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خبر
عربستان و روسیه :بازار نفت را از
وضعیت مشابه گاز نجات دادیم

عربستان سعودی و روسیه میگویند بازار نفت را از درهم
ریختگی مشــابه آنچه امروز در بازار گاز میگذرد ،نجات
دادند.به گزارش ایســنا ،وزیران انرژی عربستان سعودی و
روســیه اعالم کردند ثبات نفت در مقایسه با گاز طبیعی
و زغال ســنگ ،بارزگر این است که اوپکپالس عملکرد
خوبی در متوازن کردن عرضه و تقاضا داشته است.شاهزاده
عبدالعزیز بن ســلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی ،در
کنفرانس هفته انرژی روســیه اظهار کرد :اگرچه قیمت
نفــت به بیش از  ۸۰دالر در هر بشــکه  -باالترین رکورد
ســه سال اخیر -صعود پیدا کرده است اما این افزایش در
مقایســه با نوســانی که در قیمتهای گاز و زغال سنگ
مشاهده میشود ،چیزی نیســت .آنچه که امروز در بازار
نفت مشــاهده میکنیم رشد  ۲۹درصدی قیمت نفت در
برابر افزایــش  ۵۰۰درصدی قیمت گاز طبیعی و افزایش
 ۳۰۰درصدی قیمت ذغالسنگ و افزایش  ۲۰۰درصدی
مایعات گاز طبیعی اســت .بازارهای زغال ســنگ و سایر
منابــع انرژی به یک رگوالتور نیاز دارند این وضعیت به ما
میگوید که افراد باید آنچه کــه اوپک پالس انجام داد و
به آن دســت یافت را دنبال کرده و انجام دهند.وی تاکید
کرد که گروه اوپک پالس با وجود درخواســت بســیاری
از معاملهگران و حتی کاخ ســفید برای افزایش سریعتر
تولید ،باید همچنان به افزایش تدریجی تولید ادامه دهد.
وزیر انرژی عربستان سعودی در خصوص درخواستهای
مصرف کنندگان بزرگ مانند آمریکا برای افزایش بیشتر
تولید اوپک پالس به منظور کنترل رشد قیمتها گفت :من
همچنان به همه میگویم که ما تولید را افزایش میدهیم.
اوپکپالس  ۴۰۰هزار بشکه در روز در نوامبر به تولیدش
اضافه میکند و دوباره در ماهها بعد هم این روند را دنبال
میکند .ما میخواهیم مطمئن شویم که ظرفیت مازادی
که در نتیجه شــیوع کووید  ۱۹شکل گرفته بود کاهش
پیدا میکند و اوپکپالس میخواهد این اقدام را به شکل
تدریجی و مرحله ای انجام دهد.شاهزاده عبدالعزیز گفت:
اگرچه ذخایر نفت ســازمان توسعه و همکاری در مسیر
عادی شدن تا پایان امسال اســت اما سال  ۲۰۲۲اندکی
چالشبرانگیز خواهــد بود آمارهای اوپک پالس نشــان
میدهد که بازار نفت سال آینده حدود  ۱.۴میلیون بشکه
در روز مازاد عرضه خواهد داشــت.وزیران اوپک پالس در
نشستی که اوایل ماه جاری برگزار کردند همچنان به توافق
افزایش ماهانه تولید به میزان  ۴۰۰هزار بشــکه در روز به
منظور خاتمه دادن به محدودیت عرضه پایبند ماندند .بهای
معامالت گاز در آسیا و اروپا از اواخر ژوئن تاکنون بیش از
 ۱۵۰درصد افزایش داشته و همزمان قیمت زغال سنگ دو
برابر شده است .بهای معامالت نفت برنت در مقابل تنها ۱۲
درصد رشد داشته است.اوپک و متحدانش شامل روسیه از
سوی مصرف کنندگان بزرگ برای شتاب بخشیدن به روند
افزایش تولید تحت فشار قرار گرفتند .درخواستها از زمان
افزایش قیمتهای گاز که باعث شده برخی از تولیدکنندگان
برق به اســتفاده از نفت روی بیاورند ،شدت گرفته است.
الکساندر نواک ،معاون نخســت وزیر روسیه که سیاست
مربــوط به انرژی را مدیریت میکند ،در همین کنفرانس
اظهــار کرد :بر خالف بازار گاز ،بــازار نفت در حال حاضر
قابل پیش بینی تر و برای فعاالن بازار قابل درک تر است.
قیمتهای امروز و توازن فعلی عرضه و تقاضا منعکسکننده
وضعیت واقعی جاری هستند .سهیل المزروعی ،وزیر انرژی
امارات متحده عربی ،اظهارات مشابهی را مطرح کرد و گفت:
خطر داغی بیش از حد بــازار نفت به دلیل موضع اوپک
پالس وجود ندارد .شما باید به ما اعتماد کنید زیرا ما تجربه
کافی در برخورد با دورههای مختلف داریم .چندین معامله
گر و بانک وال ســتریت پیشبینی میکنند که تقاضای
جهانی برای نفت در اوایل ســال  ۲۰۲۲پایینتر از میزان
عرضه خواهــد بود .بانک مورگان چیس اند کو اعالم کرد
توازن روزانه از کمبود عرضه به میزان حدود  ۱.۵میلیون
بشــکه در روز که در حال حاضر دیده میشــود ،به مازاد
حدود دو میلیون بشــکه در روز تا مارس تغییر میکند.
بر اســاس گزارش رویترز ،محمد بارکیندو ،دبیر اوپک در
حاشیه کنفرانس انرژی مسکو به خبرنگاران گفت :بازار نفت
همچنان با ابهامات ناشی از پاندمی کووید  ۱۹مواجه است.
بازار روند خود را مطابق با عوامل عرضه و تقاضا طی میکند
اما باید قبول کنیم که عوامل بیرونی وجود دارند که روی
تحوالت بازار تاثیر میگذارند.

لوازم خانگی ،صدرنشین قاچاق

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) استان تهران گفت که بیشترین کاالی قاچاق
کشف شــده در نیمه اول امســال ،لوازم خانگی ،انواع
الستیک خودرو و لوازم آرایشی و بهداشتی بوده است.
ســعید محمدی پور در گفتوگو با ایسنا ،درباره کشف
کاالی قاچاق در شش ماهه اول امسال ،تصریح کرد :در
این مدت ۳۵ ،هزار و  ۹۰۴بازرسی با تشکیل  ۲۷۴پرونده
به ارزش ریالی بیش از  ۷۰۰میلیارد تومان انجام شــده
که از نظر تعداد بازرســی  ۹درصد نسبت به شش ماهه
اول سال قبل افزایش داشته است.به گفته وی ،بیشترین
کاالی قاچاق کشــف شده ،لوازم خانگی ،انواع الستیک
خودرو ،لوازم آرایشی و بهداشتی بوده است.محمدی پور
در ادامه با اشــاره به انجام  ۴۶۶هزار و  ۱۱۱بازرسی در
نیمه اول امسال ،اظهار کرد :در نتیجه این بازرسیها۴۰ ،
هزار و  ۲۸پرونده به ارزش بیش از  ۱۲۰۰میلیارد تومان
تشکیل شده است .این تعداد بازرسی در مقایسه با مدت
مشــابه سال قبل  ۳۱درصد و از نظر تعداد پروندهها ۲۱
درصد افزایش داشته است.به گفته وی ،بیشترین تخلفات
کشف شــده در بازرسیها در حوزه مواد پروتئینی ،نان،
شــکر ،و مواد غذایی بوده است.معاون نظارت و بازرسی
همچنین از دریافت و بررســی  ۲۲هــزار و  ۱۰۷مورد
شکایت از طریق تلفن یا به صورت حضوری در سازمان
صمت استان تهران طی نیمه اول امسال خبر داد و گفت:
در این مدت  ۲۹هزار و  ۸۹۷مورد گشت مشترک انجام
شده که منجر به تشکیل  ۵۱۷۶پرونده به ارزش ریالی
بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان شده است.
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گزارش دیوان محاسبات درباره انحصار دارو در کشور

داروخانهداری 1000مقام دولتی

همدلــی| در روزهایی که مســیر دریافت
مجوز پلتفرمهای آنالین یا هر کســبوکار
دیگــری مثــل دریافــت مجوز تاســیس
داروخانــه ،پیچیدهتــر شــده ،گزارشها از
مالکیت هــزاران داروخانه توســط مقامات
دولتی حکایت دارد .آنطور که گزارشهای
رسیده از دیوان محاسبات نشان میدهد ،در
حالی هزار مقام دولتی جمهوری اســامی،
مالک داروخانههای کل کشــور هستند که
از ایــن جمــع ،فقط 221داروخانه توســط
کامندان شــاغل در پســتهای حاکمیتی،
سیاستگذاری ،صدور مجوز و نظارت بر امور
دارو اداره میشوند .آمارهای مختلفی درباره
تعداد کل داروخانههای کشــور وجود دارد،
اما بر اســاس اطالعاتی که در سال 1397از
سوی نهادهای رســمی منتشر شده ،حدود
11هزار و  253داروخانه فعال ایجاد شــده
که در مقایسه با ســال  1380که فقط پنج
هــزار و  918داروخانه در سراســر کشــور
وجود داشــت ،این رقم رشــد قابلتوجهی
را داشــته ،اما نکته قابلتوجه این است که
بخش زیادی از این داروخانهها توســط دانه
درشــتها تاسیس و اداره میشــوند و این
یعنی حتی داروهایی که با ســامت اقشــار
مختلف جامعه گــره خوردهاند برای عدهای
از مدیران دارای منافع اقتصادی هســتند و
به جای اینکه به ابعاد پزشــکی این موضوع
توجه شود ،نگاههای مالی درباره آنها شکل
گرفته اســت .البته تعداد داروخانههای کل
کشــور در همین چند ســال اخیــر هم به
طرز قابلتوجهی بیشــتر شده و بهطوریکه
از  11هزار بــه 13هزار داروخانه رســیده،
اما نکته قابلتوجه این اســت که بر اســاس
بررســیهای انجام شــده ،از حدود همین
13هزار داروخانه فعال در سراســر کشــور،
موســس 812داروخانــه ،کارکنــان بخش
دولتی نهادهــای عمومی غیردولتی بودهاند.
از ســوی دیگر گفته میشود موسس بیش
از  200داروخانه نیز از کارمندان شــاغل در
پســتهای حاکمیتی هستند .با جمع 812
و  200میتــوان گفت کــه مالکیت بیش
از هــزار داروخانه توســط بخشهای دولتی
اســت .مالکیت این تعداد داروخانه توســط
بخشهــای دولتــی ،این ذهنیــت را ایجاد
میکند که منافع اقتصادی زیادی پشت این
قضیه وجود دارد .بنا بر برخی از گزارشهای
غیررســمی ،در تهران و برخی از شهرهای
بزرگ ،هســتند افرادی کــه مالکیت صدها
داروخانه را تحت اختیار خود دارند و درباره
بود و نبود داروها در داروخانههای رسمی یا
هل دادن آنها به بازار ســیاه تصمیمگیری
میکنند .یــک فعال در حوزه دارو میگوید:
«یکــی از افراد را میشناســم که در تهران
مالکیت  400داروخانــه را در اختیار دارد،
از ایــن تعــداد ،فقــط 300داروخانه تحت
مالکیت این فرد اســت و در  100تای دیگر

نیز با تعداد دیگری از افراد شــریک است».
در صورتی کــه ادعاهای این چنینی صحت
داشــته باشد ،میتوان گفت که بازار داروها
حاال دســت افرادی اســت که درباره عرضه
دارو تصمیمگیری میکنند و در صورتی که
منافع اقتصادیای در کار باشــد ،به راحتی
مدیران فنی از نایاب شــدن برخی داروها به
مشتریهای خود خبر میدهند .تحت چنین
شــرایطی هم به فاصله خیلی کمی در بازار
سیاه بیماران میتوانند به قیمتهای چندین
برابر داروی مورد نظر خود را تهیه کنند .این
یعنی ســامت مردم مدتهاست که قربانی
تضاد منافع در وزارت بهداشــت قرار گرفته.
حاال که گزارشهای رســمی و غیررسمی از
مالکیت این تعداد داروخانه توسط بخشهای
وابســته به دولت حکایت دارد ،ســوالی که
میتوان مطرح کرد این است که چرا هویت
این افراد هیچگاه فاش نمیشــود .اینکه از
میان 13هزار داروخانه ،هزاران مقام دولتی،
مالکیت این داروخانههــا را به عهده دارند،
در حالی عجیب به نظر میرســد که هویت
این افراد بــا وجود معضالتی کــه بارها در
بخش دارو وجود داشــته فاش نشده و نکته
عجیبتــر اینکه چرا مالکان حســابهای
بانکی با گردش باال ،تحت ذرهبین ســازمان
امــور مالیاتی قرار میگیرند ،اما وقتی فردی
صدها داروخانه را تاســیس میکند یا نهاد
دولتــیای که هــزاران داروخانــه را تحت
مالکیــت خود دارد ،چنین رســیدگیهایی
صورت نمیگیرد .این در حالی است که بارها
گزارشهایی از نایاب شــدن برخی از داروها
در داروخانههای رســمی کشور مطرح شده
که بر اساس گزارش دیوان محاسبات ،بخش
زیادی از آنها توســط بخشهــای دولتی

تاسیس یا اداره میشوند ،اما چند دقیقه بعد
همین داروها در بازار ســیاه با قیمتی باالتر
قابل دسترسی بوده .یک فعال در حوزه دارو
میگوید« :اصال شک نکنید وقتی به راحتی
و به قاطعیت شــما را از دریافت دارو محروم
میکنند ،این موضــوع با منافع زیادی برای
عدهای همراه اســت» .اما ایــن تمام ماجرا
نیست ،گزارشهای میدانی نشان از این دارد
که قیمــت برخی از داروهــا حتی در میان
داروخانههای رســمی کشــور نیز با یکدیگر
تفاوت دارد .یک فعال توئیتر میگوید« :چند
وقت پیش یکی از داروهای تجویز شــده از
سوی پزشکم ،در یکی از داروخانهها 20هزار
تومان بود ،اما درســت یک ماه پیش از آن،
همیــن دارو را از داروخانه دیگری به قیمت
10هزار تومان خریداری کرده بودم ،وقتی از
شرکت استعالم گرفتم ،مسئوالن آن شرکت
گفتند قیمت این دارو 10هزار تومان اســت
نه  20هزار تومان» .فعال دیگری مینویسد:
«قیمــت خمیر دندان در یکی از داروخانهها
 30هزار تومــان بود ،اما همــان جنس در
فروشگاه 19هزار تومان قیمت خورده بود».
تخلفات داروخانــه ظاهرا به همین جا ختم
نمیشــود ،یک فعــال توئیتــری میگوید:
«داروخانهای در شهر ما است که در مالکیت
فردی اســت که هیــچ تخصصی نــدارد و
توانسته با خرید مجوز دکتر داروساز فعالیت
کند ،این فرد داروهای مانده در یخچال افراد
را به صورت رایگان دریافت کرده و به قیمت
مصوب میفروشد» .کاربر دیگری میگوید:
«قطره اشک مصنوعی را دو سال پیش هزار
تومان خریداری میکردم ،در همان سال ،اما
قیمت این محصــول ناگهان به چهار هزار و
500تومان رسید» .گزارشهای این چنینی

درباره انواع مختلــف دارو وجود دارد که نه
تنها با تفاوت قیمــت داروها از داروخانهای
به داروخانــه دیگر همراه اســت که قیمت
همان داروها در بازار ســیاه نیــز به مراتب
رقم باالتری اســت .به نظر میرسد مالکیت
داروخانهها توســط بخشهــای اختصاصی
مدتهاست که انحصار عجیبی در این بخش
ایجــاد کرده و با وجــود اینکه جان هزاران
فرد بــه این حوزه گره خــورده ،نظارتی در
آن نیســت .همین چند وقــت پیش ،وقتی
فروشــگاههای آنالینی ماننــد دیجیکاال یا
اســنپدکتر ،عرضه مکملهای غذایی را در
برنامه کاری خود قرار دادند ،ســازمان غذا و
دارو خیلی زود به این ماجرا واکنش نشــان
داد و اعــام کرد« :علیرغــم اینکه طبق
قانون ،مکملها در گروه داروها دســتهبندی
شــده و باید در داروخانهها عرضه شوند ،اما
پلتفرمهای دیجیکاال و اســنپ دکتر با عدم
تمکین بــه این قانون ،ســازمانهای غذا و
دارو و نظام پزشــکی را بــه اخذ مجوز برای
عرضه این فراوردهها از نهادهای دیگر تهدید
میکننــد» .البته که ســازمان غذا و دارو یا
نظام پزشکی برای محافظت از سالمت افراد
باید به این موارد رســیدگی کنــد ،اما این
رســیدگی در حالی میتواند معنای واقعی
داشته باشــد که خود داروخانهها که بخش
زیادی از آنها توســط بخشهــای دولتی
تاســیس و اداره میشــوند نیــز در زمینه
ســامت مردم انحصار را کنار گذاشــته و با
در دســت داشتن قدرت ،افراد بیمار را برای
تهیه دارو از داروخانــهای به داروخانه دیگر
یا بازارهای سیاه هدایت نکنند؛ چرا که این
موضوع نشان از تعارض منافعی دارد که باید
به آن رسیدگی شود.

معامالت در پاییز کاهش یافت

ورود بازار مسکن به فاز سردرگمی
بازار مسکن در روزهای اخیر به لحاظ حجم معامالت نسبت
به شهریورماه با افت مواجه شده و برخی متقاضیان در انتظار
کاهش قیمتها به ســر میبرند ،زیــرا معموال در فصل پاییز
بــا پایان پیک جابهجایــی احتمال کاهش نســبی نرخهای
پیشنهادی وجود دارد اما فعاالن بازار امید چندانی به ریزش
قیمتهــای قطعی ندارند؛ از طرف دیگر انتظار برای شــروع
پروژههای دولتی ،رکود ساخت و ساز توسط بخش خصوصی
را تشدید کرده اســت.به گزارش ایسنا ،با شروع فصل پاییز،
مشــاوران امالک از افت معامالت مسکن نسبت به تابستان
خبــر میدهند .در عین حال حجــم آپارتمانهای مرغوب و
کلیدنخورده نســبت به ماههای گذشــته کاهش یافته است.
بررســیهای میدانی نشــان میدهد در حــال حاضر عمده
فایلهای موجود در بازار امالک را واحدهای باالی  ۱۰ســال
تشکیل میدهد .درخصوص قیمتها نیز هنوز تغییر آنچنانی
دیده نمیشود اما انتظار کاهش نسبی نرخهای پیشنهادی در
فضای کلی بازار وجود دارد.
افزایش معامالت در مناطق مصرفی
یکــی از اتفاقاتی کــه در ماههــای اخیــر رخ داده کاهش
حجم معامالت سرمایهای اســت؛ به طوری که سهم مناطق
گرانقیمــت مثل مناطق  ۱و  ۳از معامالت مســکن کاهش
یافتــه و مناطق جنوبی تهران با افزایش حجم خرید و فروش
مواجه شــدهاند .بــه طور مثال منطقه  ۱۰که در ســالهای
گذشته در رتبه هفتم تا هشتم از نظر تعداد معامالت مسکن
در تهــران قرار داشــت به جایگاه دوم ارتقا یافته که نشــان
میدهد طرف تقاضا به سمت واحدهای کوچک متراژ و ارزان
قیمت ســوق یافته اســت.به طور کلی در شهر تهران حجم
معامالت پس از رشــد  ۴۲درصدی ماهیانه در شــهریورماه،
در مهرماه با کاهش مواجه شــده است .در شهریورماه ۷۷۸۹
واحد مســکونی در تهران معامله شــد که البته در مقایسه با
شهریور پارسال  ۸درصد کاهش یافت .پیشبینی میشود در
مهرماه تعداد معامالت به پنج تا شش هزار فقره برسد.تشدید
رکود ناشــی از توقف فعالیتهای ساختمانی نیز در ماههای
اخیر محسوس شده اســت .فعاالن بازار امالک میگویند در
پــی وعدههای مســئوالن مبنی بر کاهش قیمت و ســاخت
مسکن در مقیاس انبوه ،بسیاری از سازندگان بخش خصوصی
دست نگه داشــتهاند؛ زیرا این دیدگاه در طرف عرضه ایجاد

شــده که با کاهش آتی قیمتها واحد آنها که با مصالح گران
قیمت تولید میشود به فروش نخواهد رفت.در عین حال که
معامالت مســکن در رکود قرار دارد ،بررسی کف بازار نشان
میدهد قیمتها کاهش نداشــته و مالکان از کاهش نرخهای
پیشنهادی و حتی ارائه تخفیف خودداری میکنند .انتظارات
تورمی ،کاهش تا  ۸۰درصدی ســاخت و ســاز نسبت به ۱۰
سال قبل و فقر واحدهای نوساز منجر به افزایش نسبی فشار
تقاضا در مقایســه با واحدهای موجود شده است؛ به طوری
که با وجود رکــود معامالت ،حجم خرید و فروش  ۳۳درصد
بیش از حجم ساخت و ساز اســت.از طرف دیگر قیمتهای
پیشــنهادی با آنچه که معامله میشود تفاوت تا ۳۰درصدی
دارد .مالکان بعضا نرخهای نجومی برای واحدهای خود تعیین
میکنند که مدتها بدون مشــتری اســت و این مسئله در
آپارتمانهای نوســاز نمود بیشــتری دارد .ایجاد فاصله بین
قیمتهای قطعی با قیمتهای پیشنهادی در واحدهای نوساز
باعث شده تا طرف تقاضا به ســمت واحدهای قدیمی سوق
پیدا کند؛ به طوری که طی یک سال گذشته سهم واحدهای
باالی پنج سال از  ۶۲درصد به ۶۷درصد کل معامالت رسیده
اســت .این در حالی است که شش سال قبل خانههای باالی
پنج سال تنها ۴۴درصد خرید و فروشها را در بر میگرفت.
علت رونق نسبی بازار مســکن در شهریورماه چه
بود؟
سید محمد مرتضوی ـ کارشناس بازار مسکن ـ معتقد است:
رونق نسبی بازار مسکن در شــهریورماه از چند عامل نشأت
گرفتــه بود .اولیــن علت به پیک جابهجایی در شــهریورماه
مربوط میشود که همه ســاله وجود دارد .در ماههای آینده

چنین حجمی از جابهجایی نخواهیم داشت و معامالت در این
بخش کاهش مییابد.وی افزود :مسئله دیگر به تورم عمومی
مربوط میشــود .به هر حال مردم در جامعه به عینه شــاهد
رشد همه کاالها از مواد غذایی گرفته تا پوشاک ،لوازم خانگی
و غیره هستند .این تورم نگران کننده است و ترس از افزایش
قیمت باعث شد کسانی که تصمیم به خرید خانه داشتند این
تصمیم را عملی کنند.عضو هیات مدیره کانون انبوهســازان
تاکید کرد :متقاضیان مسکن نمیتوانند به راحتی باور کنند
که دولت قادر باشد ساالنه یک میلیون واحد مسکونی احداث
کند .البته گفته شده که قرار است واحدها از طریق بسترهای
قانونی و حمایتی مثل صندوق ملی مســکن ساخته شود که
امیدواریم شکل اجرایی به خود بگیرد.
وعده کاهش قیمت مسکن مخرب است
همچنین بیتاهلل ســتاریان ـ کارشــناس بازار مسکن ـ در
تشریح طرح جهش تولید و تامین مسکن به ایسنا گفت :در
احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال باید این موضوع
را مدنظر قرار دهیم که حل مشــکالت بخش مســکن در
کوتاهمدت میسر نیست و دست کم  ۱۰سال زمان میبرد.
حتی اگر بتوانیم ساالنه یک میلیون واحد بسازیم که البته
تقریبا محال اســت ،باز هم زودتر از  ۱۰سال به نتایج مورد
نظر در بازار مســکن دســت پیدا نمیکنیم؛ زیرا در بخش
عرضه کسری بســیار باالیی داریم.وی افزود :فقط در دو یا
ســه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن در
حالت ثبات قرار داشت؛ آن هم به این دلیل که بازار امالک
همیشــه دنبال یک ثبات سیاسی اســت.به گفته ستاریان،
وقتی با شــروع یــک پروژه وعده داده میشــود که قیمت
خانه پایین میآید یا باال میرود بازار دچار تنش میشــود
و هردو به یک اندازه مخرب است .مسکنسازهای کشور ما
خردهساز هســتند؛ کسانی که در حد  ۱۰ ،۵یا نهایتا ۱۰۰
واحد میســازند .این افراد مثــل کمپانیهایی که چند ده
هزار واحد احداث میکنند تحلیل روشــنی از تمام جوانب
بازار مســکن ندارند .بنابراین وقتی مسئولی اعالم میکند
که قرار اســت قیمت مســکن پایین بیاید (وعدهای که در
طول  ۵۰ســال گذشته هیچ وقت محقق نشده) نتیجه این
میشود که این خردهســازها مثل گنجشک از بازار مسکن
پر میزنند و میروند.

خبر
علیرغم افزایش کمسابقه قیمتهای جهانی

سکه و طال ارزان و حباب سکه کوچکتر شد

طبق تحلیل نایــب رئیس اتحادیه طــا و جواهر تهران
از وضعیت یک هفتــه اخیر بازار ســکه و طالی داخلی،
علیرغم افزایش  ۴۱دالری هر اونس جهانی طال که آن را
به باالترین قیمت خود طی یکماه گذشته رساند ،قیمتها
(ســکه و طال) در بازار داخلی به سبب سیر نزولی نرخ ارز
در داخل ،روند کاهشی داشت؛ بگونهای که هر قطعه سکه
تمام  ۳۲۰هزار تومان نسبت به ابتدای هفته ریزش قیمت
داشته است.محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به اینکه در این هفته قیمت اونس جهانی در طول هفته
و بهویژه در روز چهارشنبه ،سیر صعودی داشت و منجر به
افزایش چشــمگیر قیمت طالی جهانی و نقره در دو روز
اخیر (چهارشنبه و پنجشنبه) شد؛ اظهار کرد :این افزایش
بطوری بود که قیمت هر اونس طال به  ۱۸۰۰دالر رســید
که باالترین نرخ طی یک ماه گذشته است و بطور متوسط
افزایش  ۴۱دالری قیمت اونس جهانی را در این هفته رقم
زد .اما از ســوی دیگر نرخ ارز در طول هفته با روند نزولی
پیش رفت که تا روز چهارشنبه و پنجشنبه هم ادامه داشت.
نایب رئیس اتحادیه طــا و جواهر تهران ادامه داد :اما روز
گذشته (پنجشنبه) مجدداد نرخ ارز با کمی افزایش همراه
شد که ناشــی از افزایش تقاضا در بازار برای خرید ارز بود.
در مجموع در هفتهای که گذشــت ،بازار عالوه بر رکود با
کاهش سطح دادوســتدها همراه بود؛ این درحالی بود که
قیمت اونس جهانی افزایش و نرخ ارز کاهش داشت اما بطور
کلی قیمت سکه و طال کاهش یافت.
کاهش  ۳۲۰هزار تومانی ارزش هر قطعه سکه در
طول یک هفته
ت سکه و طال در پایان هفته و
وی در رابطه با آخرین قیم 
تغییرات آن نسبت به روزهای ابتدایی هفته ،گفت :هر قطعه
ســکه تمام طرح جدید با حدود  ۳۲۰هزار تومان کاهش
نســبت به ابتدای هفته به  ۱۱میلیون و  ۵۷۰هزار تومان
رسیده و همچنین هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با ۲۰۰
هزار تومان کاهش به  ۱۱میلیــون و  ۳۰۰هزار تومان در
آخرین معامالت روز گذشته رسیده است .در پایان هفته هر
قطعه نیم سکه و ربع سکه هر یک با ریزش  ۹۰هزار تومانی
به ترتیب نیم سکه شــش میلیون تومان و ربع سکه سه
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تعیین قیمت شدهاند .سکههای
یک گرمی نیز در این هفته  ۵۰هزار تومان ارزانتر شده و
در پایان هفته دو میلیون و  ۲۰۰هزار تومان قیمت دارند.این
عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران خاطرنشان
کرد :البته قیمت انواع سکه در آخرین معامالت به نسبت
روز چهارشنبه ،با افزایش همراه بوده اما به نسبت روز شنبه
همانطور که اشاره شد تمام قطعات سکه با کاهش قیمت
مواجه شدهاند.کشتیآرای افزود :همنین هر مثقال طال ۱۷
ی در این هفته
عیار با کاهش بطور متوسط  ۴۵هزار تومان 
به چهار میلیون و  ۹۵۲هزار تومان ،هر گرم طالی  ۱۸عیار
نیز با افت  ۹۰۰۰تومانی نسبت به آغاز هفته ،به یک میلیون
و  ۱۴۳هزار تومان و هر طالی  ۲۴عیار نیز با  ۱۰هزار تومان
کاهش هفتگی به ازای هر گــرم در آخرین معامالت روز
گذشته به یک میلیون و  ۵۲۴هزار تومان دادوستد شدهاند.
همانطور که ذکر شد در حال حاضر هر اونس جهانی طال
نیز  ۱۸۰۰دالر ثبت شــده است که افزایش  ۴۱دالری را
نسبت به ابتدای هفته نشان میدهد .نایب رئیس اتحادیه
طال و جواهر تهران تصریح کرد :با توجه به کاهش سطح
دادوستدها و همچنین ادامه رکود در بازار به سبب کاهش
قیمتها ،انگیزه و جاذبه خرید و سرمایهگذاری بر روی طال،
به شدت کاهش یافته است .بنابراین حباب سکه نیز در این
هفته با کاهش مواجه شد .براین اساس حباب سکه با ۸۰
هــزار تومان کاهش طی این هفته در آخرین معامالت به
 ۳۴۰هزار تومان رســید .بهنوعی هر زمان که قیمتها رو
به کاهش هستند ،رکود در بازار سکه و طال ایجاد میشود
و هر زمان که قیمتها سیر صعودی دارند ،نوعی هیجان
کاذب و انگیزه سرمایهگذاری شکل میگیرد که حباب را
بزرگترمیکند.
در پی دستور وزیر کار

سقف ضمانتنامه برای تعاونیهای
کارآفرین  ۳۰میلیارد تومان شد

با دســتور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی سقف صدور
ضمانــت نامه برای تعاونیهای کارآفرین پیشــرو به ۳۰
میلیــارد تومان افزایش مییابد.به گزارش ایســنا ،مدتی
قبل سیاستهای اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان
پیشــرو به پیشنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
نشســت هیأت وزیران تصویب شــد.مصوبه  ۲۲مادهای
دولت در خصوص سیاستهای اجرایی تشویق و حمایت
از کارآفرینان پیشرو امتیازاتی همچون ضمانت تسهیالت
این افراد تا سقف  ۵۰میلیارد تومان توسط صندوقهای
ضمانت دولتی و قرار گرفتن در فهرست فعاالن اقتصادی
مجاز در گمرک را برای آنها شامل میشود.کارآفرین پیشرو
به شخصی گفته میشود که کسب و کار راه اندازی شده
توســط او موجب ارتقای زنجیــره ارزش صنعت مربوط
خود شده و به سطح مشــخصی از رشد اشتغال ،فروش
و صادرات دســت یافته است.روز گذشته مجمع عمومی
ساالنه صندوق ضمانت ســرمایه گذاری تعاون با حضور
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،معاون امور تعاون و اعضای
هیأت مدیره صندوق و مجمع عمومی با هدف بررســی
عملکرد مالی ســال  ۱۳۹۹و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱
برگزار شد و صورتهای مالی صندوق به تصویب رسید.در
جریان برگزاری مجمع ،با دســتور وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی مقرر شــد سقف ضمانت نامه برای تعاونیهای
کارآفرین پیشرو به مبلغ  ۳۰میلیارد تومان افزایش یابد.
برابر مصوبه هیات دولت در خصوص سیاستهای اجرایی
تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو ،کارآفرینان پیشرو به
مدت سه سال میتوانند از مشوقهای در نظر گرفته شده
بهرهمند شوند و صندوقهای ضمانت دولتی نیز موظف
شده اند درصدی از ظرفیت خود را به ضمانت تسهیالت
مربوط به طرحهای ســرمایهگذاری یا سرمایه در گردش
مورد نیاز در دســت اجرای کارآفرینان پیشرو تخصیص
دهند ،مشــروط به اینکه اقساط سررسید گذشته قبلی
آنها بیش از  ۲۵درصد مبلغ تسهیالت درخواستی نباشد.

