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1۲۷ کشور جهان خواهان 
خرید ارز دیجيتال ونزوئال

ب��ه گ��زارش مه��ر به نقل از اس��پوتنیک، 
رئیس جمه��ور ونزوئال، نیکوالس مادورو، 
اعالم کرد که سرمایه گذارانی از ۱۲۷ کشور 
جه��ان خواهان خرید پت��رو، ارز دیجیتال 
ونزوئالیی با پشتوانه نفت، می باشند. هفته 
گذشته مادورو اعالم کرد که فروش اولیه 
ارز دیجیتال��ی ونزوئالی��ی، ال پت��رو، تا به 
حال به ۷۳۵ میلیون دالر رس��یده اس��ت. 
مادورو در طول سخنرانی خود در مراسمی 
در کاراکاس��ت گفت: پترو آینده ونزوئال و 
جه��ان اس��ت. این ارز دیجیت��ال به آینده 
اقتص��اد تولید و فاینانس در منطقه مربوط 

است. 

بانک مرکزی آلمان به دنبال 
ذخيره سازی یورو

بانک مرکزی آلمان اعالم کرد که مبالغی را 
که برای روز مبادا برای جبران ضرر ناشی 
از اعم��ال افزایش ن��رخ بهره در اروپا کنار 
گذاش��ته را افزایش داده اس��ت. به گزارش 
پژوهش��کده پولی و بانکی، بانک مرکزی 
آلم��ان، بون��دس بانک میزان پول هایی را 
که برای پوش��ش هرگون��ه ضرر احتمالی 
در زمان اعمال افزایش نرخ بهره توس��ط 
بانک مرکزی اروپا کنار گذاشته را افزایش 
داد. در همی��ن ح��ال، بانک مرکزی آلمان 
در گزارش س��االنه خ��ود اعالم کرد که تا 
پایان سال ۲۰۱۷ میالدی ۱.۱ میلیارد یورو 
مع��ادل ۱.4 میلیارد یورو به پول های کنار 
گذاش��ته ش��ده خود برای روز مبادا افزوده 
اس��ت و مجموع آن به ۱6 میلیارد و 4۰۰ 
میلیون یورو رسید. همچنین سود بوندس 
بانک در س��ال گذش��ته میالدی ۲ میلیارد 
ی��ورو ثبت ش��ده ک��ه از این مق��دار، ۱.۹ 
 میلی��ارد یورو به خزان��ه دولت انتقال داده 

می شود. 

اخبار
رییس جمهور ونزوئال قول داد که در نیمه اول سال ۲۰۱۸ تا ۷۰ 
درصد از میزان افت تولید نفت این کشور را احیا کند. به گزارش 
مه��ر به نق��ل از رویترز، رییس جمهور ونزوئال نیکالس مادورو 
قول داد که در نیمه اول سال ۲۰۱۸ تا ۷۰ درصد از میزان افت 

تولید نفت این کشور را احیا کند. 
مادورو ادامه داد: من به شما اعالم می کنم که بی عدالتی های 

بی س��ابقه بر علیه ونزوئال منجر به افت چند میلیون بش��که ای 
تولید نفت شده است. وی هیچ توضیحی در مورد میزان دقیق 

افت تولید نفت و یا بازه زمانی افت تولید، ارائه نکرد. 
نیکالس مادورو گفت: من معتقدم در نیمه اول امس��ال ما ۷۰ 
درص��د تولی��د خود را احیا خواهیم کرد. طبق داده های منتش��ر 
شده توسط سازمان اوپک در ماه ژانویه، تولید نفت ونزوئال ۱۳ 

درصد در س��ال گذش��ته افت کرده و به پایین ترین مقادیر ۲۸ 
ساله خود رسیده است. 

این ش��رایط، ونزوئال را بیش��تر در عمق بحران اقتصادی فرو 
خواهد برد و احتمال عدم پرداخت به موقع بدهی های این کشور 
هم شدت می گیرد. در سال ۲۰۱۷ ونزوئال روزانه ۲.۰۷۲ میلیون 

بشکه نفت خام تولید کرد.

۷0 درصد تولید نفت افت کرده را احیا می کنیم

دونالد ترامپ با فرمان وضع تعرفه ۲۵ درصدی 
ب��ر واردات ف��والد و تعرف��ه ۱۰ درص��دی بر 
آلومینی��وم، جنگ تجاری را به صورت فراگیر 
آغ��از و به نوع��ی جبهه دوم را فعال کرد. جبهه 
اول با اتهامات ارزی علیه چین ش��کل گرفت 
و اکن��ون آمری��کا به وض��ع تعرفه بر کاالهای 
واردات��ی اقدام کرده اس��ت. تعرفه های جدید 
بی��ش از هم��ه کانادا، برزی��ل و کره جنوبی را 
ک��ه بزرگ ترین صادرکنن��ده فوالد به آمریکا 
هستند، متاثر می کند. انتشار فرمان ترامپ بازار 
سهام آمریکا را به هم ریخت و سلسله ریزش 
در بازار سهام اروپا و آسیا را نیز به دنبال داشت. 
ترامپ با این اقدام ریسک اقدام تالفی جویانه 
شرکای تجاری عمده خود همچون اروپا، کانادا 
و چی��ن را ب��ه جان خرید. به این ترتیب جنگ 
تجاری که س��ال های پیش با اتهامات ارزی 
آمریکا علیه چین شکل می گرفت، حاال با ورود 
آمریکا به جبهه دوم، ش��کل تعرفه ای به خود 
گرفته است. پیش تر آمریکا ادعا می کرد چین 
با دس��تکاری در نرخ یوآن و پایین نگهداشتن 
این نرخ موجب می ش��ود کاالهای صادراتی 
چین��ی از مزی��ت قیمت ه��ای پایی��ن در برابر 
رقب��ا بهره مند ش��وند. حاال ام��ا آمریکا با ورود 
ب��ه جبهه ای جدید به وضع تعرفه بر کاالهای 
وارداتی اقدام کرده اس��ت، اقدامی که نه تنها 
چین بلکه بس��یاری از شرکای تجاری آمریکا 

را به خشم خواهد آورد.

واکنش های داخلی ���
تعرفه های��ی ک��ه ترامپ از آن س��خن به میان 
آورده، به ش��دت م��ورد انتقادهای داخلی قرار 
گرفت��ه و قانون گذاران ارش��د جمهوری خواه 
و صنای��ع مختل��ف از خودروس��ازی تا نفت و 
تجهیزات ساخت وس��از به ش��دت از آن انتقاد 
کرده اند. به عنوان مثال س��ناتور پت رابرتس، 
که ریاس��ت کمیته کش��اورزی اتاق بازرگانی 
آمری��کا را ب��ر عهده دارد، در این باره خطاب به 
ترامپ گفته است:  »هر بار که این کار را انجام 
می ده��ی، با یک اق��دام تالفی جویانه روبه رو 
می ش��وی. کشاورزی هدف شماره یک است. 
به نظر من این اقدام برای اقتصاد کش��اورزی 
به ش��دت ضد تولید محسوب می شود.« وقتی 
از س��ارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید پرسیده 
ش��د که آیا در تصمیم جدید ترامپ اس��تثنایی 
برای هیچ کش��وری در نظر گرفته خواهد ش��د 
یا نه، پاسخ داد که تا پیش از اعالم رسمی این 
تصمی��م در هفته آینده هیچ جزئیاتی را اعالم 
نخواه��د ک��رد. وی افزود بح��ث این تعرفه ها 
هنوز به طور کامل نهایی نشده و هنوز در دست 
بررسی است.  واقعیت این است که گرچه دولت 
ترامپ اعالم می کند تعرفه های واردات موجب 
حمایت از صنایع داخلی می شود، اما بسیاری از 
منتقدان داخلی بر این باورند که چنین اقدامی 
هزینه ها را برای صنعت آمریکا افزایش می دهد 
و مانع از اجرایی ش��دن ش��عار ترامپ مبنی بر 

افزایش مشاغل آمریکایی خواهد شد. یکی از 
مقامات ناظر در کاخ سفید که خواست نامش 
فاش نشود، گفته است یک شب پر از کشمکش 
بر س��ر این موضوع بر دولت ترامپ گذش��ت و 
»تحرکات زیادی طی ۱۲ تا ۱6 ساعت پیش 
از س��خنان ترام��پ در جریان بود.« این منبع 
افزود: »ابتدا قرار بود چنین اتفاقی رخ دهد. بعد 
قرار ش��د رخ ندهد و س��رانجام رخ داد.« دولت 
همچنین منافع امنیت ملی را برای این تصمیم 
خود بهانه کرد و گفت که کشور برای تانک ها 
و کش��تی های جنگ��ی خود ب��ه عرضه داخلی 
این محصوالت نیازمند است. این صحبت ها 
درحالی مطرح شد که وزارت دفاع آمریکا ضمن 
مخالفت با این نحوه اقدام تعرفه ای خواس��تار 
تعرفه های هدفمند برای فوالد و تاخیر در وضع 

تعرفه برای آلومینیوم شده بود.

واکنش های خارجی ���
چی��ن ک��ه در کل، بزرگ تری��ن حریف جنگ 
تجاری آمریکا محسوب می شود، با وجود آنکه 
هدف اصلی این تعرفه های جدید نبوده است 
چون بزرگ ترین صادرکننده این محصوالت 
به آمریکا نیست، از هم اکنون اعالم کرده است 
که واردات سویا از آمریکا را کاهش خواهد داد. 
این در شرایطی است که لیو هی، مشاور ارشد 
ش��ی جین پین��گ، رئیس جمهوری چین، روز 
پنج شنبه با مقامات دولت ترامپ در واشنگتن 

جلس��ه داش��ت. یکی از مقامات کاخ سفید در 
توصیف مذاکرات این جلس��ه، آن را »صریح 
و س��ازنده« و متمرکز بر »روش های تجارت 
عادالنه و دوجانبه« خواند. این در حالی است 
ک��ه تنش های تجاری بی��ن آمریکا و چین از 
هنگام به قدرت رسیدن ترامپ در سال ۲۰۱۷ 

تاکنون به شدت افزایش یافته است.
ب��ه گزارش رویت��رز، البته تعرفه های جدیدی 
ک��ه ترامپ درب��اره آنها صحبت کرده، به طور 
مستقیم به چین آسیب زیادی نخواهد زد. آمار 
نشان می دهد که کانادا ۱6 درصد از تقاضای 
فوالد آمریکا را پاسخ می دهد درحالی که چین 
تنها ۲ درصد از این تقاضا را پاس��خگو اس��ت. 
بنابراین کانادا تاکنون بزرگ ترین صادرکننده 
ف��والد ب��ه آمری��کا بوده اس��ت و پ��س از آن 
کش��ورهای برزی��ل و کره جنوبی در رده های 
دوم و سوم قرار دارند. به همین دلیل است که 
کش��ورهایی غیر از چین به شدت این موضوع 
را در دس��ت بررس��ی قرار داده اند تا اقدامات 

تالفی جویانه خود را تعیین کنند. 

هدف اصلی اقدام ترامپ ���
ب��ر خ��الف تعرفه های اخیری ک��ه ترامپ بر 
واردات پنل های خورش��یدی و ماش��ین های 
لباسش��ویی وضع کرده بود و هدف اصلی آن 
چی��ن به عنوان بزرگ تری��ن صادرکننده این 
اقالم به آمریکا بود، این بار واضح اس��ت که 
چین هدف اصلی این تصمیم تعرفه ای نبوده 
اس��ت. به ویژه آنکه مذاکرات س��ران این دو 
غ��ول اقتصادی جهان از س��وی تحلیلگران 
ب��ه مثاب��ه آبی بر آتش جن��گ تجاری این دو 
 تلقی شده بود و مذاکرات آنها، سازنده خوانده 

شد. 
آمریکا مدتی اس��ت که با کش��ورهای کانادا و 
مکزیک وارد مجادله ای بر سر پیمان نفتا شده 
اس��ت. ترامپ به کش��ورهای عضو این پیمان 
اع��الم کرده اس��ت که بای��د پیمان »تجارت 
آزاد آمریکای ش��مالی« یا همان »نفتا« مورد 
بازبینی قرار گیرد اما ماه ها مذاکرات فش��رده 
در این رابطه نتوانس��ت پیشرفت معنا داری را 

برای این کشورها به بار بیاورد.

واکنش بازارها به فرمان افزایش تعرفه ها از سوی ترامپ

اولین شلیک جنگ تجاری

نماین��دگان منتخ��ب ایران خودرو در اس��تان 
خوزس��تان ب��ا ه��دف ارائ��ه تصوی��ري از 
توانمندي ه��اي خ��ود و عرض��ه محصوالت 
جدی��د، در س��یزدهمین نمایش��گاه خودروي 

اهواز حضور فعالي خواهند داشت.  
نمایندگي ه��اي منتخ��ب ایران خ��ودرو در 
نمایش��گاه مذکور با هدف جذب مش��تریان، 
محص��والت تولیدي ایران خ��ودرو را از جمله 

پ��ژو۲۰۷ اتوم��ات، س��وزوکي فیس لیف��ت، 
تندرپ��الس اتومات، هایما اس۵، هایما اس۷ 
تورب��و، دناپ��الس، اچ۳۰ ک��راس، تندروانت، 
پ��ژو۲۰۰۸  پارس اتوم��ات،  وانت آریس��ان، 
و پ��ژو۵۰۸ را در مع��رض دی��د عم��وم ق��رار 

مي دهند.
در نمایش��گاه خودروي اس��تان خوزستان که 
از هفتم اس��فندماه س��ال جاري آغاز ش��ده، 

نمایندگي ه��اي منتخ��ب ایران خ��ودرو ب��ا 
همکاري معاونت بازاریابي و فروش، به منظور 
کس��ب سهمي مناسب از بازار خودروي استان 
خوزس��تان اقدام ب��ه پیش فروش محصوالت 
تولی��دي ایران خ��ودرو خواهند کرد. حضور در 
این نمایش��گاه ها به منظور حفظ مشتري و در 
مرحله بعد براي بازاریابي، تحقیق و شناسایي 
ب��ازار هدف صورت مي گی��رد و به این طریق 

خودروساز نسبت به نیاز بازار مطلع مي شود.
این نمایشگاه از هفتم اسفندماه جاري به مدت 
چهار روز دایر اس��ت و ایران خودرو با طیفي از 
محصوالت خود در فضایي به مساحت هزارو 

4۰۰ مترمربع حضور دارد.

از  خوزس�تاني  ش�هروندان  اس�تقبال  ���
محصوالت ایران خودرو

غرفه محصوالت ایران خودرو با گذشت دو روز 
از برپایي نمایش��گاه تخصصي صنعت خودرو 
اه��واز، کانون توج��ه عالقه مندان و صاحبان 

صنعت بود.  
 نمایندگي ه��اي منتخ��ب ایران خ��ودرو در 
نمایش��گاه مذکور با هدف جذب مش��تریان، 
محص��والت تولیدي ایران خ��ودرو را از جمله 
پ��ژو۲۰۷ اتوم��ات، س��وزوکي فیس لیف��ت، 
تندرپ��الس اتومات، هایما اس۵، هایما اس۷ 

تورب��و، دناپ��الس، اچ۳۰ ک��راس، تندروانت، 
وانت آریس��ان، پارس اتوم��ات، پ��ژو۲۰۰۸ و 

پژو۵۰۸ را در معرض دید عموم قرار دادند.
در نمایش��گاه خودروي اس��تان خوزستان که 
از هفتم اس��فندماه س��ال جاري آغاز ش��ده، 
نمایندگي ه��اي منتخ��ب ایران خ��ودرو ب��ا 
همکاري معاونت بازاریابي و فروش، به منظور 
کس��ب سهمي مناسب از بازار خودروي استان 
خوزس��تان اقدام ب��ه پیش فروش محصوالت 

تولیدي ایران خودرو کردند.
نمایش��گاه خ��ودرو اهواز فرصتي مناس��ب به 
منظور نمایش توانمندي هاي خودروس��ازان 
در پرجمعیت ترین اس��تان غربي کشور است. 
تراکم جمعیتي باالي این اس��تان و اس��تقبال 
بي نظیر مردمان این خطه از محصوالت به روز 
و جدی��د ایران خودرو ای��ن نوید را مي دهد که 
این شرکت توانسته است به انتظارات مشتریان 

پاسخ دهد.
همچنین حضور در چنین نمایشگاهي ارتباطي 
آگاهانه و انتخابگرانه بین مش��تریان و بخش 
تولی��د فراهم مي کند. در این رهگذر برگزاري 
نمایشگاه استاني و تحلیل بازخوردها و نظرات، 
بازدیدکنن��دگان  مجموع��ه  پیش��نهاد هاي 
مي توان��د به توس��عه مدیریت خودرو س��ازي 

کمک شایاني باشد.

شایان ذکر است که در سیزدهمین نمایشگاه 
تخصصي خودرو اهواز شرکت ایران خودرو با 
ارائه ۱۲ محصول جدید و متنوع خود حضوري 
پررنگ به منظور پاسخ گویي به نیاز مشتریان 

در این استان دارد.

��� مع�اون اس�تاندار خوزس�تان از غرف�ه 
ایران خودرو در نمایشگاه این استان بازدید 

کرد
مع��اون اس��تاندار خوزس��تان در بازدی��د از 
محص��والت ایران خ��ودرو در س��یزدهمین 
نمایشگاه تخصصي صنعت خودرو خوزستان، 
با اشاره به پیشگام بودن ایران خودرو در صنعت 
خودروس��ازي، اقدامات مناسب و مطلوب این 

خودروس��از را براي باالبردن اس��تانداردهاي 
ایمن��ي و پاس��خ گویي ب��ه نی��از مش��تریان را 

قابل توجه و امیدبخش دانست.  
 جم��ال عالمي نیس��ي گف��ت: دولت ب��ا ارائه 
مش��وق هاي حمایت��ي مناس��ب از تولیدات با 
کیفی��ت داخلي مي تواند این صنعت را تقویت 
کن��د. وي ب��ا اب��راز رضایت از تن��وع و کیفیت 
محصوالت ایران خودرو، توجه به نیاز مشتریان 
در ارتقاي دانش فني در این صنعت را ضروري 
دانس��ت. گفتني است، سیزدهمین نمایشگاه 
تخصص��ي صنعت خودرو خوزس��تان تا دهم 
اسفندماه براي ارائه دستاوردهاي خودروسازان 
در مح��ل دائمي نمایش��گاه بین الملل��ي اهواز 

پذیراي بازدیدکنندگان است.

عرضه12محصول ایران خودرو  در نمایشگاه اهواز


