
صفحه 4اقتصادی
سه شنبه           ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

۶ جمادی الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۱۲۲

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از تدارک 
مناسب و باکیفیت میوه شب عید مورد نیاز استان های سراسر 

کشور خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزی، حسین 
شیرزاد اعالم کرد: تاکنون کار حمل تمامی سیب مورد نیاز استان های 
سراسر کشور به میزان ۲۳ هزار و ۷۶۰ تن پایان یافته و حدود شش 
هزار تن ذخیره احتیاطی ســیب درختی نیز توسط اتحادیه مرکزی 

تعاون روستایی ایران تأمین شده است.
وی افزود: از مجموع ۲۸ هزار و ۵۵۰ تن پرتقال تامســون مورد 
درخواست کمیته های راهبردی استانی تاکنون مقدار ۱۴ هزار و ۳۰۰ 
تن از مبدأ اســتان مازندران به مراکز ذخیره سازی استان ها حمل و 

الباقی طبق برنامه تنظیمی هم اکنون در شرف انجام است.
مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی از خریداری و تحت 
کلید بودن مقدار شش هزار تن پرتقال والنسیای جنوب در استان های 
فارس )سه هزار تن(، کرمان )۱۲۰۰ تن(، هرمزگان )۵۰۰ تن(، جیرفت 
)۲۵۰ تن(، خراسان رضوی )۱۵۰ تن( و دیگر مناطق تأمین پرتقال 
جنوب، توسط شبکه و مدیریت های تعاون روستایی خبر داد که در 
حال حاضر کار حمل آنها به استان های مختلف کشور آغاز شده است.

شــیرزاد خاطرنشــان کرد: براســاس مصوبات کمیته راهبردی 
کشــوری مقرر اســت مقدار ۱۰ هزار تن پرتقال جنوب برای ارسال 
به مناطق مختلف خریداری شــود که تأمین مابقی آن هم اینک در 

دست اقدام است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی: 

سیب و پرتقال با کیفیت 
برای عید نوروز آماده است

بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر حدود 
۱۷ هزار تن گوشت اظهار نشده درکانتینرهای 
یخچالی در گمرکات مهم کشور دپو شده است.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، همزمان با تداوم 
صف های گسترده در نقاط مختلف برای تهیه گوشت 
قرمز، وزیر اقتصاد از پدیده  »کانتینرهای گوشت بدون 
صاحب در گمرک« خبر داده است. به گفته دژپسند، 
همچنین در حال حاضر ۶۰۰ کانتیر گوشت در گمرک 
بدون صاحب است که پس از بررسی ها مشخص شد 
مالــک آن با وجود دریافت ارز دولتی قصد دارد آن را 

با قیمت بیشتر در بازار عرضه کند.
در حال حاضر تشــریفات قانونی ترخیص ۲۵۰۰ 
تن گوشــت قرمــز در ۱۰ گمرک  کشــور در حال 
انجام بــوده و این محموله ها به زودی به بازار تزریق 
می شود.  این میزان گوشــت طی بیش از ۴۰ فقره 
اظهارنامه به گمرکات آســتارا، غرب تهران، شــهید 
رجائی بندرعباس، فــرودگاه امام خمینی)ره( و…. 
اظهار و تمامی تشریفات گمرکی آنها در مسیر سبز و 
خارج از نوبت انجام پذیرفته و این محموله ها در حال 

حاضر آماده خروج از گمرک است.
همچنین معاون فنی گمرک ایران ضمن اشاره به 
انجام تشــریفات قانونی ترخیص ۲۵۰۰ تن گوشت، 

بر اساس بررسی ها 

17 هزار تن گوشت اظهار نشده در گمرک دپو شده است

از عــدم اظهار بیش از ۱۷ هزار تن انواع گوشــت در 
گمرک شــهید رجایی بندر عباس خبر داد.بررسی ها 
نشــان می دهد، در حال حاضر  تعداد ۶۱9 کانتینر 
گوشــت در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی دپو 
شده اســت. این میزان کانتینر گوشت حاوی حدود 

۱۷ هزار تن گوشــت اســت که نهادهای نظارتی با 
ورود به این موضوع، باید شــفاف سازی الزم را برای 
افکار عمومی انجــام دهند.معاون فنی گمرک ایران 
اعالم کرد : تشــریفات گمرکی بــرای یک میلیون و 
۱۵۵ هزار کیلوگرم از محموله گوشــت های وارداتی 

در گمرک شــهید رجایی بندرعباس به اتمام رسیده 
و گمرک پیگیر اظهار مابقی این محموله ها از ســوی 
صاحبان کاال است. در همین حال رئیس  سازمان امور 
عشایر اعالم کرد که هیچ اختاللی در عرضه دام زنده 
و گوشــت قرمز از سوی عشایر به وجود نیامده است، 
بنابراین افزایش قیمت گوشت ارتباطی به عشایر ندارد.
به گزارش ایسنا، کرمعلی قندالی گفت: سهم عشایر 
از تولید گوشت قرمز کشور حدود ۲۵ درصد است و 
هیچ اختاللی در عرضه دام زنده و گوشت قرمز تولید 
شده توسط آنها به بازار به وجود نیامده که بخواهیم 
تقصیر را گردن آنها بیندازیم، چراکه نه تنها تأخیر در 
عرضه دام زنده هیچ سودی برای آنها ندارد بلکه عشایر 
نمی توانند دام های زنده خود را پس از پروار شدن نگه 
دارند و به بازار عرضه نکنند.همچنین عضو کمیسیون 
کشــاورزی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
گفت: دولت چند هزار میلیــارد تومان برای واردات 
گوشــت و نهاده ها هزینه  کرد و هیچ اتفاقی نیفتاده 
است، در حقیقت این یارانه  به جیب واسطه ها رفته و 
دامداران خارجی را تقویت کرد. یوسف داودی افزود: 
در حقیقت این پول ها نصیب واسطه هایی شد که اقدام 
به واردات می کنند و ما با هزینه این پول های زیاد در 
حقیقت دامداران کشورهای خارجی را تقویت کرده ایم.

مرغداران  اتحادیــه  مدیره  هیئت   عضو 
گوشتی گفت: نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده درب 
مرغداری ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱هزار تومان و آماده 
به طبخ ۱۳ هزار و ۹۰۰ تا ۱۵ هزار تومان است. 
عظیم حجت در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران 
جوان، از افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ مرغ  نســبت به 
ایــام قبل از تعطیالت در بازار خبر داد و افزود: نرخ 
هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
تا ۱۱هزار تومــان و  مرغ آماده به طبخ ۱۳ هزار و 

9۰۰ تا ۱۵ هزار تومان است.
وی افــزود: با توجه به تعطیــالت چند روزه و 
افزایش سفر ها به مناطق شمالی، زمینه جابه جایی 
مرغ به ســمت تهران کاهش یافته است که همین 
امر موجب شــده تا قیمت مرغ با نوساناتی در بازار 

روبه رو شود.
عضو هیئت  مدیره اتحادیه مرغداران گوشــتی 
با  اشــاره به اینکه عرضه مرغ از اوایل اسفند به اوج 
خود می رسد، بیان کرد: اکثر تولیدکنندگان از ۱۰ 
تا ۱۵ روز آینده پس از رسیدن مرغ تولیدی به وزن 
مناســب اقدام به عرضه در بازار خواهند کرد. اما در 
شــرایط فعلی تاخیر در عرضه نهاده ها از مشکالت 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی:

قیمت مرغ به 15 هزار تومان رسید

پیش روی تولیدکنندگان به شــمار می رود چرا که 
مرغدارانی که از ۲۰ روز قبل نهاده مورد نیازشــان 
را از پشــتیبانی امور دام خریداری کردند، هنوز به 

دستشان نرسیده است.

حجت ادامه داد: با توجه به تاخیر در عرضه نهاده 
از سوی پشتیبانی امور دام، مرغداران چاره ای ندارند 
جز اینکه نهاده مورد نیازشان را از بازار آزاد خریداری 
کنند که این امر در قیمت تمام شده تولید و به تبع 

نرخ مرغ در بازار تاثیرگذار است.
به گفته وی، تا زمانی که قیمت جوجه یکروزه و 
نهاده ها در بازار مدیریت نشود، نمی توان انتظار داشت 

که قیمت مرغ در بازار به تعادل برسد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشــتی 
نرخ کنونی هر کیلوگرم ذرت در بازار آزاد را ۱9۰۰، 
کنجاله ســویا ۳9۰۰ و هر قطعه جوجه یک روزه را 
چهــار تا ۴۵۰۰ تومان اعالم کــرد و افزود: با توجه 
به قیمت فعلی نهاده های دامی باید انتظار داشــت 
که قیمت هــر کیلوگرم مرغ با نرخ ۱۵ هزار تومان 
به بــاال در بازار عرضه شــود و در غیر این صورت 

تولیدکنندگان متضرر خواهند شد.
حجت ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های 
تولید، تولیدکنندگان برای طی کردن این پروسه نیاز 
به نقدینگی دارند که به همین خاطر چاره ای ندارند 
جز اینکه مرغ تولیدی شان رامطابق هزینه های تولید 
در بــازار عرضه کنند.وی تصریح کرد: اگر مدیریت 
قیمت نهاده های دامی از ســوی مسئوالن ذی ربط 
رها شود؛ بنابراین نباید انتظار داشت که قیمت مرغ 
با نرخ های مصوب و به عبارتی پایین تر از قیمت های 

فعلی در بازار عرضه شود.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به 
صادرات 8 میلیارد و ۷۵۰ میلیون دالری ایران 
به عراق در سال 2۰۱8 گفت: ایران در این سال 

در صادرات به عراق جای ترکیه را گرفت.
ســید حمید حسینی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس با بیان اینکه طی دی ماه امسال روند صادرات 
ایران به عراق وضعیت خوبی نداشت، اظهار داشت: 

این مسئله دو علت داشت که یکی تعطیالت ژانویه و 
دیگری موضوع پیمان سپاری ارزی و مشکالت ناشی 

از آن برای صادرکنندگان بود. 
وی با بیان اینکه دی ماه 9۷ میزان صادرات ایران 
به عراق به ۵۱۰ میلیون دالر کاهش یافت، بیان کرد: 
این در حالی است که در سال جاری در برخی ماه ها 
میزان صادرات کشــورمان به عراق به 9۰۰ میلیون 

دالر هم رســیده بود. دبیرکل اتاق مشترک ایران و 
عراق ادامه داد: در سال جاری متوسط صادرات ایران 
به عراق ماهانه حدود ۷۵۰ میلیون دالر بوده است. 
حســینی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۸ ایران در 
صادرات به عراق جای ترکیه را گرفت، گفت: در سال 
۲۰۱۷ ترکیه ۶/۵ درصد از کاالهای صادراتی خود به 
ارزش هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر را به عراق 

صادر کرد اما در سال ۲۰۱۸ این کشور با صادرات ۴/۵ 
درصد از کاالهای صادراتی خود به عراق توانست هفت 
میلیارد و ۳۵۰ میلیون دالر کاال به عراق صادر کند. 
وی اضافه کرد: اما ایران در ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۸ 
با صادرات هشت میلیارد و ۷۵۰ میلیون دالر کاال به 
عراق از ترکیه پیشی گرفت و توانست جای ترکیه را 

در بازار عراق بگیرد. 

یک مسئول: 

صادرات ایران به عراق از ترکیه پیشی گرفت
براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی طی چهل 
سال گذشته صادرات ایران تقریبا هشت برابر شده، در حالی که 

صادرات نفتی کاهش یافته است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، آمارهای زیادی از شرایط اقتصادی ایران 
پیش از انقالب وجود ندارد اما بانک جهانی از معدود موسسات بین المللی 
است که برخی آمارهای عمده و شاخص های مهم اقتصادی از زمان پیش 

از پیروزی انقالب اسالمی ایران ارائه داده است.
این آمار نشان می دهد، صادرات ایران در سال ۵۷ معادل ۱۸/۳۰9 
میلیارد دالر بوده که در ســال ۲۰۱۲ به بیش از ۸ برابر میزان پیش از 
انقالب رسیده و به ۱۴9/۵ میلیارد دالر رسیده است. صادرات ایران در 
سال 9۶ هم از سوی بانک جهانی ۱۱۳ میلیارد دالر برآورد شده است.

این در حالی است که بنا به آمارهای خارجی موجود صادرات نفت 
ایران در دهه ۵۰ و پیش از پیروزی انقالب اسالمی به حدود شش میلیون 
بشکه در روز رسیده بود اما هم اکنون صادرات نفت ایران به روزانه ۱/۵ 

میلیون بشکه کاهش یافته است.
بخشــی از کاهش صادرات نفت به دلیل تحریم های آمریکاست اما 
بخش قابل توجه آنکه فاصله بین شش میلیون تا ۲/۵ میلیون بشکه در 
روز  طی سال گذشته است، به دلیل افزایش سن چاه های نفت و کاهش 
برداشــت از آنها بوده است.تولید ناخالص داخلی ایران نیز یکی دیگر از 
شاخص های اقتصادی است که از زمان پیروزی انقالب رشد چشم گیری 

داشته است و ۷/۶ برابر رشد را در سابقه خود به ثبت رسانده است.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۵۷ معادل ۷۷/9 میلیارد دالر بود 
که این رقم در سال ۲۰۱۲ به مرز ۶۰۰ میلیارد دالر رسید و در واقع ۷/۶ 
برابر شد. البته طی سال های اخیر تولید ناخالص داخلی کشورمان کاهش 

یافته و به ۴۵۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
همچنین، سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱9۷۸ معادل 
سال ۵۷ و آخرین سال حضور شاه در ایران، ۲۱۶۸ دالر بوده است. این 
شــاخص در سال ۲۰۱۲ معادل سال ۱۳9۱ معادل ۳/۶ برابر شده و به 
۷۸۳۲ دالر رســیده اســت که البته در سال ۲۰۱۷ برابر با سال ۱۳9۶ 

این شاخص به ۵۵9۳ دالر کاهش یافته است.
با توجه به افزایش صادرات علیرغم یک چهارم شدن فروش نفت، باید 
گفت مهم ترین پشتوانه اقتصاد ایران فعالیت های اقتصادی مردم و کاری 
است که یک یک افراد جامعه در طول این سال های بعد از انقالب صورت 
داده و به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و صادرات منجر شده است.

اگرچه ایران دارای ذخایر باالی منابع طبیعی و سوخت های فسیلی 
اســت اما این ذخایر و درآمد حاصل از فروش آنها هرگز نمی تواند جای 

کار و تالش ایرانی و سرمایه انسانی کشور را بگیرد.
تأثیر منفی تحریم های آمریکا علیه ایران که با هدف فلج کردن اقتصاد 
ما اعمال شــده قابل کتمان نیست اما شرایط امروز ما و حرکت اقتصاد 
ایران که همچنان پابرجاســت و فلج نشده است نشان می دهد حتی با 
کاهش صادرات نفت که طی ماه های گذشــته شاهد بوده ایم، می توانیم 

بر مشکالت غلبه کنیم.

در 8 ماهه امسال، درآمد ریالی حاصل از نفت کشور ۷۰ درصد 
رشد داشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی گزارش عملکرد بودجه در 
۸ ماهه امســال حکایت از رشد ۷۰ درصدی درآمد ریالی حاصل از نفت 
کشــور و رشد ۵۷ درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده های 

نفتی ایران دارد.
بر این اساس، طی این مدت ۸۴ هزار میلیارد تومان از محل صادرات 
نفت و فرآورده های نفتی درآمد حاصل شــده اســت که نسبت به رقم 
مصوب در ۸ ماه نخســت در قانون بودجه حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان 
بیش افتادگی دیده می شــود. طی ایــن مدت ۶۸ هزار میلیارد تومان از 
محل فروش نفت خام درآمد نصیب کشور شده است که این رقم نسبت 
به عملکرد ســال قبل رشد ۷۰ درصدی داشته است.گفتنی است، طی 
این مدت حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده که 
این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۲ درصدی داشته است. 
)رقم مصوب بودجه عمرانی طی سال 9۷ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان 
بوده اســت.(همچنین، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمار های 
اقتصادی آذرماه 9۷ حکایت از بدهی های خارجی ۱۰ میلیارد دالری کشور 
در پایان این ماه دارد.بر این اســاس، میزان بدهی های خارجی )تعهدات 
بالفعل( کشور در پایان خرداد ماه به رقم ۱۰ میلیارد و ۳۴ میلیون دالر 
رسیده است. از این رقم ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دالر مربوط به بدهی های 
خارجی کوتاه مدت و ۶ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دالر مربوط به بدهی های 

میان مدت و بلندمدت می شود.
بدهی خارجی کشور از ابتدای امسال ۱۱ درصد برابر با ۱/۲۷۱ میلیارد 
دالر کاهش داشته است. در فروردین ماه بدهی خارجی کشور ۱۱/۳۰۵ 

میلیارد دالر اعالم شده بود.

 بانک جهانی: 

صادرات و تولید ملی ایران
 در 40 سال اخیر 8 برابر شده است

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

رشد ۷0 درصدی درآمد ریالی 
حاصل از نفت کشور

دولت در آستانه به حراج گذاشتن کارخانه 
و متعلقات ماشین سازی تبریز است.

به گزارش خبرنگار ما، شــرکت ماشین سازی 
تبریز بــه عنوان یکی از قدیمی ترین کارخانه های 
صنعتی کشور، عالوه  بر حضور در عرصه تولید انواع 
ماشین هاي CNC به ارائه خدمات تخصصي در 
رابطه با صنایع زیربنایي و تامین کلیه ماشین آالت 

و تجهیزات مرتبط مي پردازد.
این شــرکت در راستای عمل به سیاست های 
اصل ۴۴ قانون اساســی در سال ۱۳9۴ به بخش 
خصوصی واگذار شــد. با این حال پس از واگذاری 
کارخانه، مشخص شد مدیریت فسادآلودی در این 
کارخانه شکل گرفته و کارگران هم از ابتدای سال 
9۷ بــا عنوان دالیلی مانند نبود برنامه مالک برای 
اداره مجموعه و نگرانی از آینده شغلی خود، دست 
از کار کشیده اند. بر همین اساس، اخباری از سوی 

برخــی نمایندگان مجلس مبنی بر مبهم بودن یا 
حتی غیر قانونی بودن این واگذاری شنیده می شد 
تا اینکه خریدار سهام گروه ماشین سازی تبریز به 
دلیل این ابهامات و حتی تخلفات ارزی! بازداشت 
و در دادگاِه رســیدگی به جرایم اقتصادی تهران 
محاکمه شد. جالب اینجاســت که از همان ابتدا 
درباره اهلیت خریدار شــبهاتی وجود داشــت اما 
سازمان خصوصی سازی )به ریاست عبداهلل پوری 
حســینی( در همان زمان با دفاع از این واگذاری، 
خریــدار مذکور را بخش خصوصــی واقعی اعالم 
کرده بود! نکته مهم تر اینکه براســاس گفته های 
مســئوالن شورای اســالمی کار، خریدار کارخانه 
ماشین ســازی با خریدار کارخانــه هفت تپه )که 
موجب ورشکســتگی و عقب افتــادن چند ماهه 
حقوق کارگران شــده بود( نیز مرتبط بوده است. 
بــا تمام این اوصاف، پــس از کش و قوس های به 

وجود آمده بر ســر واگذاری و مدیریت نامناسب 
کارخانه ماشین سازی، سازمان خصوصی سازی در 
آگهی جدیدی، شرکت ماشین سازی و ریخته گری 
تبریز را مجددا برای فروش گذاشته؛ با این تفاوت 
کــه برخی ابهامات در زمینه این واگذاری از دوره 

قبلی هم بیشتر شده است! 
نگاهی به آنچه که مربوط به جزییات واگذاری 
مجدد اســت نشان می دهد کارخانه ماشین سازی 
تبریز، ریخته گری ماشین سازی تبریز و امالک ائل 
گلی در مجموع بــه ارزش کل پایه ۷۰۰ میلیارد 
تومان توســط خصوصی ســازی روی میز مزایده 
می روند، رقمی که در مقایسه با ارزش این کارخانه 

بسیار ناچیز است. 
رقم مذکور در شــرایطی اعالم شــده که در 
واگذاری قبلی )سال ۱۳9۴( این کارخانه به قیمت 
۶۸۸ میلیارد تومان به فروش رفته بود، یعنی پس 

از گذشت سه سال، قیمت کارخانه تقریبا تغییری 
نکرده است!! 

تمامی موارد مذکور موجب نگرانی کارگران و 
دلسوزان ماشین ســازی تبریز شده تا اتفاقاتی از 
قبیل هفت تپه برای مــردم رخ ندهد. امیدواریم 
حداقل درخصوص واگذاری مجدد کارخانه، چوب 

حراج به ثروت این کارخانه زده نشود. 
متاسفانه ســازمان خصوصی سازی با عملکرد 
نامناسب خود موجب نارضایتی فراوانی در سطح 
کشــور شــده، به طوری که در حال حاضر پوری 
حسینی؛ رئیس  ســازمان خصوصی سازی پس از 
پنج سال به دلیل ابهامات کارنامه اش ممنوع الخروج 
شده و حتی وزیر اقتصاد هم از بررسی پرونده او در 
حراســت وزارتخانه خبر داده است؛ اما ظاهرا قرار 
نیست پســت خود را با وجود این همه مشکالت 

ترک کند!

مدیرعامل برق منطقه ای تهران گفت: بیش 
از ۵۰ درصد شبکه فشار قوی انتقال برق تهران 

فرسوده و قدیمی است.
 غالمرضا خو ش خلق در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، با  اشاره به اینکه شرکت برق منطقه ای تهران 
یکی از قدیمی ترین شرکت های برق منطقه ای است 
و به سال ۱۳۱۵ باز می گردد، افزود: وقتی شبکه برق 
قدیمی است به همین نسبت فرسودگی در شبکه 

انتقال برق نیز بیشتر می شود.
وی با تأکید بر اینکه باید شبکه انتقال برق تهران 
به سرعت بازسازی شود، اظهار داشت: شبکه برق 
فشــار قوی تهران )۶۳ کیلوولت( ۱۵۰۰ کیلومتر 

کابل برق دارد. 
نوسازی شــبکه برق تهران با توجه به شلوغی 

شهر یک اقدام سخت و دشوار است اما در دو سال 
گذشــته ۵۳۴ کیلومتر از کابل فشــار قوی تهران 

نوسازی و بازسازی شد.
به گفته مدیرعامل برق منطقه ای تهران، در حال 
حاضر بازسازی ۱۲۰ کیلومتر شبکه برق تهران در 

دست انجام است.
خوش خلق در پاســخ به این سؤال که استاندار 
تهران از قدیمی بودن شبکه فشار قوی اظهار نگرانی 
کرده خاطرنشان کرد: به هر حال فرسودگی شبکه 
برق موجب نگرانی ما نیز هست اما برای بازسازی 
شبکه فرســوده و قدیمی برق تهران به نرخ امروز 

۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
در همین حال مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
شــرکت مادر تخصصی توانیر با  اشاره به ظرفیت 

بنــد »و« تبصره ۵ بودجــه 9۷ گفت: بیش از ۸۵ 
هزار میلیارد تومان از مطالبات تولیدکنندگان برق 
پرداخت شده که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن سهم 
نیروگاه ها اســت که در بودجه 9۸ نیز این موضوع 

پیش بینی شده است. 
محمدحسن متولی زاده افزود: در حالی که ۱/۵ 
میلیارد نفر از ساکنین جمعیت کره زمین از نعمت 
برق بی بهره هستند به برکت انقالب اسالمی پوشش 

برق کشور ۱۰۰ درصد است.
وی با بیان اینکه وابستگی زندگی مردم به برق 
روزانه در حال افزایش اســت؛ افزود: در ۴۰ ســال 
گذشــته جمعیت کشــور ۲/۲ برابر شده و این در 
حالی اســت که ظرفیت برق رسانی در کشور ۱۱ 

برابر افزایش یافته است.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت مادر 
تخصصــی توانیر تصریح کــرد: بیش از 9۵ درصد 
تجهیزات برق ســاخت داخل است و درخصوص 
وضعیت برق به لحاظ کادر فنی و ساخت تجهیزات 
جای هیچ گونه نگرانی نیست و کشور به خودکفایی 
رسیده است. ضمن اینکه اقتصاد برق در سال جاری 
نسبت به ۴۰ سال گذشته ۷۵ درصد ارزان تر شده 

است.
متولی زاده گفت: کشور ایران در صنعت برق از 
رتبه ۳۸ در ابتدای انقالب به چهاردهم دنیا رسیده 
کــه این مهم به دلیل تــالش متخصصین چه در 
دولــت و چه در بخش خصوصی بوده و هم اکنون 
از  نظر خودکفایی در این حوزه وضعیتی بســیار 

مطلوبی داریم.

مدیرعامل برق منطقه ای تهران:

5۰ درصد شبکه انتقال برق پایتخت فرسوده است

استاد اقتصاد دانشــگاه عالمه با بیان اینکه چیزی به نام 
بازار ارز نداریم و نمی توان نام آنچه هســت را بازار گذاشت، 
تاکید کرد: در ۱۰ ســال گذشته ارزش پولمان در برابر دالر ۱۰ 

برابر کاهش یافته است.
عباس شاکری با  اشاره به تحوالت بازار ارز گفت: هر کسی صاحب 
کاال و خدماتی بود هرطور خواست هزینه ها را باال برد مثال کاغذ ۲۰ 
روز پیش ۲۷۰ تومان بود و هفته گذشــته ۳۲۰ تومان شد در حالی 
که کاغذها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و انبار شده و باز هم 
وضعیت این گونه است؛ جالب است که اسم آ ن را نیز بازار می گذارند. 

بازار مانند ماشین پیچیده ای است که باید آن را ایجاد کرد.
وی افــزود: وقتی می گوییم قیمت ها نباید پنج برابر شــود، به ما 

می گویند قیمت ها را سرکوب نکنید چون منافع زیاد دارد.
این اقتصاددان ادامه داد: دوستان  اشتباه گرفتند و می گویند اگر 
]قیمت ها[ را رها کنید بازار درســت می شــود، آیا این تعریف از بازار 
است؟ آدام اسمیت هم چنین تعریفی ندارد. قیمت ها به صورت طبیعی 
تعریف می شــود و طرف عرضه و تقاضا روند تعادلی دارد. بازار مانند 

ماشین خودکار است.
شاکری با ارائه مثال قیمت خودرو، عنوان کرد: با اینکه قیمت پراید 
به ۴۰ میلیون رســیده باز هم پیش فروش می گذارند و یک ساعته به 

فروش می رسد، چون پرتفو )سود( دارد.
وی با بیان اینکه برای افزایش ارز بازارســازی با تنوع در محصول 
صادراتی نیاز اســت، یادآور شد: هر موقع می خواهند قیمت را دو تا 

سه برابر کنند به دست بازار می سپارند!
به گفته این استاد دانشگاه، ۱۴ میلیارد دالر برای کاالهای اساسی 
در نظر گرفته شده و یک سوم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بازگشته 
است و همه مســئوالن نیز می گویند بازار را به تعادل می رسانیم؛ از 

کدام بازار صحبت می کنند؟
شاکری با  اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر برحسب دالر ۱۰ برابر 
ارزش پول ما کاهش پیدا کرده که مربوط به نوســانات ارزی اســت، 
گفت: برنامه اصالح ساختار باید نوسانات شدید بازارها را کاهش دهد 

و این بازارها به هم نزدیک شوند. 

مبلغ عیدی کارگران امســال حداقل دو 
میلیــون و 222 هزار و ۵۳8 تومان و حداکثر 

سه میلیون و ۳۳۳ هزار و 8۰۷ تومان است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، از اوایل سال ۱۳9۷ 
حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران 
مشمول قانون کار )اعم از قرارداد دائم یا موقت( مبلغ 

۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال تعیین شده بود.
بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل 
دو میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان و حداکثر سه 

میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷  تومان است. 
همچنین رئیس  ســازمان برنامه و بودجه کشور 
گفت: حقوق کارکنان تا بیســتم اسفندماه پرداخت 
می شود تا در پایان سال مشکلی از این بابت نداشته 

باشیم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت افزود: با وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری هماهنگی های 
الزم انجام شده تا عیدی کارکنان طی روزهای اخیر 
پرداخت شــود.وی درباره پرداخت یارانه طی دو ماه 

پایانی سال خاطرنشان کرد: تالش می کنیم ۲۶ بهمن 
و در همین بازه زمانی در اســفندماه نیز یارانه ها را 
پرداخت کنیم تا یک انسجام کاملی به پرداختی های 
پایان سال داده باشیم.همچنین مدیرعامل سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها با صدور اطالعیه ای زمان واریز 

یارانه نقدی بهمن ماه را اعالم کرد. 
به گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه ها، اکبر 
ایــزدی اعالم کرد: احتراماً؛ ضمن عرض تبریک ایام 
اهلل دهــه مبارک فجر و چهلمین ســالگرد پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی به اطالع هموطنان عزیز 
می رســاند »نود و ششــمین« مرحله یارانه نقدی 
مربــوط به بهمن ماه ســال جاری بــه ازای هر نفر 
۴۵۵ هزار ریال به همراه افزایش حداقل مســتمری 
خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور ساعت۲۴:۰۰ 
روز پنج شــنبه مورخ ۲۵ /۱۱/ ۱۳9۷ به حســاب 
سرپرســتان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت 

خواهد بود.

ماشین سازی تبریز در آستانه حراج دوباره دولت

جزئیات پرداخت عیدی کارگران و کارمندان

یک استاد اقتصاد خبر داد

کاهش 10 برابری ارزش پول ملی 
در 10 سال اخیر

میانگین بارندگی کل کشور از                                                                                                               ابتدای سال زراعی )مهرماه 
۹۷( تا بهمن سال جاری ۱۳۰/۱ میلی متر ثبت شد که ۱۹۳/8 

درصد بیشتر از                                                                                                               سال گذشته است.
براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، 
میانگین بارندگی کل کشــور از                                                                                                               ابتدای ســال زراعی )مهرماه 9۷( تا 
ســیزدهم بهمن سال جاری ۱۳۰/۱ میلی متر ثبت شد. میزان بارش 
سال گذشته در این بازه زمانی ۴۴/۳ میلی متر بود، بنابراین بارش سال 

جاری ۱9۳/۸ درصد بیشتر از                                                                                                               سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، میانگین بلندمدت بارندگی کشور در 
بازه زمانی مذکور ۱۰9/۲ میلی متر بوده اســت که بارش سال جاری 

۱9/۲ درصد بیشتر از                                                                                                               میانگین بلندمدت ساالنه است.
بیشترین میزان بارش در هفته بیستم سال زراعی متعلق به منطقه 

پاوه در استان کردستان به میزان ۲۰۳/۴ میلی متر بوده است.
در همین مد ت میانگین گرم ترین منطقه کشور میناب در استان 
هرمزگان به میزان ۲۷/۵ درجه سلسیوس و سردترین منطقه چالدران 
در استان آذربایجان غربی به میزان منفی ۷/۳ درجه سلسیوس بوده 

است.

در چهار ماه گذشته رخ داد

افزایش 1۹0 درصدی بارندگی 
در سال آبی ۹۷

رئیس  ســازمان بهزیســتی گفت: در اجرای تفاهم نامه 
پنج جانبه این ســازمان با بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین 
و مسکن، خیران مســکن ساز و بنیاد مستضعفان پنج هزار 
 واحد مسکونی به خانواده های دارای 2 معلول و بیشتر واگذار

 شده است. 
به گزارش ایرنا، وحید قبادی راد در جمع خبرنگاران در بوشــهر 
افزود: در زمان حاضر ۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی با پیشرفت ۳۰ تا 

۶۰ درصد در دست ساخت است. 
وی بیان کــرد: همچنین ۲هزار و ۲۰۰ خانوار دارای ۲ معلول از 

این گروه در نوبت دریافت مسکن هستند. 
قبادی راد اضافه کرد: براساس بررسی های انجام شده در سال 9۴، 
۱۴ هزار خانوار دارای ۲ معلول در کشــور شناسایی شده است که از 
این شــمار هفت هزار و ۵۰۰ خانوار در شــهرها و مابقی در روستاها 

سکونت دارند. 
رئیس  سازمان بهزیستی بیان کرد: از اول دولت تدبیر و امید ۶۷ 
هزار مسکن برای مددجویان زیر پوشش بهزیستی آماده سازی و واگذار 

شده و۵۳ هزار واحد مسکونی در دست احداث است. 
قبــادی راد اضافه کرد: در زمان حاضر ۱۱۳هزار خانوار مددجوی 
بهزیســتی پشــت نوبت دریافت مسکن هســتند که انتظار می رود 
خیران و ســایر دستگاه ها و سازمان ها در اجرای مسئولیت اجتماعی 
همانند تفاهم نامه تامین مســکن خانوارهای دارای ۲ معلول بتوانیم 
 مشــکل مســکن ســایر مددجویان بهزیستی را در ۲ ســال آینده 

برطرف کنیم. 
وی یادآور شــد: در دهه مبارک فجر امســال ۲هزارو ۵۰۰ واحد 

مسکونی به مددجویان بهزیستی واگذار شد. 
قبادی راد گفت: در زمان حاضر سامانه غربالگری بیماری اوتیسم در 
کشور راه اندازی شده و افرادی که نگران فرزند خود هستند، می توانند 
با پرکردن فرم در این ســامانه درفضای مجازی و مراجعه به مراکز از 

سالمت فرزند خود اطمینان حاصل کنند. 
وی ادامه داد: همچنین بزودی سامانه ملی فرزند خواندگی که به 
صورت پایلوت در تهران اجرا شــده در کل کشور راه اندازی و فرایند 

این امر روان سازی می شود. 
وی بیان کرد: در سال جاری ۲۶۵ واحد مسکونی در استان بوشهر 
برای خانوارهای دارای ۲ معلول واگذار و ۱۱۷ خانوار هم پشت نوبت 

هستند. 
قبادی راد گفت: براســاس تفاهم با استانداری بوشهر قرار است با 
مشارکت خیران، استانداری و سایر دستگاه های اجرایی پروژه تامین 

مسکن برای ۳۰۰ خانوار در این استان اجرا می شود. 

رئیس  سازمان بهزیستی اعالم کرد

واگذاری 5 هزار واحد مسکونی 
به خانوارهای دارای 2 معلول


