، 
عقب ماندگی شدید ســود بانکی از 
نرخ تورم یکــی از مهمترین دالیلی 
بود که پرونده افزایش نرخ سود را بار 

دیگر در عرصه اقتصاد گشود. 
 آلبــرت بغریــان، در گفتگــو با 
»توســعه ایرانی« در پاســخ به این 
پرســش که »آیا در چنین شرایط 
اقتصــادی افزایــش نــرخ ســود 
ســپرده های بانکی ضرورت دارد یا 
خیر؟« گفت: این بازی مهلک اتفاقا از 
سوی دولت آغاز شد و وقتی نرخ تورم 
اندکی پایین رفــت، بالفاصله دولت 
درصدد برآمد به منظور هماهنگی 
با نرخ تورم، نرخ ســود بانکی را نیز 
کاهش دهــد در حالی کــه اصال به 
ایــن موضوع مهم فکر نکــرد که در 
دوره افزایش نرخ تورم الزم است به 
افزایش نرخ سود سپرده بانکی دست 
بزند.  وی با تاکید بر اینکه مهمترین 
دغدغه دولت در سال ۱۳9۶ کاهش 

سود سپرده بانکی بود، ادامه داد: گره 
زدن نرخ سود ســپرده بانکی به نرخ 
تورم اشــتباه ترین کاری اســت که 
می توانــد انجام گیــرد. تعیین نرخ 
سود سپرده باید بر اساس مکانیزمی 
صورت گیرد که به تعادل بخش های 
مختلف اقتصاد منجر شود، نه اینکه 
مولفه ای لغزان و بی ثبات چون تورم 

مبنا قرار گیرد. 
وی گفت: حاال نیز صحبت درباره 
نرخ تورم و رابطه آن با ســود سپرده 
بانکی اشــتباه اســت و باید در نظر 
داشــت اقتصاد ایران به صورت کلی 
وارد عرصه زیان دهی شــده اســت 
.  آمارهــای ارائه شــده در خصوص 
وضعیت بورس، بازار طال و ســکه و 
... موید نکاتی است که استاد اقتصاد 
دانشــگاه تهران، درباره زیان دهی 
اعالم می کند.  همواره در دوره های 
تورمی بازارهای ســرمایه گذاری، 
نقدینگی مردم را از دســتبرد تورم 
و کاهــش ارزش حفــظ می کردند 
اما در شــرایط کنونی چنین اتفاقی 
رخ نمی دهد. به عنــوان مثال رصد 
تغییــرات قیمت ها در بازار ســکه 
امامی، از کاهش یک میلیون و ۲9۱ 

هزار تومانی در سه ماه حکایت دارد.
بازار سکه تابســتان امسال را با 
قیمت ۱۵ میلیون و ۵۱9 هزار تومان 

آغاز کــرد و در طــول روزهای تیر و 
مرداد به دنبال انتشــار اخبار خوش 
دربــاره مذاکرات در مســیر نزولی 
حرکت کرد و حتــی وارد کانال ۱۲ 
میلیون تومان شد.پایین ترین قیمت 
سکه در تابستان امسال در تاریخ ۲9 
مردادمــاه رقم خورد کــه هر قطعه 
سکه امامی ۱۲ میلیون و ۷۷9 هزار 
تومان بود.پس از آن، به دنبال تغییر 
شرایط سیاسی و فضای برجام، بازار 
سکه در مسیر صعودی حرکت کرد، 
تا جایی که هر قطعه سکه امامی ۲۲ 
شــهریورماه به قیمت ۱۴ میلیون و 
۸9۳ هزار تومان رسید.در روز پایانی 
شهریورماه اما هر قطعه سکه امامی 
۱۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمت 
داشت. در حال حاضر سکه امامی در 
بازار ۱۴ میلیون و ۲۲۸ هزار تومان 

قیمت دارد.

بورس چقدر زیان به جیب 
سهامداران ریخت 

 از ســوی دیگر ســرمایه گذاران 
بورس نیز با زیانی چشمگیر مواجه 
شــده اند. شــاخص بورس در اوایل 
تیرماه در محدوده کانال یک میلیون 
و پانصد و هشــت هزار واحدی بود 
اما در همین ســه ماه، این شاخص 
به کمتر از یــک میلیون و ۳۵۶ هزار 

واحد تنزل کرده است تا سهامداران 
در داغ ترین فصل فعالیت بورس زیان 
را با خود همراه کنند. بازار ارز نیز در 
محدوده خاصی در نوســانی بسیار 
اندک اســت و رکود شدید بازارهای 
مسکن و خودرو نیز سیگنال دیگری 
را به بازار ارائه می کند که فعال خبری 

از فعالیت اقتصادی نیست . 
در چنیــن شــرایطی ســود 
ســپرده های بانکی نیز بــا تصمیم 
شورای پول و اعتبار یکی از بزرگترین 
زیان هــا را متوجه ســپرده گذاران 

می کند. 

ماجرای سختگیری برای سود 
سپرده ها چیست؟ 

افزایش چراغ خاموش نرخ سود 
بانکی در برخی بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری در نیمه اول ســال 
سبب شد رئیس کل بانک مرکزی با 
این سئوال مهم روبرو شود که آیا قرار 
است نرخ سود بانکی مورد بازنگری 

قرار گیرد؟
پیش از ایــن در نیمه مرداد علی 
صالح آبادی بدون رد اصل مســاله 
احتمال افزایش نرخ ســود بانکی، 
تاکید کرد که ایــن موضوع در حال 
بررسی است. در نیمه مرداد ماه بود 
که رئیس کل بانــک مرکزی اعالم 

کرد شــورای پول و اعتبار هنوز به 
جمع بندی خاصی بــرای افزایش 
سود ســپرده نرســیده و به محض 
جمع بندی موضوع، اطالع رســانی 
الزم در این بــاره انجام می شــود.

صالح آبــادی همچنین با اشــاره به 
اصالح ســود بانکی در کشــورهای 
اروپایی، آمریکا و روسیه تحت تاثیر 
تورم جهانی، گفت که ایران نیز باید 
در این خصوص تصمیم گیری کند. 
عالوه بر این، علیرضا قیطاسی، دبیر 
شورای هماهنگی بانک های دولتی 
نیز اعالم کرد که با توجه به وضعیت 
حال حاضر تورم باید تجدید نظری 

در سودهای بانکی صورت بگیرد.
هشــتم شــهریور امــا ابالغیه 
بانــک مرکزی به بانک هــا حکایت 
از اتخاذ تصمیمی تازه، در شــورای 
پول و اعتبار داشــت.بانک مرکزی 
در بخشــنامه ای به شــبکه بانکی 
ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها 
در پرداخت ســود علی الحساب به 
سپرده ها از معرفی مدیران متخلف 
به هیات انتظامــی بانک ها خبر داد.

برخی کارشناســان بر این موضوع 
تاکید داشتند که این اقدام نشانه ای 
اســت از توافق مقامات پولی و مالی 
برای تالش جهــت احیای بورس. با 
این حال این بخشنامه نیز نتوانست 
بورس را از مهلکه قرمز پوشی بیرون 
ببرد. ایــن چنین بود کــه با وجود 
دستورات ســفت و ســخت بانک 
مرکزی در خصوص رعایت سقف نرخ 
سود بانکی، بورس نیز همچنان قرمز 

پوش باقی ماند.

نرخ سود بانکی چقدر است؟
براســاس آخرین مصوبه شورای 
پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شــده 
اســت. نکته اینجاســت که سود به 
مانده ســپرده در پایان ماه پرداخت 
می شــود و بــرای ســپرده های 
کوتاه مــدت پرداخت ســود دیگر 
روزشمار نیست. باالترین نرخ سود 
ســپرده ها در حالی ۱۸ درصد است 
که تورم عمومی کشــور باالتر از ۴۰ 
درصد گزارش شده است . این بدان 
معناست که هر سال نگهداری پول 
در بانک زیانی در محدوده ۲۲ درصد 
را متوجه ســپرده گذاران می کند. 
هر چند ســختگیری ها در رعایت 
سقف مصوب با هدف کاهش قیمت 
تمام شد پول در کشــور در دستور 
کار قرار گرفــت اما احتماال بی میلی 

ســپرده گذاران به نگهداری پول در 
بانک ها ســبب شــد برخی بانک ها 
چراغ خاموش درصدد افزایش نرخ 
سود برآیند به طوری که روی شیشه  
برخی بانک ها حتی تبلیغ پرداخت 
درصد سود بیشتر برای سپرده های 
سه ماهه نصب شده بود.حاال معاون 
نظــارت بانک مرکــزی اعالم کرده 
اســت: با پایان مهلــت دو هفته ای 
تعیین شده از ســوی بانک مرکزی 
برای بانک ها و موسســات اعتباری 
غیربانکی نقض کننــده ضوابط نرخ 
سود علی الحساب سپرده مدت دار، 
این موسســات و بانک های متخلف 
به هیات انتظامــی بانک ها معرفی 

می شوند.
به گفته ابوذر ســروش برآوردها 
نشــان می دهد که دست کم شش 
بانک و موسسه اعتباری غیربانکی 
از نرخ هــای تعیین شــده تخطی 
کرده اند کــه پرونده یکــی از آنها 
نهایی شده و در حال ارسال به هیات 
انتظامی بانک ها است.به این ترتیب 
به نظر می رســد تصمیم شــورای 
پول و اعتبار عــدم بازنگری در نرخ 
سود سپرده و رعایت دقیق نرخ نامه 
اعالمی از سوی این شــورا است.بر 
این اساس پرونده افزایش نرخ سود 
بانکی در حالی بســته می شود که 
ســایر بازارهای ایران نیز در رکود، 
زیان را به سرمایه گذاران پیشکش 
می کنند. این زیان در حالی به جیب 
ســرمایه گذاران می رود که اقتصاد 
ایران با تورمی در محدوده ۴۰ درصد 

دست و پنجه نرم می کند.

وقتی قطر با استفاده از تکنولوژی جدید از میادین 
مشترک با ایران برداشت داشته باشد به نسبت آن 

در تولید از میدان مشترک از ایران جلو می افتد.

به گزارش ایلنا، با گذشــت کمتر از ســه ماه از 
ســرمایه گذاری قبلی توتال در میادین گازی قطر 
غول انرژی فرانسوی، حدود ۱.۵ میلیارد دالر دیگر 
سرمایه گذاری در پروژه توسعه عظیم میدان گازی 

قطر را اعالم کرد.
سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، اعالم کرد شرکت 
توتال انرژیز حدود 9.۳۷۵ درصد ســهم در پروژه 
"نورت فیلدساوت" خواهد شد. این پروژه ظرفیت 
گاز طبیعی مایع )ال ان جی( قطر را به ۱۲۶ میلیون 
تن در سال افزایش می دهد.قطر در بحبوحه افزایش 
تقاضای جهانی برای گاز طبیعی، در حال افزایش 

تولید گاز و ظرفیت مایع ســازی گاز طبیعی است. 
محدودیت عرضه گاز که پیش از آغاز جنگ روسیه 
در اوکراین در فوریه هم وجود داشت، قیمت ها را به 

میزان سرسام آوری باال برده است.
نرســی قربان در گفت وگو با ایلنا، درباره قرارداد 
گازی قطر بــا توتال و تبعات ســرمایه گذاری های 
این کشور روی میدان گازی مشترک با ایران اظهار 
داشــت:  قطر قراردادهایی با چند شــرکت بزرگ 
بین المللی به امضا رسانده تا هم در توسعه و پاالیش 
گاز و هم در تبدیل آن به گاز مایع فعالیت کنند و در 
این صورت در ۳ تا ۴ سال آینده دوباره قطر بزرگترین 

صادرکننده ال ان جی جهان خواهد بود. این در حالی 
است که ایران هنوز تاسیسات مایع سازی گاز را در 
اختیار ندارد، البته دنبال ال ان جی بوده اما هیچ وقت 
صاحب آن نشده است. وی ادامه داد: موضوع دیگر 
اینکه وقتی قطر با اســتفاده از تکنولوژی جدید از 
میادین مشــترک با ایران برداشــت داشته باشد 
 به نســبت آن در تولید از میدان مشــترک از ایران 

جلو می افتد. 
وی درباره اینکه آیا ایران می تواند روی گازپروم 
برای توسعه تاسیســات ال ان جی حساب کنیم؟ 
گفت:  گازپــروم خود تحریم اســت و در عین حال 
صادرکننده عمده گاز به اروپا بوده است، حال چرا 
این شرکت باید به ما کمک کند تا احتماال گاز ما به 
اروپا برود، قطعا این منطقی نیست که در درازمدت 
این شــرکت و روســیه بخواهند رقیب بزرگی در 

منطقه برای خود بتراشند.

کارشناس حوزه انرژی پاسخ داد

قطر بار دیگر ایران را در حوزه گاز پشت سر می گذارد؟

خبر

آلبرت بغزیان به »توسعه 
ایرانی« گفت: گره زدن نرخ 

سود سپرده بانکی به نرخ 
تورم اشتباه ترین کاری 
است که می تواند انجام 

گیرد. باید نرخ تعیین سود 
سپرده بر اساس مکانیزمی 

صورت گیرد که به تعادل 
بخش های مختلف اقتصاد 

منجر شود، نه اینکه 
مولفه ای لغزان و بی ثبات 
چون تورم مبنا قرار گیرد

هانیه عسگری

قیمت یخچال سایدبای ساید خارجی با قیمت یک پراید 
کارکرده در بازار تهران برابر شد .

به گزارش قرن نو، در حالی که   رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی از کاهش نزدیک به هشتاد درصدی فروش لوازم 
خانگی در بازار خبر می دهد، گزارش های میدانی نشــان 
می دهد در آستانه فصل برگزاری عروسی ها،قیمت همچنان 

در حال افزایش است.
 همواره پس از سپری شدن ماه ها محرم و صفر دور تازه ای 
از برگزاری مجالس عروسی در ایران آغاز می شود از این رو 
فصل داغ تهیه جهیزیه و خرید اقالم برای تکمیل آن از راه 
می رسد. این در حالی است که معامله گران  فعاالن این صنف 
می گویند حتی پیش از فرا رسیدن ماه های محرم و صفر نیز 

بازار خرید وفروش لوازم خانگی داغ نشد و جهیزیه ها تغییر 
چشمگیر کیفی داده اند و خانوارها اغلب به خرید اقالم عمده 

و بزرگ بسنده می کنند.
 گــزارش میدانی خبرنــگار قرن نو نشــان می دهد 
ارزان ترین اقالم در محــدوده ۴.۵ تا پنج میلیون تومان 
قیمت می خورند اما گران ترین ها تا بیش از صد میلیون نیز 
می رسند.در بازار لوازم خانگی، اجاق گاز مبله فر از حداقل 
قیمت ۴.۵ میلیون تومان شروع و به ۱۴۶ میلیون تومان ختم 
می شود.یک برند ایتالیایی پرچمدار گران ترین محصول 
بازار بود و اجاق گاز مبله این برند با نرخ ۱۴۶ میلیون تومان 
عرضه می شود. در جایگاه بعدی اجاق برقی مبله آلمانی قرار 
دارد که با قیمت ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۳9 میلیون 

و 9۰۰ هزار تومان فروخته می شود.در رده بعدی اجاق گاز 
خارجی دیگری قرار دارد که با قیمتی بین ۳۶ تا ۴۸ میلیون 
تومان به فروش می رسد.در مقابل ارزان محصول اجاق گاز 
۵ شعله ایرانی مدل مبله اچ دی  است که ۴.۵ میلیون تومان 
فروخته می شود، در رده بعدی اجاق گاز طرح فر مبله ایرانی 
دیگری قرار دارد که ۵ میلیون و ۴۵ هزار تومان تا ۵ میلیون 
و ۱۸۱ هزار تومان نرخ گذاری شده است.ارزان ترین یخچال 
فریزر بازار هم یخچال و فریزر ایرانی اســت که ۶ میلیون 
و ۳۰۰ هــزار تومان فروخته می شــود.در جایگاه بعدی 
یخچال فریزر ایرانی دیگری قرار دارد که بسته به ابعاد آن 
۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
قیمت گذاری شده است.در میان محصوالت گران قیمت 

بازار هم یخچال فریزرهای کره ای  در رده نخست ایستاده 
بودند و یخچال ساید بای ساید دو برند رقیب کره ای هر کدام 
به نرخ ۱۵۰ میلیون تومان فروخته می شد. این قیمت با بهای 
یک خودروی معمولی کارکرده نظیر پراید و تیبا در بازار 
برابری می کند.در جایگاه بعدی نیز دوقلوی آلمانی با قیمت 
۱۴۶.۵ تا ۱۶۴.۵ میلیون تومان عرضه می شود.همچنین 
یخچال فریزر ســاید بای ســاید آلمانی نیز ۱۲۶ تا ۱۴9 
میلیون تومان نرخ گذاری شده است.گران ترین ماشین 
لباسشویی بازار هم ماشین لباسشویی ۸ کیلویی است که 
۱۶۰ میلیون تومان عرضه شده است.در رده دوم ماشین 
لباسشویی در از جلو کره ای با قیمتی بین ۴۳.۵ تا ۵۲ میلیون 
تومان فروخته می شــود.ارزان ترین ماشین لباسشویی 
 اتوماتیک بازار نیز ماشین لباسشویی ۵ کیلوگرمی است
 ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان است. ماشین 
۶ کیلویی ایرانی نیزبا قیمت ۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان تا 

بیش از ۷ میلیون تومان فروخته می شود.

گزارشی از بازار لوازم خانگی؛

قیمت یخچال سایدبای ساید  با پراید کارکرده  برابر شد 
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