جنب استانبول

مسیر توسعه

انتقاد از سیاستگذاری ارزی دولت

خیابان حافظ

حمایت از کاالی ایرانی نیازمند روانسازی قوانین و مقررات

رئیس خانه معدن ایران گفت :حمایت از کاالها و تولیدات داخلی را میتوان
با شفاف و روانسازی قوانین و مقررات در بخش معدن و استفاده مطلوب از این
ذخایر عینیت بخشید.
محمدرضا بهرامن با اش��اره به نامگذاری سال افزود :معدن ،بخشی مزیتدار
در کش��ور اس��ت و امروز باید به وجود ثروت سرش��ار «ذخایر معدنی» در کش��ور
افتخار کنیم .وی یادآوری کرد :امروز با ش��رایط خاص و ویژهای در کش��ور مواجهایم
که هرگونه تغییر و دگرگونی در شرایط اقتصادی و سیستم پولی و مالی کشور ،آثاری در
همه بخشهای اقتصادی خواهد داشت؛ با این حال ارزش بسیاری از محصوالت و تولیدات
بخش معدن به صورت جهانی مشخص میشود که مزیتی برای این بخش است.
بهرامن پیش��نهاد کرد که به منظور تحقق ش��عار س��ال در بخش معدن ،قوانین و
ایرنا
مقررات این بخش شفاف سازی شده و فضا برای رانتها تخلیه شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ،سیاست جدید ارزی دولت را یک شوک ناگهانی
به اقتصاد ایران دانس��ت و گفت :سالهاس��ت که فعاالن اقتصادی با شوکهای
اینچنینی در اقتصاد آشنا هستند.
غالمحس��ین ش��افعی با انتقاد از وضعیت کنونی سیاس��تهای ارزی دولت
گفت :فعاالن اقتصادی با ش��وکهای ناگهانی آش��نا هس��تند و بارها این اتفاقات
را دیدهاند و پش��ت سر گذاش��تهاند .اما متأسفانه دولت همیش��ه اصرار بر تکرار این
اشتباهات دارد در حالی که امیدواریم به این نکته توجه شود که فعاالن بخش خصوصی
بازی شونده نیستند بلکه بازیگر بوده و باید به تمام جوانب کار دقت شود.
به گفته وی آنچه طی س��الهای اخیر تحت عنوان حمایت از صنایع در کشور انجام
شده در واقع حمایت از صنعت نبوده چراکه حمایت باید با رشد و بالندگی همراه شود.
فارس
بنابراین امروز نیازمند تعریف دقیقی از واژهها هستیم.

معیـشت

پنجشنبه  23فروردین  1397شماره 4719

خونه به خونه

سیاست روز روند حرکتی بازار مسکن را بررسی میکند؛

گروه معیشت

هن��وز چن��د روز بیش��تر از
دس��تور دولت مبنی بر خری��د و فروش ارز به نرخ
دالر  4200تومانی نگذش��ته است که نرخ خرید و
فروش دربازار مس��کن باال گرفته و میتوان مدعی
شد که تب معامالت دراین بازار باال گرفته است.
در آخری��ن روزه��ای معامالت هفته گذش��ته
و همزم��ان با اجرای سیاس��ت تکنرخی کردن ارز،
نقدینگی س��رگردان با خروج از بازار س��که و ارز به
س��مت بازار مس��کن حرکت کرد و همزمان با این
حرکت قیم��ت ای��ن اوراق را به بی��ش از  65هزار
تومان رس��اند و پیشبینی میشود درپی این اتفاق
اجارهبهاها نیز با رشد قابل توجهی مواجه شوند .این
اتفاق در حالی رخ داد که در هفته ماقبل این اوراق با
رقمهای  59تا  60هزار تومان داد و ستد میشد.
در ادام��ه این روند در معام�لات دیروز قیمت
این اوراق کاهش نداش��ت اما نکت��ه جالب در این
میان آن اس��ت که همچنان نای��ب رئیس اتحادیه
مش��اوران امالک معتقد است نرخ اجارهبها در سال
 ۹۷در شهرهای کوچک تغییری نخواهد کرد و در

باال گرفتن تب مسکن در هوای بهاری

ش��هرهای بزرگ نیز به نس��بت تقاضا نرخ اجارهبها
افزای��ش خواهد یافت که نهایت افزایش این نرخ تا
 ۱۰درصد خواهد بود.
حسام عقبایی درخصوص میزان تغییرات نرخ
اجارهبها در س��الجاری با توجه ب��ه ثبات نرخ ارز
معتقد اس��ت نرخ ارز بر مقولهه��ای مهم اقتصاد،
چون ب��ازار مس��کن بیتاثیر نخواهد ب��ود و پیرو
همین پیشبینی میش��ود در سالجاری تغییرات
اندکی در قیمت مسکن و اجارهبها ایجاد شود.
نکت��ه قاب��ل تاملتر ن��وع نگاه ای��ن متولی به
زم��ان افزایش قیمته��ا همزمان با ش��روع زمان
جابهجاییهاس��ت که مدعی است؛ با نزدیک شدن
به فصل تابستان رشد معامالت مسکن اتفاق خواهد
افتاد و افزایش نرخ مسکن به اندازه نرخ تورم خواهد

بود و از این فراتر نمیرود و این مقوله با نوس��انات
نرخ ارز در صورت رخ داد هم تغییری نمیکند.
باور وی مبنی بر اینکه نرخ اجارهبها در س��ال
 ۹۷در شهرهای کوچک تغییری نخواهد کرد و در
ش��هرهای بزرگ نیز به نسبت تقاضا نرخ اجارهبها
افزایش خواهد یافت از جمله ادعاهایی اس��ت که
نمیتوان دلیل منطقی برای آن یافت ضمن اینکه
وی براین باوراس��ت که این میزان رشد در نهایت
افزایش این نرخ تا  ۱۰درصد خواهد بود .این رشد
 10درصدی در حالی از سوی وی پیشبینی شده
که به طور متوسط در ماههای اخیر نرخ دالر رشد
 30درصدی را شاهد بوده است.
ب��ه اعتقاد عقبایی عام��ل دیگری که موجب
رش��د نرخ اجاره میشود ،س��وداگری در این بازار

با کاهش اعتبارات عمرانی؛

س��ال قب��ل آن  5.1درصد کاه��ش پیدا کرده اس��ت .این
موضوع به معنای کاهش وصولی درآمدهای مالیاتی و سایر
درآمدها قلمداد میشود.
براس��اس ارقام مصوب بودجه سال  96نسبت درآمدها
ب��ه پرداختهای هزینهای باید  68.6درصد باش��د که 7.8
درصد نزولی بوده اس��ت .همچنین س��هم سایر درآمدها به
پرداختهای هزینهای  16.2درصد در این مدت ثبت شده
فارس
که باید طبق قانون  22.7درصد باشد.

است و نرخ اجاره به صورت حبابگونه و منطقهای
افزایش مییابد و برخی از س��وداگران عامل رشد
سفتهبازانه نرخ اجارهبها در بازار هستند.
برخالف این نوع نگاه خوشبینانه نایب رئیس
اتحادیه مش��اوران امالک؛ تجربه سالهای گذشته
نشان داده که کشور ما از نبود یک بازار ملی مسکن
منسجم رنج میبرد و هر زمان که قیمت مسکن در
تهران افزایش یافته در سایر شهرها نیز به تبعیت از
این موضوع دستخوش تغییر قیمت شدهاند.
ب��ا توجه ب��ه رون��د ایجاد ش��ده و ب��ه اعتقاد
کارشناس��ان بازار مس��کن اقتصاد بازار ملک با این
روندی که متولیان در پیش گرفتهاند در سالجاری
رش��د قابل توجهی را تجربه خواهد کرد هرچند که
ب��ه اعتقاد برخی پیشبینی آینده ب��ازار بعد از یک

چهار هزار گوشی همراه مسافری قطع میشود
پایگاه اطالعرس��انی طرح رجیس��تری
روي آنتـــن
اعالم کرد که چهار هزار دستگاه تلفن
هم��راه که اطالعات آنها به طور نادرس��ت در س��امانه ثبت
مسافری ثبت شده است ،تا یک ماه آینده قطع میشود.
هفته گذش��ته خالف اظهاری چهار هزار دس��تگاه تلفن
همراه مسافری در سامانه گمرک شناسایی شد که درخواست
ثبت این گوشیها در س��امانه همتا بالفاصله لغو شده است
و این گوش��یها حداکثر تا  30روز آینده قطع خواهند ش��د

)) ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ((
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ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ(

دوره رکود حدودا ً  ۵ساله مسکن تا حدودی سخت
و دشوار است .کارشناسان با توجه به رشد معامالت
از  3ماه پایانی س��ال گذش��ته تاکن��ون بروز چنین
روزهایی را برای بازار ملک نوید میدادند اما هیچیک
گمان نمیکردند که اقدامات دولتمردان راه را برای
افزایش نزخ ملک هموار کند و کار به جایی برسد که
خود دولتیها نیز بر خالف روال گذشته به راحتی از
پیشبینی بازار مسکن و قیمتها سخن بگویند.
طی ماههای اخیر بارها و بارها مدیران دولتی،
بانکه��ا ،معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی و رئیس
اتحادیه امالک نسبت به وضعیت بازار مسکن اعالم
موضع کردهاند و برخ�لاف آنچه در واقعیت وجود
دارد مدعی ش��دهاند که قیمت مس��کن در س��ال
 97به ان��دازه نرخ تورم و حت��ی  ۲درصد بیش از
ش��اخص تورم افزایش خواهد یافت .در صورتی که
چنین استداللی را مبنا قرار دهیم خواهیم دید که
با احتس��اب رشد 30درصدی دالر و در نظر داشتن
اینکه هر  5تا  6درصد رشد دالر یک درصد بر نرخ
تورم افزوده خواهد کرد قیمت ملک به طور متوسط
چیزی حدود  15درصد رشد را تجربه خواهد کرد.

تا یک ماه آینده؛

نسبت درآمد به هزینهها  5/1درصد آب رفت
بررسی ارقام بودجه  ۹۶نشان میدهد،
خ�ط كــش
نس��بت درآمدها به پرداخت هزینهای
در  11ماه��ه بالغ بر  60.8درصد بوده که نس��بت به مدت
مشابه سال قبل آن  5.1درصد کاهش پیدا کرده است.
طب��ق آمارهای تحلیلی بانک مرک��زی ،از اوضاع دخل
و خرج دولت در س��ال  96جزئیات این اعداد و ارقام نشان
میدهد ،نس��بت درآمدها به پرداخت هزینهای در  11ماهه
سال  96بالغ بر  60.8درصد بوده که نسبت به مدت مشابه

توسعه فرهنگ سهامداری برای مردم

مدیرعامل ش��رکت اطالعرسانی و خدمات بورس گفت :یازدهمین نمایشگاه
بورس ،بانک و بیمه از امروز در تهران آغاز میشود.
ت شرکت اطالعرس��انی و خدمات بورس در
یاس��ر فالح با اش��اره به ماموری 
راستای آموزش و فرهنگسازی ،اطالعرسانی و ارائه خدماترسانی به بازار سرمایه
ایران ،عنوان کرد :این شرکت در تاالر فرهنگ اقدام به مرور تاریخچه بازار سرمایه
نموده و عالوه بر آن جهت آشنایی عموم سرمایهگذاران بازار سرمایه  14اینفوگرافی با
محوریت آشنایی با بورسها و بازارها را تهیه نموده است.
به گفته وی در این نمایشگاه جهت آشنایی با بورسهای مطرح دنیا و کشور ،فیلمهایی
 360درجهای تهیه شده که با دستگاههای مخصوص  vrboxقابل مشاهده خواهد بود .فالح
افزود :ش��رکت اطالعرسانی و خدمات بورس به عنوان مرجع آموزش و فرهنگسازی حوزه
بازار سرمایه ،آموزش از سنین پایه را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است .سنا

ﻣﻮﺭﺥ 97/1/21 :

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ـ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ(

 -1ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  :ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻫﻦ ﺍﻻﺕ ﻭﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﻻﺷﻪ ﺷﻨﺎﻭﺭﻣﻐﺮﻭﻗﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺧﻮﺭﻣﻮﺳﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﻟﻮﺋﻴﺰﻭﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ )ﺭﻩ(
 -2ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/1/26ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/2/5ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﻮﺭ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  200/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2176452210007ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠـﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﻨﺪﺭﻯ ﻛﺪ ﺑﺎﻧﻚ  6991ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻭﺟﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
* ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ iets.mporg.irﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ  bikport.pmo.irﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
 -3ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :
ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  5ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2/065/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻳﺎ ﺍﺻﻞ ﻓﻴــﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟـﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎﺏ ﺷﻤـﺎﺭﻩ  2196452203002ﻧـﺰﺩ ﺑﺎﻧـﻚ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻌﺒـﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎﺕ ﺑﻨـﺪﺭﺍﻣـﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨـﻰ )ﺭﻩ( ﻛـﺪ ﺑﺎﻧـﻚ 3881ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻤـﺎﺭﻩ ﺷﺒـﺎ  IR 130190000002196452203002ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -4ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/2/9ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ  -ﺩﻓﺘﺮﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺑﻨﺪﺭﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  10ﻟﻐﺎﻳﺖ  12ﻇﻬﺮ )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﻯ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮﺩ.
tﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ 0615228 -2099 -2049 -3054 :
tﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ0615228-2191-2155 :
 -5ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺣﺎﻭﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :
ﺏ ( ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﺳﺎﻋﺖ  16:00ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/2/19ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭﻭﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( – ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﻃﺒﻘﻪ ﻯ ﻫﻤﻜﻒ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ – ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻰ  159ﺗﻠﻔﻦ -4001
 0615228ﻓﺎﻛﺲ  0615228 – 2226900ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -6ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺣﺎﻭﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/2/22ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ – ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( -
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺪﺭﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ -ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
** ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ  :ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ  90ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺷﺪ.
** ﻧﻜﺘــﻪ  :ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ(

و تحت هی��چ عنوانی امکان دریافت خدمات از ش��بکههای
اپراتوری را نخواهند داشت.
برخ��ی از متقاضیان در اعالم برن��د و مدل تلفن همراه
در سامانه ثبت گوشیهای مس��افری خالفاظهاری داشته
و حقوق و عوارض گمرکی متناسب را پرداخت نکردهاند .در
صورت مس��جل ش��دن خالفاظهاری ،از ثبت شناسه تلفن
همراه مذکور ممانعت به عملآمده و هزینه پرداخت شده نیز
تحت هیچ عنوانی به شخص بازپرداخت نمیشود .ایرنا
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اکوگرام
چه عواملی واقعا نرخ ارز را در يک اقتصاد
تعيين میکنند ؟
محمد طبیبیان

ارز ه��م مثل ه��ر کاال يا دارايی ديگ��ر دارای يک
قيمت نس��بی است و يک قيمت اسمی .در اقتصاد آن
چه قيمت تلقی میشود در واقع قيمت نسبی هر چيز
است .قيمت برنج به نسبت قيمت گندم و قيمت گندم
به نسبت قيمت گوشت و قيمت کفش به نسبت قيمت
ساير کاالها و تمام کاالها و دارايیها مثل امالک ،طال،
و ارز را هم شامل میشود.
بنابراين قيمت نس��بی دالر به اين بر میگردد که
مردم چگون��ه خيار ،خربزه ،نان ،جوراب ،س��که طال،
مستقالت و ...را با دالر مقايسه میکنند و چه عواملی
س��بب میش��ود که مردم در يک روز قيمت نس��بی
باالتری برای دالر تعيين کنند نسبت به روز قبل.
قيمت نس��بی را هم برای همه چيز عرضه و تقاضا
تعيي��ن میکند .در اينجا اس��ت که ارز ب��ا يک کاالی
ديگر مثل اقالم خوراک متف��اوت خواهد بود .از جمله
عوامل��ی که عرض��ه و تقاض��ای ارز را تعيين میکنند:
 -۱ت��راز بازرگان��ی خارجی :اگر صادرات ما نس��بت به
واردات افزايش يابد عرضه ارز افزايش میيابد و قيمت
ارز کاه��ش میيابد -۲ .تراز مبادله خارجی :اگر قيمت
کاالهايی که صادر میکنيم نسبت به قيمت کاالهايی
که وارد میکني��م افزايش يابد برای هر مقدار صادرات
ارز بيش��تری حاصل میش��ود و در نتيجه میتواند اثر
کاهش��ی بر قيمت ارز داشته باشد -۳ .شرايط سياسی:
اینکه مردم اعتماد خود را به ش��رايط داخلی کش��ور از
دس��ت بدهند ،و به دليل تصور بح��ران داخلی ،بحران
بينالمللی ،نقض حق��وق مالکيت و مهاجرت صاحبان
ثروت و صاحبان سرمايه انسانی -۴ .کسری بودجههای
دولت  -۵عامل اساسی ديگری که در تعيين قيمت ارز
دخيل است و قيمت اسمی آن را تعيين میکند.

