
پس از بي نتيجه ماندن تالش ها براي ترميم حقوق 
و دستمزد كارگران در سال جاري، حاال جلسات 
شوراي عالي كار براي افزايش حق مسكن كارگران 
نيز دچار چالش جدي ش�ده و به نظر مي رس�د 
افزايش اين مؤلفه حقوقي نيز بدون نتيجه بماند. 
سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان در خصوص 
افزايش سطح دس��تمزد كارگران در سال جاري و 
بي نتيجه ماندن اين موضوع، نمايندگان كارگران در 
شوراي عالي كار تن به يك افزايش حداقلي »حق 
مسكن« به عنوان يكي از ش��اخص هاي دستمزد 
كارگران دادند. افزايش��ي كه به نظر مي رسد هيچ 
تأثير مس��تقيمي بر افزايش ت��وان كارگران براي 

جبران عقب افتادگي دستمزدي خود ندارد. 
بر اين اساس »حق مس��كن« يكي از شاخصه هاي 
دستمزدي  است كه همانند ساير مؤلفه هاي مرتبط 
با دس��تمزد، به دليل جهش تورم، هيچ تناسبي با 
واقعيت روز جامعه ندارد. واقعيت آن است كه اين 
روزها در كنار افزايش افسار گس��يخته قيمت ها در 
بخش هاي مختل��ف، هزينه هاي مرب��وط به حوزه 
مسكن كارگران نيز از اين افزايش بي نصيب نمانده 
و متأسفانه بايد گفت كه هزينه  اجاره بهاي مسكن 
حداقل بين ۵۰ درص��د و در برخي م��وارد تا تماِم 
دس��تمزد يك كارگر را مي بلعد، اين در ش��رايطي 
اس��ت كه روي فيش هاي حقوقي كارگران، »حق 
مسكن« فقط مبلغ ۴۰ هزار تومان را نشان مي دهد. 
در همين ارتباط بايد گفت كه سابقه قرار گرفتن حق 
مسكن در فيش هاي حقوقي كارگران به اواخر دهه 
۷۰ شمسي باز مي گردد، اما اين مؤلفه  دستمزدي 
در گذر زمان به يك شاخص بي حاصل در فيش هاي 
حقوق كارگران تبديل شد و عماًل در شرايط فعلي 
اين مبلغ حتي هزينه قب��وض آب و برق خانه يك 
كارگر را نيز تأمي��ن نمي كند، چه رس��د به اينكه 

بخشي از هزينه هاي مسكنش را تأمين كند. 
جالب اينجاس��ت كه تا س��ال 9۵،  حق مس��كن 
كارگران تنها 2۰ هزار تومان بود و از مهر ماه سال 

9۵ پس از تصويب ش��وراي عالي كار اين شاخص 
افزايش صددرصدي را تجربه كرد و به رقم ۴۰ هزار 
تومان فعلي رسيد. رقمي كه همان زمان نيز تأثيري 
در حوزه تأمين مس��كن كارگران نداشت. اما اين 
روزها همزمان با از بين رفتن قدرت خريد بسياري 
از كارگران و پس از تقاضاهاي مكرر كارگران براي 
اصالح دستمزد در سال جاري، سرانجام با فشارهاي 
دولت و نمايندگان كارفرمايي، موضوع اصالح حقوق 
و دستمزد به افزايش حق مسكن منتهي شد كه به 
نظر مي رسد كه اين افزايش نيز بعيد است امسال در 

فيش هاي حقوقي كارگران مشاهده شود. 
   افزايش حق مسكن 20 تا 30 هزار تومان

بر اين اس��اس، دويس��ت و هفتاد و نهمين نشست 
ش��وراي عالي كار دوش��نبه اين هفته ب��ا موضوع 
افزايش حق مس��كن كارگران در دس��تور كار قرار 
خواهد گرفت. پيش از اين نيز نمايندگان كارگري 
و كارفرمايي در جلسه روز يك ش��نبه 2۳ دي ماه 
با حضور وزير كار به بررس��ي موضوع افزايش حق 

مسكن پرداختند، ولي پيشنهاداتي كه مطرح شد 
مورد تواف��ق قرار نگرفت و جلس��ه بي نتيجه پايان 
يافت. آنطور كه يكي از نمايندگان كارگري حاضر در 
اين جلسه مي گويد به دليل مقاومت گروه كارفرمايي 
جلسه به نتيجه نرسيد و پيشنهاداتي هم كه مطرح 
مي شد بيش��تر روي درصد بود كه وقتي محاسبه 
مي شد حق مسكن ۶۰ و ۷۰ هزار تومان مي شد، در 
حالي كه اين ارقام مبالغي نيست كه روي آن بحث 

كرد و اسمش را كمك هزينه مسكن گذاشت. 
به گفته وي حقوقي كه كارگران دريافت مي كنند 
تنها 2۵ درصد مايحتاج آنها را تأمين مي كند، در 
صورتي كه كارفرمايان از گراني ارز و ضرر و زياني 
كه متحمل شده اند، س��خن مي گفتند، ولي اگر 
واقعاً ض��رر مي كردند امروز نباي��د افزايش چند 

برابري اقالم و كاالها را شاهد بوديم. 
  كارفرماي�ان: موضوع به زم�ان ديگري 

موكول شود
در جلسه گذشته ش��وراي عالي كار، وزير تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي برگزاري نشس��ت سه جانبه 
ش��وراي عالي كار و تعامل گروه هاي كارگري و 
كارفرمايي را براي اتخ��اذ تصميمات الزم در اين 
خصوص مهم خواند و با تأكيد ب��ر اصل افزايش 
كمك هزينه مسكن كارگران، ابراز اميدواري كرد 
با توافق ميان كارگ��ران و كارفرمايان رقم كمك 
هزينه مس��كن افزايش يابد؛ اين در حالي بود كه 
نمايندگان كارگري معتقد بودند قبل از هر چيز 
معيشت كارگران بايد به طور ويژه و جدي مورد 
توجه قرار گيرد و چنانچ��ه موضوع افزايش حق 
مسكن از تصويب ش��وراي عالي كار بگذرد نياز 
به تأييد هيئت وزيران دارد؛ چراكه اساس��اً حق 
مسكن تنها آيتم بسته مزدي كارگران است كه 

بايد به تصويب هيئت وزيران برسد. 
اما نمايندگان كارفرمايي معتقد بودند كه بهتر است 
موضوع به زم��ان ديگري موكول ش��ود هر چند كه 
افزايش آن را به شرط توافق دولت و كارگران پذيرفتند 
و اعالم كردند كه اگر قرار است حق مسكن تغيير كند، 
در قالب يك بس��ته ديده ش��ود تا مدل قوي تري به 
دست آيد. با اين حال خروجي آن جلسه با وجود طرح 
پيشنهادات متعدد، به عدد و رقم قابل توجهي در بحث 
كمك هزينه مسكن كارگران منجر نشد و مقرر شد 
تا موضوع در نشستي محدودتر با حضور نمايندگان 
كارگري و كارفرمايي بررسي و سپس در جلسه بعدي 
شوراي عالي كار به بحث گذاشته شود. تصويب حق 
مس��كن ۴۰ هزار توماني كارگران در حاليس��ت كه 
بسياري از كارشناس��ان اين رقم را براي اجاره حتي 
يك اتاق كافي نمي دانند و معتقدند در شرايطي كه 
بس��ياري از كارگران حداقل بگيرند و بخش اعظمي 
از دس��تمزد آنها صرف هزينه هاي مسكن و اجاره بها 
مي شود، كمك هزينه ۴۰ هزار توماني مسكن دردي 
از خانوارهاي كارگري دوا نمي كند. به گفته آنها دولت 
بايد بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسي، تأمين مسكن 
اقشار كم درآمد و كارگران را براي جبران قسمتي از 

هزينه هاي زندگي برعهده گيرد.

بازار گوش�ت بيش از 100درص�د افزايش يافته اما 
همچنان دولتی ه�ا به طرح مس�ئله می پردازند! 
قيمت گوش�ت طبق آخري�ن آم�ار اعالمي بانك 
مرك�زي 60 درص�د افزاي�ش يافت�ه، ام�ا طب�ق 
ش�واهد موجود قيمت گوش�ت ش�قه هم اكنون 
در بازار ح�دود 90 تا 92 هزار تومان اس�ت. حتي 
در قي�اس ب�ا مرداد ماه س�ال گذش�ته ك�ه ايام 
اعياد قرب�ان و غدير هم ب�وده بي�ش از 48 هزار 
توم�ان افزايش يافت�ه و اين ب�ه معن�ي افزايش 
بيش از 110 درصدي قيمت گوش�ت قرمز اس�ت. 
اكن��ون كار ب��ه جاي��ي رس��يده كه حت��ي برخي 
سلبريتي ها هم با در دست گرفتن شقه گوشت در 
مقابل دوربين موبايل از گراني گوشت قرمز و رسيدن 
آن به باالي ۱۰۰هزار تومان گاليه مي كنند. با اين 
حال درد آنجايي است كه گوشت گرم قرمز با هواپيما 
وارد مي شود و همچنان بنا به ادعاي مسئوالن روزانه 
بيش از ۷۰ تن گوشت گرم نيز با ارز ۴2۰۰ توماني 
داخل كشور مي شود، اما همچنان روند قيمت گوشت 
قرمز براي مصرف داخل رو به افزايش است كه نشاني 
واضح از بر باد دادن منابع ارزي از يك سو و از سوي 
ديگر كاهش مصرف مردم است. نشانه اي كه به طور 
واض��ح ناكارآمدي سياس��ت هاي دولتي و عملكرد 

دولت را در مقابل دالالن نشان مي دهد. 
بي جهت نيست كه پور ابراهيمي، رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس گفته بود: عماًل بيش از 2۰ تا ۳۰ 
درصد كاالها با ارز ترجيحي به دست مردم نمي رسد 
كه ب��راي مجلس بس��يار حائز اهميت اس��ت. وي 
گفته بود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان در سال در قالب 
كاالهاي اساسي توزيع مي شود كه با اين استدالل 

عماًل ۷۰ هزار ميليارد تومان از اين تخصيص منابع 
به دست مردم نمي رسد. اما اگر اين يارانه به دست 
مردم نمي رسد پس چه مي شود و عمالً اگر قرار باشد 
مردم گوشت ۱۰۰ هزار توماني بخرند و ديگران از ارز 
۴2۰۰ تواني سود ببرند، چه الزامي در ادامه اين روند 
است و چرا دولت و ۱۰ارگاني كه در باره گوشت قرمز 
در هنگام بازار آرام خود را متولي مي دانند، كاري در 

جهت بهبود اين روند انجام نمي دهند ؟ 
   تذكر مجلسي ها براي گوشت قرمز 

حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه 
در تذكر در صحن علني مجلس از قيمت گوشت 
در بازار گفت: دام زنده قاچاق مي شود و گوشت 
در بازار داخل به قيم��ت كيلويي 9۰ هزار تومان 
رس��يده اس��ت و برخي مردم چند ماه است كه 

نتوانسته اند گوشت خريداري كنند. 
عباس پوربافراني، نماين��ده مردم نايين در مجلس 
نيز گفت: با وجود پرداخت يارانه به دامداران قيمت 
گوش��ت قرمز همچنان روبه افزايش است. اصرار بر 
حفظ قيمت فعلي كاالهاي اساس��ي بدون نظارت 
موجب از بين بردن منابع كشور شده است و متأسفانه 

هيچ كنترلي بر قيمت گوشت وجود ندارد. 
مهرداد الهوتي، عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس نيز با اش��اره به گراني قيمت كاال ها در بازار 
مي گويد: دولت و دستگاه هاي نظارتي بايد نظارت 
خود را بر بازار بيشتر كنند. وقتي كه براي كاال هاي 
اساسي مردم ارز ۴2۰۰ توماني اختصاص مي يابد، 
هدف اين است كه كاال ارزان تر به دست مردم برسد، 
اما دولت با وجود تأمين ارز موردنياز كاال هاي اساسي 
هيچ نظارتي بر نحوه واردات و توزيع آنها در داخل 

كشور و سازوكاري براي اين منظور ندارد. 
پور ابراهيم��ي ني��ز درب��اره تخصي��ص منابع ارز 
ترجيحي به كاال هاي اساس��ي گفته ب��ود: دولت 
در س��ال 9۷ ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی به كاال هاي 
اساسي اختصاص داده، اما قيمت كاال افزايش يافته 
است و اين سؤال وجود دارد كه آيا بايد همين روند 
در سال 9۸ براي كاال هاي اساسي ادامه پيدا كند 
يا خير؟ دولت بايد تعهد دهد كه بر توزيع و قيمت 
كاالي اساسي نظارت و كنترل دارد تا اين كاال ها با 
ارز دولتي در اختيار مردم قرار بگيرد، اين وضعيت 
را در سال 9۷ تجربه كرديم و بنابراين تكرار آن در 

سال 9۸ به صالح كشور نيست. 
   واكنش وزير جهاد كشاورزي

وزير جهاد كش��اورزي با اش��اره به افزايش قيمت 
گوش��ت قرمز در بازار گفت: متأسفانه مقداري از 
دام كشور قاچاق شده و چون با ارزش افزوده بازار 
آزاد مبادله مي شود، كشور ها با قيمت ارز آزاد دام را 
خريداري مي كنند كه اين عوامل بر قيمت گوشت 
قرمز در كش��ور س��ايه افكنده و موجب افزايش 
بي رويه قيمت گوشت قرمز ش��ده است. حجتي 
ادامه داد: بخشي از افزايش قيمت گوشت قرمز به 
دليل افزايش هزينه ها و افزايش قيمت نهاده هاي 
دامي بوده اس��ت. البته افزاي��ش بي رويه قيمت 
گوشت قرمز با واردات جبران مي شود كه در حال 
حاضر گوشت منجمد، گوشت گوسفندي گرم و 
گوشت گوساله منجمد وارد كشور شده و عمده آن 

در ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شود. 
   گوشت چند دست مي چرخد، گران مي شود!

در همين حال معاون توس��عه بازرگاني و صنايع 

وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد كه يكي از داليل 
گراني گوشت قرمز اين است كه گوشت وارداتي 
دست به دس��ت مي ش��ود و با داللي گران تر از 
آن چيزي كه بايد به دس��ت مردم مي رس��د كه 

اميدواريم نظارت ها ادامه داشته باشد. 
علي اكبر مهرفرد به ايسنا گفت: هم اكنون مشكل 
خاصي در تأمين گوشت قرمز وجود ندارد و واردات 
آن نسبت به گذشته بيشتر ش��ده و توليد آن هم 
تغييري نس��بت به گذشته نداش��ته ، اما مسئله 
داللي يكي از عوامل گراني گوش��ت قرمز در بازار 
است. وي افزود: هم اكنون واردات گوشت برزيلي 
و گوشت گوسفندي بيشتر از گذشته شده است، 
اما مشكالتي در توزيع آن وجود دارد و آنقدر دست 
به دس��ت مي ش��ود كه با نرخي كه بايد به دست 
مصرف كنندگان نمي رس��د. نكته قابل تأملي كه 
مردم درباره اظهار نظرات اين مسئول وزارتخانه 
به آن فكر مي كنند و در گفت وگو با روزنامه به آن 
پرداخته اند، اين است كه اگر ايشان از دست دالالن 
گاليه مي كنند و عامل گراني موج��ود را دالالن 

مي دانند پس چه كسي بايد با آنها برخورد كند؟
   قاچاق و دو نرخي شدن دام 

عالوه بر مورد مطرح شده به نظر مي رسد اختالف 
قيمت ن��رخ ارز ترجيح��ي و آزاد و افزايش قيمت 
نهادهاي دامي نيز در افزايش قيمت هاي گوش��ت 
دخي��ل ب��وده اس��ت. به نحوي ك��ه حت��ي برخي 
رستوران داران كشورهاي همسايه نيز گوشت قرمز 
خود را از داخل ايران تأمي��ن مي كنند. با اين حال 
بنا به گفته برخي كارشناسان افزايش ۴/۵برابري و 
صادرات يك ميليون رأس دام زنده ديگر نمي تواند 
ناشي از تقاضاي خرده مرزنش��ينان باشد و بايد به 
نوعي فرصت صادرات مجدد را براي برخي فاسدان 
و زياده خواهان فراهم كرده باشد كه نظارت بيشتر 

دستگاه هاي مرتبط را مي طلبد. 
رئيس شوراي تأمين دام كشور در اين باره با بيان 
اينكه دام زنده در بازار دو نرخي شده است، گفت: 
قيمت بازار مصرف داخلي و خري��د براي خروج 
غير قانوني از كش��ور، فاصله زيادي يافته و عمده 
دام داخلي به نرخ بازار دوم كه بيش��تر از ۳۰ هزار 
تومان اس��ت به فروش مي رس��د. منصور پوريان 
در گفت وگو با تس��نيم افزود: ي��ك نرخ منطقي 
حداكثر 2۵ ه��زار توماني ب��راي هركيلوگرم دام 
زنده )با در نظر گرفت��ن هزينه هاي توليد( وجود 
دارد كه كمتر رعايت مي ش��ود و ن��رخ دوم ۳۰ تا 
۳۸ هزار توماني اس��ت كه افرادي كه قصد خروج 
غير قانوني اين محصول از كشور را دارند با آن نرخ 
خريداري مي كنند. پوريان با اشاره به اينكه قبل از 
تير ماه سال جاري صادرات دام به صورت مشروط 
امكانپذير بود، گفت: در شرايطي كه صادرات دام 
به ص��ورت قانوني امكانپذير بود ب��ه ازاي واردات 
دو كيلوگرم گوش��ت خالص اجازه صادرات يك 
كيلوگرم گوشت داده مي شد كه اين امر باعث شده 
بود تعادل بازار به هم نخورد. وي گفت: كساني كه 
قصد خروج غيرقانوني دام زنده از كشور را دارند نيز 
اخيراً در مراكز عرضه دام زنده تجمع و از همانجا 

دام زنده را از بازار جمع آوري مي كنند.
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 چرای دالالن 
در بازار گوشت 90هزار توماني مقابل چشم دولت!

دالالن در بازار گرم و يخي گوشت قرمز مي تازند، ولي 10 ارگان مرتبط با آن فقط غر مي زنند و مجلس نيز فقط تذكر مي دهد

افزايش بي ثمر يك شاخص دستمزدي

حقمسكنكارگرانكفافاجارهيكاتاقراهمنميدهد

 تورم روسيه در باالترين سطح
۱۸ ماه اخير قرار گرفت

ن�رخ ت�ورم روس�يه ت�ا پاي�ان م�اه دس�امبر ب�ه 3/7 درص�د 
رس�يد ك�ه در ي�ك س�ال و ني�م اخي�ر بي س�ابقه بوده اس�ت. 
به  گزارش تريدينگ اكونوميكس، در ماه دسامبر تورم بخش مواد غذايي 
با ۴/۷ درصد در بي��ن بخش هاي مختلف ركورددار ب��وده و پس از آن 
محصوالت غيرغذاي��ي با ت��ورم ۴/۱ درصدي ق��رار دارد. تورم بخش 
خدمات نيز با ۰/۱ درصد افزايش در مقايس��ه با ماه قبل به ۳/9 درصد 
افزايش يافته است. به  اين  ترتيب تورم ۱2 ماهه منتهي به ماه دسامبر 
با ۰/۳ درصد افزايش در مقايسه با ماه قبل به ۳/۷درصد افزايش يافته 
است كه از مي  2۰۱۷ بدين سو مشاهده نشده است. تورم نقطه به نقطه 
در روسيه در ماه دس��امبر ۰/۸ درصد افزايش داشته كه از ۰/۷ درصد 
ثبت ش��ده در ماه قبل اندكي بيشتر است. بيش��ترين تورم ماهانه نيز 
متعلق به مواد غذايي با ۱/۷درصد، خدمات با ۰/۴ درصد و محصوالت 
غيرغذايي با تورم ۰/2 درصدي بوده است. متوسط نرخ تورم روسيه در 
بازه زماني ۱99۱ تا 2۰۱۸ برابر با ۱22/۷۴درصد است كه بيشترين رقم 
ثبت شده مربوط به تورم2۳۳۳/۳۰ درصدي دسامبر ۱992 و كمترين 

نرخ نيز تورم 2/2۰ درصدي ژانويه 2۰۱۸ است. 

 احتمال افزايش نرخ بهره در اروپا
تقريبًا صفر است

ارزياب�ي ب�ازار پ�ول نش�ان مي ده�د نه تنه�ا امس�ال بلك�ه 
ت�ا اواس�ط س�ال آين�ده مي�الدي ني�ز احتم�ال افزاي�ش نرخ 
به�ره توس�ط بان�ك مرك�زي اروپ�ا نزدي�ك صف�ر اس�ت. 
به گ��زارش رويت��رز، بانك مرك��زي اروپا ماه گذش��ته اع��الم كرد به 
سياس��ت هاي محرك مالي خود خاتمه مي دهد، اما به منظور حمايت 
از اقتصاد منطقه يورو و افزايش نرخ بهره تا تابستان در خصوص افزايش 
نرخ بهره تصميم گيري نخواهد كرد. با اين حال با توجه به چش��م انداز 
نامناسب اقتصادي منطقه يورو، سرمايه گذاران معتقدند نرخ بهره منفي 
۰/۴ درصدي فعلي بيش از آنچه پيشتر تصور مي شد، حفظ خواهد شد. 
آمارهاي منتشر شده از كاهش غيرمنتظره توليدات صنعتي آلمان در 
ماه نوامبر كه بزرگ ترين اقتصاد اروپا و منطقه يورو محسوب مي شود، 
باعث شده است تا نگراني ها از وارد شدن اقتصاد آلمان به ركود صنعتي 
در سه ماهه پاياني سال تشديد شود. ماتياس ون در يوگت، محقق بازار 
در مؤسسه كي بي سي گفت: احتمال تغيير در نرخ بهره در امريكا و اروپا 
بسيار ضعيف اس��ت. بانك مركزي اروپا آخرين بار در سال 2۰۱۱ نرخ 
بهره را افزايش داده بود و پس از آن تا سال 2۰۱۶ و به منظور مقابله با 

تورم منفي، نرخ بهره را همواره كاهش داد. 

 رشد ۳۳درصدي سبد نفتي اوپك
در سال ۲0۱۸

سبد نفتي اوپك در س�ال 2018 نسبت به س�ال پيش از آن رشد 
چشمگيري را شاهد بود و براي دومين سال متوالي افزايش يافت. 
به گزارش ايس��نا، اوپك در گزارش ماهانه خود اعالم ك��رد: اين افزايش 
تحت تأثير كاهش توليد داوطلبانه تحت »اعالميه همكاري« و همچنين 
رشد مطلوب اقتصاد جهاني و رشد تقاضا براي نفت در سال 2۰۱۸ بود كه از 
عوامل بنيادين بازار پشتيباني كرد. با اين حال ارزش سبد نفتي اوپك در سه 
ماهه چهارم سال 2۰۱۸ به شدت كاهش يافت كه به دليل ابهامات فزاينده 
پيرامون پيش بيني هاي رشد اقتصاد جهاني بود كه با تنش ژئوپليتيكي و 
تأثير منفي احتمالي اختالفات تجاري امريكا و چين روي اقتصاد جهاني 
تشديد شد. تمامي اين عوامل در افت شديد قيمت ها و نزول بازارهاي سهام 
جهاني سهيم بودند، در حالي كه سطح ذخاير نفت كشورهاي سازمان توسعه 
و همكاري اقتصادي )OECD( نيز باال رفت. ارزش سبد نفتي اوپك به طور 
ميانگين در سال 2۰۱۸ به ۶9/۷۸ دالر در هر بشكه رسيد كه ۱۷/۳۵ دالر 
در هر بشكه يا معادل ۳۳/۱ درصد در مقايسه با سال 2۰۱۷ افزايش داشت. 
ارزش سبد نفتي اوپك در دسامبر ۵۶/9۴ دالر در هر بشكه بود كه نسبت به 

۶۵/۳۳ دالر در نوامبر، ۸/۳9 دالر يا ۱2/۸ درصد كاهش را نشان داد. 
ميانگين قيمت نفت س��نگين اي��ران ۶۷/9۷ دالر در س��ال 2۰۱۸ در 
مقايسه با ۵۱/۷۱ دالر در س��ال 2۰۱۷ بوده است. قيمت نفت سنگين 
ايران در دسامبر ۵۴/۸۴ دالر در هر بش��كه بود كه ۷/99 دالر يا ۱2/۷ 
درصد در مقايسه با ۶2/۸۳ دالر در نوامبر كاهش داشت. در ميان ساير 
گريدهاي سبد نفتي اوپك، گريد »عرب اليت« ۷۰/۵9 دالر در هر بشكه 
در سال 2۰۱۸ در مقايسه با ۵2/۵9 دالر در هر بشكه در سال 2۰۱۷ بود. 
ميانگين قيمت نفت سبك بصره نيز ۶۸/۶2 دالر در هر بشكه در سال 

2۰۱۸ در مقايسه با ۵۱/۸۷ دالر در هر بشكه در سال 2۰۱۷ بود. 

صعود دالر در بازارهاي جهاني
با افزاي�ش اميدواري ها نس�بت به نتاي�ج مذاكرات تج�اري بين 
چي�ن و امري�كا، ارزش دالر در براب�ر ي�ن و ي�ورو تقويت ش�د. 
به گزارش رويترز، نشريه امريكايي وال استريت ژورنال به نقل از منابع آگاه 
اعالم كرد: استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا قصد دارد تا تعرفه هاي 
اعمالي روي كاالهاي واردات��ي از چين را كاهش دهد. ه��ر چند كه وزارت 
خزانه داري اين گزارش را تكذيب كرد، اما بازارهاي جهاني با استقبال از اين 
خبر در روز جمعه روي خوشي به دالر نشان دادند. كوميكو ايشيكاوا، تحليلگر 
مؤسسه سوني فايننش��يال هولدينز گفت: پكن و واشنگتن به مذاكره بر سر 
موارد اختالفي با يكديگر ادامه مي دهند. انتظار اين است كارها در مسير مثبت 
پيش رود. در معامالت روز جمعه، ارزش دالر در برابر ين با ۰/۱ درصد افزايش 
به ۱۰9/۳۵ ين رسيد. چهارمين روز رشد متوالي دالر در برابر ين باعث شد تا 

دالر در نزديكي قله دو هفته اخير خود در برابر ارز ژاپني قرار گيرد. 
ش��اخص دالر نيز كه نرخ برابري دالر در مقابل سبدي از ارزهاي مهم 
جهاني را اندازه مي گيرد به 9۶/۰۵۶ واحد افزايش يافت. شاخص دالر 
از زمان تصميم سال گذشته بانك مركزي امريكا براي افزايش نرخ بهره 
در مسير نزولي قرار گرفته بود. در برابر يورو نيز، دالر عملكرد نيرومندي 
داشت، اما در برابر پوند تقريباً بدون تغيير نسبت به روز گذشته مبادله 
شد. هر پوند به۱/29۷2 دالر و هر يورو به۱/۱۳9۷ دالر رسيد. ايشيكاوا 
با بيان اينكه انتظار تداوم صع��ود دالر در برابر يورو طي روزهاي آينده 
را دارد، افزود كه نگراني ها از وضعيت منطقه يورو تش��ديد شده است: 
بانك مركزي اروپا مي گويد مصمم به افزايش نرخ بهره است، اما احتمال 

چنين اتفاقي در حال حاضر بسيار بعيد است. 

رشد مبادالت اقتصادي قطر و تركيه
در شرايطي كه قطر از سوي كش�ورهاي عربي تحريم شده است، 
تجارت تركيه و قطر در سال 2018 به 2ميليارد دالر رسيده است. 
به گزارش رويترز، به گفته يك مقام تركي، انتظار مي رود تجارت بين قطر و 
تركيه در سال 2۰۱۸ به 2ميليارد دالر رسيده باشد. اين نشان دهنده نقش 
برجس��ته تركيه به عنوان متحد برتر قطر در ش��رايطي است كه اين كشور 
از سوي كش��ورهاي عربي تحريم شده اس��ت. از زماني كه در سال 2۰۱۷، 
كشورهاي عربي به رهبري عربستان، روابط تجاري و ديپلماتيك خود را با 
قطر قطع كرده اند، تركيه با ارسال كمك هاي نظامي و غذا، براي برطرف كردن 
نيازهاي قطر، به يكي از متحدان برتر اين كشور كوچك حاشيه خليج فارس 
تبديل شده است. معاون وزير مالي تركيه، عثمان دينچ باش كه در نمايشگاه 
تجارت تركيه در دوحه صحبت مي كرد، گفت: در سال 2۰۱۸ قطر يكي از 
حوزه هاي تجاري با تركيه بود كه سريع ترين رشد را داشت و انتظار مي رود 

حجم معادالت كنوني كه 2 ميليارد دالر است، در آينده رشد كند.

احتمال تمديد معافيت خريد نفت ايران 
براي ۵ كشور

چين، هند، ژاپن، كره و تركيه احتماالً پس از اتمام مهلت معافيت هاي 
فعلي در ماه مي، دوباره معافيت مي گيرند و ايتاليا، يونان و تايوان 
از ليس�ت معافيت هاي فعلي تحريم نفتي ايران حذف مي ش�وند. 
به گزارش رويترز، امريكا احتماالً معافيت از تحريم واردات نفت از ايران 
را در ماه مي تمديد مي كند، ولي تعداد كشورهاي دريافت كننده اين 
تحريم ها را كاهش مي دهد تا خشم خريداران اصلي نفت ايران، چين و 

هند را فرو بنشاند و احتمال افزايش قيمت نفت را پايين بياورد. 
واشنگتن پس از اعطاي معافيت به هشت كشور خريدار نفت ايران براي 
واردات نفت، بازارهاي نفت را شوكه كرد. شاخص نفت خام برنت در ماه 
نوامبر 22 درصد كاهش يافت و معافيت ها باعث شدند اوپك در دسامبر 

براي كاهش توليد نفت در 2۰۱9 با متحدانش به توافق برسد. 
كاهش تعداد معافيت ها صادرات نفت از ايران را محدود مي كند، ولي 

امريكا را به هدفش براي صفر كردن اين صادرات نمي رساند. 
چين، هند، ژاپن، كره و تركيه احتماالً پس از اتمام مهلت معافيت هاي 
فعلي در ماه مي، دوباره معافيت مي گيرند. ايتاليا، يونان و تايوان از ليست 

معافيت هاي فعلي حذف مي شوند. 
تحليلگران گروه اوراسيا گفتند: »ساير اولويت هاي ژئوپليتيكي تمايل 
دولت را براي متوقف كردن ص��ادرات متعادل مي كند، مخصوصاً با دو 

خريدار بزرگ نفت ايران چين و هند«. 
اين كاهش ها احتماالً به اقتصاد ايران ضربه مي زند مخصوصاً چون دولت 
حسن روحاني، رئيس جمهور ايران قصد دارد بودجه را براساس انتظاري 
غيرواقعي از درآمد باالي نفتي ببندد. واردات نفت آسيا از ايران در نوامبر 
پس از آغاز تحريم ها به پايين ترين حد در طي پنج سال گذشته رسيد. 
چين و هند به واردات نفت از ايران ادامه دادند، در حالي كه تركيه در 

دسامبر واردات از ايران را از سر گرفت. 
انتظار مي رود كره جنوبي در ماه جاري پس از چهار ماه ميعانات گازي از 
ايران دريافت كند، درحالي كه محموله هاي ژاپن هنوز منتظر تأييديه 

بانك ها براي روند پرداخت هستند. 

 سامانه رفع تعهد ارزي واردكنندگان 
به زودي عملياتي مي شود

رئيس كل بانك مركزي گفت: حس�ب دستور رئيس جمهوري و به 
منظور مقابله با يكي از گلوگاه هاي فساد و آسيب در فرآيند تجارت 
خارجي كشور و براساس اقدامات بانك مركزي براي آماده سازي 
سامانه رفع تعهد ارزي واردكنندگان، اين سامانه عملياتي مي شود. 
به گزارش روابط عمومي بانك مرك��زي، عبدالناصر همتي اظهار كرد: 
از آنجا كه تخصي��ص و تأمين ارز ب��ه منظ��ور واردات كاال و خدمات 
موردنياز كشور انجام مي ش��ود، متأس��فانه در اين فرآيند در گذشته 
سوءاستفاده هاي زيادي صورت گرفته است و برخي به بهانه واردات كاال 
و خدمات موردنياز با طي فرآيندهاي قانوني اقدام به دريافت ارز كرده و 
متأسفانه پس از دريافت ارز، متناسب با ارز دريافتي كاال به كشور وارد 
نكرده اند. با به كارگيري اين سامانه تمام بانك ها، وزارت صمت، گمرك 
جمهوري اسالمي ايران و سازمان امور مالياتي به اطالعات و عملكرد 

واردكنندگان دسترسي خواهند داشت. 
رئي��س كل بانك مركزي اف��زود: از اي��ن پس يكي از ش��اخص هاي 
اعتبارس��نجي مش��تريان در فرآيند واردات و دريافت خدمات بانكي 
موضوع رفع تعهد ارزي واردكنندگان خواهد بود و عدم رفع تعهد ارزي 
واردكننده، با عدم ارائه خدمات، همراه شده و به مراجع ذيربط اعالم 
خواهد شد. از س��وي ديگر واردكنندگان اصيل و واقعي كه نقش مهم 
و اساسي در تجارت كشور دارند نيز مورد حمايت خاص قرار خواهند 
گرفت. دكتر همتي در پايان يادآور شد كه با عملياتي شدن اين سامانه 
فرآيند تجارت خارجي كشور به صورت سيستمي تكميل خواهد شد و 

نقش بسيار اساسي در پيشگيري از فساد خواهد داشت. 

وزير صمت:

محصوالتي را كه كمتر از ۴0 درصد آن 
ساخت داخل باشد حمايت نمي كنيم

وزي�ر صنع�ت، مع�دن و تج�ارت با اش�اره ب�ه سياس�ت دولت 
در راس�تاي تمركز زداي�ي و اينك�ه برنامه هاي خوب�ي در آينده 
داريم، گفت: محص�والت خودروي�ي و لوازم خانگي ك�ه كمتر از 
40 درصد آن ساخت داخل كشور باش�د را حمايت نخواهيم كرد. 
به گزارش فارس، رضا رحماني با اشاره به اينكه در يك جنگ اقتصادي 
قرار داريم، گفت: به تعديل كارگر حساسيت دارم. دراين باره صحبت 
نكنيد. تالش ما بر اين اس��ت كه وضع موجود را حفظ كنيم. رحماني 
با بيان اينكه سياست دولت تمركز زدايي است، افزود: زماني كه وارد 
وزارتخانه شدم ۶۰ درصد از برنامه توليد عقب بوديم و با هر جايي كه 
تماس مي گرفتم، مي گفتند روبه تعطيلي هس��تيم، اما اكنون جلوي 

روند نزولي گرفته شده است. 
وزير صمت در رابطه با تسهيالت براي صنايع يادآور شد: در طرح رونق 
توليد، صنايع كوچك و متوسط مستثني ش��ده اند. بدين معنا كه اگر 
چك برگشتي يا بدهي غيرجاري دارند، بانك به اين داليل نمي تواند 
به آنها تسهيالت پرداخت نكند، اما به شرط اينكه بتوانند توليد كنند و 
بازار فروش هم داشته باشند. اين بخشنامه دولت است و اگر بانكي اين 
موضوع را رعايت نمي كند با آن برخورد كنيد. واقعاً ظلم است كه واحد 

توليدي به دليل نبود سرمايه در گردش نتواند توليدي داشته باشد. 
رحماني اضافه كرد: نيم نگاهي به صادراِت صنايع توليدي در شهرستان 
داشته باشيد. اكنون عالوه بر بازار داخل، بازار صادرات هم مهم است. 
قطعه سازي كه اكنون مشكل دارد اگر به صادرات وصل شده بود االن با 

ركود خودرو ساز داخلي از پا نمي افتاد و دچار مشكل نمي شد. 

 تكميل راه آهن شلمچه - بصره
 در انتظار تصميم طرف عراقي

وزير راه و شهرس�ازي با بيان اينكه منتظر تصمي�م طرف عراقي 
براي تكميل راه آهن شلمچه به بصره هستيم، گفت: پروژه اتصال 
راه آهن خرمش�هر به بصره عراق از پروژه هاي مه�م و اولويت دار 
دولت اس�ت و رئيس جمهور نيز بر اج�راي آن تأكيد وي�ژه دارد. 
به گزارش ايسنا، محمد اسالمي در حاشيه بازديد از پروژه مسكن مهر 
آبادان در جمع خبرنگاران بر استفاده از پسكرانه ها براي توسعه تجارت 
به ويژه صادرات به كشور عراق تأكيد و اظهار كرد: براي تكميل راه آهن 
شلمچه به بصره مصمم هستيم و دولت اهتمام ويژه اي براي تكميل اين 
پروژه دارد. وي با بيان اينكه منتظر تصميم طرف عراقي براي تكميل 
راه آهن شلمچه به بصره هستيم، افزود: پروژه اتصال راه آهن خرمشهر 
به بصره عراق از پروژه هاي مهم و اولويت دار دولت است و رئيس جمهور 
نيز بر اجراي آن تأكيد ويژه دارد. اسالمي اظهار كرد: راه آهن خرمشهر 
از طريق شلمچه و عبور از اروند به بصره و خط آهن كشور عراق متصل 
مي شود و توافقات اوليه اين پروژه نيز انجام شده و تأمين مالي آن نيز 
توسط ايران انجام خواهد شد. وزير راه و شهرسازي در ادامه با اشاره به 
برنامه هاي وزارتخانه عنوان كرد: واگذاري زمين هاي دولتي با جذب 
مشاركت بخش خصوصي براي ساخت مسكن مهر از جمله برنامه هاي 
دولت براي تكميل و اتمام كار مسكن مهر است و به دنبال آن هستيم 

تا اين طرح را اجرايي كنيم.
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