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خبرگزاری سیانان گزارش داد:

رکوردهای پی در پی قیمت نفت در2019

ایرانیها هزینه تحریم را با سالمتشان میپردازند
ریحانه یاسینی

خبرنگار

ایرنا

بانکهای چین و هند هم برای واردات دارو همکاری نمیکنند

واردات دارو در حــال حاضــر خیلی مشــکل
شده اســت .سیســتمهای بانکی همه قفل
یادداشت هستند و بسیار ســخت کار صورت میگیرد.
از آنجایــی کــه واردات دارو خــاف تحریــم
نیست ،به هر حال ما راههایی پیدا میکنیم
امــا همــان راههــا هم چنــد بار بیشــتر قابل
اســتفاده نیســت .مشــکل مــا بــرای واردات
ناصر ریاحی
رئیس انجمن داروی ساخته شده کمتر است ولی در حوزه
واردکنندگان دارو مــواد اولیه که همکارهای تولیدکننــده از آن
اســتفاده میکنند ،مشــکل داریم .چرا کــه آن مــواد الزاماً با قید
دارو وارد نمیشــوند .تولیدکنندهها برای مواد اولیه ،بسته بندی
و ...بســیار مشــکل دارنــد .در ایــن وضعیت ،بانکهــای چین و
هند هم چندان همکاری نمیکنند و بدتر میشود .هر راهی که
میرویم بعد از مدتی به مشکل میخوریم .از آنجایی که شرایط
راپیشبینیمیکردیم،همتولیدکنندههاازچندماهپیشبیشتر

دارو بوجــودآمد.آمار و اطالعــات واردات
گمرک کشــور در ســالهای  ٩٠تا ٩٧نشان
میدهد که واردات داروهای نهایی در پنج
ماهه نخست سال  ٩٧کاهشی شدیدتر از
سالهای  92 ،91داشته است.
گزارشهــای دیگــر هــم نشــان میدهــد
کــه تقریبــاً  95درصــد از داروهــا در داخل
کشــور تولیــد میشــوند امــا  80درصــد از
مــواد اولیه تولید دارو وارداتی هســتند ،به
همیــن خاطر تولید دارو هم با مشــکالت
زیــادی مواجــه شــده اســت .ســیانان
مینویســد« :پزشــکها اعالم کردهاند که

دارو تولیــد کرده و هم وارد کنندهها بیشــتر وارد کردهاند .واردات
دارو به این شــکل اســت که به محض ورود ،از گمرک مســتقیم
به شــرکت پخش میرود .شــرکت پخش هم ســه ماه دارو دارد
و بیمــاران مزمن به اندازه مصرف  3 ،2مــاه دارو در خانه دارند.
اآلن نســبت بــه قبل  3مــاه بیشــتر دارو وارد کردهایــم .اما تنش
در بــازار اینطور ایجاد میشــود که شــرکت پخش مجبور اســت
که قطره چکانی توزیع کند ،داروخانه هم به همان شــکل رفتار
میکند و بیمار هم میترســد و میخواهد که بیشــتر از نیازکوتاه
مدتش تأمین کند .برای سال  98هم ،تا فروردین و اردیبهشت
دارو داریــم ،ولــی وضعیتمــان برای بعــد از آن قابــل اطمینان
صددرصد نیست .درباره قیمت هم بارها گفتهام که قیمتهای
ما با توجه به قیمت ارز و هزینههای گمرکی و ...قیمت تمام شده
حساب میشود و وضعیت طبیعی است .در این شرایط ،وظیفه
بیمه و طرح تحول نظام سالمت است که بودجه داشته باشند و
قیمتها را ثابت نگه دارند.

به خاطر تحریمها ،بخش ســامت ایران
بــرای قیمت دارو و تجهیزات پزشــکی به
دردســر افتادهاند .بانکهای اروپایی که از
تحریمهای ثانویه امریکا میترسند ،برای
تجارت با ایرانیها بسیار محتاط هستند.
بر اساس توضیح متخصصان بهداشت،
شــرکتهای دارویــی مجبور بــه پرداخت
پولهــای گزاف به واســطهها برای تأمین
نیازهایشــان ،چیزهایــی مثــل داروهــای
وارداتــی و تجهیــزات دارویــی هســتند.
قیمت این کاالهــا به خاطر کاهش ارزش
پول ملی ایران ،بیش از سه برابر شدهاند».

رئیس اتحادیه مشاوران امالک از ثبات قیمت مسکن خبر داد

سال  98بدون جهش قیمت مسکن
گــروه اقتصــادی  /قیمــت مســکن در
بهمــن مــاه  3درصد رشــد را نســبت به
دیمــاه نشــان میدهــد .با توجــه به کند
شــدن آهنــگ رشــد قیمتــی مســکن در
دی و آذرمــاه نســبت بــه ماههــای قبل(
قیمــت مســکن در دیماه نســبت به آذر
 1.5درصــد رشــد داشــت) آمــار بهمــن
ماه ،که دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و
شهرسازی آن را منتشر کرده است ،نشان
از تنــد شــدن دوباره آهنگ رشــد قیمت
مســکن دارد هر چند این رشد نسبت به
بهار و تابستان (بهطور میانگین هر ماه 9
درصد افزایش قیمت مسکن نسبت به
ماه قبل) کمتر است.
بــا وجود رســیدن قیمــت هر متــر مربع
آپارتمان در تهران به بیش از  10میلیون
تومــان مصطفــی قلی خســروی رئیس
اتحادیه امالک اظهار داشــت که قیمت
مســکن به ثبات رســیده و نباید در ســال
 98انتظار جهش دوباره قیمت مســکن
را داشته باشیم .خسروی پیشبینی کرد
رشــد قیمت مسکن ســال آینده کمتر از
نرخ تورم عمومی خواهد بود.

ëëکاهش24درصدیمعامالتدرتهران
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امالک بــا ارائه
آمــاری از کاهــش  4درصــدی معامــات
مســکن در کل کشور و کاهش  24درصدی
معامــات در تهــران از ابتــدای ســال 97
تــا آخر بهمــن ماه خبــر داد و گفــت :آمار
اتحادیه مشــاوران امالک چون بر اســاس
کدرهگیری ثبت شــده است ،از آمار مراکز
دیگــر دقیقتر اســت ،افزود :بازار مســکن
تحــت تأثیــر  4بــازار ارز ،طــا ،بــورس و
حاملهــای انــرژی قــرار دارد و  4جهــش
قیمتی بــازار مســکن از ابتــدای انقالب تا
کنــون رخ داده کــه تحت تأثیر ایــن بازارها
بوده است .خســروی با اشاره به مخالفت
وزیر راه و شهرســازی با افزایش وام خرید
مسکنگفت:افزایشوامبایدمداومباشد
مثالً همیشــه وام  80درصد قیمت ملک
را پوشــش دهــد و هــر گاه قیمت مســکن
جهــش یافت همپوشــانی وام نیــز به این
میزان برســد نه اینکه میزان تسهیالت را
چندسالتغییرندهیم.
ëëایرانیها8هزارملکدرترکیهخریدند
رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک با اشــاره

به ســرمایهگذاری ایرانیان در ترکیه گفت:
در  10ماه گذشته ایرانیها  8هزار ملک در
ازمیر خریدند .او نسبت به سند این امالک
به خریداران هشدار داد.
خســروی گفــت:در ترکیــه دو نــوع ســند
بــرای ملــک صادر میشــود که یک ســند
اولیــه توســط شــهرداری بــا پیشــرفت 50
درصدی ســاخت صادر میشود که ارزش
قانونی ندارد.به گفته خســروی ســند دوم
فقط بــا تصــرف و اقامت در ملــک صادر
میشود یعنی حتماً خریدار باید در ملک
خریداری شده ساکن شود تا بتواند سند را
دریافت کند.ســند اول در خریــد و فروش
ملــک یــا گرفتــن اقامــت هیــچ اعتبــاری

نــدارد .خســروی افــزود :کســانی کــه برای
گرفتــن اقامــت اقدام بــه خریــد ملک در
ترکیه میکنند معموالً ســند اولیه به آنها
داده میشــود که اعتباری در آینــده ندارد
و مــا به خریداران این هشــدار را میدهیم
کــه فقــط ســند دوم معتبر اســت.قیمت
ملــک در ازمیر متوســط  6میلیــون تومان
و متوســط متراژ امالک خریداری شــده از
 70تــا  350متــر اســت .وی در مورد خرید
ملک در گرجســتان نیــز توســط ایرانیها
گفــت :خریــد ملــک توســط ایرانیهــا در
گرجســتان شــتابزده بــود و حــاال دولــت
گرجســتان اعالم کرده که اجازه نمیدهم
ایرانیها و سایر شهروندان کشورهای دیگر
در این کشور ملک بخرند ،لذا این موضوع
موجب مشکالتی شده است.
ëëعرضهمسکنباتخفیف۸تا۱۰درصد
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک گفت:
ششمین نمایشگاه امالک و مستغالت از
 ۱۰تا ۱۳اسفندماه ۱۳۹۷برگزار میشود .در
این نمایشگاه قرار شده سازندگان ،امالک
خود را اعم از مسکونی و تجاری با تخفیف
 ۸تا  ۱۰درصد عرضه کنند.

محمــد حســن بنــی اســد ،مدیــر عامــل
بیمارســتان گاندی به ســیانان میگوید:
«در سیســتم مــا ،تحریمها اولین مشــکل
بزرگ کشور هســتند .ما نمیتوانیم پول را
انتقالدهیمومقدماتعملهایجراحی
را فراهــم کنیم .ما روند انجــام کار را داریم
امــا ابزار نداریــم .این برای بیماران بســیار
سختاستوممکناستکهباعثمرگ
بعضی از آنها شود ».یک سخنگو از دولت
امریکا به سیانان میگوید«:تحریمهای
امریــکا شــامل دارو و غــذا نمیشــوند و

پراید 51میلیونتومانیهمخریدوفروششد

روز گذشته پراید به قیمت  51میلیون و  500هزار تومان رسید .عدد باور نکردنی که
نشان میدهد فروش فوری سایپا بر بازار خودرو اثری نداشته است .از آنجا که تحویل
خودروهای فروش فوری بر خالف اســمش فوری نیســت بــازار خودرو همچنان با
التهاب روبهرو است .از طرفی صحبتهای ضد و نقیض مبنی بر اینکه سال آینده
تولید خودرو بشدت کاهش پیدا میکند باعث شده عطش خرید مردم بیشتر شود.
فعاالن بازار خودرو میگویند :طی روزهای اخیر خیلی از کسانی که وارد بازار خودرو
شدند ،خودرو دارند و تنها برای کسب سود به دنبال خرید جدید هستند .خریداران
معتقدند در حال حاضر هیچ سرمایهگذاریای بهتر و قویتر از خودرو نیست چرا
که در بازار داللی در کمتر از یک ماه میتوان حداقل ســود بیش از  5میلیون تومان
برداشت کرد .اگر روند قیمتی خودروهای داخلی بررسی شود مشخص است که در
برخی از خودروها این سود به باالی  20میلیون تومان میرسد .فعاالن بازار خودرو
معتقدند ،اگر قیمتها روند افزایشی خود را ادامه دهد دیگر کنترل و حتی کاهش
آن غیرممکن خواهد بود .آنها از خودروسازان خواستند که فروش هایشان را واقعی
کنند و به صورت کارتکس هیچ خودرویی را به فروش نرسانند.
خودروهایداخلی

خودروهایخارجی
 G4رکستون

 350میلیون

النترا

 400میلیون

پژو پارس

 98میلیون

سوناتاهیبرید

 500میلیون

چانگان

 167میلیون

 CH-Rتویوتا

 520میلیون

دنا

 111میلیون

نیسان ایکس تریل

رانا

 84میلیون

 PHEVاوتلندر

 620میلیون

 630میلیون

تندرپالسدنده

 111میلیون

Iبیام و 320

 920میلیون

استپ وی

 147میلیون

 Sمینی کالبمن

 770میلیون

 92میلیون

بورگوارد BX7

 525میلیون

ساینا دندهای
پراید

سمند

 61میلیون

 51میلیون و  500هزار

قیمت ها به تومان است

«علــی ،برای حفــظ زندگی پســرش تنها
دو ســاعت زمــان دارد .او از ترافیــک عبور
میکند و بعــد از رانندگی ســریع در میان
اتوبانهای تهران ،به یک داروخانه دولتی
در شرق پایتخت میرسد .زمانی که 800
نفــر را در صف روبهرویــش میبیند ،روی
زانوهایــش بــه زمیــن میافتد .ماننــد او،
آدمهای زیاد دیگری هم منتظر دسترسی
به داروهای دولتی هستند .علی میگوید:
«من به گریــه افتادم و از مــردم خواهش
کــردم که اجازه دهند من جلو بــروم ».در
نهایــت ،او صف را پشــت ســر گذاشــت و
توانســت بموقع دارو را بــرای نجات جان
دختر یک سالهاش برساند .این اتفاق در
حالــی میافتد که ایــران و  6قدرت جهان
در ســال  2015توافــق هســتهای را امضــا
کردنــد و امیــدوار بودند که آنچــه علی در
بیــرون از داروخانــه تجربه کرد ،برایشــان
هرگز اتفاق نیفتد .ایران برنامه هســتهای
خود را برای برداشــته شــدن تحریمهای
بینالمللــی ،بــه نصــف کاهــش داد .امــا
رؤیای یک واقعیت جدید بــرای ایران در
مــاه مــه 2018با خــروج دونالــد ترامپ از
توافق هستهای ،متوقف شد ».خبرگزاری
امریکایی سیانان روز گذشته در گزارشی
مفصــل به هزینــه تحریم کــه ایرانیها با
جان و سالمتشــان میدهند ،پرداخت.
در ادامه این گزارش آمده اســت« :رئیس
جمهــوری امریکا اعالم کرده بــود که این
تحریمها به خاطر مجازات ایران و مجبور
کــردن آن بــرای پایــان ماجراجوییهــای
نظامی در منطقه اســت .بهطور رســمی،
تحریمهــا شــامل کاالهای انســانی مانند
غذا ،دارو و تجهیزات پزشــکی نمیشــود
امــا در واقعیت ،کمبــود کاالهای ضروری
خانوارهــا را در سراســر ایــران تحــت تأثیر
قرار داده اســت .علی حــاال داروی درمان
دخترش بــرای بیماری نادر ژنتیکــی را از

طریق دوســتانش در خارج از کشــور تهیه
کــرده اســت .هزینــه نســخههای داروی
دختــرش ،بیــش از دو برابــر شــدهاند و او
مجبور شده است که ماشینش را بفروشد،
در دو شــغل کار کنــد و وامهــای زیــادی
بگیــرد .او میگویــد کــه تمــام حقوقــش
از شــغل روزانــهاش بــه عنــوان خدمــه
رســتوران ،بــرای درمان دختــرش صرف
میشــود .علی میگویــد :من شــبها در
عروسیها خواننده هستم و در تمام طول
مراســم ،فقط به دخترم فکــر میکنم .او
ادامــه میدهد :بــرای من هیــچ اهمیتی
ندارد کــه تحریمهای ترامپ چه خواهند
کــرد .من هــر کاری میکنم تا زندگــی او را
نجات دهم».
ëëروایــت پزشــکها از وضعیــت دارو و
درماندرشرایطتحریم
مســائل بانکی و انتقال پول ،علت اصلی
مشــکالت دارویی در کشور است .بعضی
مســائل مانند تحریم بانکــی FATF ،و...
اگرچــه کالن به نظر میرســند امــا آنقدر
اهمیت دارند که بهطور مســتقیم زندگی
و ســامت بســیاری از مــردم بــا آنهــا گره
خورده اســت .اتاق بازرگانــی تهران ،چند
وقت پیش گزارشــی از وضعیت صنعت
دارو تهیه کرده بود که به وضعیت دارو در
زمان تحریم میپرداخت .بر اســاس این
گــزارش ،باآغاز تحریمهای ســال  – 91که
در آن زمان هم دارو شــامل تحریم نبود-
میــزان واردات دارو کاهــش یافــت و روند
کاهش تا ســال 94همچنان ادامه داشــت
و کاهــش واردات با بــازار متالطم قیمت
انــواع دارو و کمبــود داروهای بویژه خاص
در سال  ٩٢همراه بوده است .در بازه قبلی
تحریــم در ســالهای  ۲۰۱۱تــا  ۲۰۱۴علــی
رغــم نبــود دارو در لیســت تحریمهــا ،به
دلیل محدودیتهای مالی ایجاد شده در
تراکنشهــای بانکی ،حمل و نقل و ترس
شرکتها از تحریمهای امریکا مشکالتی
در دسترســی شــرکتهای واردکننده دارو
و داروسازی برای واردات دارو و مواد اولیه

دولــت امریکا مجوزهای گســتردهای برای
افــراد امریکایی بابت فــروش محصوالت
کشاورزی،غذا،دارودستگاههایپزشکیبه
ایران صادر کرده است».
ëëبودجه؛مهمترازاحساسات
توگو با سیانان
دکتر بهروز امامی در گف 
میگوید«:خانوادههــا مجبورنــد کــه بــر
اســاس بودجه شــان تصمیم بگیرند ،نه
بر اســاس احساســات ».او ادامه میدهد:
«بیمــاران و خانوادههایشــان بــا پاییــن
آمــدن قدرت خریــد هم مواجه هســتند.
این موقعیت به نحوی اســت که بسیاری
از موارد قابل درمان را ،کشنده میکند».
امامــی موقعیــت یکــی از بیمارانــش را
چنیــن تعریــف میکند«:مــن بیمــاری
داشتم که برای او سرطان مغز تشخیص
دادم .هزینــه بیوپســی ،شــیمی درمانی و
داروی او بســیار بــاال بــود .خانــوادهاش از
مــن خواهش کردنــد که بیمــار را به حال
خودش رها کنم .هر روز از این داستانها،
اینجا میبینم ».حتی زمانی که خانوادهها
توان تجهیزات مالی را هم داشــته باشــد،
معموالً باید در صف انتظار طوالنی باقی
بماننــد .دســتگاه تنظیــم ضربــان قلــب
شخصی ،با کاهش عرضه در کشور مواجه
شــده است .به همین دلیل ،بیماران باید
زندگــی روزمره شــان را رهــا کننــد و بــرای
اســتفاده از این دســتگاه به جای مراقبت
خانگی ،حضوراًبه بیمارستانها مراجعه
کنند.امامیبهسیانانمیگویدکهبرخی
از خانوادههــا توانایــی پرداخــت هزینــه
لولههای تغذیه برای بیمارانی با آلزایمر
حادراندارند.بههمینخاطربیمارانباید
به جای دریافت درمــان خانگی ،روزهای
باقی ماندهشــان را در بیمارســتانها و در
اتصــال بــه دســتگاهها بگذراننــد .امامی
موقعیــت یکــی از بیمارانــش را چنیــن
تعریــف میکنــد« :مــادر ســالخورده آنها
آلزایمر شدیدی داشت .اما بچههایش به
من گفتند که این بیمار شماست ،ما هیچ
پولی نداریم که خرج او کنیم».

امیــدواری بــه نتیجــه مذاکــرات تجاری میــان امریــکا و چین
قیمــت نفت خام را افزایــش داد و در آخرین معامالت هفته
بـــــــازار کاری اخیــر به باالترین رقم از اواســط ماه فوریه  2018رســاند.
بهطــوری کــه قیمت نفت خــام تا  67دالر بــاال رفت .روز جمعه هر بشــکه نفت
خام برنت  67دالر و  73ســنت و نفت خام امریکا نیز  57دالر و  81ســنت بود که
باالترین رقم ســال  2019اســت .قیمت هر دو شــاخص نفتی امسال و پس از آنکه
اوپــک و متحدانش شــروع به کاهــش عرضه نفت کردهاند رو به افزایش گذاشــته
است .اما افزایش بیسابقه تولید نفت امریکا بخشی از تالشهای اوپک را خنثی
کــرده اســت .تولید نفت امریکا هفته گذشــته بــرای اولین بار به رکــورد  12میلیون
بشــکه در روز رســید و میــزان ذخایــر نفت این کشــور برای پنجمیــن هفته متوالی
افزایش داشت .با این حال مذاکرات تجاری امریکا و چین میتواند به تقویت رشد
اقتصادی جهان و تقاضا کمک بزرگی کند .مذاکره کنندگان ارشد امریکایی و چینی
از روز جمعه مذاکرات خود برای دست یافتن به یک توافق تجاری را بهطور جدی
در پیش گرفتهاند.

