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چه عواملی واقعا نرخ ارز را در يک اقتصاد 
تعيين می کنند؟ 
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 می شود 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 دارايی ها مثل امالک، طال، 

و ارز را هم شامل می شود.
بنابراين قيمت نس��بی دالر به اين بر می گردد که 
مردم چگون��ه خيار، خربزه، نان، جوراب، س��که طال، 
مستقالت و... را با دالر مقايسه می کنند و چه عواملی 
س��بب می ش��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 می کند. 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 می کنند: 
۱- ت��راز بازرگان��ی خارجی: اگر صادرات ما نس��بت به 
واردات افزايش يابد عرضه ارز افزايش می يابد و قيمت 
ارز کاه��ش می يابد. ۲- تراز مبادله خارجی: اگر قيمت 
کاالهايی که صادر می کنيم نسبت به قيمت کاالهايی 
که وارد می کني��م افزايش يابد برای هر مقدار صادرات 
ارز بيش��تری حاصل می ش��ود و در نتيجه می تواند اثر 
کاهش��ی بر قيمت ارز داشته باشد. ۳- شرايط سياسی: 
اينکه مردم اعتماد خود را به ش��رايط داخلی کش��ور از 
دس��ت بدهند، و به دليل تصور بح��ران داخلی، بحران 
بين المللی، نقض حق��وق مالکيت و مهاجرت صاحبان 
ثروت و صاحبان سرمايه انسانی. ۴- کسری بودجه های 
دولت ۵- عامل اساسی ديگری که در تعيين قيمت ارز 

دخيل است و قيمت اسمی آن را تعيين می کند.

اکوگرام

توسعه فرهنگ سهامداری برای مردم
مديرعامل ش��رکت اطالع رسانی و خدمات بورس گفت: يازدهمين نمايشگاه 

بورس، بانک و بيمه از امروز در تهران آغاز می شود.
ياس��ر فالح با اش��اره به ماموريت  شرکت اطالع رس��انی و خدمات بورس در 
راستای آموزش و فرهنگ سازی، اطالع رسانی و ارائه خدمات رسانی به بازار سرمايه 

ايران، عنوان کرد: اين شرکت در تاالر فرهنگ اقدام به مرور تاريخچه بازار سرمايه 
نموده و عالوه بر آن جهت آشنايی عموم سرمايه گذاران بازار سرمايه ۱۴ اينفوگرافی با 

محوريت آشنايی با بورس ها و بازارها را تهيه نموده است.
به گفته وی در اين نمايشگاه جهت آشنايی با بورس های مطرح دنيا و کشور، فيلم هايی 
۳60 درجه ای تهيه شده که با دستگاه های مخصوص vrbox قابل مشاهده خواهد بود. فالح 
افزود: ش��رکت اطالع رسانی و خدمات بورس به عنوان مرجع آموزش و فرهنگ سازی حوزه 

بازار سرمايه، آموزش از سنين پايه را سرلوحه فعاليت های خود قرار داده است.  سنا

خیابان حافظ
انتقاد از سياست گذاری ارزی دولت

رئيس اتاق بازرگانی ايران، سياست جديد ارزی دولت را يک شوک ناگهانی 
به اقتصاد ايران دانس��ت و گفت: سال هاس��ت که فعاالن اقتصادی با شوک های 

اينچنينی در اقتصاد آشنا هستند.
غالمحس��ين ش��افعی با انتقاد از وضعيت کنونی سياس��ت های ارزی دولت 

گفت: فعاالن اقتصادی با ش��وک های ناگهانی آش��نا هس��تند و بارها اين اتفاقات 
را ديده اند و پش��ت سر گذاش��ته اند. اما متأسفانه دولت هميش��ه اصرار بر تکرار اين 

اشتباهات دارد در حالی که اميدواريم به اين نکته توجه شود که فعاالن بخش خصوصی 
بازی شونده نيستند بلکه بازيگر بوده و بايد به تمام جوانب کار دقت شود.

به گفته وی آنچه طی س��الهای اخير تحت عنوان حمايت از صنايع در کشور انجام 
شده در واقع حمايت از صنعت نبوده چراکه حمايت بايد با رشد و بالندگی همراه شود. 

بنابراين امروز نيازمند تعريف دقيقی از واژه ها هستيم.  فارس

جنب استانبول
حمايت از کاالی ايرانی نيازمند روانسازی قوانين و مقررات

رئيس خانه معدن ايران گفت: حمايت از کاالها و توليدات داخلی را می توان 
با شفاف و روان سازی قوانين و مقررات در بخش معدن و استفاده مطلوب از اين 

ذخاير عينيت بخشيد.
محمدرضا بهرامن با اش��اره به نامگذاری سال افزود: معدن، بخشی مزيت دار 

در کش��ور اس��ت و امروز بايد به وجود ثروت سرش��ار »ذخاير معدنی« در کش��ور 
افتخار کنيم. وی يادآوری کرد: امروز با ش��رايط خاص و ويژه ای در کش��ور مواجه ايم 

که هرگونه تغيير و دگرگونی در شرايط اقتصادی و سيستم پولی و مالی کشور، آثاری در 
همه بخش های اقتصادی خواهد داشت؛ با اين حال ارزش بسياری از محصوالت و توليدات 

بخش معدن به صورت جهانی مشخص می شود که مزيتی برای اين بخش است.
بهرامن پيش��نهاد کرد که به منظور تحقق ش��عار س��ال در بخش معدن، قوانين و 

مقررات اين بخش شفاف سازی شده و فضا برای رانت ها تخليه شود.  ایرنا

مسیر توسعه 

بررسی ارقام بودجه ۹6 نشان می دهد،  كــش نس��بت درآمدها به پرداخت هزينه ای خـط 
در ۱۱ ماه��ه بالغ بر 60.8 درصد بوده که نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل آن ۵.۱ درصد کاهش پيدا کرده است.
طب��ق آمارهای تحليلی بانک مرک��زی، از اوضاع دخل 
و خرج دولت در س��ال ۹6 جزئيات اين اعداد و ارقام نشان 
می دهد، نس��بت درآمدها به پرداخت هزينه ای در ۱۱ ماهه 
سال ۹6 بالغ بر 60.8 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه 

س��ال قب��ل آن ۵.۱ درصد کاه��ش پيدا کرده اس��ت. اين 
موضوع به معنای کاهش وصولی درآمدهای مالياتی و ساير 

درآمدها قلمداد می شود.
براس��اس ارقام مصوب بودجه سال ۹6 نسبت درآمدها 
ب��ه پرداخت های هزينه ای بايد 68.6 درصد باش��د که 7.8 
درصد نزولی بوده اس��ت. همچنين س��هم ساير درآمدها به 
پرداخت های هزينه ای ۱6.۲ درصد در اين مدت ثبت شده 

که بايد طبق قانون ۲۲.7 درصد باشد.  فارس

با كاهش اعتبارات عمرانی؛
نسبت درآمد به هزینه ها 5/1 درصد آب رفت

پايگاه اطالع رس��انی طرح رجيس��تری  اعالم کرد که چهار هزار دستگاه تلفن روي آنتـــن
هم��راه که اطالعات آنها به طور نادرس��ت در س��امانه ثبت 

مسافری ثبت شده است، تا يک ماه آينده قطع می شود.
هفته گذش��ته خالف اظهاری چهار هزار دس��تگاه تلفن 
همراه مسافری در سامانه گمرک شناسايی شد که درخواست 
ثبت اين گوشی ها در س��امانه همتا بالفاصله لغو شده است 
و اين گوش��ی ها حداکثر تا ۳0 روز آينده قطع خواهند ش��د 

و تحت هي��چ عنوانی امکان دريافت خدمات از ش��بکه های 
اپراتوری را نخواهند داشت.

برخ��ی از متقاضيان در اعالم برن��د و مدل تلفن همراه 
در سامانه ثبت گوشی های مس��افری خالف  اظهاری داشته 
و حقوق و عوارض گمرکی متناسب را پرداخت نکرده اند. در 
صورت مس��جل ش��دن خالف  اظهاری، از ثبت شناسه تلفن 
همراه مذکور ممانعت به عمل  آمده و هزينه پرداخت شده نيز 

تحت هيچ عنوانی به شخص بازپرداخت نمی شود.  ایرنا

تا یک ماه آینده؛
چهار هزار گوشی همراه مسافری قطع می شود

گروه معیشت   خونه به  هن��وز چن��د روز بيش��تر از خونه 
دس��تور دولت مبنی بر خري��د و فروش ارز به نرخ 
دالر ۴۲00 تومانی نگذش��ته است که نرخ خريد و 
فروش دربازار مس��کن باال گرفته و می توان مدعی 

شد که تب معامالت دراين بازار باال گرفته است.
در آخري��ن روزه��ای معامالت هفته گذش��ته 
و همزم��ان با اجرای سياس��ت تک نرخی کردن ارز، 
نقدينگی س��رگردان با خروج از بازار س��که و ارز به 
س��مت بازار مس��کن حرکت کرد و همزمان با اين 
حرکت قيم��ت اي��ن اوراق را به بي��ش از 6۵ هزار 
تومان رس��اند و پيش بينی می شود درپی اين اتفاق 
اجاره بها ها نيز با رشد قابل توجهی مواجه شوند. اين 
اتفاق در حالی رخ داد که در هفته ماقبل اين اوراق با 

رقم های ۵۹ تا 60 هزار تومان داد و ستد می شد.
در ادام��ه اين روند در معام��الت ديروز قيمت 
اين اوراق کاهش نداش��ت اما نکت��ه جالب در اين 
ميان آن اس��ت که همچنان ناي��ب رئيس اتحاديه 
مش��اوران امالک معتقد است نرخ اجاره بها در سال 
۹7 در شهر های کوچک تغييری نخواهد کرد و در 

ش��هر های بزرگ نيز به نس��بت تقاضا نرخ اجاره بها 
افزاي��ش خواهد يافت که نهايت افزايش اين نرخ تا 

۱0 درصد خواهد بود.
حسام عقبايی درخصوص ميزان تغييرات نرخ 
اجاره بها در س��ال جاری با توجه ب��ه ثبات نرخ ارز 
معتقد اس��ت نرخ ارز بر مقوله ه��ای مهم اقتصاد، 
چون ب��ازار مس��کن بی تاثير نخواهد ب��ود و پيرو 
همين پيش بينی می ش��ود در سال جاری تغييرات 

اندکی در قيمت مسکن و اجاره بها ايجاد شود.
نکت��ه قاب��ل تامل تر ن��وع نگاه اي��ن متولی به 
زم��ان افزايش قيمت ه��ا همزمان با ش��روع زمان 
جابه جايی هاس��ت که مدعی است؛ با نزديک شدن 
به فصل تابستان رشد معامالت مسکن اتفاق خواهد 
افتاد و افزايش نرخ مسکن به اندازه نرخ تورم خواهد 

بود و از اين فراتر نمی رود و اين مقوله با نوس��انات 
نرخ ارز در صورت رخ داد هم تغييری نمی کند.

باور وی مبنی بر اينکه نرخ اجاره بها در س��ال 
۹7 در شهر های کوچک تغييری نخواهد کرد و در 
ش��هر های بزرگ نيز به نسبت تقاضا نرخ اجاره بها 
افزايش خواهد يافت از جمله ادعاهايی اس��ت که 
نمی توان دليل منطقی برای آن يافت ضمن اينکه 
وی براين باوراس��ت که اين ميزان رشد در نهايت 
افزايش اين نرخ تا ۱0 درصد خواهد بود. اين رشد 
۱0 درصدی در حالی از سوی وی پيش بينی شده 
که به طور متوسط در ماه های اخير نرخ دالر رشد 

۳0 درصدی را شاهد بوده است.
 ب��ه اعتقاد عقبايی عام��ل ديگری که موجب 
رش��د نرخ اجاره می شود، س��وداگری در اين بازار 

است و نرخ اجاره به صورت حباب گونه و منطقه ای 
افزايش می يابد و برخی از س��وداگران عامل رشد 

سفته بازانه نرخ اجاره بها در بازار هستند.
برخالف اين نوع نگاه خوش بينانه نايب رئيس 
اتحاديه مش��اوران امالک؛ تجربه سال های گذشته 
نشان داده که کشور ما از نبود يک بازار ملی مسکن 
منسجم رنج می برد و هر زمان که قيمت مسکن در 
تهران افزايش يافته در ساير شهرها نيز به تبعيت از 

اين موضوع دستخوش تغيير قيمت شده اند. 
ب��ا توجه ب��ه رون��د ايجاد ش��ده و ب��ه اعتقاد 
کارشناس��ان بازار مس��کن اقتصاد بازار ملک با اين 
روندی که متوليان در پيش گرفته اند در سال جاری 
رش��د قابل توجهی را تجربه خواهد کرد هرچند که 
ب��ه اعتقاد برخی پيش بينی آينده ب��ازار بعد از يک 

دوره رکود حدوداً ۵ ساله مسکن تا حدودی سخت 
و دشوار است. کارشناسان با توجه به رشد معامالت 
از ۳ ماه پايانی س��ال گذش��ته تاکن��ون بروز چنين 
روزهايی را برای بازار ملک نويد می دادند اما هيچ يک 
گمان نمی کردند که اقدامات دولتمردان راه را برای 
افزايش نزخ ملک هموار کند و کار به جايی برسد که 
خود دولتی ها نيز بر خالف روال گذشته به راحتی از 

پيش بينی بازار مسکن و قيمت ها سخن بگويند.
طی ماه های اخير بارها و بارها مديران دولتی، 
بانک ه��ا، معاون وزي��ر راه و شهرس��ازی و رئيس 
اتحاديه امالک نسبت به وضعيت بازار مسکن اعالم 
موضع کرده اند و برخ��الف آنچه در واقعيت وجود 
دارد مدعی ش��ده اند که قيمت مس��کن در س��ال 
۹7 به ان��دازه نرخ تورم و حت��ی ۲ درصد بيش از 
ش��اخص تورم افزايش خواهد يافت. در صورتی که 
چنين استداللی را مبنا قرار دهيم خواهيم ديد که 
با احتس��اب رشد۳0 درصدی دالر و در نظر داشتن 
اينکه هر ۵ تا 6 درصد رشد دالر يک درصد بر نرخ 
تورم افزوده خواهد کرد قيمت ملک به طور متوسط 
چيزی حدود ۱۵ درصد رشد را تجربه خواهد کرد.

سیاست روز روند حركتی بازار مسکن را بررسی می كند؛

باال گرفتن تب مسکن در هوای بهاری

 (( آگهي مزايده  ))
مزايده شماره :     368   / ص14       مورخ :  97/1/21
اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستانـ   منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى (ره)

1- موضوع مزايده :   فروش آهن االت وضايعات اسقاط الشه  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)

2- مهلت و محل و نحوه خريد اسناد مزايده :

  متقاضيان شركت در مزايده مى توانند از تاريخ 97/1/26  تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ  97/2/5 با 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  200/000 ريال به حساب شماره  2176452210007 نزد بانك ملـى شعبه تأسيسات بندرى كد بانك 6991  نسبت 

به دريافت اسناد اقدام نمايند. وجه مذكور به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

* ضمنًا دريافت اسناد از سايت iets.mporg.irنيز  بصورت غير حضورى وبدون پرداخت وجه نقد به كارفرما امكان پذير است و همچنين 

دريافت آگهى عالوه بر سايت موصوف از طريق سايت bikport.pmo.ir   نيز ميسور است.

3- سپرده شركت در مزايده :

 شايان ذكر است  مزايده گران مى بايست بابت سپرده شركت در مزايده 5 درصد از مبلغ كل قيمت پايه  به مبلغ 2/065/000/000 ريال را بصورت 

ضمانتنامه بانكى بدون قيد و شرط و قابل تمديد به دفعات يا اصل فيــش واريز وجـه  نقد به حسـاب شمـاره 2196452203002 نـزد بانـك 

صادرات شعبـه تأسيسـات بنـدرامـام خمينـى (ره) كـد بانـك 3881يا به شمـاره شبـا IR 130190000002196452203002 را  ارائه نمايند.

4- جلسه پرسش و پاسخ  اسناد مزايده راس ساعت 10 صبح روز  يكشنبه مورخ 97/2/9 در 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 10 روز 

پس از انتشار آگهى از ساعت 10 لغايت 12 ظهر (به غير از پنجشنبه وايام تعطيل ) با حضورنماينده دستگاه نظارت نسبت به بازديد از اقالم مورد 

مزايده و مرتفع نمودن ابهامات احتمالي اقدام نمايند.

ضمنًا در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاى ادارات ذيل مى توان در طول مدت زمان آگهى تماس حاصل نمود.

امور قراردادها : 3054- 2049- 2099- 0615228

اداره  اموال و انبارها: 0615228-2191-2155

5- مهلت و محل تسليم پاكات حاوى اسناد مزايده : 

 ب ) متقاضيان بايد پاكت پيشنهادها را تاساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 97/2/19 به دبيرخانه مركزى اداره كل بنادرودريانوردى استان 

 -4001 تلفن   159 پستى  صندوق   – مركزى  ساختمان   – همكف  ى  درطبقه  واقع   – (ره)  خمينى  بندرامام  اقتصادى  ويژه  منطقه   – خوزستان 

0615228 فاكس  2226900 – 0615228 تسليم و رسيد دريافت نمايند.

6- زمان و محل بازگشايى پاكات حاوى اسناد مزايده :

پيشنهادهاى متقاضيان رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/2/22 در 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 90 روز 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)

وزارت راه و شهرسازى
سازمان بنادر و دريانوردى

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


