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روندصعودیقيمتهادربازارسكهوارزباعثشدههيچكس
حاضربهخريدخ�ودرو،آنهمباقيمتهاینجومینباش�د.

در بازار خرید و فروش خودرو همچنان معامالت قفل بوده و همه به 
نوعی منتظر تعیین تکلیف قیمت ها هستند. البته با روند صعودی 
قیمت ها در بازار سکه و ارز نیز هیچ کس حاضر به خرید خودرو، آن 
هم با قیمت های نجومی نیست. عالوه بر این قرار بود خودروسازان 
با ارائه طرح های مختلف فروش بازار را به سمت آرامش هدایت کنند 
و مدیریت تقاضا را انجام دهند، اما متأسفانه فعاًل یک طرح فروش 

فوری محصوالت ایران خودرو و ی��ک طرح پیش فروش تعدادی از 
محصوالت سایپا اجرایی شده است.

دیروز قیمت انواع خودرو  به صورت سلیقه ای در آگهی ها و توسط 
دالالن اعالم مي شد، به نحوی که اختالف قیمت ها برای محصوالت 
وارداتی از یک آگهی به آگهی دیگر ۳۰۰ ت��ا ۴۰۰ میلیون تومان 
متفاوت بود. در محصوالت داخلی هم اختالف قیمت ها در آگهی ها 
از ۱۰ تا ۲۰ میلی��ون تومان بود. در این ش��رایط مصرف کننده در 
بازار سرگردان است و نمی داند کدام قیمت منطقی و کدام قیمت 

صوری است. جالب اینجاست که قرار بود نظارت کافی در بازار خرید 
و فروش خودرو صورت گیرد و فضا برای دالل بازی ها نا امن ش��ود، 
اما متأس��فانه خواب واحد نظارتی در اکثر بازار ها از جمله خودرو 
عاملی شده تا معامالت متوقف شود و این حقوق مصرف کنندگان 
باشد که مورد تضییع قرار می گیرد. مشاهدات بازار خرید و فروش 
خودرو نشان می دهد قیمت ها در انواع خودرو ها غیرمنطقی است؛ 
مسئله اي که باعث شده عماًل نه کسی حاضر به خرید خودرو باشد 

و نه کسی بخواهد خودروی خود را بفروشد.

توقف خرید و فروش خودرو در بازار
  خودرو

مرك�زپژوه�شه�ایمجل�سب�ااش�اره
ب�هدرآم�دارزیپايي�ندول�تازمح�ل
صادراتنف�تدرپنجم�اهابتدایامس�ال
اعالمك�رد:ح�دود3/3ميلي�ارددالرازارز
ترجيح�ی)4۲00تومان�ی(دادهش�دهبابت
وارداتكااله�ایاساس�یازمح�لذخاي�ر
بانكمركزیتأمينش�دهاس�تك�همنجر
بهافزاي�ش15درصدیپايهپولیمیش�ود.
به گزارش فارس،  مرک��ز پژوهش های مجلس 
شورای اس��المی اخیراً با انتشار گزارشی درباره 

طرح تأمین کاالهای اساسی که کلیات آن دیروز 
در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، درباره 
وضعیت تخصیص ارز ترجیحی اعالم کرد: »در 
رابطه ب��ا ارز ترجیحی، در پنج ماهه اول س��ال 
۱۳99 حدود ۴ میلیارد دالر ب��ا نرخ ترجیحی 
کاال وارد کشور شده است. این در حالی است که 
درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس 
آمار اعالم شده توسط بانک مرکزی 7۰۰ میلیون 
دالر بوده و به بیان دیگر به نظر می رس��د حدود 
۳/۳ میلیارد دالر ارز ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( 

از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین ش��ده است. 
در صورتی که بانک مرکزی برای تأمین ذخایر 
ارزی خود اقدام به تأمین ارز از دست رفته کند، 
برای تأمین این ارز مجبور به خری��د ارز از بازار 
نیما و در نتیجه افزایش ۱5 درصدی پایه پولی 
به میزان حدود 5۰ هزار میلیارد تومان است. به 
بیان صریح تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت 
کاالهای اساسی اجرا می شود، صرف نظر از میزان 
تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه 

پولی، نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد.«

افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی کشور
  مجلس

بيداری يك وزير  پس از 7 سال
10س�الازي�كتصميممه�مدرب�ارهمهمتري�نمي�دانگازی
جهانمیگ�ذردوح�االوزيرنف�تدرجديدتري�نموضعگيری
خ�ود،آنتصمي�مراتحس�ينمیكن�دت�اس�رانجامبپذي�رد
وضعي�تفعل�یپ�ارسجنوب�یمره�وندورهگذش�تهاس�ت.

سال ۱۳89 یک تصمیم مهم در وزارت نفت گرفته شد؛ تعیین تکلیف 
پروژه های پارس جنوبی و افزایش برداشت از این میدان مشترک. با توجه 
به تنگ تر شدن دامنه تحریم ها و خروج همه شرکت های خارجی از ایران 
»تنها« راه توسعه فازهای پارس جنوبی بهره گیری از شرک�ت های ایرانی 
بود، لذا قراردادهایی با این شرکت ها امضا شد. با توجه به افزایش قیمت 
نفت، هزینه ها به ویژه در بخش آفشور این فازها افزایش یافت و از یک سو 
تحریم ها موجب شد دسترسی به کاالها سخت تر شود و از سوی دیگر 
انتقال پول نیز غیرممکن شده بود که همه این عوامل موجب افزایش 

هزینه  پروژه ها به دلیل دور زدن تحریم ها شده بود.
انتقالبهدولتجديد

با این وجود پیشرفت پروژه ها تا سال 9۲ قابل قبول بود، اگرچه قرار بود 
این پروژه ها ۳5 ماهه اجرا شود ولی اینگونه نشد. تنها نقدی که به آن 
تصمیم وارد بود، تعیین زمان ۳5 ماهه ب��رای اتمام پروژه ها بود که در 
حالت عادی و بدون تحریم، 6۰ ماه زمان می برد. البته همین نیز شد و 
طرح های ۳5 ماهه با دو برابر زمان و هزینه انجام شد که این مورد متأثر 
از افزایش جهانی کاالها، اج��اره دکل های حفاری، تحریم ها و افزایش 
هزینه های پروژه بود. اوایل دولت یازدهم که پروژه ها تحویل شد، انواع 
و اقسام تخریب ها علیه این پروژه ها آغاز ش��د، به گونه ای که احساس  
می شد سرمایه گذاری انجام گرفته در پارس جنوبی با ریختن پول به 
جوی آب مترادف است!  با این وجود دولت چاره ای نداشت جز تکمیل 
پروژه هایی که بعضاً دارای پیشرفت فیزیکی باالی 85 درصد بودند که 
تأخیرهای فراوان دولت در بهره برداری ناقص و نمایشی از این پروژه ها، 

منجر به افتخاری شد که دولتی ها آن را به نام خود ثبت می کنند.
هرگاه انتقادی از عملکرد دولت مطرح می ش��ود، رئیس جمهور و وزیر 
نفت با اشاره به آنکه تولید گاز از پارس جنوبی نسبت به سال 9۲ بیش از 

دو برابر شده، سعی در فرار از پاسخگویی از عملکرد خود دارند. 
افتخاربرایايران

افتخاری که دولت برای خود می تراشد مرهون تصمیمات و اجرای پروژه هایی 
است که در دولت قبل انجام شد، ولی نه تنها هیچگاه از سوی جریان دولت به 
رسمیت شناخته نشد که مورد تمسخر و استهزا نیز قرار گرفت. دیروز که وزیر 
نفت به مجلس رفته بود تا به سؤال یکی از نمایندگان پاسخ دهد، مجبور شد 
به یک حقیقت عیان اعتراف کند. او در جلسه دیروز مجلس گفت پروژه های 
۳5 ماهه پارس جنوبی »تحسین برانگیز« بوده است. البته زنگنه در اظهارات 
خود به این نکته اشاره کرده اس��ت که پارس جنوبی افتخار »ایران« است و 
کسی حق ندارد آن را به سود خود مصادره کند، ولی با رجوع به حافظه تاریخی 
مي توان دریافت که این دولت در سند زدن پارس جنوبی به نام خود چه ید 
طوالیی دارد. ماهی نبود که گفته نشود اگر دولت های یازدهم و دوازدهم با 
کلید و تدبیرشان نبود ایران همچنان در برداشت گاز از پارس جنوبی، عقب تر 
از قطر بود.  پس از هفت سال تخریب دولت قبل و شرکت های ایرانی، باالخره 
وزیر نفت اعتراف کرد که طرح های ۳5 ماهه پارس جنوبی به سود کشور بوده 

است که همین هم جای شکر و تقدیر دارد.
همانطور که اشاره شد در دولت گذش��ته، وقتی سرمایه گذاری خارجی وجود 
نداشت، روی بهره گیری از منابع داخلی تأکید شد. بیش از ۲۰میلیارد دالر از 
منابع بانک مرکزی به صورت وام در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفت که با 
اوراق مشارکت و منابع صندوق توس��عه ملی، کار توسعه پارس جنوبی پیش 
رفت. از آنجا که میدان پارس جنوبی یک میدان مشترک است، از همه توان برای 
سرمایه گذاری در این میدان استفاده شد، در حالی که اگر دولت گذشته قصد 
داشت مانند دولت فعلی تصمیم بگیرد باید صبر می کرد تا تحریم ها برداشته 
شود و ش��رکت های خارجی به ایران بیایند و میادین را توسعه دهند. یکی از 
نقدهای اساسی و دقیق به دولت فعلی، پیوند زدن توسعه باالدست و  پایین دست 
به غربی هاست که همین موضوع موجب شد طی هفت سال گذشته گام مثبت 
و مهمی برای صنعت نفت برداشته نشود و هرچه دولت به آن افتخار می کند، 
ماحصل سرمایه گذاری و پروژه هایی باشد که در دولت گذشته انجام شده است. 
فاز ۱۱ پارس جنوبی، تبدیل به نمادی از نحوه تفکر دولتی شد که قصد داشت 
با عصای غربی ها معجزه کند، اما خروج توتال از ایران باعث شد وزارت نفت به 
تصمیم دولت قبل بازگردد و توسعه این میدان را به پتروپارس برگرداند که با 
استناد به اظهارات وزیر نفت، معادل ۳5 میلیارد دالر ضرر به کشور است.  از میان  
دهها تفاهمنامه و قراردادهایی که میان شرکت های خارجی امضا شد، هیچ یک 
وارد فاز اجرایی نشد تا در نهایت، وزارت نفت به سراغ شرکت های ایرانی برود و 
قراردادهای توسعه ای را با این شرکت ها امضا کند، مانند همان کاری که دولت 
گذشته انجام داد. البته با این تفاوت که آنها منتظر خارجی ها نماندند، اما دولت 

فعلی هفت سال زمان کشور را صرف غربی ها کرد.

درحال�يكهآم�ارمب�ادالتس�هامواوراق
ماليدربورسبسيارش�فافاستوبهشكل
لحظهاياطالعاتمربوطبهشخصخريدارو
فروشندهوحجمخريدوفروشونرخپاياني
وآخرينقيم�تگزارشميش�ود،دركمال
تعجببازارمسكنكشوركهيكبازاربسيار
مهماس�ت،هنوزازيكس�امانهجامعثبت
وانع�كاساطالعاتمعامالتمحروماس�ت،
البتهسامانهثبتمعامالتامالكومستغالت
دركشوروجوددارد.چنديپيشمسئوالن
صنفبنگاهمشاورانامالكازانحرافبخشي
ازاطالعاتاينس�امانهخبردادن�د،ايندر
حالياس�تكههميناطالعاتيكهبخش�ي
ازآنغيرواقعياس�تمبن�ايارائهگزارش
قيمتزمينوساختمانتوس�طمركزآمارو
بانكمركزيقرارميگيرد،البتهچندياست
كهوزارتراهوشهرس�ازيمتوجهاش�كال
دراطالع�اتس�امانهثبتمعام�التامالك
شدهوازانتش�ارگزارشخودداريميكند،
عالوهبراينروشهايكشفتغييراتقيمت

مس�كنبهوي�ژهدرمناطقبيس�تودوگانه
تهرانهمب�اانتقادهايجديروبهرواس�ت.

متوسطقيمتمسكندرتهران
اخی��راً بانک مرکزي ب��ر پایه اطالعات س��امانه 
مبادالت امالک و مستغالت اینگونه نتیجه گرفته 
که میانگین قیمت مسکن در تهران به محدوده 
۲۴میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است، 
حال بد نیس��ت بدانی��م که حجم مب��ادالت در 
مس��کن در مناطق بیس��ت ودوگانه شهر تهران 
به 9هزار معامله هم نمي رس��د که بخشي از آن 
نیز پرتي است. در همین راس��تا معاون مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازي گفت: »انتشار 
آمار خام بخش مس��کن گمراه کننده اس��ت، به 
 عنوان نمونه در شهر تهران متوسط قیمت مسکن 
را بیست و چند میلیون تومان اعالم مي کنند، اما 
از نظر علمي وقتي از یک جامعه اي مي خواهیم 
آماري را استخراج کنیم، باید بخشي را که قیمت 
غیرطبیعي دارد، خ��ارج کنیم، به طور مثال اگر 
آمار منطقه یک را از متوسط قیمت مسکن تهران 
خارج کنیم، میانگین نرخ مسکن در پایتخت ۱۰ 

الي ۱5میلیون تومان می شود. 
محم��ود محمودزاده با اش��اره به خ��ارج کردن 
آمار مرتبط با منطقه یک ته��ران به عنوان آمار 
غیرطبیعي، عن��وان کرد: » یک��ي از دالیلي که 
اعالم مي ش��د آم��ار مربوط به متوس��ط قیمت 
مس��کن گمراه کننده اس��ت، همین مورد بوده 
است. با انتشار متوسط قیمت مسکن واقعي در 
واقع شاهد شفافیت و ارائه دقیق اطالعات در بازار 

مسکن خواهیم بود.«
سقوطقيمتمسكنتنهاباتغييرروش

نرخگذاری
تالش وزارت راه و شهرس��ازي ب��راي عدم اعالم 
آمار ب��ازار ماهانه مس��کن در ته��ران در حالي 
وارد دومین ماه متوالي ش��ده ک��ه بانک مرکزي 
گزارش هاي ماهان��ه خود را همچنان منتش��ر 

مي کند. 
به گزارش مهر، محمد اس��المي در برنامه گفت 
وگوي ویژه خبري در ۲8 مرداد ماه در پاس��خ به 
پرسش��ي درباره علت افزایش قیمت مس��کن و 
اعالم متوسط متري ۲۱ میلیون تومان در پایان 

تیرم��اه اعالم کرد: ب��ه معاونت مس��کن وزارت 
راه و شهرس��ازي دس��تور داده ام تا اطالعات و 
آمار قیمت هاي بازار مس��کن را منتش��ر نکند. 
پاسخي که از س��وي برخي کارشناسان اقتصاد 
مسکن، به عنوان »پاک کردن صورت مسئله« به 
جاي »یافتن راه حلي براي کاهش تورم در بازار 
مسکن« از س��وي باالترین مقام سیاستگذار در 

بخش مسکن تعبیر شد. 
با این حال دس��تور وزیر راه و شهرسازي مبني 
بر عدم انتشار آمار تحوالت بازار مسکن، درباره 
گزارش بازار مسکن مرداد ماه پایتخت عملیاتي 
ش��د و معاونت مس��کن و س��اختمان از انتشار 
قیمت ها و تعداد معامالت واحدهاي مس��کوني 

در ماه میاني تابستان خودداري کرد. 
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي در توجیه عدم انتشار آمار 
بازار مسکن گفت: دستور وزیر راه و شهرسازي 
براي عدم انتش��ار قیمت ماهانه مس��کن به این 
دلیل بود که معتقد است قیمت مسکن در سایر 
شهرها نیز از متوسط قیمت مس��کن در تهران 
اثر مي پذیرد؛ استداللي که با استقبال مصطفي 
قلي خس��روي، رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
هم مواجه و خواهان تداوم عدم انتشار آمار بازار 
مسکن شد. این در حالي اس��ت که ماه گذشته 
بانک مرکزي آمار بازار مس��کن را منتشر کرد، 
اگرچه آمار بانک مرکزي از بازار مسکن معموالً 
چند رو بعد از انتشار آمار این بازار از سوي وزارت 
راه و شهرس��ازي صورت مي گرفت، دو روز قبل 
نیز بانک مرکزي گزارش تحوالت بازار مس��کن 
ش��هر تهران مربوط به ش��هریور ماه را منتش��ر 
کرد، اما هنوز از گزارش وزارت راه و شهرس��ازي 

خبري نیست. 
این سنت شکني وزیر راه و شهرسازي در حالي 
است که از ابتداي س��ال 88 تا تیر ماه 99 هر ماه 
آمار مذکور از سوي معاونت هاي مسکن وزارت 
راه و شهرسازي منتشر مي شده و اکنون اسالمي 
پس از ۱۲۴ ماه، خرق عادت کرده اس��ت، حتي 
اگر فرضیه وزی��ر راه و شهرس��ازي را که معتقد 
است گزارش قیمت بازار مسکن، سایر بازارها را 
تحت تأثیر قرار مي دهد، بپذیریم اکنون که بانک 
مرکزي به انتشار گزارش هاي ماهانه خود ادامه 
داده اس��ت، امتناع وزارت راه و شهرسازي اقدام 

بیهوده اي به نظر مي رسد.

وحید حاجی پور

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

هزار ميليارد تومان تسهيالت براي زعفران
ناي�برئي�سمجل�سش�وراياس�الميگف�ت:ه�زارميلي�ارد
توم�انتس�هيالتب�اس�ود3درصدكمت�رازن�رخمصوبتوس�ط
بانكه�ايكش�اورزي،مل�توتوس�عهص�ادراتدراختي�ار
خري�دارانوصادركنن�دگانعم�دهزعف�رانق�رارميگي�رد.
علي نیکزاد نای��ب در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره ب��ه اینکه توقع 
کشاورزان حمایت از زعفران و زعفران کاران اس��ت، ادامه داد: در حال 
حاضر 9۰ درصد از زعفران دنیا در ایران کشت مي شود، اما محصول نهایي 
با قیمت پایین از کشاورزان خریداري مي کنند. نماینده مردم اردبیل در 
مجلس شوراي اسالمي با تأکید بر اینکه کشورهایي مانند افغانستان و 
اسپانیا سهم ۲ درصدي از تولید زعفران دارند، اما با بسته بندي و فرآوري، 
محصول ایراني با قیمت بسیار باالتري به فروش مي رسانند، عنوان کرد: 
در نشس��ت امروز، زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، پورمحمدي از 
سازمان برنامه و بودجه، خداکرمي از بانک کشاورزي، صالح آبادي از بانک 

توسعه صادرات و نجف از بانک ملت حضور داشتند. 
وي ادامه داد: مقرر ش��د 5۰۰میلیارد تومان توسط بانک کشاورزي، 
۲5۰ میلیارد تومان توسط بانک توسعه صادرات و ۲5۰ میلیارد تومان 
توسط بانک ملت تسهیالت با ۳درصد سود پایین تر از نرخ مصوب در 
اختیار صادرکنندگان و خریداران عمده زعف��ران قرار بگیرد. نیکزاد 
با بیان اینکه ۳ درصد از س��ود تس��هیالت پرداختي ب��ه خریداران و 
صادرکنندگان عمده زعفران توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت 
مي ش��ود، تصریح کرد: منابع پرداختي به صادرکنندگان و خریداران 
عمده زعفران باعث مي شود تا کشاورزان زعفران کار محصول خود را با 

قیمت باالتري به فروش برسانند. 

 حذف تمديد ثبت سفارش كاال 
به طور مشروط 

معاونفنيگمركازحذفتمديدثبتس�فارشكاالهابهصورت
مشروطخبرداد.

مهرداد ارونقي در گفت وگو با ایسنا  با بیان اینکه پیش از این مذاکراتي 
بین گمرک و وزارت صمت در رابط��ه با غیرضروري بودن تمدید ثبت 
سفارش براي کاالهاي اساسي و مواد اولیه واحدهاي تولیدي صورت 
گرفته بود، اظهار کرد: به وزارت صمت اع��الم کرده بودیم که توجه به 
اینکه ترخیص اقالم مش��مول گروه یکم کاالیي مش��مول اخذ و ارائه 
مجوزهاي قانوني مختلف بوده و سازمان هاي متولي صدور مجوزهاي 
قانوني، در هنگام بررسي موضوع جهت صدور مجوزهاي مربوطه، ثبت 
س��فارش معتبر از نظر زماني مطالبه مي کنند، این امر تسهیالت ارائه 
شده در این زمینه را تحت الشعاع قرار مي دهد، از این رو ثبت سفارش 

معتبر از نظر زماني براي گروه کاالیي اولویت اول الزامي نیست. 
وي گفت: بر این اس��اس از وزارت صمت درخواست شد که در راستاي 
تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکي و ترخیص کاالهاي اساسي 
و ضروري و حتي مواد اولیه واحدهاي تولیدي و جلوگیري از بروکراسي 
زائد اداري و ایستایي هاي به وجود آمده در صورت صالحدید، با موضوع 
عدم نیاز به تمدید ثبت سفارش در گروه کاالیي مورد نظر موافقت شود. 
معاون فني گمرک با اشاره به مصوبات اخیر سفر معاون اول رئیس جمهور 
به هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایي در رابطه با تسهیل ترخیص 
کاالهاي دپو شده است، گفت: در جریان مذاکرات صورت گرفته و با توجه 
به موافقت وزارت صمت و بانک مرکزي در رابطه با موضوع مربوط به عدم 
نیاز به تمدید ثبت س��فارش کاالها به صورت مشروط نیز تصمیماتي 
اتخاذ شده است. ارونقي توضیح داد: بر این اساس قرار شد تا در خصوص 
کاالهایي که در زمان اعتبار ثبت سفارش داراي قبض انبار باشند، اظهار 
کاال به گمرک و صدور مجوزهاي قانوني مانند اس��تاندارد، بهداش��ت، 

قرنطینه، دامپزشکي بدون تمدید ثبت سفارش بالمانع باشد. 
او یادآور شد: در صورت داشتن اعالمیه تأمین ارز )کد رهگیري( جهت 

ترخیص قطعي کاال نیاز به تمدید ثبت سفارش این کاالها نیست. 
.....................................................................................................................

رئيساتحاديهطالخبرداد
 ورود نقدينگی بازار بورس و ملك 

به بازار سكه
رئي�ساتحادي�هط�الوجواهرب�ابي�اناينك�هحبابس�كهبه
ي�كميلي�ونو400هزارتومانرس�يدهاس�ت،گف�ت:عرضهو
غيرمعق�ول تقاض�ای و نيس�ت تنظي�م ب�ازار در تقاض�ا
موج�بتش�ديدنوس�اناتقيمت�یدرب�ازارش�دهاس�ت.

به گزارش تسنیم، ابراهیم محمدولی درباره وضعیت بازار طال و سکه در 
روز گذشته اظهار داشت: در روزهای اخیر با وجود نوسانات نزولی طالی 
جهانی، قیمت طال و سکه در بازار داخلی با نوسان صعودی همراه بوده و 
علت اصلی هم افزایش قیمت ارز است. وی با تأکید بر اینکه دالر باالی 
۲9 هزار تومان در بازار طال و سکه، قیمت ها را افزایش داده است، تصریح 
کرد: تقاضا برای خرید طالی آب ش��ده و سکه بس��یار زیاد شده است. 
تقاضای غیرمعقول در بازار ایجاد شده که نوسانات شدید قیمتی را نیز به 
همراه داشته است. رئیس اتحادیه طال و جواهر ادامه داد: افزایش تقاضای 
غیرمعقول در بازار موجب شده قیمت طال باالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان و هر سکه باالی ۱۴ میلیون تومان تعیین شود. به گفته محمدولی، 
سرمایه هایی که قباًل در بازار بورس و ملک بود، راهی بازار طالی خام و 
سکه شده است. قبالً افراد می توانستند با ۴۰۰،۳۰۰ میلیون تومان در بازار 
مسکن معامالتی داشته باشند، ولی االن دیگر نمی توان با این سرمایه ها 

خرید و فروش انجام داد و افراد راهی بازار سکه شده اند.
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