اقتصاد

10
بازار خبر

قاچاق  910میلیارد لوازم خانگی
کرهای از عراق به ایران
فارس -سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کــاال و ارز دربــاره جزئیات انهدام باند قاچاق
واردات لــوازم خانگی کره ای به کشور که خبر
آن به تازگی منتشر شده اســت ،گفت :عوامل
قاچاق واردات لوازم خانگی از دو رویه کولهبری
و تهلنجی برای واردات کاالهای لوازم خانگی به
کشور سوء استفاده کردهاند .مغز متفکر این باند
در کردستان و بازوان اجرایی آن در خوزستان
بود ه است .این باند در دو سال گذشته حدود 94
هزار قطعه کاالی لوازم خانگی قاچاق به کشور
وارد کرده و  910میلیارد تومان کاال فروختهاند.

«فروش خودرو زیر قیمت» ،شگرد
جدید کالهبرداران
تسنیم -در شرایطی که بــازار در رکود مطلق
قرار دارد و کمتر کسی اقدام به معامله میکند
برخی از سوء استفاده کنندگان با شگردهای
خاص درصدد کسب سود بیشتر از بازار بالتکلیف
خودرو هستند به نحوی که با وجود آن که تحویل
خودرو به صورت فوری و آن هم کارتکسی وجود
ندارد با شگردهایی از جمله فروش خودرو زیر
قیمت بازار خریدار را مجاب به خرید می کنند.

هجوم برای مجوز آموزشگاه آزاد
فنی و حرفه ای
ایسنا -در راستای تسهیل صــدور مجوزهای
کسب و کار ،وزارت کار نیز کاهش زمان صدور
مجوز آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای به سه
روز را در دستور کار قرار داده است تا ضمن قانون
مند شدن صدور مجوزها ،جلوی بازار سیاه خرید
و فروش غیرقانونی مجوز تاسیس آموزشگاه ها
گرفته شود .در این خصوص حسینینیا ،معاون
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :با ابالغ
صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد ظرف سه
روز ،در بازه زمانی  ۱۰مهر تا  ۶آذر امسال (یعنی
کمتر از دو مــاه) ،تعداد  ۱۸۳۹موافقت نامه
اصولی برای متقاضیان صادر شده که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته رشد  600درصدی
داشته است.

نرخ ارز

دوشنبه  8آذر۱۴۰۰
23ربیع الثانی .1443شماره 20813
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(سامانهسنا) )-4.140(264/124
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درهم امارات
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سکه طرح جدید

42/338

73/700

12/685/200

)900/000(126/600/000

بازگشتبازارمسکنتهرانبهمدارصعودی

همزمان با افزایش معامالت در آبان ماه ،متوسط قیمت مسکن
در تهران  32میلیون تومان و تورم اجاره بها  51درصد شد

تــازه ترین داده هــای بانک مــرکــزی از
بـــازار مسکن تــهــران ،نشان دهــنــده از
سرگیری رونــد صــعــودی قیمت هــا در
آبان ماه و رسیدن متوسط قیمت مسکن
به  32میلیون تومان اســت .همزمان
ایــن آمــارهــا از جهش معامالت با رشد
 33.5درصــدی نسبت به مهرماه و نیز
رشد  63.5درصدی نسبت به آبان 99
حکایت دارد .در حوزه اجاره بها نیز گزارش
مذکور از افزایش بیش از  51درصدی قیمت
ها در تهران و حدود  55درصدی در کل کشور
نسبت به آبان سال گذشته خبر داده است.
به گزارش خراسان ،تازه ترین گزارش بانک
مرکزی از بــازار مسکن تهران حاکی از این
اســت کــه در آبــان امــســال ،تــعــداد معامالت
آپارتمان های مسکونی در این شهر به حدود
 7.3هزار واحد مسکونی رسیده ،در حالی
که رقم مذکور در مهر امسال پنج هزار و 471
فــقــره و در آبــان
ســـــال گــذشــتــه
چهار هزار و 466
فقره بــوده است.
به این ترتیب می
تـــــوان گــفــت که
معامالت مسکن
تهران در آبان ماه
نسبت به ماه قبل
و ماه مشابه سال
قــبــل ب ــه ترتیب
رشــــد  33.5و
 63.5درصــدی
داشته است.
گزارش مذکور در
ادامه بیانگر این است که روند قیمت مسکن
پس از افت در مهرماه به مدار صعودی بازگشته
است .بر این اساس متوسط قیمت یک متر
مربع زیربنای واحــد مسکونی معامله شده
در تهران در آبــان ماه مرز  32میلیون را رد

کــرد و در ارتــفــاع  32میلیون و  10هزار
تومان ایستاد .مقایسه این نرخ با ماه قبل
و ماه مشابه سال قبل حاکی از این است
که قیمت مسکن در تهران از منظر ماهانه
 1.2درصد و از منظر ساالنه  17.7درصد
افزایش یافته اســت .نکته قابل تامل در
آمارهای آبان ماه مسکن تهران ،رسیدن
سقف متوسط قیمت مسکن به  72میلیون
و  750هــزار تومان اســت .در سوی دیگر
کمترین متوسط قیمت مسکن تهران 14

میلیون و  520هزارتومان محاسبه شده و
این ارقام به ترتیب  32.2و  20.6درصد
افزایش را نسبت به آبان  99شاهد بوده اند.
در شرایطی که قیمت مسکن به سطوح غیر
قابل دسترسی برای قشرهای کم درآمد
رسیده است ،داده های مربوط به اجاره
بها نشان می دهد که این قشرها از منظر
اجاره بها نیز به شدت تحت فشار تورم قرار
گرفته اند به طوری که در آبان ماه شاخص
کرایه مسکن اجاری در تهران و نیز کل
مناطق شهری کشور نسبت به ماه مشابه
سال قبل به ترتیب  51.6و  54.9درصد
رشد داشته است.

ربع سکه

نیم سکه

37/500/۰۰۰ 65/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

372/715

-

صادرات  3برابرکم ارزش تر از واردات

آمار  8ماهه تجارت خارجی کشور نشان می دهد که هر تن محصول
صادراتی  3برابر کم ارزش تر از هر تن محصول وارداتی است ،این
آمار چه واقعیتی از تجارت خارجی کشور را نشان می دهد؟

نگاهی بــه آم ــار تــجــارت خــارجــی کشور در
هشت ماه نخست امسال نشان می دهد که
تا چه ان ــدازه ص ــادرات کشور متکی به خام
فروشی است به گونه ای که با وجود این که
واردات در این مدت  900میلیون دالر بیش
از صادرات غیرنفتی است اما حجم صادرات
غیرنفتی بیش از سه برابر واردات است.به
گــزارش رئــیــس کــل گمرک ایـــران ،تجارت
خارجیکشوردرهشتماهسال ۱۴۰۰مانند
ماههای پیش از آن ،با رشد قابل توجهی همراه
بود و در این مدت  ۱۱۰میلیون و  ۳۰۰هزار
تن کاال به ارزش  ۶۳میلیارد و 100میلیون
دالر بین جمهوری اسالمی ایــران و شرکای
تــجــاری آن مبادله شد.مهدی میراشرفی
افزود :از این میزان 83 ،میلیون و  700هزار
تن آن را صـــادرات ،به ارزش  31میلیارد و
 100میلیون دالر تشکیل میدهد که نسبت
به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 10.5
درصــد و از حیث ارزش  42درصــد افزایش
یافته اســت .همچنین  26میلیون و 500
هــزار تن کــاال به ارزش  32میلیارد دالر از
کشورهای مختلف وارد شــده اســت که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ
وزن  21درصد و از نظر ارزش  38درصد رشد
را نشان میدهد.به این ترتیب با این که رقم
صــادرات و واردات کشور به یکدیگر نزدیک
است اما به لحاظ وزنی ،کاالهای صادر شده
 3.15برابر بیش از کاالهای وارد شده است
که نشان می دهد چه مقدار صادرات غیرنفتی
ما نیز خام فروشی و کاالهای کم ارزش است.
به این ترتیب هر تن کاالی صادراتی کشورمان
 371دالر و هر تن کاالی وارداتی  1207دالر
ارزش داشته است که نشان می دهد چه مقدار
صادرات کشور همچنان در بند خام فروشی
است.توضیحات رئیس کل گمرک نیز نشان
می دهــد که محصوالت پتروشیمی با 39
میلیون و  800هزار تن به ارزش  13میلیارد
و  300میلیون دالر ،اولین قلم صادراتی
کشورها
چین
امارات
ترکیه
همه کشورها

ارزش صادرات
9.1
2.9
3.8
31.1

کشور است و  47درصد از وزن و  43درصد از
ارزش مجموع صــادرات کشور را در این مدت
به خود اختصاص داده است .نکته قابل توجه
این که عمده محصوالت پتروشیمی صادرات
محصوالتاولیهوخامماننداوره،آمونیاکواتیلن
است.با این حال مروری بر روابط تجاری ایران با
سه شریک عمده نشان می دهد که چه مقدار در
تجارت با این کشورها خام فروشی وجود دارد .به
ویژه مقایسه تجارت ایران و ترکیه که پس از توافق
تجارت ترجیحی دو کشور در سال  2015رشد
قابلتوجهیدرتجارتدوکشورایجادشدهاست،
نشان می دهد که اگرچه ارزش صادرات به ترکیه
و واردات از این کشور نزدیک است امــا ،حجم
صادرات ایران به ترکیه بیش از چهار برابر واردات
از این کشور است که نشان می دهد تا چه اندازه
تجارت ایران و ترکیه متکی به خام فروشی ایران
به ترکیه و واردات کاالهای با ارزش از این کشور
است .جدول جزئیات تجارت ایران با سه شریک
عمده تجاری را نشان می دهد.پیش از این نیز
در انتهای سال  ،94مرکز پژوهش های مجلس
در گزارشی که به بررسی این توافقنامه پرداخته
بود ،اعالم کرده بود« :دولت ترکیه با برنامه ریزی
مناسب تر در زمینه انعقاد قرارداد حرکت کرده
است .از یک طرف با صدور محصوالت صنعتی
با فناوری پایین و متوسط به ایران می تواند در
رقابت با دیگر کشورها ،کاالهای تولیدی خود را
با قیمت پایین تری در بازار ایران به فروش برساند
و از طرف دیگر با واردات کاالهای خام کشاورزی
که خود در برخی از آن ها صادرکننده عمده
به اتحادیه اروپاست ،زمینه افزایش صــادرات
را فراهم آورد».در هر صورت اگرچه در شرایط
تحریم و نیاز به ورود ارز به کشور هرگونه توافقی
که منجر به ارزآوری شود ،غنیمت است اما به نظر
می رسد در برنامه افزایش صــادرات که دولت
سیزدهم در نظر گرفته است ،تقویت صادرات
محصوالت با ارزش افزوده بیشتر ،ضروری به نظر
می رسد و باید به سمت تجارتی رفت که ارزآوری
بیشتری برای کشورمان به دنبال داشته باشد.

ارزش واردات

میلیارد دالر

2.2
10.1
3.2
32

حجم صادرات
19.3
7.3
11.3
83.7

حجم واردات

میلیون تن

7.2
8
2.7
26.5

شاخص
تفاوت تا  12درصدی تورم
استان های کشور

تــازه ترین داده هــای تورمی کشور نشان
میدهد که نرخ تورم استانی در آبان ماه از40
درصد برای استان قم تا  52.2درصد برای
استان ایالم متغیر بوده است .از سوی دیگر
تنها شش استان نرخ تورم کمتر از میانگین
کل کشور ( 44.4درصد) داشته اند.
(منبع :مرکز آمار ایران)

نبض بازار

رصد قیمت غذای رستوران
بردبار :با گرانی قیمت برخی از مواد غذایی نظیر
برنج و روغن در ماه های اخیر طبیعی است که
قیمت تمام شده غذا به ویژه از نوع رستورانی آن
افزایش می یابد ،این موضوع رصد قیمت غذای
رستورانی و انــواع دیگر غذا را بیش از گذشته
گوشزد می کند ،از این رو سری زدیم به قیمت
غذای رستوران های پایتخت که البته متناسب
با کیفیت و نقطه استقرار رستوران در شمال یا
جنوب شهر با طیف متنوعی از قیمت ها مواجه
شدیم با این حال آن چه در ذیل می خوانید قیمت
هــای موجود در منوی یکی از رســتــوران های
متوسط در مرکز و جنوب پایتخت بدون درنظر
گرفتن هر گونه مخلفات و خدمات اضافی است:
چلوجوجه معمولی 30 :هزار تومان
چلوکوبیده تک سیخ 30 :هزار تومان
چلو خورشت قیمه 30 :هزار تومان
چلو خورشت قرمه سبزی 30 :هزار تومان
چلو قیمه بادمجان 30 :هزار تومان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده 40 :هزار تومان
چلو جوجه مخصوص 40 :هزار تومان
چلو میکس(جوجه و کوبیده) 45 :هزار تومان
چلوکوبیده دوسیخ 45 :هزار تومان
چلو لقمه نگین دار 40 :هزار تومان
چلو کره 15 :هزار تومان
دوغ ،دلستر و نوشابه خانواده 15 :هزار تومان

