کوچ دالالن از بازارسکه

یا

افزایش 80درصدی نرخ سکه طی سال(91در مقایسه با سال)90
در سال ( 95در قیاس با سال  )94به  17/5درصد رسید

جدیــد نیز به یــک میلیون و  60هزار تومان رســید کــه  3.9درصد
افزایش نشان میداد.
امــا در ســالهای  93و  94ایــن رونــد نزولــی شــد .بــه طــوری
کــه در ســال  93ســکه طــرح قدیــم بــا متوســط  962هــزار تومان
8درصــد کاهش یافت و ســکه طرح جدید نیز بــا افت  9درصدی
به 965هزار تومان رســید .در ســال  94بازهم متوســط نرخ ســکه
کمتر شــد .دراین ســال ســکه طرح قدیم  931هزار تومان شــد که
3.3درصد نســبت به ســال قبل افت داشت و ســکه طرح جدید
هم  933هزار تومان با  3.3درصد کاهش مواجه شد.
در  9ماهه ســالجاری بواســطه نوســانات در بازارهای داخلی
و خارجی متوســط قیمتها در بازارســکه افزایشی شد هرچند که
در قیاس با سالهای ابتدایی دهه  90جهش محسوب نمیشود.
در  9ماهــه امســال متوســط نرخ ســکه طــرح قدیم یــک میلیون
و  78هــزار تومــان و ســکه طــرح جدیــد یــک میلیــون و  83هــزار
تومان شــد که به ترتیب درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 17.3
و 17.5درصد رشد داشته است.
اونس باال کشید
بــا وجــودی کــه اونس جهانــی طال در ســالهای گذشــته افت
قیمتی شــدیدی را تجربه کرده است ولی در سال میالدی گذشته
( )2016طــای جهانی بخش عمدهای از افت ســه ســال گذشــته
خــود را جبــران کــرد .همیــن رشــد اونــس طــا در کنار نــرخ دالر
دو علت مهم افزایش نرخ سکه در بازار داخلی بوده است.
نیمــه دوم ســال  ۲۰۱۶روزهــای بــدی را برای فلــز زرد رقم زد،
اما شانزدهمین سال از ســومین هزاره میالدی پایان دهنده روند
 ۳ســاله افت طال بود .اکنون ســال  ۲۰۱۷تحت فشــار چشــمانداز
سیاســت پولی بزرگترین اقتصاد جهان آغاز خواهد شــد ،با این
حال ،روند ســال  ۲۰۱۶موجب شــده عالقهمندان بــه طال ،ناامید
نباشــند .طــا در ســال  ۲۰۱۶از اوج خــود فاصلــه زیــادی گرفــت،
با این همه ،یکی از پربازدهترین داراییها ماند.

ســیاوشرضایی/زمانیکهدرخردادمــاه 1392یازدهمیندوره
انتخابــاتریاســتجمهــوریبرگــزارمیشــد،متوســطنرخســکه
طرحقدیــمدربازاریکمیلیونو 266هزارتومــانوطرحجدیدآن
یــکمیلیونو 298هزارتومــانبود.روندیکــهدرماههایبعدیبا
شیب نزولی شــدیدی به زیر یک میلیون تومان رسید .حتی پیش از
آنکه نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری نیز مشــخص شــود ،موج
امیــدواطمینانیکهدربازارایجادشــدهبود،نوکپیکانقیمتهارا
بهســمتپاییــنهدایــتکــرد.ایــندرحالیاســتکــهدرماههای
فروردینواردیبهشــتکههنوزدولتدهمسرکاربود،متوسطنرخ
سکهبیشازیکمیلیونو300هزارتومانبود.
با آغاز رسمی فعالیت دولت یازدهم در مرداد ماه  92سرعت
کاهــش قیمتهــا در بــازار ســکه نیز ســرعت گرفت و بــا چند پله
کاهــش در نهایــت پس از مدتهــا در مهر ماه همان ســال به زیر
یــک میلیون تومــان رســید و از آذر ماه تا بهمن قیمت ســکه وارد
کانــال  800هزار تومان شــد .بدیــن ترتیب درحالی کــه در دولت
دهم بخصــوص ســالهای پایانی آن بازار ســکه بــه دلیل حباب
قیمتــی بازاری برای ســفته بازی و واســطه گری تبدیل شــده بود،
ولــی در ســه ونیم ســال اخیر ســفته بازان بــه علت ثبات نســبی و
کاهش دامنه نوسانات قیمتی از این بازار کوچ کردند.
بررســی متوســط قیمــت ســکه در ســالهای  1391تــا  9ماهه
امســال نشان میدهد که از نوســانات این کاالی پرمشتری کاسته
شــده است .در ســال  1391و طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط
نرخ ســکه تمام بهــار آزادی طــرح قدیم یــک میلیــون و  26هزار
تومان و ســکه طــرح جدید نیز یک میلیون و  25هــزار تومان بوده
اســت که بــه این ترتیب نســبت به ســال قبــل  73.3و  80درصد
رشــد داشته اســت .درســال  1392نیز متوسط نرخ ســکه به دلیل
قیمتهای باال در ماههای ابتدایی ســال از ســال قبل از آن بیشتر
شــد .دراین ســال ســکه طرح قدیم یک میلیون و  46هــزار تومان
شد که در مقایسه با سال قبل  2.5درصد رشد داشت و سکه طرح
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سهسالونیمازفعالیتدولتیازدهممیگذردوسالجدید
انتخابــات دیگــری در راه اســت.براین اســاس اگــر بخواهیم
فعالیــت دولت روحانــی را در حوزه واحدهــای صنفی مورد
بررســی و تحلیل قرار دهیم به طور قطــع وزنهای که منجر به
دیدهشــدنواحدهایصنفیشــدبسیارســنگینتراست.در
خیلــیازکشــورهابنگاههایکوچکومتوســطبخشاعظم
فعالیتهــای اقتصــادی آن را انجــام میدهنــد و دولــت به
آنهــابهعنوانبازوهایاجراییخودیادمیکند.درایراننیزاز
ابتــدایدولتیازدهمنگاههابهواحدهایصنفیتغییرکرد
وخوشــبختانهتعاملخوبیبیندومجموعهبرقرارشــد.در
ســالهای گذشــته همــواره اختالفهای ســطحی و عمیقی
وجود داشــت که عمالً مانع نقشپذیــری واحدهای صنفی
میشــد ولی اکنون باوجود چالشهایی که وجود دارد دولت
پذیرفته اســت با حمایــت واحدهای صنفی و واگــذاری امور
به بخش خصوصی میتواند رشد و اشتغالزایی پایدار ایجاد
کند.یکــی از اقدامــات ارزشــمند دولت یازدهم کــه دلگرمی
خوبیرابرایتشکلهایبخشخصوصیفراهمکردحضور
نمایندگان آنهــا در تصمیم گیریهای اقتصادی اســت و بنا
شــدهبدوننظرکارشناســیاصنافوتشــکلهاتصمیمیاز
سوی دولتمردان اتخاذ نشــود با این تفاسیر سیاستگذاریها
همهجانبــهخواهــدبودوقبــلازآنکهتصمیمیاتخاذشــود
مشکالت آن برطرف میشود و همین امر به اجرای مطلوب
آن کمــک میکند.اما در این میان ما خواهان حضور شــورای
پــولواعتبارهســتیم.اینبخــشیکیازتصمیــمگیرندگان
بزرگکشــوراســتبهگونهایکههرتصمیمآنهامیتواندبر
فعالیت واحدهای صنفی بیشــترین اثر را بگذارد لذا حضور
بخــش خصوصــی مانند تشــکلها و اصنــاف در شــورای یاد
شــدهمکملتصمیمهایمناســبیاســتکهدولتیازدهم
اتخــاذ کرده اســت.واحدهای صنفی ســه ســال و نیم بســیار
حســاسراپشــتســرگذاشــتندچراکهبرخیهابافشارهای
مختلف میخواستند این حوزه ضربهپذیر شود ولی باوجود
تمام صحبتهــای منفی ،واحدهای صنفــی کارنامه خوبی
را برجــای گذاشــتند و بــه اذعــان مــردم و حتــی گزارشهای
بانــکمرکــزیبــازارداخلــیثباتخوبیداشــتومــردمبه
هیچ عنوان با جهش قیمت که ســالهای گذشته رخ میداد
روبــهرونشدند.شــایدبتــوانعلــتاصلــیموفقیــتکنترل
بــازاررادربــرونســپاریوظایــفدولتدید.دولــتیازدهم
تصمیم گرفــت مقوله قیمتگذاری را بــه واحدهای صنفی
تخصصــیاشواگــذارکندوایــناعتمادباعثشــد طیاین
سالها کمترین نوسان قیمت ســراغ بازار بیاید.این در حالی
اســت که ســالهای گذشــته به دلیــل بیاعتمادی کــه وجود
داشــت ،دولت قیمــت تمام کاالهــا را تعیین میکــرد و نظر
صنــف مربوطه کــه تخصصــی در آن عمل میکــرد ،نادیده
گرفته میشــد .مشــکالتی هم در این حوزه وجود داشــت که
نمیتوانپنهانکردمانندبحثمالیات،رکودواشــتغال.اگر
اینموارددراقتصادایرانخودنمایینمیکردقطعاًاصناف
درجهترونقبازارمیتوانســتندفعالیتهایگستردهایرا
انجــام دهند .در نهایت باید بگویــم دولت یازدهم به جهت
آنکــهکمتریــندخالــترادرامــوراقتصــادیوبازارداشــت،
توانســت موفق عمــل کند.دولــت یازدهم بر خــاف دولت
گذشــتهدرخیلــیازمباحــثازجملــهقیمتارزبــهصورت
مستقیمدخالتنکردوتماممدتسعیشدبازاربهصورت
تصنعی نباشد.لذا در این مدت مردم واقعیت بازار را دیدند
و همــه به ایــن اجماع رســیدند که اصنــاف به حــدی از بلوغ
کاری رســیدند که توان مدیریت کردن بر حــوزه خود را دارند.
لــذابــااینپذیرشصحیــحامیدواریــمکهجایگاهبهدســت
آمــده در دولت بعدی قویتر شــود .دولت یازدهم نشــان داد
که بــا پذیرفتن بخــش اصناف در کنــار خود و توجــه کردن به
خواســتههایمنطقیآنهــامیتواندبازاررابدرســتیوبدون
نوســان هدایــت کند.هیچ واحــد صنفــی از نوســان قیمت و
کمبودکاالدربازارخشنودنمیشودلذاثباتیکهاکنوندربازار
شاهدهستیمکمکمیکندتامردمدرآرامشخریدکنند.
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