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 تقدیر از بیمه گذاران و نمایندگان 
برتر بیمه پارسیان

در مراس��می از بیم��ه گ��ذاران و نمایندگان 
برتر بیمه پارس��یان در س��ال ۹۶ قدرانی شد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی در مراس��می که 
روز ۱3 اس��فند م��اه با حض��ور آقایان علیپور 
دبیرکل سندیکای بیمه گران، میرزایی عضو 
هی��ات عامل و معاون نظارت بیمه مرکزی، 
اعضای هیأت مدیره، اعضای انجمن صنفی 
نمایندگان بیمه پارسیان و معاونان و مدیران 
این ش��رکت برگزار ش��د از بیم��ه گذاران و 
نمایندگان برتر در سال ۹۶ قدردانی به عمل 

آمد. 

کوثر ارائه دهنده خدمات ویژه به 
نیروهای  مسلح

ش��رکت بیمه   کوثر به منظ��ور ایجاد آرامش 
و امنی��ت در خانواده بزرگ نیروهای   مس��لح 
خدم��ات وی��ژه  ای را به آن��ان ارائه می  دهد. 
بیمه کوث��ر؛  روابط عموم��ی  به گ��زارش 
مدیرعامل شرکت در همایشی که به منظور 
همگرایی و تعامل درون س��ازمانی باحضور 
مدیران و کارکنان منابع انسانی وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد، ضمن 
بیان این مطلب، تصریح کرد: اولویت ما در امر 
بنگاه داری اقتصادی ارائه خدمات بیمه ای و 
خرسندساز و همچنین تاش برای سودآوری 
ش��رکت و ارتقای س��طح معیشت و خدمات 
رفاهی مردم جامعه اس��ت. مجید مشعلچی 
فیروزآبادی با بیان اینکه فرماندهان، مدیران 
و کارکنان نیروهای مسلح با خلق حماسه های 
بی نظیر، امنیتی پایدار و اطمینان بخش را برای 
جامعه به ارمغان آورده اند، خاطرنشان کرد: امید 
اس��ت با مشارکت و تعامل سازنده با مدیران 
مجموعه های نیروهای مس��لح در راستای 
اطمینان بخش��ی و کاه��ش دغدغه ه��ای 
تاشگران و مجاهدان این مجموعه مقدس 

گامی هرچند کوچک برداریم.

اخبار
به گزارش مهر به نقل از سی ان بی س��ی، رییس بانک مرکزی 
اروپ��ا، ماری��و دراقی، در مورد مواضع ترامپ درباره وضع تعرفه، 
هشدار داد. در کنفرانس خبری فرانکفورت آلمان، پس از جلسه 
تصمیم گیری بانک مرکزی اروپا، از دراقی در مورد نگرانی های 
او در ارتباط با جنگ های تجاری و تاثیر آن بر اروپا سوال شد. او 
گفت موج اولیه ای که این قانون ایجاد خواهد کرد خیلی بزرگ 

نخواهد بود اما نگرانی بزرگتری وجود دارد. دراقی گفت: آن چه 
من را نگران می کند این اس��ت که هر ش��ما هر بحثی راجع به 
تجارت داشته باشید، به اعتقاد من باید از طریق یک چهارچوب 
چندجانبه آن را حل وفصل کنید. تصمیمات یک جانبه خطرناک 
هستند. رییس بانک مرکزی اروپا اضافه کرد که اقدامات تجاری 
اخیر ترامپ، برای روابط س��الم تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا، 

خوب نیست. او گفت: نگرانی مشخصی در مورد وضعیت روابط 
بین المللی وجود دارد، چراکه وقتی شما برای متحدانتان تعرفه 
وضع می کنید، این سوال پیش می آید که دشمنانتان چه کسانی 
هس��تند. دراقی گفت: در گذش��ته ایجاد محدودیت ها برای یک 
کشور دیگر به نفع دالر آمریکا تمام می شد، اما تضمینی برای 

عکس العملی مشابه در آینده وجود ندارد.

هشدار رئیس بانک مرکزی اروپا درباره مواضع ترامپ

در پی اعام تصمیم دونالد ترامپ برای وضع 
تعرفه ه��ای واردات��ی بر ف��والد و آلومینیوم، 
مقام��ات دیگ��ر اقتصادهای ب��زرگ جهان، 
آمریکا را به اقدام متقابل تهدید کردند. اتحادیه 
اروپا به دونالد ترامپ هشدار داد در صورتی که 
ط��رح جدی��د خود برای اعمال تعرفه بر فوالد 
و آلومینیوم وارداتی از دیگر کشورها را عملی 
کند، باید منتظر واکنش متقابل این اتحادیه در 
قالب اعمال تعرفه های سنگین بر محصوالت 
شرکت های آمریکایی معروفی ازجمله هارلی 
دیویدس��ون )تولیدکننده موتورسیکلت هایی 
ب��ا همی��ن نام(، لوی اس��تراوس )تولیدکننده 
ش��لوارهای جین با برند لی، لویس و رانگلر( 

و... باشد.
ژان کل��ود یونک��ر، رئیس کمیس��یون اروپا، 
س��اعاتی پس از آن که رئیس جمهور جنجالی 
آمری��کا از اعم��ال تعرفه ه��ای واردات��ی ۲5 
درص��دی ب��رای ف��والد و ۱۰ درصدی برای 
آلومینیوم در آینده ای نزدیک سخن گفت، طی 
یک گفتگوی تلویزیونی در آلمان ضمن ابراز 
تأس��ف از این تصمیم دونالد ترامپ، تصریح 
کرد: »اگر آمریکایی ها اقدام به وضع تعرفه بر 
ف��والد و آلومینیوم کنند، ما نیز همین برخورد 
را با محصوالت آنها خواهیم داش��ت. ما باید 
نشان دهیم که قادریم در صورت لزوم دست 
به اقدام متقابل بزنیم. عمل آمریکایی ها یک 
عمل یک طرفه و بدون عکس العمل نخواهد 

بود. من نمی خواهم بگویم که ما انتقام خواهیم 
گرف��ت، ام��ا باید اقدامات الزم را انجام دهیم. 
م��ا در وهل��ه اول تعرفه های��ی بر محصوالت 
هارل��ی دیویدس��ون و لوی اس��تراوس وضع 

خواهیم کرد«.
هم زم��ان با اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی 
پ��ول نی��ز با انتش��ار بیانی��ه ای در واکنش به 
مواضع اخیر رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان 
ساخت: »محدودیت های وارداتی اعام شده 
از س��وی رئیس جمهور آمریکا نه تنها به دیگر 
کش��ورها صدم��ه وارد می کن��د بلکه اقتصاد 
خ��ود آمری��کا و مش��خصًا بخش های تولید و 
ساخت وس��از که بزرگترین مصرف کنندگان 
ف��والد و آلومینیوم در این کش��ور هس��تند را 
نیز دچار آس��یب خواهد نمود«. عاوه بر این، 
مقامات سایر کشورهای جهان نیز نارضایتی 
خ��ود را از تصمی��م دونال��د ترامپ ابراز نموده 
و آمری��کا را ب��ه اقدام متقاب��ل تهدید کردند. 
جاس��تین ترودو، نخست وزیر کشور همسایه 
شمالی آمریکا یعنی کانادا، اعمال تعرفه های 
وارداتی بر فوالد و آلومینیوم از س��وی دولت 
ترامپ را »کامًا غیرقابل قبول« خواند و دولت 

چین نیز از این تصمیم ابراز تأسف کرد.
دونال��د ترامپ اما بدون توجه به واکنش های 
دیگر کشورها و نیز سازمان های بین المللی در 
براب��ر تصمیم جدیدش، طی پیامی در صفحه 
توییتر رس��می خود اظهار داشت: »وقتی یک 

کش��ور )آمری��کا( س��االنه میلیاردها دالر در 
تج��ارت با تقریبًا همه ش��رکای تجاری خود 
از دس��ت می دهد، ش��روع یک جنگ تجاری 
می توان��د برایش ایده خوبی باش��د و پیروزی 
در ای��ن جنگ آس��ان خواهد ب��ود. مثًا وقتی 
م��ا در مقابل یک کش��ور خاص ۱۰۰ میلیارد 
دالر کس��ری تراز تجاری داریم و آنها از این 
مس��ئله خوش��حال هس��تند، بهتر است دیگر 
تج��ارت نکنی��م و این گونه ب��ه یک پیروزی 
بزرگ برس��یم. این کار خیلی س��اده اس��ت!« 
تصمیمات تازه دونالد ترامپ در مورد تجارت 
با س��ایر کش��ورها، پایان هفته بدی را برای 
بازارهای سرمایه در نقاط مختلف جهان رقم 
زد و شاخص بورس های مهم جهان در آخرین 
روز کاری هفته با افت جدی مواجه شد؛ اتفاقی 
که می تواند دیگر کش��ورها را برای مقابله به 

مثل، مصمم تر از قبل کند.
وزارت بازرگانی چین با انتشار بیانیه ای مراتب 
تأس��ف عمیق دولت این کش��ور را از مواضع 
اخیر رئیس جمهور آمریکا ابراز داشت. در این 
بیانیه اگرچه به اقدامات انتقام جویانه احتمالی 
دولت چین اشاره ای صورت نگرفته است، اما 
از کاخ سفید خواسته شده است که مناقشات 
تج��اری را ن��ه به صورت یک طرف��ه، بلکه از 
طری��ق مذاکره حل وفص��ل نماید. البته پیش 
از بی��ن مقام��ات چین تأکید ک��رده بودند که 
اقدام��ات الزم را ب��رای دفاع از منافع ملی این 

کشور انجام خواهند داد.
اس��تیون چوبو، وزیر تجارت و سرمایه گذاری 
اس��ترالیا، نیز در این خصوص هشدار داد: »ما 
بر این باوریم که وضع چنین تعرفه هایی هیچ 
تأثیری به جز منحرف کردن تجارت بین الملل 
از مس��یر واقع��ی آن و نهایتًا افزایش بیکاری 
نخواهد داشت. علت نگرانی من این است که 
چنی��ن اقدامی می تواند منجر به واکنش های 
انتقام جویانه از س��وی دیگر اقتصادهای مهم 
جهان ش��ود و ای��ن وضعیت به نفع هیچ کس 

نخواهد بود«.
مواض��ع رئیس جمهور آمری��کا در داخل این 
کشور نیز با واکنش های متفاوتی روبرو شده 
 Business( اس��ت. گروه میزگرد کسب وکار
Roundtable( ک��ه ج��زو قدرتمندتری��ن 
البی های واشنگتن به شمار می رود و مدیران 
اجرای��ی بس��یاری از ش��رکت های مع��روف 
آمریکای��ی در آن عضوی��ت دارند، ضمن ابراز 
مخالفت ش��دید خود با تصمیم دونالد ترامپ 
اع��ام کرد: »این تصمیم به افزایش س��طح 
قیمت های داخلی و انتقام جویی دیگر کشورها 

از صادرکنندگان آمریکایی منجر می ش��ود و 
از این طریق به اقتصاد آمریکا و ش��رکت ها، 
کارگران و مصرف کنندگان آمریکایی آسیب 

می رساند«.
اما رابرت اسکات، اقتصاددان ارشد اندیشکده 
سیاس��ت اقتصادی در واش��نگتن، نه تنها بار 
دیگ��ر حمای��ت خود را از وضع تعرفه بر فوالد 
و آلومینی��وم حمایت نمود، بلکه رئیس جمهور 
آمریکا را به دلیل تأخیر در اتخاذ این تصمیم 
م��ورد انتق��اد قرار داد. وی در این رابطه اظهار 
داش��ت: »دونال��د ترامپ پ��س از آن که نتایج 
تحقیقات انجام شده در مورد تهدیدهای ناشی 
از واردات ف��والد و آلومینیوم علیه امنیت ملی 
آمریکا را اعام کرد، قول داد که به س��رعت 
برای رفع این تهدیدها وارد عمل شود. اکنون 
یک س��ال از آن زمان گذش��ته اس��ت و بر اثر 
تأخی��ر دولت، اوضاع ه��زاران کارگر فعال در 
کارخانه های تولید فوالد و آلومینیوم کش��ور 
بحرانی تر شده است؛ بسیاری از این کارگران 
در معرض اخراج و یا تعطیل شدن کارخانه های 

محل اشتغال خود، قرار گرفته اند«.

ترامپ آتش جنگ تجاری را روشن کرد

جنگ تعرفه ها در تجارت جهانی


