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زمان اجرای اصالحات اقتصاد جهانی فرا رسید

رئیس صندوق بین المللی پول گفت :به دلیل اینکه خورشــید
در حال تابیدن به اقتصاد جهانی اســت ،کشورها باید اصالحات
جدیدی را در پیش بگیرند« .کریســتین الگارد» رئیس صندوق
بین المللی پــول در مصاحبهای با روزنامه فرانســوی «ل ِژورنال
دومانچــی» گفت :اکنون که آفتاب در حــال تابیدن به اقتصاد
جهانی اســت ،فرانسه و دیگر کشــورها باید با جدیت به سمت
اصالحات حرکت کنند .وی گفت :قدرت بهبود اقتصاد جهانی در
ســال  ۲۰۱۷میالدی به گونهای بود که موجب شگفتی صندوق

بین المللی پول شد و برای اولین بار در سال ۲۰۱۷
میــادی بعد از یک دوره طوالنی مدت ،پیش بینی
از رشــد اقتصــادی را در بازبینیها با روند صعودی
انجام دادیم؛ پدیدهای که پیش از آن روند نزولی در
بازبینیها بــه خود میگرفت .الگارد در ادامه گفت:
رشد اقتصاد جهانی در ســال  ۲۰۱۷میالدی  ۳.۶درصد بود که
با قدرت پیش رفت و به طور گستردهای در جهان تقسیم شد و
این موضوع باعث شــد که اقتصادیهای پیشرفته دوباره به رشد

بازار پول
و پویایی خود بازگردند و دیگر فقط توســط تقاضا
در بازارهــای نوظهور موتور محرک اقتصادی آنها به
حرکت در نمیآید .وی تصریح کرد فضای مســاعد
اقتصادی شرایط را برای انجام اصالحات مهیا کرده
و زمانی که خورشــید در حال تابیدن به شما است،
باید از آن برای تعمیر بام خود استفاده کنید .پیش بینی میشود
که رشد اقتصاد جهانی در سال  ۲۰۱۸میالدی با کمی بهبود به
 3/7درصد برسد.

آفتاب اقتصادی بررسی میکند

علتگرانی طال و ارز
در روزهای گذشته و علی الخصوص سه روز گذشته شاهد افزایش قیمت کمسابقه
ارز و طال بوده ایم؛ افزایش قیمتهایی که نه تنها متوقف نشده است ،بلکه
همچنان تداوم دارد .کارشناسان عوامل بسیاری را در این گرانیها دخیل
میدانند و برخی از آنها نیز ریشه اصلی آن را در ناآرامیهای اخیر میدانند .اما
سوال اینجاست که آیا واقعا چند روز ناآرامی ،آن هم به شکل محدود میتواند
چنین تاثیری بر وضعیت اقتصاد کشور بگذارد؟
موشــکافانه مواردی اســت که در این گرانیها
آفتاب اقتصادی  -گروه بازار پول :در روزهای
اثرگذار هســتند .در این راســتا ،محمد کشتی
گذشــته و علی الخصوص سه روز گذشته شاهد
آرای ،رئیــس اتحادیه طال و جواهر درباره دالیل
افزایش قیمت کم ســابقه ارز و طــا بوده ایم؛
رشد  ۲۸هزار تومانی نرخ سکه و افزایش سه هزار
افزایــش قیمتهایی که نه تنها متوقف نشــده
تومانی طال گفت« :افزایش ۲۸دالری نرخ اونس
اســت ،بلکه همچنان تداوم دارد .کارشناســان
جهانی و همچنین ارز دلیل اصلی رشد قیمت در
عوامــل بســیاری را در ایــن گرانیهــا دخیل
بازار است .قیمت اونس جهانی در هفته گذشته
میداننــد و برخی از آنها نیز ریشــه اصلی آن را
افزایش شدیدی داشــته و عالوه بر این نرخ ارز
در ناآرامیهای اخیر میدانند .اما سوال اینجاست
نیز رشد داشته اســت» .کشتی آرای با تاکید بر
کــه آیا واقعا چند روز ناآرامی ،آن هم به شــکل
اینکه نرخ طال و ســکه هم اکنون در بازار حباب
محدود میتواند چنین تاثیری بر وضعیت اقتصاد
ندارد ،گفت« :حراج سکه طی هفتههای گذشته
کشور بگذارد؟
بسیار بر بازار تاثیر گذار بوده به نحوی که اگر این
جهشهای عجیب در قیمت طال و ارز
واگذاریها نبود به طور طبیعی با حباب شــدید
مواجه میشدیم ،اما این حراجها از میزان التهاب
در روز یکشــنبه ،دهم دی ماه ،شــاهد جهش
کاســت .میزان خرید و فــروش در بازار معمول
۲۸هزار تومانی در قیمت سکه و رشد  ۳۲تومانی
است و مسئله غیر عادی در بازار وجود ندارد».
نرخ دالر بودیم .روز یکشــنبه ،هر قطعه ســکه
وی این اظهــارات را در حالی مطرح میکند که
تمــام بهار آزادی طرح جدیــد در بازار با حدود
بازار طال و ارز شــاهد رویدادهای کم ســابقهای
 ۲۸هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل از آن،
اســت .قیمت دالر و ســکه به شــکل صعودی
یک میلیون و  ۴۵۴هزار تومان داد و ســتدشد.
در حال افزایش اســت و این در شــرایطی است
همچنین هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح
که به باور بســیاری از اقتصاددانان ،بازگشت به
قدیم نیز با پنج هزار تومان رشــد ،یک میلیون
نرخهای قبلی غیرممکن یا بســیار دشوار است.
و  ۴۰۶هزار تومان فروخته شــد .هر قطعه سکه
از ســوی دیگر ،با وجود اینکه برخی کارشناسان
نیم بهار آزادی نیز با هشــت هزار تومان افزایش
اقتصادی ،این افزایش قیمتها را موقتی و حباب
 ۷۰۸هزار تومان معامله شد .هر قطعه سکه ربع
میدانســتند و معتقد بودند کــه ادامه نخواهد
بهار آزادی نیز  ۴۲۲هزار تومان داد و ســتد شد
یافــت ،اما ایــن روند در
که نســبت به روز قبل از
آن ،هفت هــزار و  ۵۰۰ســیر صعودی افزایش قیمت دالر و روز بعد هم تداوم داشت.
تومــان افزایش داشــت .سکه مدتهاست که آغاز شده و حتی روز دوشنبه 11 ،دی ماه،
قیمــت هر قطعه ســکه دولت و بانک مرکزی در این راستا در بازار با جهــش  ۱۷هزار
گرمی نیز بــدون تغییر ماه گذشته اقدام به حراج سکه جهت تومانــی قیمت ســکه و
قیمت ۲۷۲ ،هزار تومان تعادل بخشی به قیمت آن کردند .با این رشد ۵۰تومانی نرخ دالر
تعیین شد .روز یکشنبه ،وجود ،همچنان برخی اصرار دارند که مواجه شد.
هر گرم طــای  ۱۸عیار این گرانیها به ناآرامیهای اخیر مرتبط روز دوشــنبه ،هر قطعه
ســکه تمام بهــار آزادی
با یک هزار و  ۸۵۰تومان
است و معتقدند نا آرامیهای چند روز
طرح جدید بــا  ۱۷هزار
افزایــش نســبت به روز
گذشــته کشــور هر چند در ابتدا با
تومان افزایش نســبت به
گذشته  ۱۳۴هزار و ۶۵۰
عنوان اعتراض بحق مردم درخصوص
روز یکشنبه ،یک میلیون
تومان قیمتگذاری شده
مشــکالت اقتصادی آغاز شــد ولی
و  ۴۷۱هزار تومان داد و
بود .صرافیهای پایتخت
نیز هــر دالر آمریکا را با متاسفانه عدهای سودجو و اغتشاشگر ستد میشــد .همچنین
 ۳۲تومان رشد نسبت به موجب شــدند تا مشکل اصلی مردم هر قطعه سکه تمام بهار
روز گذشته چهار هزار و مبنی بر گرانیها و سختشدن معیشت آزادی طــرح قدیــم نیز
به حاشیه کشیده شود
با  ۲۴هزار تومان رشــد،
 ۲۴۷تومان میفروختند.
یک میلیون و  ۴۳۰هزار
جهش  28هــزار تومانی
تومان فروخته شد .هر قطعه سکه نیم بهار آزادی
در قیمت سکه ،بســیاری از مردم و کارشناسان
نیز با  ۱۶هزار تومــان افزایش  ۷۲۴هزار تومان
را در بهــت و حیرت فرو برد .آنچــه که در این
معامله شد .هر قطعه ســکه ربع بهار آزادی نیز
میان مهمترین مســئله قلمداد میشود ،بررسی

 ۴۲۶هزار و  ۵۰۰تومان داد و ستد شد که نسبت
به روز قبل از آن ،چهار هزار و  ۵۰۰تومان افزایش
داشت .قیمت هر قطعه سکه گرمی نیز با سه هزار
تومان رشــد ۲۷۵ ،هزار تومان تعیین شده بود.
هــر گرم طالی  ۱۸عیار بــا  ۸۵۰تومان افزایش
نسبت به روز گذشــته  ۱۳۵هزار و  ۵۰۰تومان
قیمتگذاری شــده بود .صرافیهای پایتخت نیز
هر دالر آمریکا را با  ۵۰تومان رشد نسبت به روز
یکشنبه چهار هزار و  ۲۹۹تومان میفروختند.

این هم افزایش قیمــت برخی کاالهای مصرفی
مانند گوشت و تخم مرغ موجب نگرانی بسیاری
از مردم شــده بود .از ســوی دیگر ،تجربه نشان
میدهد کــه با گرانی دالر ،قیمت ســایر کاالها
و خدمــات خواســته و ناخواســته افزایش پیدا
میکند و این مســئله موجب سوء استفاده افراد
فرصتطلب خواهد شــد تا اجحاف در حق مردم
مظلوم را به حداکثر ممکن برسانند.
صرافها چه میگویند؟

اصرار به تاثیر ناآرامیها در گرانی
در این راســتا توجه بــه اظهارنظرهای فعاالن و
حاضران در بازار ســکه
امــا این همــه در حالی
است که ســیر صعودی سوال اینجاســت که چرا برای کنترل نیز خالی از لطف نیست.
افزایــش قیمــت دالر و ایــن بــازار اقدامی عاجــل صورت صرافها علت مشخصی
ســکه مدتهاست که آغاز نمیگیرد؟! آیا باید بنشــینیم و در برای گرانیهای دالر پیدا
شــده و حتــی دولت و انتظار بازگشت آرامش به جامعه باشیم نمیکنند ،ولی میگویند
بانــک مرکــزی در این تا شــرایط اقتصادی کشور به خودی این وضعیت به ضرر مردم
راســتا در ماه گذشــته خود ســامانگیرد؟! همچنین با توجه است .یکی از این صرافها
اقدام به حراج سکه جهت به اینکه در روزهای اخیر شاهد سیر میگوید« :امروز نرخ بازار
تعادل بخشــی به قیمت صعودی عجیب و ســوال برانگیز ارز خیلی نوسان داشت؛ البته
آن کردنــد .با این وجود ،و طال بودهایم ،این پرســش به ذهن یکی از دالیل کمبود ارز
در بــازار اســت؛ چراکه
همچنــان برخــی اصرار
میرسد که آیا این ناآرامیها میتواند
یکدفعــه بازار پــر از ارز
دارنــد که ایــن گرانیها
مسبب افزایش قیمتهای دو سه روز
میشود ولی ساعتی بعد
بــه ناآرامیهــای اخیر
گذشته باشد و اینکه آیا عوامل خارجی
باز هم ارز پیدا نمیشود!
مرتبط اســت و معتقدند
نــا آرامیهــای چند روز ناگفتهای ،این حبابهــای قیمت را بانک مرکزی صبح ،دالر
گذشته کشــور هر چند تعییننمیکنند؟
را با نــرخ  4268تومان

در ابتدا با عنوان اعتراض
بحق مردم درخصوص مشــکالت اقتصادی آغاز
شد ولی متاســفانه عدهای سودجو و اغتشاشگر
موجب شــدند تا مشــکل اصلی مردم مبنی بر
گرانیها و سخت شدن معیشت به حاشیه کشیده
شــود .به باور آنها ،بلواهای این چند روز موجب
شــد تا عوامل سیاسی بار دیگر نقش کلیدی در
تکانههای ارزی داشته باشند و تشدید تکانههای
ارزی در روزهــای اخیر موجب شــده کار برای
فعاالن بازار و متقاضیان ارز سخت شود.
اما آنچه مســلم اســت نباید بــا پرداختن بیش
ازانــدازه بــه ایــن مســئله ،تمام مشــکالت و
چالشهای اخیر در اقتصاد ایران را به آن نسبت
دهیم .یکــی از عمده ترین دالیل گرانی دالر در
این ایام ،ســال نوی میالدی و نیز گران شــدن
قیمت درهم از سوی دبی اعالم شده است .الزم
به توضیح اســت که عوامل حائز اهمیت دیگری
نیز در این پروسه نقش دارند که مرتبط به سایر
بحرانهای اقتصادی کشــورمان هستند .قبل از

به صرافیهــای منتخب
توزیــع کــرد ،ولی هم اکنــون نرخ کــف بازار
4303تومان شــده است!» بســیاری از صرافها
معتقدند ،اتفاقات این روزهای بازار ارز قابل پیش
بینی نیست و باید منتظر ماند تا در هفته آینده
وضعیت را ارزیابی کرد .همچنین فعاالن این بازار
معتقدند ،بانک مرکزی رکن اصلی بازار است و به
نظر نمیرسد آشتفه بازار نرخها ادامه دار باشد.
اما ســوال اینجاســت که چرا برای کنترل این
بــازار اقدامی عاجل صــورت نمیگیرد؟! آیا باید
بنشــینیم و در انتظار بازگشت آرامش به جامعه
باشــیم تا شــرایط اقتصادی کشــور به خودی
خود ســامان گیرد؟! همچنین با توجه به اینکه
در روزهای اخیر شــاهد سیر صعودی عجیب و
ســوال برانگیز ارز و طال بوده ایم ،این پرســش
به ذهن میرســد که آیا این ناآرامیها میتواند
مســبب افزایش قیمتهای دو ســه روز گذشته
باشــد و اینکه آیا عوامل خارجی ناگفته ای ،این
حبابهای قیمت را تعیین نمیکنند؟

تداوم عرضه سکه برای ایجاد تعادل در بازار
بانک مرکــزی انحصار ضرب انواع ســکه طال
را برعهــده دارد ،از این رو تأمیــن نیاز بازار به
انواع سکه بهار آزادی از وظایف این بانک است.
همچنیــن یکی از اهــداف بانک مرکزی حفظ
ارزش پول کشــور اســت .از آنجا که افزایش
قیمت ســکه و طــا میتواند ســایر بازارهای
موازی همچون ارز را نیز متاثر کرده و قیمتها
در این بازارها را نیز افزایش دهد ،هرگاه قیمت
ســکه در بازار بــا ارزش ذاتی ســکه و قیمت
تمام شــده آن فاصله قابل توجهی پیدا کرده و
قیمتها غیر واقعی و به اصطالح حبابی شــود،
بانــک مرکزی با هدف ایجــاد تعادل در بازار و
کنترل قیمتها اقدام به مداخله و عرضه سکه
در بازار میکند.
رحیمــی ،مدیرکل ریالی و نشــر بانک مرکزی
درباره نوســانات بازار طال و ســکه در ماههای
اخیــر گفــت« :از ابتدای مهرماه ســال جاری
قیمت سکه روند افزایشــی را در پیش گرفت.
علــت این امر افزایش تقاضای خرید ســکه به
دلیل ورود برخی از سرمایهگذاران به این بازار
بود که با احتمال افزایش قیمت طال در ماههای
آتی اقدام به خرید ســکه میکردند و برخی از
مردم عادی نیز به منظــور حفظ قدرت خرید
پول خود پساندازهایشــان را تبدیل به ســکه
میکردند که همه این مــوارد حجم تقاضا در
بازارســکه را افزایش داده بود و بالطبع قیمت
انواع ســکه نیز افزایش یافت .در اتفاقات اخیر
بازار طال ،بررســیها حاکی از افزایش تقاضای
خریــد بود و با توجه به اینکه عرضه ســکه در
بازار با تقاضای شکل گرفته متناسب نبود بانک
مرکزی تصمیم به عرضه ســکه از طریق بانک
کارگشایی گرفت».

وی افزود« :دیــدگاه رئیس کل محترم
بانک مرکزی این اســت کــه بهمنظور
صیانت از ذخایــر بانک مرکزی با اتخاذ
سیاستها و اقدامات اصولی در بازار ارز
و سکه ثبات وجود داشته باشد و به تبع
آن ورود حداقلــی بانک مرکزی به بازار
و حراج ســکه را شاهد باشیم .به همین
دلیل با توجه به ثبات نســبی قیمتها
و آرامش بازار ســکه در طی این سالها
اصال ورودی به بازار نداشتهایم .لیکن هر
زمانی که الزم باشد و احساس شود که
بازار ملتهب اســت و مصرف کنندگان متحمل
زیان میشوند حتما بانک مرکزی با ورود خود
به بازار قیمتها را متعادل خواهد کرد».
رحیمی در ادامه گفت« :حدود یک ماه از فروش
سکههای بهار آزادی از طریق بانک کارگشایی
میگذرد .طی این مدت  ۱۵جلسه حراج برگزار
شده و متناسب با نیاز متقاضیان ،سکههای طال
عرضه شــده است .تا پیش از شروع حراج سکه
در بانک کارگشایی ،قیمت سکه یک بهار آزادی
تا مرز یک میلیون و  ۴۵۰هزار تومان نیز رسید.
در روزهای اول حراج ،برخی از افراد سودجوی
فعال در بازار سعی داشتند مانع از افت قیمتها
شــوند و حتی برخی از خریدها را با قیمت باال
انجام میدادند این افراد معموالً زمانی که بازار
ملتهب اســت و قیمتها رو به باالست منتفع
میشوند اما با ادامه حراج مقاومت این گروه نیز
شکســت و به تدریج قیمتها روند کاهشی را
در پیــش گرفت و در حال حاضر به حدود یک
میلیون و  ۴۰۰هزار تومان رسیده است .انتظار
داریم با ادامه جلســات حراج و ورود تدریجی
ســکههای عرضه شــده در بانک کارگشایی به

بازار ،شاهد افت بیشتر قیمتها و ایجاد تعادل
در بازار باشیم».
مدیــرکل ریالی و نشــر بانک مرکــزی افزود:
«تجربه ســالهای گذشته نشــان داده است
که اســتفاده از روش حراج سکه موثرترین راه
بــرای تامین نیاز بازار و کنترل قیمتهاســت.
قیمتهای پایه اعالم شــده در حراج بر مبنای
قیمت تمام شده و پایین تر از نرخ عرضه سکه
در بازار بوده و خریدهای صورت گرفته از بانک
کارگشایی هم عموماً با قیمتی پایینتر از بازار
میباشد.
شــرکت در جلســات بانک کارگشــایی برای
عموم مردم آزاد اســت و هر کسی میتواند با
شرکت در جلسه و پیشــنهاد قیمت نسبت به
خرید اقدام کند .به هر صورت سکههای عرضه
شده از طریق بانک کارگشایی توسط هر فردی
که خریداری شــود در نهایت راهی بازار شده و
افزایش عرضه در صرافیها و تعدیل قیمتها را
به دنبال خواهد داشــت .الزم است به این نکته
اشــاره کنم که با هدف ایجــاد امکان خرید از
بانک کارگشــایی برای مردم عادی که سرمایه

کمتری دارند سکهها در بستههای  ۲۰تایی نیز
عرضه میشود».
وی تاکید کرد« :یکی از اهداف و وظایف ذاتی
بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ قدرت خرید
پول ملی کشور است و از آنجا که نوسانات بازار
طال و ارز مانع از تحقق این اهداف خواهد شــد
هر زمان که بانک مرکزی احساس نیاز کند به
بــازار ورود کرده و بــرای تنظیم بازار و کنترل
قیمتها اقدام خواهــد کرد .هم در این مرحله
و هم در مراحل قبلی کــه بانک مرکزی برای
دفاع از مصرف کننده و ایجــاد تعادل در بازار
ورود کــرد هجمههایی علیــه بانک مرکزی در
برخی رســانهها انجام شــد که بعضــا از روی
ناآگاهی است و به ندرت افرادی هم هستند که
از آشفتگی بازار طال بهره برده و سود خود را در
تالطم و ناآرامی بازار میبینند .بدیهی است که
این افراد از اقدامات اخیر بانک مرکزی خوشنود
نباشند و آن را زیر سوال ببرند .اما اقدامات ما بر
مبنای وظایف قانونی و بررسیهای کارشناسی
صورت میگیرد و مسائل حاشیهای که در این
ارتباط مطرح میشــود ،تاثیری در این راســتا
نخواهد داشت».
رحیمی گفت« :خوشبختانه ذخایر طال و سکه
در اختیــار بانک مرکــزی از وضعیت مطلوبی
برخوردار بــوده و این آمادگی وجــود دارد تا
زمان تأمین نیاز کامل بازار به عرضه سکه طال
به برگزاری جلســات حراج ادامه دهیم تعیین
اینکه تا چه زمانی جلســات حراج ادامه داشته
باشد منوط به بررســی آمار و اطالعات مربوط
به میزان ســکه موجود در بازار ،روند قیمتها
و اطمینان از تأمین سکههای طالی مورد نیاز
بازار است».
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عادی سازی سیاست پولی در جهان
بانکهای مرکزی جهان بعد از تقریبا یک دهه در حال حرکت به سمت عادی سازی سیاست
پولی خود گام برمیدارند .از سال  ۲۰۰۸میالدی به بعد بانکهای مرکزی در کشورهای صنعتی
از مسیر سیاست گذاری پولی عادی خود به مسیرهای مختلفی منحرف شدهاند .بانکهای
مرکزی تالش کردهاند از طریق «خط مشی پیشگام» مردم را متقاعد سازند که نرخ بهره برای
مدت زمان طوالنی پایین باشد.

خبر

دومینوضرربانکها
از نظام مالیاتی آمریکا

بانــک بارکلیز بریتانیا اعــام کرد که انتظار
مــیرود به دلیــل تغییر ســاختار در نظام
مالیاتــی آمریکا ،بیش از یــک میلیارد دالر
از ســود ســاالنه خود را از دست خواهد داد
و در راســتای الیحه اصالح قانون مالیاتی در
ایاالت متحده ،سود ساالنه آن در حدود یک
میلیارد پوند معادل  ۱.۳۴میلیارد دالر کاهش
خواهد یافت .اصالح نظام مالیاتی آمریکا در
چارچوب یک قانون در بیست و دوم دسامبر
ســال  ۲۰۱۷میالدی به امضاء دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا رســید که این موضوع
بانک برکلیز را مجبور میکند تا ارزش دارایی
مالیات معوق خود را در ایاالت متحده کاهش
دهد؛ ضمن اینکه این موضوع منجر میشود
تا سهام این بانک هم تا تقریبا  ۲۰نقطه پایه
تنزل پیدا کند.

خروجخودپردازهای
بانکهای خارجی از هند

وزارت دارایــی هنــد اعالم کــرد که حضور
خودپــرداز بانکهــای خارجــی در ایــن
کشــور طی ســه ســال اخیــر  ۱۸درصد
کاهش پیدا کرد.
به گــزارش ایبِنا ،از دســامبر ســال ۲۰۱۴
تــا دســامبر ســال  ۲۰۱۷میــادی تعداد
خودپردازهــای ســیتی بانک بــا  ۵درصد
کاهش به  ۵۴۹دســتگاه ،دی بی اس هم با
۳درصد کاهش به  ۳۰دستگاه ،دویچه بانک با
۱۸درصد کاهش به  ۳۲دستگاه ،فرست راند
بانک با  ۱۰۰درصد کاهش ،اچاسبیســی با
 ۳۰درصد کاهش به  ۱۰۰دستگاه ،آربیاس
با  ۱۰۰درصــد کاهش ،اســتاندارد بانک با
۲۰درصد کاهش به  ۲۲۳دســتگاه و اچ اس
بی ســی هــم  ۳۰درصد کاهــش در تعداد
دستگاههای خودپرداز خود داشته است.

بانک

زماناختتامیهدومینجشنواره
فیلم پاسارگاد اعالم شد

مراسم اختتامیه دومین جشنواره فیلم 180
ثانیهای پاســارگاد ،در تاریخ اول بهمن سال
 1396برگزار خواهد شد .خسرو رفیعی دبیر
ت داوران جشنواره ،با اعالم
اجرایی و عضو هیئ 
این خبر گفت :پس از جمعبندی آرای داوران
و انتخاب آثار برتر در مرحله نهایی ،مراســم
اختتامــه این جشــنواره در تاریخ اول بهمن
با حضور مســئوالن ســازمان محیطزیست،
انجمن اهدای عضو ایرانیان ،سازمان جنگلها،
مراتــع و آبخیزداری کشــور ،واحــد اهدای
عضو بیمارستان مسیح دانشــوری ،مدیران
بانکپاســارگاد ،جمعی از هنرمندان کشور،
شرکتکنندگان در جشــنواره و عالقمندان
برگزار خواهد شد.

بانک صنعت و معدن
برنده جایزه ادفیاپ

بانــك صنعت و معدن به جايزه ويژه نشــان
شايســتگي اتحاديه توسعه موسسات آسيا و
اقيانوسيه ( )ADFIAPدست يافت .اين جايزه
به خاطر اثر توسعهاي پروژه نيروگاه تامين و
توزيع آب سازه ســازان در بخش ( 4توسعه
زيرســاختي) به بانك ياد شده تعلق گرفته
است .جايزه ويژه نشــان شايستگي روز اول
اسفندماه  20( 1396فوريه  )2018همزمان
با چهل و يكمين ديدار ساالنه ادفياپ به بانك
صنعت و معدن اعطا خواهد شد .گفتني است
جایزه ســال  ٢٠١٧موسســه ادفیاپ نيز به
خاطر تامین مالی سه پروژه توسعه زیرساختی
نیروگاه ماهتاب كهنوج ،پتروشــیمی ایالم و
تولید انرژی خورشــیدی زاهدان همزمان با
برگزاری هشتاد و پنجمین جلسه هیئتمدیره
و چهلمین جلسه مجمع عمومی این موسسه
در شهرماكائوی كشور چین به بانك صنعت و
معدن تعلق گرفته بود.

مکث
رئیس یک تشکل تخصصی مطرح کرد

تاثیر فشارهای سیاسی بر دامپینگ فوالد ایران
رئیــس هیئت مدیره انجمــن تولید کنندگان
فوالد ایران گفت :طرح موضوع اعمال دامپینگ
از ســوی ایــران در زمینه صــادرات فوالد به
کشــورهای اروپایــی ،تحت تاثیر فشــارهای
سیاسی مطرح شــده که نتیجهای در گذشته
به همراه نداشته است .محمود اسالمیان اظهار
داشــت :طرح شکایت اتحادیه اروپا از ایران در
دهه  80در ارتباط با دامپینگ (فروش کاال به
قیمت پایین تر از هزینه تمام شــده) راجع به
صادرات فوالد عنوان شد ،اما جمهوری اسالمی
ایــران از خود دفاع کرد و تبرئه شــد .اتحادیه
اروپا بــر اســاس تصمیمات جدیــد ،واردات
تولیــدات فــوالدی از کشــورهای جمهوری
اســامی ایــران ،اوکراین ،برزیل و روســیه را
مشــمول تعرفههای  17.6تا  96.5یورویی در
هر تن خواهد کرد .رئیس هیئت مدیره انجمن
مزبور خاطرنشان ســاخت :دستگاه دیپلماسی
کشــور ( وزارت امــور خارجه) بایــد در کنار
بنگاههــای اقتصــادی قرارگیرد و بــه آنها در

بازارهــای برون مرزی کمک کند .پیش از این
بهرام ســبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه گفته
بــود« :اتحادیه اروپا از حــاال برای افق 1404
که ایــران حداقل 25میلیون تن توان صادرات
خواهد داشــت ،ابراز نگرانی میکند .ایران در
افق چشــمانداز  1404برنامــه 55میلیون تن
فــوالد را پیشبینی کرده که از این رقم افزون
بر  45درصد برای صادرات در نظر گرفته شده
است» .پیشــتر اتحادیه اروپا پنج کشور چین،
صربســتان ،اوکراین ،برزیل و ایران را متهم به
دامپینگ (فروش کاال به نرخ پایینتر از قیمت
تمام شــده) کرده بود ،اما سپس اتحادیه اروپا
اعــام کرد به دلیل پایین بــودن حجم تولید
شرکتهای صربســتانی ،فعالیت شرکتهای
صرب قابل چشــم پوشــی اســت .به گزارش
ایرنا ،اســامیان اظهار امیدواری کرد :ایران با
دفاعیه الزم بتواند در این دوره هم تبرئه شود و
مشکلی در تداوم فعالیت صادرات فوالد نداشته
باشیم.

