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مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن در گفتوگو با
«ایران» اعالم کرد

شیوه واگذاری معادن بزرگ به متقاضیان

بررسی افزایش وام خرید بر قدرت خرید مسکن

راه نجات وام ،تقویت قدرت خرید و ثبات اقتصادی

مسکن

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش تسهیالت خرید مسکن فقط در
صورتی قــدرت خرید متقاضیان را تقویت میکند که ثبات اقتصادی حاکم
باشد .در غیر این صورت با افزایش ماهانه نرخ تورم ،افزایش وام ارزش خود
را از دســت میدهد .در بازار مســکن زمزمههایی مبنی بر افزایش تسهیالت
خرید مسکن به گوش میرسد .این گمانهزنیها در بازار مسکن با اظهار نظر
محمود محمودزاده ،معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیشتر
شده است.

صفحه 10

بانک مرکزی اعالم کرد

 4مسیر ورود برای تأمین واردات بدون انتقال ارز

گزارش

گروه اقتصادی /پس از التهابات ارزی اواخر سال  ،1396دولت در فروردین
ماه ســال  1397نرخ ارز را با  4200تومان برای هر دالر یکســان اعالم کرد و
برهمین اساس برای استفاده حداکثری از منابع ارزی ،شیوه واردات بدون
انتقــال ارز ممنــوع شــد .برایــن اســاس واردات تنها از مســیر شــبکه بانکی
ممکــن بود .اما در اواخر ســال  1397و با تغییر شــرایط اقتصادی ،واردات
بدون انتقال ارز به شیوههای تأمین ارز واردات افزوده شد.
صفحه 8

رقابت پذیری؛ راه حذف داللی

یادداشت

توقف معامالت سکه در بازار بورس

آخرین و ضعیت دو مرز مهم کشور

 رشد  ۳۰درصدی قیمت سکه در سال ۹۸

برش

بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی ،میانگیــن قیمــت
فروش یک ســکه تمــام بهار آزادی طــرح جدید در
بازار آزاد شــهر تهران در ســال  ۹۸معادل  ۴میلیون
و  ۶۱۸هزار و  ۱۰۰تومان بوده که نســبت به ســال ۹۷
حدود  ۲۹.۹درصد افزایش یافته است.
بهگــزارش ایرنــا ،بررســی آمــار بانک مرکزی نشــان
میدهد که متوســط قیمت فروش یک ســکه تمام
بهار آزادی طرح قـــدیم نیز در بازار آزاد شهر تهران
در ســال  ۹۸رقم  ۴میلیون و  ۵۲۳هزار و  ۴۰۰تومان
بــوده که نســبت به ســال  ۹۷معــادل  ۳۳.۹درصد
افزایش را نشان میدهد.
ëëکارنامه سکه در اسفند ۹۸
متوســط قیمــت فــروش یــک ســکه تمــام بهــار
آزادی طــرح قدیــم در بــازار آزاد شــهر تهــران در
اسفندماه سال گذشته  ۵میلیون و  ۸۹۷هزار و ۳۰۰
تومــان بود که در مقایســه بــا ماه قبــل (بهمن ماه)
 ۱۷.۹درصد و نسبت بهمدت مشابه سال  ۹۷حدود
 ۳۱.۸درصد رشد داشته است.
حداقــل و حداکثــر نــرخ فروش ســکه در اســفند
 ۹۸بــه ترتیــب  ۵میلیــون و  ۳۴۱هــزار و  ۷۰۰تومان
و  ۶میلیــون و  ۱۵۸هــزار و  ۳۰۰تومــان بوده اســت.
متوســط قیمت فروش یک ســکه تمــام بهار آزادی
طرح جدید در اســفند ماه  ١٣٩٨در بازار آزاد شــهر

ëëتعطیلی بازار گواهی ســپرده سکه
به صالح نیست
به دنبــال تعطیلــی بــازار گواهی
ســپرده ســکه در بورس کاال برخی از
کارشناســان تعطیلی آن را به صالح
اقتصــاد کشــور نمیداننــد .کامــران
نــدری  -کارشــناس اقتصــادی  -در
گفتوگو با ایســنا ،در مــورد احتمال
کنــار گذاشــته شــدن گواهــی ســپرده
ســکه طــا از ســوی بانــک مرکــزی
اظهار کــرد :بانک مرکــزی در تالش
اســت تــا در یــک نــگاه کوتــاه مدت،
در بازارهــای طــا ،ارز و ســپردهها،
بازدهــی را مدیریت کنــد .وی ادامه
داد :کاهــش نــرخ ســود ســپردههای
یــک ســاله بانکــی بــا همیــن منطق
انجــام شــد و بــا توجــه بــه وضعیت
ویــژه ارزی کشــور ،محدودیتهــای
ایجاد شــده در بازار ارز هم در همین
راســتا قــرار دارد و البتــه ایــن نگاه در
کوتــاه مــدت منطقــی هــم هســت.
ایجــاد محدودیــت بازدهــی در بازار
ســکه طال هــم در ادامــه همین نگاه
صــورت میگیــرد و از آنجــا کــه نرخ
دالر و نرخ طال با یکدیگر همبستگی
مثبت دارند ،مسئوالن بانک مرکزی
کشــور نگــران هســتند کــه افزایــش
بازدهی در یکی از این دو ،به افزایش

تهران  ۵میلیون و  ۹۸۳هزار و  ۳۰۰تومان بود که در
مقایســه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
 ۱۸.۶درصــد و  ۲۹.۲درصد افزایش نشــان میدهد.
همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش ســکه مذکور
در مــاه یاد شــده به ترتیــب  ۵میلیــون و  ۳۷۵هزار
تومان و  ۶میلیون و  ۲۵۵هزار تومان بوده است.
ëëجزئیات نوسانات ماهانه قیمتی در سال ۹۸
بررســی جزئیــات رونــد قیمــت ســکه در ســال
گذشــته نشان میدهد که متوسط قیمت سکه طرح
جدیــد در بهمن ماه ســال گذشــته  ۵میلیــون و ۴۳
هــزار و  ۷۰۰تومــان ،دی مــاه  ۴میلیــون و  ۷۵۴هزار
و  ۳۰۰تومــان و آذرماه  ۴میلیــون و  ۴۵۰هزار و ۸۰۰
تومان بوده است.
نرخ ســکه در آبان ماه  ۴میلیون و  ۲۷هزار و ۴۰۰
تومــان ،مهــر مــاه  ۴میلیــون و  ۹هــزار و  ۶۰۰تومان،
شــهریور مــاه  ۴میلیــون و  ۹۴هــزار و  ۹۰۰تومــان و
مــرداد ماه  ۴میلیون و  ۲۰۳هــزار و  ۲۰۰تومان ثبت
شده است.
متوســط قیمت ســکه در تیرماه  ۴میلیون و ۴۷۰
هــزار و  ۱۰۰تومان ،خرداد ماه  ۴میلیون و  ۶۶۳هزار
و  ۸۰۰تومان ،اردیبهشــت مــاه  ۵میلیون و  ۷هزار و
 ۴۰۰تومــان و در فروردین ماه  ۴میلیون و  ۷۹۸هزار
و  ۸۰۰تومان بوده است.

بازدهی در دیگری ختم شــود .عضو
هیــأت علمــی پژوهشــکده پولــی و
بانکی کشــور با بیان اینکه باید توجه
کــرد کــه معامــات گواهــی ســپرده
سکه طال در بستر بورس مزیتهای
زیادی در مقایسه با معامله فیزیکی
طــا دارد ،توضیــح داد:از جمله آن
قابلیــت نقدشــوندگی و امنیــت باال
و ســهولت معاملــه به شــیوه آنالین
اســت .بههمین دلیــل ،تقاضا برای
گواهی سکه در ماههای اخیر افزایش
داشــته است .از طرف دیگر ،این نوع
ســپرده بر خالف ســپردههای پولی،
تناظــر یک بــه یک با ســکههای طال
دارد .ندری افزود :بهعبارت سادهتر،
بانکهــا به ازای تعدادی مشــخص
از گواهــی ســپرده طــا ،تعــدادی
مشخص از سکههای طالی فیزیکی
را نگــهداری میکننــد و این با فرآیند
تسهیالت دهی بانکها تفاوت دارد.
در فرآیند تســهیالت دهی ،بانک
میتوانــد بیــش از دارایــی واقعــی
ســپردههای خــود تســهیالت بدهد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اکنــون هــم
ممکــن اســت بانــک مرکــزی ابــزار
گواهی ســپرده طال را تضعیف نکند
و از روش دیگری برای کاهش میزان
بازدهــی در بازار ســکه طال اســتفاده

کند ،اظهــار کرد :بــرای مثال ممکن
اســت به بانکها اجــازه اســتفاده از
اهرم بدهند ،به ایــن معنی که الزام
بــه نگهــداری ذخیــره  ۱۰۰درصــدی
ســکه طــا را بردارنــد و در نتیجــه،
گواهی بیشــتری به بازار عرضه شود.
بهگفته این کارشناس اقتصادی نگاه
کوتــاه مدت برای ایجــاد محدودیت
بر ســر راه بازدهی بازارهای مختلف
میتوانــد تــا حــدی قیمتهــا را
کنترل کند ،امــا در بلندمدت تنها به
وخیمتر شدن اوضاع میانجامد.
نــدری در ادامــه بــا بیــان اینکــه
قانــون ظــروف مرتبطــه عــاوه بــر
فیزیــک در اقتصاد هــم کاربرد دارد،
گفــت :این قانــون میگوید که شــما
نمیتوانیــد بازدهــی ســپرد ههای
بانکــی را در حد  ۱۵درصد نگه دارید
ولی بازار ســرمایه بازدهــی مثالً ۲۰۰
درصــدی داشــته باشــد .بهعبــارت
ســاده تــر ،اگــر چنیــن کاری بکنیــد،
دیر یــا زود ،نقدینگی به بــازار جدید
کــوچ میکنــد .در مــورد گواهیهــای
ســپرده طــا هــم همینطــور اســت
و بــا ایجــاد محدودیــت در ایــن
بــازار ،در بلندمــدت بازارهــای
دیگــر دســتخوش در هــم ریختگــی
خواهند شد.

خبر روز

بورس کاال روزگذشته در بخش پیام
ناظــر شــرکت بــورس اوراق بهــادار
تهــران طــی اطالعیــهای اعــام کرد
نمادهــای معامالتی گواهی ســپرده
کاالیــی ســکه طــا بهدلیــل وجــود
«قیمتهــای نامتعارف» در تابلوی
معامالت ،تا اطالع ثانوی در مرحله
پیشگشایش باقی خواهد ماند.
بهدنبــال افزایــــــــــــــش قیمــت
ســکه کــه روز گذشــته بــه بیــش از
 7میلیــون و  300هــزار تومان در هر
قطعــه رســید ،بــورس کاال هــم طی
اطالعیــهای اعالم کرد کــه نمادهای
معامالتــی گواهــی ســپرده کاالیــی
ســکه طال بهدلیل وجود قیمتهای
نامتعــارف در تابلــوی معامــات
تــا اطــاع ثانــوی در مرحلــه پیــش
گشایش باقی خواهد ماند.
از هفته گذشــته رشد قیمت سکه
طــا در بازارهــا را معامــات بورس
کاال کلیــد زد .در آن دوره در حالــی
کــه قیمــت تمام ســکه طــا در بازار
طــای کشــور زیــر  7میلیــون تومان
بود معامــات بورس کاال آن را روی
 7میلیــون تومــان قــرار داد و همین
عالمتــی بــود به بــازار کــه قیمت هر
قطعــه تمام ســکه طــا بایــد باالی
 7میلیــون تومــان باشــد و بدیــن
ترتیب رشد قیمت سکه طال در بازار
شــروع شــد .الزم به یادآوری اســت
کــه روزنامه ایران در گزارشــی که روز
شــنبه منتشــر کرد به طور مبسوط به
دالیــل افزایش قیمت ســکه در بازار
بورس پرداخت.
در همیــن حــال بــه اعتقــاد
کارشناســان تعطیلــی بــازار نقــدی
ســکه بهدلیل شیوع کرونا باعث شد
تا ســرمایهگذاران در بازار سکه و طال
بــه ســمت ابزارهــای بورســی ســوق
داده شــوند .برهمیــن اســاس طــی
هفتههای اخیر قیمت ســکه بورسی
از حــدود  4میلیون در اســفند  98به
حــدود  7/4میلیــون تومــان رســید.
ایــن درحالــی اســت که کارشناســان
بــازار ســرمایه اعتقــاد دارنــد ،حتــی
بــا متوقــف شــدن نمادهــای ســکه
بورســی شــاهد کاهش قیمت ســکه
در بــازار نقدی نخواهیــم بود چرا که
ایــن افزایش تقاضاســت که موجب
افزایــش قیمتهــا شــده اســت.
ضمن اینکه معامالت در بستر بازار
ســرمایه شــفافیت دارد و خریداران
و فروشــندهها مشــخص هســتند
درحالــی کــه در بــازار ســنتی چنیــن
شفافیتی وجود ندارد.

عکس :فضای مجازی

بورس کاال  :قیمت سکه
نامتعارف شده است

شیوع ویروس کرونا ،با اعمال قرنطینه ،ایجاد محدودیت ها و بسته شدن
مرزهــای کشــور منجــر به کاهش تبــادالت تجاری شــد اما اکنــون مرزهای
کشــور با رعایــت اصول بهداشــتی یکی پــس از دیگری درحال بازگشــایی
است.
ëëوعده عراق برای بازگشایی مرزها پس از عید فطر
عضــو هیــأت رئیســه اتاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عراق خبــر داد:
عراقیها قول دادهاند تمامی مرزهای جنوبی شامل مهران و چذابه پس
از عید فطر بازگشــایی شــود .به گزارش ایرنا ،ســید حمید حســینی با بیان
اینکه روزانه تقریباً دو هزار کامیون از مرز اقلیم کردســتان صادر میشــود،
گفــت :به دلیل بســته بودن مرزهای عربی ،فشــار بــار روی مرزهای اقلیم
کردستان بیشتر شده است.
وی با اشــاره به کاهش  ۳۶درصدی صادرات در فروردین ماه تصریح
کــرد :ســال گذشــته ماهانــه حــدود  ۷۵۰میلیــون دالر و در ســال حــدود ۹
میلیــارد دالر بــه عــراق صادر میشــد ،امــا در فروردیــن ماه امســال رقم
صادرات به عراق حدود  ۳۰۰میلیون دالر بوده است.
ëëافزایش  ۵۶درصدی صادرات کاال از گمرک بازرگان
همچنیــن مدیرکل گمرک بازرگان گفت :فروردین امســال  ۶۰۹میلیون
و  ۶۱۰هــزار دالر کاال از ایــن مــرز صــادر شــد کــه  ۵۶درصــد بیشــتر از مــدت
مشــابه ســال گذشــته اســت .صادق نامــدار اظهار داشــت :حجــم کاالهای
صــادر شــده در فروردین ســالجاری نیــز از این مــرز  ۲۶هــزار و  ۱۲۰تن بود
کــه محصــوالت کشــاورزی ،پتروشــیمی و مصنوعــات ســنگی و فلــزی را
شــامل میشــود .فروردین ســال گذشــته از طریق مرز بازرگان ،کاالهایی به
ارزش  ۲۱۵میلیــون و  ۵۴۱هــزار دالر صادر شــده بود که  ۲۸درصد بیشــتر از
سال  ۱۳۹۷بود.

راهکار مبــارزه با انواع داللی چیســت؟ برای
اینکه به جواب این پاسخ برسیم باید چرایی
داللــی واکاوی شــود و اینکــه چــرا فضایی در
کشــور ایجاد شــده اســت تــا افرادی بواســطه
علی مزیکی
آن ،واســطه گری کنند و ســودهای کالن عاید
استاد دانشگاه
خود کنند.
قبــل از هر چیز نمیتــوان از دالالن خرده
گرفــت و فعالیتهــای آنها را زیر ســؤال برد ،چرا که آنهــا میخواهند از
شــرایط به وجود آمــده به نفع خود بهرهبرداری کننــد ،هر فردی هم که
جای آنها باشد ،سعی میکند نفع خود را ببرد.
وقتــی قیمتهــا بهصورت کاذب ســرکوب میشــود یــا قیمتگذاری
دســتوری محــور فعالیتهــای سیاســتگذاران قــرار میگیــرد ،دالالن در
اقتصــاد یــک کشــور نقش آفرین میشــوند و تــا موقعی کــه از وضعیت
پیش آمده فاصله نگیریم نمیتوان به سمت حذف فعالیتهای دالل
گونه حرکت کرد .در سیاســتهای اقتصــادی این امکان وجود ندارد که
دولــت ،تعیینکننده قیمت محصوالت تولیدی و صنعتی باشــد ،یعنی
نمیتــوان یــک واحد تولیــدی را مجبور به فــروش کاالها بــا قیمتهای
مصــوب کرد .وقتــی قیمت تمام شــده یک کاال باالتــر از قیمت مصوب
اســت ،تولیدکننده انگیزه تولید را از دســت میدهد و به ســمت کاهش
تولید آن کاال و محصول میرود تا میزان زیان خود را کاهش دهد.
در چنیــن شــرایطی(کاهش تولیــد یــک کاال و محصــول) مشــتری
و متقاضــی کاال حاضــر اســت بــا هر قیمتــی کاالیی کــه تولیــد آن به هر
بهانــهای ماننــد تحریــم یــا شــیوع ویــروس کرونا کاهــش یافته اســت را
خریــداری کند ،در این شــرایط تنها افــرادی که میتوانند بــه متقاضیان
کمک کنند ،دالالن هســتند یا سرویس دهندگان خدمات که به رسمیت
شناخته نمیشوند .دالالن از عدم تعادلی که در فضای اقتصادی ایجاد
میشــود بهتریــن اســتفاده را میبرند و برای متقاضیــان کاال و محصول
شــرایط خریــد ایجــاد میکننــد .بایــد پذیرفــت وقتــی تولیــد یــک کاال و
محصــول کاهــش پیدا میکند ،صــف خرید برای آن شــکل میگیرد .در
این موقعیت تنها کسانی که میتوانند به نیاز مردم پاسخ دهند ،دالالن
هســتند .وقتی وارد چنین فضایی میشــویم رشد قیمتها و کسب سود
طبیعی اســت از اینرو میبینیم که مردم حاضر هســتند با قیمتهای
بــاال و حتی با قرض گرفتــن پول ،کاالیی را خریداری کنند که در قیاس با
قیمت کارخانه بسیار باالتر است.
برای برون رفت از چنین شــرایطی باید عدم تعادلی که در ارقتصاد
پدیدار شده است را از بین برد .برای این منظور کاال باید به مصرفکننده
اصلی برسد ،ایجاد انگیزه به واحدهای تولیدی ،رشد تولید در دستور کار
قــرار گیــرد ،از قیمتگــذاری دولتی فاصله گرفته شــود و از ســویی اجازه
نداد که شکاف قیمتی روز به روز بیشتر شود.
بههرحال مردم و سیاســتگذاران باید قبول کننــد که وقتی قیمت ارز
 3برابر میشــود ،ســایر کاالها هم از آن تبعیــت خواهند کرد و قیمتها
بــا شــیبی در مســیر افزایــش قــرار گیرد ،اگــر بخواهیــم چنیــن مقولهای
را نهــی کنیــم ،اقتصــاد و تولیــد بیشــتر ضربــه خواهــد خــورد .خواســته
کارشناســان همواره این بوده اســت که برای پایــان دادن به مقوله دالل
بــازی بایــد از قیمتگذاری دولتی خارج شــد و به ســمت ایجــاد انگیزه
برای تولیدکنندگان حرکت کرد ،لزوماً ایجاد انگیزه پرداخت وام نیست.
راهکارهــای دیگــری هم وجــود دارد که میتواند به فعــاالن اقتصادی و
تولیدکننــدگان کمــک کنــد ،دولت باید ســعی کند تا اقتصاد کشــور را به
سمت رقابتی شدن سوق دهد.

