
t oseei r ani . i r
3 چرتکه

با موافقت بایدن، منابع پولی ایران 
در عراق آزاد شد

تســنیم- در 
حالی کــه دبیرکل 
پیشین اتاق بازرگانی 
ایران و عــراق اعالم 
کرد: دولت آمریکا با 
آزادســازی منابع ایران در بانک تجارت عراق 
موافقت کرده است، الجزیره گزارش داد منابعی 
در دولت عــراق آزادی پول هــای ایران که در 
بانک مرکزی عراق بلوکه شــده را انکار کردند. 
سید حمید حســینی، عضو هیات مدیره اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عراق و دبیرکل سابق 
این اتاق در صفحه توئیتر خود نوشت: »منابع 
موثقی در عراق از موافقت آمریکا با آزاد سازی 
منابع ایران در بانک تجارت عراق خبر می دهند 
و اعالم داشــته اند که چند تراکنش نیز انجام 
شده است.« حسینی افزود: این اتفاق در آستانه 
نوروز و ماه رمضان بــرای تامین اقالم ضروری 

مردم راهگشا خواهد بود.
    

رشد اقتصادی ایران مثبت شد
توسعه ایرانی - 
گزارش رسمی مرکز 
آمار ایــران از مثبت 
شدن رشد اقتصادی 
در پائیــز امســال 
حکایت دارد، این رشد کمتر از یک درصد است. 
در پاییز امسال  رشد اقتصادی کشور، به مثبت 
۰.۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت 
۰.٢ درصد رسیده اســت.این در حالی است که 
رشد گروه کشاورزی به مثبت ٥.٥ درصد، گروه 
صنایع و معادن به مثبت ٣.٧ و گروه خدمات به 
منفی ١.۸ رسیده است. محصول ناخالص داخلی 
به قیمت ثابت سال ١٣۹۰ در ۹ ماهه نخست سال 
١٣۹۹ به ٥٢٣ هزار میلیارد تومان  با نفت و ۴٥۴ 
هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده 
است، در حالی که در مدت مشــابه سال قبل با 
نفت ٥٢۹ هزار میلیارد تومان و  بدون نفت ۴٥۹ 
هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد منفی 
١.٢ درصدی  رشد اقتصادی با نفت و منفی یک  
درصدی  بدون نفت دارد. در ۹ ماهه اول امسال 
فعالیت های گروه کشــاورزی ٣، گروه صنایع و 
معادن ۰,۸  و گروه خدمات  ٣.٣- درصد نسبت به 

دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
    

 گرانی، مصرف گوشت را 
تا ۵۰درصد کاهش داد

ه  شـــــگا با
خبرنگاران جوان- 
رئیس شورای تامین 
کنندگان دام کشــور 
از کاهش ٥۰ درصدی 
مصرف گوشت طی یک ســال گذشته خبر داد.

منصور پوریان گفت: با وجود آنکه انباشــت دام، 
دامداران را با مشکالت متعددی روبرو کرده است، 
اما مغازه داران به بهانه های مختلف نظیر بارش 
برف و باران و مسدود شدن راه ها گوشت را گران 
کردند. به گفته وی با توجه به قیمت دام زنده، نرخ 
منطقی هر کیلو گوشت گوساله ۹٥ هزار تومان و 
گوشت گوسفندی١١٥ هزار تومان است. او ادامه 
داد:  با توجه به گرانی نهاده، نبود بازار مناســب و 
شیوع ویروس کرونا، فشار زیادی بر بخش تولید 
وارد شده به طوری که حدود ٣۰۰ هزار راس دام 
در بخش سنگین و ۶تا ٧ میلیون راس در بخش 

سبک در دامداری ها انباشت شده است.
    

سقوط ۲۰ درصدی ارزش 
بیت کوین

اقتصادآنالین- 
بیت کوین که تنها در 
چند ماه گذشــته از 
٢۰ هــزار دالر به ٥۰ 
هزار دالر صعود کرده 
بود طی روزهای گذشــته قیمت آن نزدیک به 
٢۰ درصد ســقوط کرد. اقدامات ایالن ماسک 
مدیر عامل تسال، غول خودروساز برقی، در بازار 
ارزهای دیجیتال و خریــد بیت کوین به ارزش 
١.٥ میلیارد دالر توسط وی قیمت بیت کوین را 
به فراتر از مرزهای ٥۰ هزار دالری برد اما کمی 
از صعود بیت کوین به کانــال ٥٧ هزار دالری 
نگذاشته بود که ایالن ماسک در توئیتی در پاسخ 
به پیتر شف نوشت: پول فقط داده ای  است که به 
ما اجازه می دهد از مشکالت مربوط به مبادالت 
جلوگیری کنیم. با توجه به این موضوع، قیمت 
بیت کوین و اتریوم باال به نظر می رسند؛ همین 
اظهار نظر ایالن ماسک موجب ریزش نزدیک به 

١٢ درصدی قیمت بیت کوین شد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

صف های روغن، مرغ، گوشــت 
و سایر کاالهای اساســی این روزها 
خبرساز شــده اســت و ویدئوهای 
متعددی از این صحنه ها از ســمت 
کاربــران ایرانی در فضــای مجازی 
منتشــر می شــود. این موضوع در 
حالی رخ می دهد که متولیان ستاد 
تنظیم بــازار بارها گفتــه بودند که 
در آستانه ســال نو بازار از کاالهای 
اساسی اشباع است و مشکل خاصی 
برای تامین این نوع اقالم وجود ندارد 
اما حــاال صف ها و اخبــار متعددی 
که در این زمینه منتشــر شده اند، 
حکایــت دیگــری دارنــد. آخرین 
تصاویر منتشر شده از توزیع عجیب و 
غریب روغن در ارومیه حکایت دارد. 
صف های پرتعدادی کــه با توجه به 
جوالن کرونا و احتمال رسیدن موج 

 چهارم می تواند به قیمت جان مردم 
تمام شود. 

چرا صف ها زیاد شده اند؟
در اینکــه چــرا صف هــا زیاد 
شــده اند متولیان صنفــی و تنظیم 
بازار اســتدالل های متفاوتی دارند. 
تشکل های صنفی مرغ و تخم مرغ از 
ماه ها قبل نسبت به کمبود این اقالم 
در بازار شب عید هشدار داده و گفته 
بودند که کمبــود نهاده های دامی و 
خوراک دام و طیور با نرخ مناســب 
موجب شده اســت که برنامه ریزی 
تولید بسیاری از تولیدکنندگان به 

هم بریزد.
آنها حتــی در اعتــراض به این 
موضــوع مقابل ســاختمان وزارت 
کشاورزی تجمع کردند و خواستار 
ساماندهی بازار خوراک دام و طیور 
شــدند. تولیدکنندگان به رسانه ها 
گفتند که خوراک دام بــا نرخ دالر 

۴٢۰۰ به حد کافی در دسترس شان 
نیست. این در حالی است که نهاده ها 
حدود ٧۰ درصد قیمت تمام شــده 

اقالم پروتینی را تشکیل می دهند.
ن  کمیســیو ســمت  ن  آ ز  ا
اصل ۹۰ در گزارشــی اعــالم کرد 
که مــواردی از تخلف و فســاد را در 
واردات و توزیــع نهاده هــای دام و 
طیور مشــاهده کرده اســت و وزیر 
کشاورزی را برای توضیح به مجلس 
فرامی خواند. این در شرایطی بود که 
تولیدکنندگان می گفتند آنها باید از 
ابتدای فصل زمستان برای بازار شب 
عید برنامه ریزی کننــد و به اندازه 
ســه ماه نهاده دام و طیور در اختیار 
داشته باشــند؛ اما ذخایر آنها بیشتر 
از ۴۰ روز کفــاف نمی دهد. برخی از 
این تشکل ها از خودداری ٥۰ تا ۶۰ 
درصدی مرغــداران از جوجه ریزی 

برای شب عید هم خبر دادند.

در مقابل اما وزارت صمت و ستاد 
تنظیم بازار برای کنترل قیمت مرغ، 
نرخ مصــوب مرغ را اعــالم کرد و با 
اقداماتی نظیر ممنوعیت قطعه بندی 
مرغ یا فروش آنالیــن و توزیع مرغ 
منجمد در فروشگاه های زنجیره ای 
تالش کــرد افزایش قیمــت مرغ را 
مهار کند. اقداماتی که از نظر برخی 
مرغداران غیرکارشناســی و زیان 

بیشتر به تولید بود.
گوشت کمیاب شد

در این میــان افزایــش قیمت 
گوشــت و فروش اقســاطی آن بار 
دیگر خبرساز شــد. گرچه اتحادیه 
فروشندگان گوشت گوسفند فروش 
اقساطی گوشت را تکذیب کرد، اما از 
کمیابــی آن و افزایش قیمتش خبر 
داد و گفت که دام زنده به کشورهای 
عربی قاچاق می شود و این موضوع 
موجب افزایش قیمت گوشت شده 

است.
هرچند که تولیدکنندگان گوشت 
هم بــه کمبود نهاده هــای دامی به 
قیمت یارانهای بارها اشــاره کردند 
اما در این بخش هم ســتاد تنظیم 
بازار تصمیم گرفت با توزیع گوشت 
منجمد در فروشــگاه های آنالین و 
فروشــگاه های زنجیره ای سرکشی 

قیمت ها را مهار کند.
در این میــان کمبــود روغن و 
صف روغن هم بارها خبرســاز شده 
اســت، اما وزارت صنعــت کمبود 
روغــن را رد می کند. بــا این حال 
بســیاری از کاربران فضای مجازی 
و رسانه ها گزارش هایی از صف های 
روغن منتشر کرده اند. تشکل های 
صنفی امــا درباره کمبــود روغن 
بــه کاهــش واردات و احتــکار 
 برخــی تولیــد و توزیع کنندگان 

اشاره کرده اند.

مصرف برنج نصف شد
 در این میان قیمت برنج هم رشد 
قابل توجهی داشــته است. مسیح 
کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان 
برنــج در گفتگو با تجــارت نیوز به 
دپوی برنج در گمرک اشــاره کرده 
و گفته اســت که امســال واردات 
برنج کاهش داشــته است اما از آنجا 
که مصرف برنج حــدود ٥۰ درصد 
کاهش داشته این مساله محسوس 

نشده است. 
عالوه بر برنج، گزارش هایی درباره 
افزایــش قیمت و کمبود شــکر هم 
شنیده شــد. تورم مواد غذایی سه 
رقمی شــده و حاال عالوه بر کمبود؛ 
افزایش قابل توجهی در قیمت مواد 

غذایی رخ داده است.
 مرکز آمار ایران در گزارشی اعالم 
کرد که تورم مواد غذایی سه رقمی 
شده است. بر اساس این گزارش در 
ماه جاری نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشته نوشــابه ١۰١، سیب 
١۰٣، کــدو ١۰۶، لیموترش١۰۸، 
لوبیاقرمز ١١۰، کره ١١٣، تخم مرغ 
١١٧، خامه ١٢٣، نخود ١٢۴، روغن 
١٣۹، برنج خارجی ١۴۰، لپه ١۴٣، 
هویــج ١٥٣، عــدس ١٥۶، پرتقال 
١٧١،مــوز ١۹٣ و خیار ١۹٧ درصد 

افزایش قیمت داشته اند.
اتفاقی کــه بارها کارشناســان 
نسبت به آن هشدار داده و از تبعات 
کاهش مصرف مواد غذایی در سبد 
مصرفی خانوار ابراز نگرانی کرده اند. 
این در شرایطی است که دولت بارها 
اعالم کرد کــه دالر ۴٢۰۰ تومانی 
را بــرای واردات کاالهای اساســی 
اختصاص داده اســت تا قیمت این 
اقالم را در بازار کنتــرل کند اما این 
سیاســت ناموفق بود و تورم در بازار 
مواد غذایی نســبت به تورم عمومی 

کشور افزایش قابل توجه داشت. 
حاال امــا عالوه بر تمــام دالیلی 
که برای تنظیم ناموفــق بازار مواد 
غذایی گفته شــده است باید به یک 
نکته دیگر هم اشاره کرد و آن کاهش 
قابل مالحظه واردات است. بر اساس 
گزارشــی که گمرک منتشر کرده 
است در ١١ ماهه ســال ۹۹ رقمی 
حدود ٣٢ میلیارد دالر کاال به کشور 

وارد شده است. 
این در شــرایطی اســت که در 
سال های گذشــته که کشــور در 
شــرایط تحریــم به ســر نمی برد، 
واردات کاال به ایران ســاالنه حدود 
٥۰ تا ٥٥ میلیارد دالر بــود و از این 
نظــر تقریبــا واردات کاال به حدود 
نصف آن سال ها رسیده است. گرچه 
وزارت صمت مدعی است که بیشتر 
کاالهای واسطه ای را به کشور وارد 
می کند و نــه کاالی مصرفــی؛ اما 
بسیاری از همین کاالهای واسطه ای 
از جمله نهاده های تولید مواد غذایی 
مانند ســم و کــود و خــوراک دام، 

واکسن و ... است.

»تنظیم« و »نظارت« دولت، چتری که بسته شده است؛

بازار؛ استوار بر پایه های صف و کمبود
افزایش قیمت گوشت و 
فروش اقساطی آن این 
روزها بار دیگر خبرساز 

شده است. گرچه اتحادیه 
فروشندگان گوشت 

گوسفند فروش اقساطی 
گوشت را تکذیب کرد، اما 

از کمیابی آن و افزایش 
قیمتش خبر داد و گفت 

که دام زنده به کشورهای 
عربی قاچاق می شود و این 

موضوع موجب افزایش 
قیمت گوشت شده است

انتخاب- خبرگزاری رویترز در یک گزارش 
اختصاصی و با استناد به ســخنان چند مقام 
تجارت خارجی هند نوشت که به دلیل کاهش 
اندوخته روپیه ایران، شــرکت ها و بازرگانان 
هندی حاضر نیستند برای صادرات مواد غذایی 
مثل شــکر، برنج و چای با ایــران قراردادهای 

جدید امضا کنند.
خبرگــزاری رویتــرز در یــک گزارش 
اختصاصی و با اســتناد به سخنان چند مقام 
تجارت خارجی هند نوشــت کــه به دلیل 
کاهش اندوختــه روپیه ایران، شــرکت ها و 
بازرگانان هندی حاضر نیستند برای صادرات 
مواد غذایی مثل شــکر، برنج و چای با ایران 

قراردادهای جدید امضا کنند.

مدیر یک شرکت تجاری بین المللی در شهر 
بمبئی گفت: »بازرگانان هندی به دلیل تاخیر 
چند ماهــه در پرداخت ها، از معاملــه با ایران 

امتناع می کنند.«
او افزود: حجم روپیه ایران در دو بانک هندی 
که از سوی دولت برای انجام این معامالت تعیین 
شده اند به شدت کاهش یافته و صادرکنندگان 
هندی اطمینان ندارند کــه مبلغ قراردادهای 

جدید به موقع پرداخت شود.
با ممنوع شدن معامالت نفتی ایران با دالر به 
دلیل تحریم های آمریکا، دهلی نو و تهران توافق 
کردند که صادرات نفت ایران به هند به صورت 
روپیه محاسبه شــود و ایران در ازای صادرات 
نفت، اقالم کشاورزی و موادغذایی از این کشور 

وارد کند. ولی دولت هند در ماه مه ٢۰١۹ و پس 
از پایان دوره معافیت از تحریم های آمریکا خرید 

نفت از ایران را متوقف کرد.
منابع مطلــع از تجــارت خارجــی هند 
می گویند پس از ٢٢ مــاه توقف صادرات نفت 
ایران به هند، ذخیره روپیه ایران در بانک های 

آن کشور به شدت کاهش یافته است.
مدیر ارشــد بانک توســعه صنعتی هند، 
یکی از بانک های مجاز بــرای معامله با ایران، 
به خبرگزاری رویترز گفــت: »به دلیل توقف 
معامالت نفتی، ذخیره روپیه ایران به شــدت 

کاهش یافته و به زودی تمام خواهد شد.«
ویجای ســتیا، تاجر برنج و رئیس ســابق 
اتحادیه صادرکنندگان برنــج هند، نیز گفت: 

»صادرکنندگان برنج در مورد وضعیت فعلی 
پرداخت ها نگرانند. سال گذشته دریافت پول 
معامالت با ایران تاخیر زیادی داشــت و تجار 
برنج شش ماه پس از انتقال محموله پول خود را 

دریافت کردند.«
خبرگزاری رویترز می افزاید که در سال های 
اخیر اقالم اصلی واردات ایران از هند برنج، شکر، 

چای، دانه سویا و دارو بوده است.
در سه ماهه اول ســال ٢۰٢۰ ایران حدود 

٧۰۰ هزار تن برنج باسماتی از هند وارد کرد ولی 
به گفته ویجای ســتیا، این رقم در سال جاری 

میالدی به شدت کاهش یافته است.
آمارهــای تجــارت خارجی هند نشــان 
می دهد که در ســال ٢۰٢۰ ایران بزرگترین 
خریدار برنج باسماتی و شکر هند بوده است. 
کارشناسان تجارت بین المللی تخمین می زنند 
ایران بیش از یک ســوم برنج و شکر مورد نیاز 

خود را وارد می کند.
بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایران حاضر 

نشدند در مورد این موضوع اظهار نظر کنند.
یک مقام ایرانــی که حاضر نشــد نامش 
در گزارش قید شــود به خبرگــزاری رویترز 
گفت: »ما برای حــل مشــکل پرداخت ها با 
دولت هند و تجاری آن کشور در حال مذاکره 
هستیم و معتقدیم که این مسئله به زودی حل 
خواهد شد. دلیل اصلی تاخیر در پرداخت ها، 

تحریم های آمریکاست.«

به دلیل کاهش اندوخته روپیه تهران؛

بازرگانان هندی صادرات به ایران را متوقف کرده اند

خبر

ترکیه یکی از اولین مقاصد خرید ملک برای ایرانیان است به 
طوری که سهم ایرانیان از میان کل خریدهای خارجی مسکن 
در این کشور در ماه اول سال ٢۰٢۰ نزدیک به ١۸ درصد تخمین 
زده شده است و پس از آن ارمنستان، دبی، قبرس و گرجستان 

دیگر مقاصد ایرانیان برای خرید ملک هستند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، ترکیه یکی از ٢۰ بازار اول 
جهانی برای سرمایه گذاری ملک در دنیا است و این کشور در بین 
١۰٣ کشور دنیا در رتبه پنجمین کشور ارزان قیمت برای خرید 
ملک قرار گرفته است؛ ایرانیان مشتریان اول خرید ملک در ترکیه 
هستند و پس از آنها شهروندان عراقی و روسی به ترتیب در جایگاه 

دوم و سوم خرید ملک در ترکیه قرار گرفته اند.
میانگین قیمت مسکن در شــهرهای مختلف این کشور 
متفاوت است به عنوان مثال میانگین قیمت خرید هر واحد 
صد متری در یکی از گران ترین شهرهای ترکیه یعنی موغله 
٧۴ هزار و ۶۰۰ یورو تخمین زده شــده اســت و پس از آن 
استانبول دومین و گران ترین شهر ترکیه است که میانگین 
قیمت خرید یک واحد صد متری در این شهر ۶٣ هزار و ٢۰۰ 

یورو تخمین زده شده است.

ازمیر سومین شــهر گران قیمت ترکیه است که میانگین 
قیمت هر واحد صد متری دراین شهر ۴٧ هزار و ٧۰۰ یورو است .

خرید خانه در ارمنستان چقدر هزینه دارد؟
ارمنستان یکی دیگر از مقاصد خرید ملک برای ایرانیان است؛ 
یکی از دالیلی که خرید ملک در ارمنستان توسط ایرانیان بسیار 
رواج یافته است امکان دریافت اقامت این کشور از طریق خرید 
ملک در آن است. گفتنی است که خرید ملک در ارمنستان از سه 
طریق برای اتباع خارجی امکان پذیر است که عبارتند از اجازه 

اقامت خاص، اجازه اقامت دائم و اجازه اقامت موقت.
ایروان پایتخت و بزرگترین شهر ارمنستان است که قیمت 
خانه دراین شهر ارمنستان به نســبت سایر شهرهای آن باالتر 
است؛ براساس آمارهای ارائه شده میانگین قیمت ملک در ایروان 
در حاشیه این شهر از متری ٥٥۰ یورو آغاز خواهد شد و تا متری 
هزار و ٢۰۰ یورو باال خواهد رفت و در مرکز این شهر نیز میانگین 
قیمت ملک از متری ۹۴٢ یورو آغاز خواهد شد و تا متری ٢ هزار و 

٢۰۰ یورو باال خواهد رفت.
هزینه اجاره یک واحد آپارتمان یک خوابه در مرکز این شهر 
نیز ماهیانه از ٢٣۹ یورو آغاز خواهد شد و تا ٥٥۹ یورو باال خواهد 

رفت و هزینه اجاره یک واحد آپارتمان یک خوابه در حاشیه های 
شهر ایروان نیز ماهیانه از ١١١ یورو آغاز خواهد شد و تا ٢٣۹ یورو 

باال خواهد رفت.
 دبی یکی دیگر از مقاصد ایرانیان برای خرید ملک است؛ 
طبق گفته اتــاق بازرگانی ایران و امــارات میانگین قیمت 
اجاره خانه در دبی در سالی که گذشت با ریزش چشمگیری 
همراه بوده است و جدا از رکود اقتصادی که با پاندمی کرونا 
در بازار امالک این شهر پدید آمده است عرضه ٥۰ هزار واحد 
مسکونی طی سال ٢۰٢۰ و  ٢۰٢١ به کاهش بیشتر قیمت 
های در بازار مسکن این شهر دامن زده است و پیش بینی ها 
حاکی از آن است که ریزش قیمت ها در بازار امالک دبی در 

سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
با این وجود دبی یکی از شهرهایی است که به نسبت خرید 
و اجاره خانه در آنجا گران تمام می شــود اما از آنجا که این شهر 
دسترســی خوبی به ایران دارد و بازار کار آن نیز برای برخی از 
مشاغل فعال در حوزه هایی نظیر مد و زیبایی بسیار پرتقاضا است 
مقصد برخی از ایرانیان در سال های اخیر شده است؛ میانگین 
قیمت خرید یک واحد آپارتمان در حاشــیه شهر دبی از متری 

هزار و ۴۰۰ دالر آغاز خواهد شد و تا متری ٣ هزار و ٣۰۰ دالر باال 
خواهد رفت و همچنین خرید یک واحد آپارتمان در مرکز این 
شهر از متری ٢ هزار و ١۰۰ دالر آغاز خواهد شد و تا متری ٥ هزار 

و ۶۰۰ دالر باال خواهد رفت.
در خصوص اجاره خانه نیز هزینه اجاره یک واحد آپارتمان در 
حاشیه شهر دبی ماهیانه از ۶٧۰ یورو آغاز می شود و تا هزار و ٣۰۰ 
یورو باال خواهد رفت و هزینه اجاره همین واحد در مرکز این شهر 
از هزار و ١٧ یورو آغاز می شود و تا هزار و ۸۰۰ یورو باال خواهد رفت.

اجاره واحد های دوخوابه نیز در مرکز این شهر ماهیانه از هزار 
و ۸۰۰ یورو آغاز می شود و تا ۴ هزار دالر باال خواهد رفت و اجاره 
همچین واحدی در حاشیه شهر دوبی ماهیانه از هزار و ٣۰۰ یورو 

تا ٣ هزار و ١۰۰ یرو هزینه خواهد داشت.

خرید خانه در کشورهای اطراف چقدر برای ایرانی ها آب می خورد؟


