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براساس گزارشات منتشر شده از سوي بانك مركزي در يك هفته گذشته، قيمت يورو روندي افزايشي به 
خود ديده است. به طوري كه در روز گذشته اين افزايش نسبت به روز قبل، به ميزان 28 تومان و نسبت به 
يك هفته گذشته افزايشي 85 توماني داشته است. اين درحالي است كه شيب افزايش قيمت ها در بازار آزاد 
بيشتر بوده به طوري كه در روز گذشته قيمت يورو شاهد رشدي 6.07 درصدي بود و قيمت هر يورو از 5 

هزار و 552 تومان به 5 هزار و 911 تومان رسيد و افزايش قيمت 367 توماني را رقم زد. 

افزايش 367 توماني يورو در بازار 

ويژهتوسعه اقتصاد سياسي

با وجود تصويب بس��ته بان��ك مركزي ك��ه در جهت 
ساماندهي بازار پول و ارز كش��ور تهيه شده، همچنان 
صف هاي شلوغ مقابل صرافي ها مشاهده مي شود. بانك 
مركزي مدعي است استقبال از مصوبه اين سياستگذار 
پولي چش��مگير بوده اما هنگامي كه صف هاي مقابل 
صرافي ها مشاهده مي ش��ود، مي توان به نتايج ديگري 
هم دست يافت. تغيير ارز مرجع كش��ور از دالر به يورو 
هر چند در جهت تس��هيل نقل و انتق��االت و مقابله با 
طرح هاي كاخ سفيد در دستور قرار گرفته ولي همين 
مساله هم نتوانسته جذابيت دالر را براي مشتريانش در 
ايران از بين ببرد. اين ميان نبايد تقاضاي سال نو را هم 
ناديده گرفت و فراموش كرد به هر روي تقاضاي فصلي 
در اين بازه زماني افزايش مي ياب��د. با اين وجود به نظر 
مي رس��د همچنان بازار ارز جذابيت هاي خود را حفظ 
كرده است. در كنار اين توضيحات س��وال اساسي كه 
مي توان پرسيد اين اس��ت كه دليل اصلي شكل گيري 
اين صف هاي طوالني چيست؟ يعني تقاضاي احتياطي 
آنقدر باال اس��ت كه مردم را اول صبح پ��اي صرافي ها 
مي كش��اند؟ يا نه انتظارات از آينده باعث شده تا مردم 
به خيابان هاي بيايند و هزينه هاي ناشي از نااطميناني 

آينده را با خريد و فروش ارز كاهش دهند؟
براي جواب دادن به اين س��واالت و پي��دا كردن داليل 
اصلي الزم نيست خيلي خود را در عوامل خيالي و گاه  

واهي گم كنيم. 
قيمت امروز ارز ناش��ي از تعامالت بازيگران اقتصادي 
است كه در پي كسب سود خود هس��تند يا از عايدي 
تغييرات ارز يا براي كاهش هزينه هاي ريسك هاي ناشي 
از نااطميناني كه نس��بت به آينده بازار و سياست هاي 
مورد انتظ��ار دارن��د و اينكه دولت نتوانس��ته اس��ت 
سياست هاي درست را پيش بگيرد دليل بر اين نيست 

كه اين بازيگران را از پيگيري منافع خود منع كند. 
شرايط امروز بازار ارز بس��يار طبيعي است زيرا شرايط 
اقتص��اد ايران اي��ن وضعي��ت را رق��م زده اس��ت. در 
كش��ورهايي كه در آنها بانك مركزي از ن��رخ ارز ثابتي 
حمايت مي كند، ابزارهاي دول��ت و بانك مركزي براي 
دفاع از نرخ مورد نظر محدود اس��ت. ممكن اس��ت كه 
منابع بانك مركزي براي جلوگي��ري از كاهش ارزش 
پول مل��ي به دليل كس��ري مزم��ن ت��راز پرداخت ها 
از كفاي��ت الزم برخ��وردار نب��وده و دول��ت نيز جهت 
اس��تقراض از خارج با محدوديت مواجه باشد. بنابراين 
بحران زماني اتفاق مي افتد كه دولت و بانك مركزي با 
افزايش تقاضاي ارز مواجه ش��ده ولي توانايي الزم براي 
پاسخگويي به اين افزايش تقاضا را ندارد. در اين شرايط 
و پيش از تخلي��ه ذخاير ارزي، س��وداگران اين كمبود 
منابع را پيش بيني كرده و با ورود خود به بازار ارز، ذخاير 
باقيمانده را از آن خود مي كنند. به عقيده كارشناسان 
اقتصادي، بحران ارزي پيام��د طبيعي رفتار عقاليي و 
حداكثركننده س��ود سفته بازان و س��رمايه گذاران در 

بازار ارز و به شدت متاثر از انتظارات آنان است، زيرا اين 
گروه با تغيير در انتظارات خود تركيب سبد دارايي خود 
را تغيير داده، يعني اينكه س��هم ارز داخلي را در سبد 
دارايي خود كاه��ش داده و ارز خارجي را جايگزين آن 
مي كنند. اين كار به اين خاطر است كه بازدهي انتظاري 
نگهداري ارزهاي خارجي به دليل پيش بيني افزايش 
قيمت ارز تثبيت ش��ده افزايش يافته و س��بب جذاب 
ش��دن نگهداري ارز مي ش��ود. دراين ش��رايط دولت و 
بانك مركزي ديگر قادر به دفاع از نرخ ارز تثبيت ش��ده 
نخواهند بود. در واقع دخالت هاي نادرست دولت و نهاد 
سياستگذاري در بازارها به ويژه بازار ارز، قيمتي را بر اين 
بازار تحميل كرده اس��ت و به جاي اينكه نشان دهنده 
ش��رايط موجود اقتصاد ايران باش��د، متاث��ر از نگراني 
مسووالن نسبت به قيمت تعادلي است. در واقع نگراني 
و كدورت از افزايش قيمت ها در اين بازار باعث شده كه 

بانك مركزي در جهت كاهش بي��ش  از حد قيمت ارز، 
عرضه خود را به اين بازار را افزايش دهد و درنتيجه باعث 

ورود سوداگران به بازار ارز شود. 
 زماني كه س��فته ب��ازان متوجه اين امر مي ش��وند كه 
قيمت موجود حاكم بر بازار ارز چيزي كمتر از ميزاني 
است كه منابع موجود بانك مركزي و عرضه و تقاضاي 
بازار مي توانند رقم بزنند، به ب��ازار ورود كرده و با خريد 
ارز و انتظار افزايش قيمت آن در آينده از اين آشفته بازار 
سودي كس��ب كنند. بنابراين طبيعي است كه با ورود 
سفته بازار به بازار ارز و افزايش تقاضا در اين بازار، شاهد 

افزايش قيمت ها  باشيم. 
اربيتراژ حاكم بر بازار و استفاده س��فته بازان از اين ابزار 

نيز آنقدر قيمت ها را باال و پايين خواهد كرد كه حداكثر 
سود خود را از اين اختالف قيمت به دست آورند. وجود 
نرخ هاي چندگانه در بازار ارز نيز خود مولد توليد رانت 
و فساد هرچه بيش��تر اس��ت. تالش نهاد سياستگذار 
جهت پايين نگه داشتن نرخ ارز نتيجه اي جز تشكيل 
صف هاي طوالني جلوي صرافي هاي عرضه كننده ارز 

ندارد. 
در واقع عرض��ه ارز در نرخي پايين تر از س��طح تعادلي 
در نهايت موجب ايجاد هيجاني تازه در س��مت تقاضا 
مي شود و ثبات ش��كننده كنوني بازار را بر هم مي زند. 
زيرا بازيگران بازار ارز انتظار افزايش قيمت ها در آينده را 
خواهند داشت و درنتيجه هم اكنون به بازار ارز وارد شده 

و با خريد خود افزايش نرخ ارز را محقق مي كنند. 
در اينجاست كه نقش مهم انتظارات را به خوبي مي توان 
مش��اهده كرد. اعالم ممنوع ثبت سفارش توسط نهاد 

سياستگذار پولي، اثري جز تحريك انتظارت نخواهد 
داشت. اين خبر اين حس را به جامعه منتقل مي كنند 
كه ذخاير ارزي بانك مركزي خالي است وتوان مديريت 
نرخ ارز تحليل رفته است. يعني رساندن اين سيگنال به 
جامعه كه در شرايط كنوني تهيه و تامين منابع دالري 
براي بانك مركزي مشكل اس��ت؛ با اين تفاسير به نظر 
مي رسد اعالم اينكه تجارت خارجي كشور را كم كم به 
سمت يورو انگليس، ين ژاپن و… ببريم نيز در همين 

راستا است. 
آنچه بديهي به نظر مي رسد اين است كه اگر در زمينه 
تامين مناب��ع دالري محدوديت نداش��تيم با توجه به 
ريسك پايين نگهداري اين واحد پولي و كم بودن هزينه 

تبديل آن به ساير واحدهاي پولي، دالر بهترين گزينه 
ممكن براي تج��ارت و مبادالت مان با ديگر كش��ور ها 
است. اما وجود محدوديت اين حس را به تقاضا كنندگان 
منتقل مي كند ك��ه آينده بازار دالر نامطمئن اس��ت و 
درنتيجه تقاضا كنندگان دالر براي اينكه در آينده دچار 
مشكل نش��وند ترجيح مي دهند كه با خريد و فروش 
دالر ريسك و هزينه هاي نااطميناني آينده را براي خود 
كاهش دهند. البته انگيزه كسب سود از اين انتظارات 
نخستين عكس العملي خواهد بود كه مي توان در اين 
بازار مش��اهده كرد. افزايش تقاضا براي مسافرت هاي 
آينده، افزاي��ش تقاض��اي واردات به علت اي��ام عيد و 
بسياري ديگر از عوامل مي توانند باعث افزايش قيمت 
ارز شوند ولي اين روند در ساليان گذشته نيز بر اقتصاد 
ايران حاكم بوده اس��ت و لذا مديريت درس��ت بر اين 
بازار هميشه حياتي به نظر مي رسد و مديريت درست 

نيازمند به كارگيري سياست هاي درست است. 
بازار امروز ارز نتيجه سياست هاي غلطي است كه نهاد 
سياس��تگذار پولي در ساليان گذش��ته پيش گرفته و 
با دخالت هاي نادرس��ت خود و درجهت بعضي منافع 
ديگر به دس��تكاري بازار پرداخته اس��ت. بايد به خرد 
جامعه و كاركرد بازار و تعام��الت بازيگران اقتصادي و 
انگيزه هاي آنان احترام گذاشت و با درنظر گرفتن آنها، 
ابزارهاي صحيح را درجهت اعمال سياست هاي درست 

به كاربرد. 
افزايش نرخ ارز در بازار آزاد در كنار چش��م انداز منفي از 
آينده تحريم، محدوديت درآمدهاي ارزي و ذخاير ارزي 
كشور، گسترش فضاي رانت در پي فاصله گرفتن نرخ 
بازار از نرخ رس��مي ارز، اقتصاد را به سمت يك بحران 
ارزي هداي��ت مي كن��د، افزايش فش��ارهاي تورمي و 
كمرنگ شدن تاثيرگذاري اظهارنظرات مقامات مسوول 
بر انتظارات فعاالن نيز در اين مورد تاثيرگذار هستند. 
مي توان گفت كه ش��رايط موجود نيز بسيار متفاوت از 
دوره هاي قبل نيس��ت. پايين بودن بازدهي طرح هاي 
توليدي و در نتيجه كاهش س��رمايه گذاري ها به علت 
فضاي نامناسب كسب و كار، پايين بودن نرخ سود بانكي 
و همچنين ركود در بخش س��اختمان و كافي نبودن 
منابع دولت در عرضه ارز، انتظارات فعالين اقتصادي از 
كسب سود باال ناش��ي از افزايش قيمت ارز باعث شده 
تا منابع به سمت بازار ارز روانه شوند و در نتيجه شاهد 
افزايش قيمت در بازار ارز باش��يم و متاس��فانه همانند 
دهه اي گذشته سياستگذاران همواره بدون دانش كافي 
از شرايط حاكم بر اقتصاد تصميم گرفته اند و درنهايت 
به وجود آمدن ش��رايط بد را جداي از تصميمات خود 
دانس��ته و در راس��تاي يافتن مقصرين اين اجازه را به 
خود داده كه دس��ت به دخالت در ب��ازار بزنند و با نفي 
آزادي ديگران بر بيشتر شدن بحران هاي موجود دامن 
بزنند. لذا تا زماني كه دولت و بانك مركزي راه درس��ت 
سياستگذاري را ندانند بحران هاي ارزي و به دنبال آن 
تورم همواره در كمين بوده و ب��ا يك خبر يا تلنگر بازار 

آشفته خواهد شد. 

گروه اقتصادي| بخش ريلي كشور يكي از بخش هاي 
مهم در كش��ور اس��ت كه به دليل مزيت ه��اي خاص 
اقتص��ادي اش و تاثي��ر آن در كاهش مصرف س��وخت 
م��ورد توجه خاص مس��ووالن كش��ور اس��ت. اين امر 
حتي در برنامه ششم توسعه نيز مورد توجه خاص قرار 
گرفته است و طبق اين برنامه و تاكيد رياست جمهوري 
دولتمردان با انعقاد قراردادهاي مختلف بايد، توس��عه 
صنعت ريلي را در دستور كار قرار دهند. در همين حال 
در سال گذشته ش��وراي اقتصاد طي مصوبه اي ساخت 
2هزار واگن براي متروي تهران و كالنش��هرها با ارزش 
بيش از 2هزار ميليارد يورو و با هماهنگي وزارت كشور 
و وزارت صنعت را به سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران سپرده تا با پيگيري هاي اين سازمان كه سهامدار 
چند شركت واگن سازي است در راستاي خودكفايي در 
توليد واگن قطار كه براي توسعه برنامه ريلي آينده مورد 

نياز است، خودكفا كند. 
موضوعي كه با پيگيري هاي انجام شده در اين سازمان 
به ثمر نشس��ته و با امضاي قراردادهاي ريلي جديد در 
اين سازمان، كارنامه ايدرو را كه به كارنامه اي تك بعدي 
و فقط خودرويي تبديل شده بود را كمي مثبت كرد. در 
اين راستا اين سازمان در طي هفته گذشته و هفته آينده 
چهار قرارداد ريلي در بخش تامي��ن و توليد واگن بين 
س��ازندگان داخلي و خارجي توسط معاونت بين الملل 
ايدرو منعقد كرده و مي كند كه به نظر مي رسد با افزايش 
داخلي سازي توليد واگن در مجموعه هاي واگن سازي 
كش��ور تا 5 س��ال آينده ايران مي تواند نياز واگن سازي 

خود را از داخل تامين كند. 
در اين رابطه روز گذشته، بخش امور بين الملل سازمان 
گسترش و نوس��ازي صنايع ايران با شركت پوژن چين 
براي تولي��د و تامين 450 دس��تگاه واگن مت��رو براي 

سه كالنشهر اهواز، شيراز و تبريز قرار داد بست. 
س��يد علي عراقچي، مديركل امور بين الملل س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران در مراس��م امضاي 
اين قرارداد گفت: در ادامه مذاكره با ش��ركت هاي مهم 
خارجي براي انجام پروژه ساخت 2هزار واگن ريلي مورد 
نياز كشور موضوع همكاري با ش��ركت پوژن در دستور 
كار قرار گرفت و با توجه به چندين دوره مذاكرات فني 
و تجاري ب��ا طرف خارجي در خصوص مدل و ش��رايط 

همكاري، توافقات خوبي با شركت پوژن حاصل شد. 
وي افزود: در اين قرارداد براي حداكثر اس��تفاده از توان 
داخلي كشور در حوزه واگن سازي طرف خارجي ملزم به 
همكاري با شركت واگن پارس اراك شد و توليد و تعمير 
واگن هاي مورد نياز با تكنولوژي روز دنيا با مشاركت اين 

شركت خارجي در آينده محقق خواهد شد. 
سيدعلي عراقچي تاكيد كرد: تعداد واگن ها در قرارداد 
مذكور 450 دستگاه براي شهرهاي اهواز، شيراز و تبريز 
خواهد بود و شركت پوژن متعهد شده است اعتبار مالي 
پروژه را تا س��قف 85 درصد از منابع كشور چين تامين 
كند. در اين همكاري مش��ترك به طور متوس��ط 35 
درصد و در نهايت 59 درصد داخلي س��ازي واگن هاي 
آلومينيومي در ايران انجام مي گيرد ك��ه با اين توافق، 
برنامه استفاده از حداكثر توان ظرفيت داخلي و انتقال 

تكنولوژي و دانش فني تحقق پيدا خواهد كرد. 
وي ادامه داد: با توجه به مذاكرات انجام شده براي تجهيز 
و راه اندازي شركت واگن پارس، مبلغ 25 ميليون يورو 
س��رمايه گذاري در نظر گرفته ش��ده كه طرف خارجي 
براي اي��ن س��رمايه گذاري اعالم آمادگي كرده اس��ت. 
ضمن اينكه تا پايان س��ال 96 دو خبر خ��وب ديگر در 

حوزه توافق بين المللي به اطالع مردم خواهيم رساند. 

كاهش قيمت، هنر مذاكره كننده ما است 
در ادامه منصور معظمي، مع��اون وزير صنعت، معدن 
و تجارت و رييس سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع 
ايران كه در خصوص اين قرارداد اعالم كرده بود كه اين 
قرارداد با قيمت كمتر از قراردادهاي قبلي امضا شده در 
حاشيه اين مراسم و در پاسخ به خودرونگاران در مورد 
رضايت چيني ها از انعقاد قرارداد با قيمت كمتر گفت: 

كاهش قيمت هنر مذاكره كننده ما است. 
به گفته وي تامين واگن توسط ش��ركت پوژن چين با 
حداقل قيمت كه تاكنون در كشور ساخته شده است، 

انجام خواهد شد. 
معظمي افزود: خوش��حالم در آخرين روزهاي سال 96 
شاهد قرارداد بين ايدرو و پوژن چين هستيم. بر اساس 
برنامه ششم توس��عه و تاكيد رياست جمهوري، توسعه 
صنعت ريلي در دس��تور كار دولت قرار گرفته اس��ت. 
بر اساس مصوبه سال گذشته ش��وراي اقتصاد، ساخت 
2هزار واگن براي متروي تهران و كالنش��هرها با ارزش 
بيش از 2هزار ميليارد يورو و با هماهنگي وزارت كشور 
و وزارت صنعت به س��ازمان گسترش و نوسازي صنايع 

ايران سپرده شد. 
معاون وزير صنعت معدن و تجارت بيان كرد: در اولين 
بخش تحقق تامين 2 ه��زار واگن مت��رو، مناقصه اي 
ش��كل گرفت و قرارداد 630 دستگاه قطار مسافربري 
براي تهران بس��ته ش��د. براي تامين مابقي واگن هاي 
مورد نياز س��ازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران 
مذاكرات جدي و س��نگيني را با ش��ركت هاي بزرگ 
بين المللي ك��ه صاحب تجربه در اي��ن زمينه بوده اند، 
آغاز كرد. مذاكرات براي 5هزار دستگاه به ارزش 6هزار 
يورو آغاز شد. اكنون براي تامين بخش بزرگي از آن به 
جمع بندي رس��يده ايم و نتايج به تدريج اعالم خواهد 

شد. 
وي با اش��اره به مزاياي ق��رارداد ب��ا چيني ها مطرح 
كرد: عالوه بر اينك��ه فاينانس توليد اي��ن واگن ها از 
طرف چي��ن تامين مي ش��ود، تمامي ش��ركت هاي 
واگن س��ازي داخل��ي در اين پ��روژه نيز مش��اركت 
خواهند داش��ت. تاكنون واگن هاي متروي كش��ور 
از جنس كرب��ن اس��تيل ب��ود و اميدواري��م با عقد 
قرارداده��اي جديد بتواني��م واگن هاي��ي با جنس 
آلومينيوم و با كيفيت عالي توليد كنيم. ظرف س��ه 
تا چهار سال آينده مردم ش��اهد واگن هايي زيباتر با 
 مصرف انرژي كمتر و آلودگي پايين تر محيط زيست 

خواهند بود. 

 انعقاد چهار قرارداد واگن سازي 

چيني زاسيون شبكه ريلي

تحوالت بازار ارز ايران در سه ماهه آخر سال جاري 
به حداكثر رس�يد؛ به گونه اي كه ب�ا وجود مصوبه 
اين نهاد سياستگذار پولي و با وجود پليسي شدن 
بازار در چند روز، باز هم صف هاي طوالني در مقابل 
صرافي ها خودنماي�ي مي كنند. به نظر مي رس�د 
دولت هر برنامه اي كه براي بازار ارز داشته تاكنون از 
رسيدن به نتيجه مطلوب ناكام مانده است. اين در 
حالي است كه روزهاي گذشته خبر تغيير ارز مرجع 
كشور از دالر به يورو نيز شنيده شد ولي همچنان 
دالر مشتري هاي مخصوص خود را دارد. در همين 
رابطه »اعتماد« با شهرام معيني، كارشناس حوزه 
پولي در رابطه با تح�والت روزهاي اخير ب�ازار ارز 

گفت وگويي انجام داده است. 

چرا با وجود تصويب بسته بانك مركزي، همچنان 

مقابل صرافي ها صف هاي طوالني متقاضيان شكل 
مي گيرد؟

هسته و كنه اتفاقي كه در جريان اس��ت به انتظارات بازار 
باز مي گردد. انتظاراتي كه در بازار شكل گرفته معتقد به 
افزايش قيمت دالر در آينده نزديك است. انتظار بازار اين 
است كه با توجه به تصميمات رييس جمهوري امريكا و 
وضعيت منطقه، سال آينده مشكل نقل و انتقال ارز كشور 
با مشكالت بيشتري مواجه خواهد شد و به همين دليل 
كس��اني كه امروز اقدام به خريد ارز مي كنن��د، در آينده 
نزديك مي توانند ثمره آن را ببيند. همچنين بخش ديگري 
از ماجرا را مي توان با تئوري رفتار گله اي توضيح داد. رفتار 
گله اي بيانگر رفتاري اس��ت كه افراد در ي��ك گروه بدون 
تفكر و بدون برنامه ريزي قبلي انجام مي دهند و از عملكرد 
گروه تبعيت مي كنند. اكنون بازار ارز آنقدر جذاب اس��ت 
و صف  ها چنان در بيرون صرافي ها خودنمايي مي كند كه 

بسياري از افراد را براي خريد دالر ترغيب مي كند. 
  خبرها حاكي از آن اس�ت كه به زودي ارز مرجع 

كش�ور از دالر به يورو تغيير خواهد ك�رد. اين چه 
تاثيري در تحوالت بازار داشته است؟

هر چند مي توان به داليل و چراي��ي اين تغيير پرداخت 
اما مي توان گفت اعالم رس��مي اين خبر خود در تالطم 
بازار موثر بوده اس��ت. هنگامي كه دول��ت اعالم مي كند 
مي خواهد ارز مرجع كشور را تغيير دهد، به اين معناست 
كه كشور در تامين ارز مرجع قبلي مشكالتي داشته و به 
همين دليل صالح دانسته با تغيير ارز مرجع از اشكاالت 
آينده جلوگيري كند. اين مهم بر تحليل كس��اني كه در 
بازار ارز حضور گسترده دارند و سال آينده را سالي سخت تر 
براي تامين ارز كش��ور اس��ت، صحه مي گذارد. درنتيجه 
كاش اين خبر اعالم رس��مي نمي ش��د. به هر روي اعالم 
رسمي اين خبر قطعا در تحوالت اخير بازار بي تاثير نبوده 

است. 
  در شرايط كنوني تغيير ارز مرجع چقدر مي تواند 

پاسخگوي مشكالت كشور باشد؟
قبل از هر چيز باي��د اين نكته را مدنظر داش��ت كه براي 

هميش��ه يا طوالني مدت نمي توان دالر امري��كا را كنار 
گذاش��ت. در يك دوره كوتاه مدت مي ت��وان ارز مرجعي 
مانند يورو را جايگزين دالر كرد تا نقش��ه هايي كه رقباي 
سياس��ي مي خواهند ايران به آنها دچار ش��ود، نقش بر 
آب شود. با توجه به اينكه سياستگذاران كشور، از جمله 
بانك مركزي مي دانند كه جهت گيري هاي كنوني دولت 
امريكا براي سال آينده به چه معنايي است، طبيعي است 
راهكاري براي مقابله ب��ا آن پيدا كنند. بهتر بود همانطور 
كه بانك مركزي براي كنترل دالر از يك بس��ته استفاده 
كرد، براي گذار از دالر به يورو نيز چنين بسته اي را ترتيب 
مي داد و شرايط را به گونه اي مهيا مي كرد كه سياست هاي 
تشويقي، تقاضا براي يورو را نسبت به دالر افزايش دهد. در 
هر حال بايد سياستگذاران راهي را پيدا كنند كه جذابيت 
يورو هم بيشتر ش��ود. از س��وي ديگر بايد مدنظر داشت 
واحد پولي ارز مرجع، بايد واحد پولي معتبر باشد و از اين 
منظر يورو به مراتب ارز قابل اعتمادتري نسبت به بسياري 

ارزهاي ديگر است. 

گفت وگو با شهرام معيني، مدرس دانشگاه اصفهان

اعالم تغيير ارز مرجع، يعني تاييد مشكالت سال بعد

گفت وگو

فرزان خدادادي

 قدرداني وزير بهداشت از بانك 
صنعت و معدن 

بسته هاي توفاني 
در همراه اول

 پتروشيمي جم 7000
 نهال كاشت

اعطاي خط اعتباري 1.2 ميليارد 
يورويي برزيل به ايران

افتتاح رايتل در سيستان 
و بلوچستان 

 س��يد حس��ن قاضي زاده هاش��مي، وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي كشور از حمايت هاي بانك 
صنعت و معدن درراستاي ارتقاي سالمت همگاني، 
اجتماع��ي ش��دن س��المت و پذيرش مس��ووليت 
اجتماعي خويش در ساخت پنج پايگاه مجهز انتقال 
خون در تهران ب��زرگ قدرداني ك��رد. وي در نامه اي 
خطاب به علي اش��رف افخم��ي، مديرعامل و رييس 
هيات مدي��ره بان��ك صنع��ت و معدن آورده اس��ت: 
س��ازمان انتقال خون ايران، نقش��ي مهم و ارزنده در 
احياي نفوس مردم بزرگوار ايران و بعضا جهان دارد. 
بي شك فرهنگ سازي، ترويج و گسترش اهداي خون 
و تامين ملزومات سخت افزاري و كالبدي آن به ويژه 
در ش��هرهاي بزرگ، از اهم دغدغه هاي اين وزارت به 
شمار مي رود كه نيازمند پشتيباني، ياري و مشاركت 

بخش هاي ديگر است. 

همراه اول در جش��نواره »تورنادوي انارس��تان«، 
بس��ته هاي ش��گفت انگيز و جوايز توفان��ي هديه 
مي دهد. مش��تركين س��يم كارت هاي انارس��تان، 
در جش��نواره »تورن��ادوي انارس��تان« ت��ا پايان 
فروردي��ن م��اه 97 فرص��ت دارن��د تا بس��ته هاي 
ارزان قيمت اينترنت نس��ل4 را خري��داري كرده 
و از مزاياي جانبي اي��ن طرح بهره مند ش��وند. در 
جش��نواره تورن��ادوي انارس��تان، س��بد بزرگي از 
بس��ته هاي متنوع اينترنت نس��ل4 به مشتركين 
سيم كارت هاي انارستاني ارايه مي شود؛ بسته هايي 
با حجم ه��اي مختلف كه به ص��ورت هفتگي، يك 
ماهه، سه ماهه، ش��ش ماهه و يكساله با قيمت هاي 
استثنايي در اين سبد قرار گرفته اند. اين جشنواره 
تا پايان 30 فروردين 97 برگزار مي ش��ود. در طول 
اين جشنواره، مشتركين سيم كارت هاي كودك و 
نوجوان انارس��تان عالوه بر بهره مندي از بسته هاي 
ش��گفت انگيز، در قرعه كشي 10 دس��تگاه گوشي 
آيفون  X10 و 20 س��كه تمام بهار آزادي شركت 
خواهند كرد. مش��تركين مي توانن��د با جمع آوري 
امتياز شانس خود را در قرعه كشي افزايش بدهند. 
بدين ترتي��ب كه فعال س��ازي س��يم كارت رايگان 
انارستان معادل 20 امتياز و هر هزار تومان مصرف 
در طول جش��نواره مع��ادل يك امتياز محس��وب 
مي ش��ود. گفتني است س��يم كارت انارستان، يك 
س��يم كارت اعتباري هم��راه اول ب��راي كودكان و 
نوجوانان در گروه سني 6 تا 18 سال است. دريافت 
و فعال سازي س��يم كارت انارس��تان رايگان است. 
مش��تركين مي توانند ب��راي دريافت س��يم كارت 
رايگان انارس��تان ع��دد 220 را ب��ه 30006860 
پيام��ك كنند. براي فعال س��ازي اين س��يم كارت  
كافي اس��ت يكي از والدين با در دس��ت داش��تن 
كارت يا كد فعال سازي س��يم كارت، تصوير كارت 
ملي والد )پدر يا مادر( و تصوير شناسنامه فرزند به 
يكي از دفاتر پيشخوان خدمات الكترونيك همراه 
اول در سراسر كش��ور مراجعه كند. همراه اولي ها 
مي توانند ب��راي كس��ب اطالعات بيش��تر در اين 
خصوص، به صفحه انارس��تان در پرتال اين اپراتور 

مراجعه كنند. 

به مناس��بت هفته درخت��كاري 7000 اصله نهال 
با حض��ور مدي��ران و كاركنان پتروش��يمي جم در 
عس��لويه كاش��ته ش��د. در جهت صيانت از محيط 
زيست، ش��ركت پتروش��يمي جم هرس��اله در روز 
درختكاري اقدام به توزيع و كاش��ت درخت كرده و 
همواره سهم بس��زايي در اين سنت نيكو و حفاظت 
از محيط زيس��ت منطقه عس��لويه داش��ته اس��ت. 
پتروشيمي جم با حمايت از اقدامات زيست محيطي 
و با ش��عار صنعت س��بز در منطقه تالش مي كند تا 
س��هم عمده اي در حفاظت از محيط زيست منطقه 

عسلويه داشته باشد و در اين زمينه پيشرو باشد. 

س��فير برزيل در ديدار با مديرعامل بانك توس��عه 
صادرات ايران از برنامه آن كش��ور جهت اختصاص 
خط اعتباري فاينانس ب��ه ارزش 1.2 ميليارد يورو 
به اي��ران خبر داد. اي��ن خط اعتباري درراس��تاي 
افزايش حجم تج��اري فيمابين دو كش��ور تا مبلغ 
5 ميليارد دالر كه در كميس��يون اخير مش��ترك 
اقتصادي دو كشور هدف گذاري شده بود   به منظور 
كمك به صادركنندگان كش��ور برزيل ب��ه ايران و 
تامين مال��ي پروژه هاي اقتص��ادي ذي ربط تنظيم 

شده است. 

مركز ف��روش محص��والت و ارايه خدم��ات رايتل، 
جهت فروش بي واس��طه و ارايه مس��تقيم خدمات 
به هموطنان، در ش��هر زاهدان افتتاح ش��د. اولين 
مركز فروش محصوالت و ارايه خدمات اين اپراتور 
براي ارايه س��رويس  هاي حضوري و بي واسطه در 
اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان و ش��هر زاهدان 
افتتاح ش��د. بنابراين گ��زارش، اين مرك��ز كه در 
زاهدان، خيابان خيام حدفاص��ل چهارراه مدرس 
و خيام، راه اندازي شده اس��ت، تمامي محصوالت 
 و س��رويس   هاي رايتل و همچني��ن خدمات آن را 

ارايه مي كند.

اميرعباس آذرم وند

»اعتماد« بررسي كرد

صف هاي طوالني در مقابل صرافي ها نشانه چيست؟
گردش به يورو

شيما  احمدي


