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شاخص دالر و ارتباط 
آن با فلزات جهانی 

 حمیدرضا مهرآور *
بیش از 50 درصد از مبادالت کاالیی در دنیا 
با دالر آمریکا انجام می  ش��ود، بنابراین تغییر در 
نرخ دالر آمریکا می تواند تاثیر فراوانی بر قیمت ها 
در سطح جهانی داشته باشد.عوامل متعددی را بر 
رشد یا افت شاخص دالر می توان متصور بود. در 
مجموع هر عاملی که موجب بهبود شاخص  های 
اقتصادی آمریکا شود، موجب رشد شاخص دالر 
نیز خواهد شد. طبیعی  است که این موضوع برای ارز 
همه کشورهای دیگر نیز صادق است. شاخص های 
اصلی در ارزش گذاری نرخ ارز همچون »برابری 
ق��درت خری��د«، »ت��راز پرداخت ه��ا«، »پول و 
دارای��ی  های ارزی«، »برابری نرخ بهره« تاثیرات 
بلندم��دت و تعیین کنن��ده ای را ب��ر ارزش ارز هر 
 کشوری بر عهده دارند که این عوامل کلی هستند. 
چنانچ��ه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره  ها را باال 
ببرد، بالطبع تقاضا برای پول آن کشور باال رفته و 
در نتیجه ش��اخص دالر نیز صعودی خواهد بود، 
ی��ا چنانچه نرخ بیکاری این کش��ور افزایش یابد 
طبیعی اس��ت که پول ملی کش��ور تضعیف ش��ود 
و ش��اخص دالر اف��ت خواه��د کرد.این موضوع 
به  گون��ه  ای دیگر برای نرخ رش��د اقتصادی نیز 
صادق اس��ت. چنانچه این ن��رخ در آمریکا زیاد 
ش��ود یا پیش  بینی عموم بر این باشد که این نرخ 
در آینده زیاد خواهد ش��د، ارزش دالر نیز بیشتر 
خواهد شد. عواملی همچون تورم و سیاست  های 
انبس��اطی در کوتاه مدت م��ی  توانند موجب افت 
ارزش ارز هر کش��ور ش��وند و این موضوع برای 
ش��اخص دالر نیز مصداق دارد. البته این موضوع 
یک طرفه نیس��ت چرا ک��ه افت اقتص��اد جهانی 
-در صورتی ک��ه وضعیت اقتصادی آمریکا ثابت 
 باشد- نیز موجب رشد شاخص دالر خواهد شد. 
حتی افت قابل توجه قیمت یورو با توجه به وزن 
زیاد آن در شاخص دالر، موجب تقویت شاخص 
دالر خواهد شد. به  عنوان مثال رای مردم انگلستان 
ب��ه خروج کشورش��ان از اتحادی��ه اروپا موجب 
کاهش ارزش یورو شده است. این موضوع طبیعتا 
موجب کاهش نرخ یورو به دالر نیز می شود، چرا 
که صورت کسر کاهش یافته است. اما همان  گونه 
که مشخص است در کنار این خبر، شاخص دالر 
نیز رشد محسوسی داشته است. از طرفی به طور 
سنتی در آمریکا در دوره هایی که روسای جمهور 
آن دموکرات هستند ش��اخص دالر رشدی و در 
دوره هایی که روسای جمهور آن جمهوری خواه 

هستند شاخص دالر نزولی می باشد.
**رابط��ه بی��ن ش��اخص دالر و قیمت 

کامودیتی ها:
وقت��ی ارزش دالر آمریکا ب��اال می رود، به 
طور مش��خص قیمت کاالها ب��رای حفظ ارزش 
قبلی خود پایین و برعکس با تضعیف دالر قیمت 

کاالها افزایش ابد.
ادامه در صفحه 12

بدرقه طبیب تورم
 محسن جالل پور *

طبیب تورم را خوب استقبال کردیم، بیایید 
بد بدرقه اش نکنیم.

در طول چهار سال حضور »علی طیب نیا« 
در وزارت ام��ور  اقتصادی و دارایی همواره با او 
در ارتباط بودم. ام��روز که می دانم وزیر اقتصاد 
نیست و احتماال دیگر هیچ پستی را قبول نخواهد 
 کرد، می خواهم کمی راحت تر درباره اش بنویسم.

آن روز که نمایندگان مجلس نهم به حکم »طبیب 
تورم« با بیشترین رای اعتماد به استقبالش رفتند، 
تصورم این بود که آکادمیس��ین جوان به زودی 
از راهروهای ت��و  در  توی عمارت باب همایون، 
 گی��ج و س��رگردان ب��ه خانه بازخواهد گش��ت.

تورم باال، رش��د منفی، خزان��ه خالی، بازارهای 
چگون��ه  او  زی��اد.  انتظ��ارات  و  ثب��ات  ب��ی 
 می توانس��ت ب��ر ای��ن مش��کالت فائ��ق آید؟

رفت��ه  رفته وزیر دانش��گاهی بر اوضاع مس��لط 
ش��د. در س��تاد اقتص��ادی دول��ت حرف ه��ای 
زیادی ب��رای گفت��ن داش��ت.در وزارتخانه هم 
ج��ز یکی دو انتص��اب اش��تباه،خطایی مرتکب 
نشد. در سیاس��ت گذاری، معقول و منطقی نشان 
داد ج��ز این ک��ه برای امضای برخ��ی مصوبات، 
وس��واس نش��ان داد.علی طیب نیا در مجموع به 
س��هم خود در کاهش تورم و بازگرداندن ثبات 
ب��ه اقتصاد ایران تالش زیادی ک��رد. او پیش از 
این که وزیر ش��ود، تنها یک اس��تاد اقتصاد کالن 
 بود. ام��روز اما یک اقتصاددان با تجربه اس��ت.

 اج��ازه بدهید کم��ی از خصلت هایش بنویس��م. 
مردی ساده و موقر با دانشی انبوه و سعه صدری 
مثال زدنی. در این س��ال ها کمتر عصبانیتش را 
دی��دم و کمتر ح��رف غیر منطقی از او ش��نیدم. 
 در دوران��ی ک��ه مس��ئولیت برگزاری ش��ورای 
گفت وگو را داش��تم، همواره خوش قول و منظم 
بود. از ش��ورای گفت و گو تا ش��ورای اقتصاد، 
ستاد اقتصاد مقاومتی، ش��ورای عالی صادرات، 
ش��ورای عالی بورس، ش��ورای عالی خصوصی 
سازی، شورای واگذاری اصل 44، کمیته مقررات 
زدایی و ده ها جلسه ای که وزیر اقتصاد محکوم 
به شرکت در آن است، همواره سر ساعت حاضر 
می شد. شنبه ها با نشست شورای عالی واگذاری 
اصل 44 شروع می ش��د. حرص خوردن هایش 
را هرگز فراموش نمی کنم. هر دو بعد از جلس��ه 
قرص می خوردیم. دوشنبه ها در نشست شورای 
اقتص��اد یا س��تاد اقتصاد مقاومت��ی، همدیگر را 
می دیدیم. نشست های متعدد دیگری هم داشتیم. 
تا آن جا که شاید ماهی 6 یا هفت بار می دیدمش 
و هم��واره از خود می پرس��یدم چگونه می تواند 
 این قدر منظم و دقیق برنامه هایش را تنظیم کند؟ 
تنها ایراد طیب نیا شاید کم تجربگی اش در تنظیم 
برخی مناس��بات بود. شاید حرف هایی را زد که 
نباید می زد. ش��اید دس��ت به قلم هایش به موقع 
نبود و ش��اید هم از دید بزرگان، کم »هماهنگ« 
بود.هرچه هس��ت عل��ی طیب نیا دیگ��ر وزیر 
نیست. او وزیر خوبی بود. طبیب تورم را خوب 

استقبال کردیم. بیایید بد بدرقه اش نکنیم.
* رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران

1  یادداشت 

2  یادداشت 

صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک 

 نیازمند حمایت 
دولت و مجلس

صفحه 11

هشدار آموزش  وپرورش 
 به فراخوان جذب معلم 

در فضای مجازی

 واردات "برنج" 
هر سال بیشتر از پارسال
مروری بر لیست اقالم وارداتی چهارمین ماه 
س��ال گویای آن است که واردات برنج در صدر 
محصوالت وارداتی ق��رار گرفته و بیش از 6.6 
درصد نسبت به مدت مش��ابه سال قبل افزایش 

پیدا کرده است. 
شرح در صفحه 11

بر اساس اعالم سازمان سرمایه گذاری خارجی؛

۱.۶ میلیارد دالر طرح 
سرمایه گذاری خارجی 

تصویب شد
کمک ه��ای  و  س��رمایه گذاری  س��ازمان   
فن��ی و اقتص��ادی ای��ران از تصوی��ب ۲۸ طرح 
س��رمایه گذاری به ارزش ۱.6 میلیارد دالر خبر 

داد. 
شرح در صفحه 2

صفحه 12

 درخواست فعاالن بخش خصوصی
 از وزیر پیشنهادی اقتصاد:

 اقتصاد ایران 
این همه بانک 

نمی خواهد

یک نفر باید فرمانده اقتصاد باشد، نه بیشتر
صفحه 2

صفحه 12

استخدام 96
بیمارستان پارس رشت

دانشگاه علم و فناوری مازندران 
شرکت های شیرین عسل و پگاه

 یک اقتصاددان می گوید اکنون نوبت جراحی ساختاری - نهادی اقتصاد ایران است و باید در دولت دوازدهم به منظور ایجاد هماهنگی
 رهبری امور اقتصادی به وزیر اقتصاد واگذار شود تا از چند صدایی که در دولت قبل اتفاق افتاد جلوگیری شود؛ ضمن این که مجلس شورای اسالمی 

نیز باید بررسی کند که آیا گزینه معرفی شده برای وزارت اقتصاد برای این پست کلیدی مناسب است یا خیر

انا هلل و انا الیه راجعون

سرکار خانم فرشته بادی حق
 مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 

 عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه طلب مغفرت 
و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماییم.

شریعتمداری اشتباه 
نعمت زاده را تکرار نکند

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
ایران ضم��ن ارزیابی گزینه پیش��نهادی وزارتخانه 
صنع��ت، معدن و تج��ارت تاکید کرد ک��ه وزیر این 
وزارتخانه باید معاونان متخصصی را برای بخش های 
مختلف انتخاب کند تا مش��کالت دوره قبل تکرار 
نشود.سید رضی حاجی آقامیری در گفت وگو با ایسنا،  
اظهار کرد:  اساسا وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
سه وزارتخانه تشکیل شده است که متاسفانه در دوره 
قبلی بخش تجارت آن مغفول واقع شد و توجهی به 
آن نش��د و صدماتی هم از این باب��ت دید.وی ادامه 
داد: مسئله اصلی سر مدیریت وزارتخانه است. برای 
اداره وزارتخانه نیاز نیست که حتما سه وزیر حضور 
داشته باش��د و یک وزیر هم می تواند وزارتخانه را 
اداره کند. به طور کلی برای اینکه به هر س��ه بخش 
توجه شود و هیچ کدام از بخش ها مورد غفلت قرار 
نگی��رد باید معاونان متخصصی برای هر یک از این 
سه بخش انتخاب شود که بتوانند خودشان به جای 
وزیر عمل کنند. رئیس کمیس��یون توسعه صادرات 
اتاق بازرگانی عنوان کرد: اگر وزیر پیشنهادی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت به این ش��کل عمل کند با 
توجه به سابقه خوبی که در امر وزارت بازرگانی در 
دوره اصالحات داشته است، می توانیم امیدوار باشیم 
که ش��رایط از دوره قبل بهتر باش��د اما اگر اینگونه 
نباشد و وزارتخانه به شکل رئیس محور اداره شود 
و همه چیز به یک نفر ختم شود و تقسیم کار وجود 
نداش��ته باشد این احتمال وجود دارد مشکلی که در 
دوره قبلی به وجود آمد و بخش تجارت وزارتخانه 
لطمه دی��د این بار برای بخش صنع��ت یا معدن به 
وجود آید، چون عملکرد آقای ش��ریعتمداری قبال 
در عرص��ه عمل در ح��وزه بازرگانی مورد محک 
قرار گرفته اس��ت.آقامیری اضافه کرد: باید دید که 
وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن و تجارت چه ساز 
و کاری را ب��رای اداره وزارتخانه در پیش خواهد 
گرف��ت، و چه تمهیداتی را در نظر می گیرند و چه 
کس��انی را به عنوان معاون انتخاب می کنند. مسلما 
معاونینی که انتخاب می کنند باید تخصص الزم را 
در بخش مربوطه داش��ته باشند، چون این موضوع 
از اهمیت زیادی برخوردار است.  گفتنی است؛ در 
کابینه پیش��نهادی رئیس جمهور به مجلس محمد 
ش��ریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه 

صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است.

  تفاهم  روزنامه  عمومی  روابط 


