
نگاهي به آمار بنگاه هاي مشكل دار در يك دهه 
اخير نش�ان مي دهد تعداد اين بنگاه ها از ۲۰۰ 
واحد در س�ال ۸۷ به ۱۳۵۶ واحد در شهريور 
۹۷ افزايش يافته است.  به عبارت ديگر ساالنه 
۱۱۵بنگاه به جمع مشكل دارها افزوده شده است. 
به گفته صاحبنظ��ران زماني كه چ��رخ بنگاهي 
نچرخد طبيعتاً حقوق ه��اي عقب افتاده افزايش 
يافته و سيل بيكاران روانه جامعه مي شود. در اين 
ميان دول��ت دو راه دارد. يك��ي از راه ها حمايت از 
بنگاه براي ادامه حيات است تا وضعيت پيچيده تر 
نشود و راه ديگر فشار بر بنگاه به سود كارگر است 
كه البت��ه باعث كاه��ش فش��ارهاي اعتراضي در 
كوتاه مدت مي ش��ود، اما در صورتي ك��ه منجر به 
تعطيلي بنگاه ها ش��ود وضعيت پيچيده تر خواهد 
ش��د. در هفته هاي اخير وضعي��ت دوگانه اي در 
اين خصوص را در سياس��ت هاي دولت ديده ايم و 
مشخص نيست دولت تصميم به حركت به كدام 
سوي دارد، اما قوانيني كه اين روزها در حال تغيير 
اس��ت نش��ان مي دهد كه نگاه كلي به روش دوم 
است و دولت تصميم دارد مش��كالت را به شكل 

كوتاه مدت حل كند. 
يكي از مش��كالت اصل��ي بنگاه ها اين اس��ت كه 
موجودي انبار آنه��ا در حال افزايش اس��ت، ولي 
امكان فروش كاالي خود را ندارند. دولت در ابتدا 
معتقد بود كه اين بنگاه ها براي استفاده از نوسان 
قيمت تالش دارند كه موجودي انبار را بيشتر كنند، 
اما امروز با اين واقعيت روبه رو است كه بسياري از 
اين بنگاه ها ت��وان پرداخت حق��وق ماهانه را نيز 
ندارند، در حالي كه كاالي زيادي دارند، ولي امكان 
فروش ندارند. مش��كل اساس��ي اكثر اين بنگاه ها 

عدم كشش بازار داخل و مشكالت پيمان سپاري 
ارزي براي صادرات است. ادامه اين روند مطمئناً 
به تعطيلي اين بنگاه ها و اعتراضات گسترده تر به 
وضعيت آنها منجر خواهد شد. واقعيت اين است كه 
دولت درك درستي از ميزان تاب آوري اين بنگاه ها 
ن��دارد و اين تصور وج��ود دارد ك��ه بنگاه ها توان 
تحمل فشار بيشتر را هنوز دارند، در حالي كه اين 
ديدگاه چندان درست نيست.  بررسي آمار رسمي 
از وضعيت بيكاري ناش��ي از بنگاه هاي مشكل دار 
نشان مي دهد، تعداد واحدهاي مشكل دار در سال 
۱۳۸۷ جمعاً ۲۰۰ واحد بود كه در سال ۱۳۸۸ با 

رشد بالغ بر ۱۲۰ درصدي به ۴۴۱ واحد رسيد. 
تعداد اين واحدها در پايان دهه ۸۰ شيب فزاينده 

به خ��ود گرفت و در س��ال ۸۹ تع��داد بنگاه هاي 
مشكل دار به ۷۷۹ رسيد و در سال ۹۰ نيز افزايش 
تع��داد اي��ن واحدها ب��ه دلي��ل محدوديت هاي 
بين المللي و رش��د فزاينده نرخ ارز، صعود شتابان 
نرخ ت��ورم و وضعي��ت نابس��امان اقتص��اد ايران 

محسوس بود. 
  رش�د ۸۰۰ درصدي بنگاه هاي مشكل دار 

در سال ۹۱
در س��ال ۹۱ نيز كه به زع��م تحليلگ��ران يكي از 
پرچالش ترين سال ها براي بخش توليد كشور بود، 
تعداد بنگاه هاي بزرگ توليدي دچار مش��كل به 
۱۹۳۲ واحد افزايش يافت كه نسبت به سال ۱۳۸۷ 

با رشد ۸۶۶ درصدي مواجه شد. 

در حال حاضر تبعات منفي آث��ار اقتصادي اوايل 
دهه ۹۰ همچن��ان بر بنگاه هاي اقتصادي س��ايه 
انداخته اس��ت، به نحوي كه بر اساس آخرين آمار 
و اطالعات تا پايان شهريور ماه ۹۷، تعداد ۱۳۵۶ 

بنگاه مشكل دار در كشور شناسايي شده است. 
از ۱۳۵۶ واحد مش��كل دار شناسايي شده تا پايان 
شهريورماه امسال، تعداد ۱۷۳ بنگاه تعطيل، ۵۶۵ 

بنگاه نيمه فعال و ۶۱۸ بنگاه فعال هستند. 
براساس آمار، در بازه زماني ۸۷ تا ۹۷ )آمار منتهي 
به ش��هريور( يك هزار و ۱۵۶ بنگاه اقتصادي اعم 
از صنعتي، كش��اورزي و خدماتي دچار مش��كل 
شدند؛ به عبارتي طي يك دهه اخير ساالنه حدود 
۱۱۵ بنگاه به جمع بنگاه هاي مش��كل دار اضافه 

شده است. 
  بيكاري ناش�ي از بنگاه هاي مش�كل دار 

چقدر بوده است؟
بررسي آمار وضعيت نامناسب بنگاه هاي اقتصادي 
كشور طي دهه اخير و تطبيق آن با شرايط فعلي 
اقتصاد كشور نشان مي دهد امكان افزايش بيكاري 
ناشي از تعطيلي بنگاه يا تعديل نيروي كار وجود 

دارد. 
اطالعات و آمار رسمي از فرصت هاي از دست رفته 
شغلي ناشي از بنگاه هاي مشكل دار، حاكي از آن 
است كه در سال ۹۴ تعداد ۲۷۴ هزار نفر از نيروي 
كار بنگاه هاي مش��كل دار به دليل تعديل نيرو يا 
تعطيلي بنگاه، از ب��ازار كار خارج ش��دند كه اين 
تعداد در سال ۹۶ به ۳۸۰ هزار نفر رسيد. بنابراين 
در سال هاي ۹۵ و ۹۶ جمعاً تعداد ۱۰۶ هزار نيروي 
كار اي��ن بنگاه ها به دليل تعديل ني��رو يا تعطيلي 

بنگاه از كار بيكار شدند.

مطابق با قوانين برنامه پنجم و شش�م توس�عه 
كش�ور، بنياد مس�كن انقاب اس�امي موظف 
به بازس�ازي و مقاوم س�ازي س�االنه ۲۰۰ هزار 
واحد مس�كن روس�تايي در كش�ور اس�ت كه 
متأس�فانه در ط�ول دو برنام�ه توس�عه مغفول 
مانده است. براساس آمار در صورتي كه ساالنه 
۲۰۰ ه�زار واحد روس�تايي احداث و بهس�ازي 
ش�ود، ۱۶ س�ال زمان نياز اس�ت ت�ا واحدهاي 
موجود مقاوم ش�وند كه ب�ا توجه ب�ه برگزاري 
مجدد جلسات ش�وراي عالي مسكن، مي تواند 
به ص�ورت ج�دي در دس�تور كار ق�رار گيرد. 
هفته گذش��ته محمد اس��المي، وزير جدي��د راه و 
شهرسازي از برگزاري جلسات شوراي عالي مسكن 
با حضور رئيس جمهور و تي��م اقتصادي دولت خبر 
داد. جلس��اتي كه در دوران وزارت عباس آخوندي 
تعطيل شده بود و برگزاري مجدد آنها مي تواند منشأ 
حل بسياري از مشكالت بخش مسكن و شهرسازي 
كشور شود؛ به خصوص كه حجم بااليي از برنامه هاي 
اين بخش مانند تكميل طرح مسكن مهر و اجراي 
طرح بازآفريني ش��هري نيازمن��د هماهنگي هايي 

باالتر از سطح وزارت راه و شهرسازي است و از طرفي 
پيگيري و تمركز بيشتري را مي طلبد. 

يكي از محورهايي كه در سال هاي اخير توجه كافي 
به آن نش��ده و مي تواند در دستور كار اين شورا قرار 
گيرد و با جديت بيشتري دنبال شود، بحث بهسازي 
و نوس��ازي واحدهاي غيرمقاوم روس��تايي كشور 
اس��ت. واحدهايي كه به دليل نبود استحكام كافي 
توانايي مقاومت در برابر حوادث طبيعي را ندارند و 
در سال هاي اخير بارها شاهد بروز خسارات غير قابل 
جبران جاني و مالي بسياري در روستاهاي كشور در 

برابر اين حوادث بوده ايم. 
  بي�ش از ۶۳ درص�د واحدهاي روس�تايي 

غير مقاوم هستند
بررسي ها از سهم باالي مس��كن هاي غيرمقاوم در 
روستاهاي كشور خبر مي دهد. مطابق با سرشماري 
سال ۹۵ نزديك به ۲۱ ميليون نفر از جمعيت كشور 
در ۵ميلي��ون و ۳۷۰ هزار واحد روس��تايي زندگي 

مي كنند. 
اين در حاليست كه عزيزاهلل مهديان، معاون بازسازي 
بنياد مس��كن انقالب اس��المي در گفت وگويي كه 

مرداد ۹۶ با خبرنگار مهر داش��ت، اعالم كرده بود: 
در حال حاضر بيش از ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد 

روستايي غيرمقاوم در كشور وجود دارد. 
بنابراين ۶۳ درصد از مس��كن هاي روستايي كشور 
غيرمقاوم هستند كه در صورت وقوع سوانح طبيعي 

براي ساكنان آنها مي تواند خطرآفرين باشد. 
  پايبند نبودن به تكليف قانوني دولت

مطابق با قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه كشور، 
بنياد مسكن انقالب اس��المي موظف به بازسازي و 
مقاوم سازي ساالنه ۲۰۰ هزار واحد مسكن روستايي 

در كشور است. 
هيئت دول��ت در ارديبهش��ت ماه س��ال ۹۵ طرح 
پرداخت تسهيالت ويژه نوسازي و بهسازي مسكن 
روستايي به تعداد ۲۰۰ هزار واحد را به بانك مركزي 

و ساير دستگاه هاي مسئول ابالغ كرد. 
اس��فند س��ال ۹۶ هم در مصوبه ديگري ميزان اين 
تس��هيالت براي ۲۰۰ هزار واحد روستايي را تا ۲۵ 
ميليون تومان افزايش داد، ام��ا به رغم ابالغيه هاي 
مع��اون اول رئيس جمهور و صراحت ه��اي قانوني، 
به دليل نبود توجه كافي و همچنين س��خت گيري 

بانك هاي عامل اين تسهيالت، در چند سال گذشته 
تكليف قانوني مبني بر بازس��ازي ساالنه ۲۰۰ هزار 

واحد مسكن روستايي محقق نشده است. 
مطابق با آمار رسمي بنياد مسكن انقالب اسالمي، 
در مجموع چهار س��ال دولت يازدهم كمتر از ۲۰۰ 
هزار قرارداد براي بهس��ازي و نوس��ازي واحدهاي 
مسكن روستايي منعقد ش��د. در حالي كه ظرفيت 
ساخت و س��از در روس��تاهاي كشور بس��يار بيشتر 
بود و در دو دول��ت نهم و دهم به صورت متوس��ط 
س��االنه بيش از ۲۲۰ هزار واحد روستايي احداث و 

بهسازي شد. 
  نوس�ازي مسكن روس�تايي ۱۶ سال زمان 

مي برد
الزم به ذكر اس��ت در صورتي كه احداث و بهسازي 
همين ۲۰۰ هزار واحد روستايي در هر سال صورت 
پذيرد، ۱۶سال زمان نياز است تا واحدهاي موجود 
كشور مقاوم شوند. البته اين ۱۶سال بدون احتساب 
كمبود فعلي مسكن در روستاهاي كشور و افزايش 
تع��داد واحدهاي فرس��وده موجود بر اثر گذش��ت 
زمان اس��ت. از طرفي با توجه به افزايش روزافزون 
قيمت مصالح ساختماني، با رقم فعلي وام بهسازي 
و نوسازي مسكن روستايي نمي توان حتي نيمي از 
مس��كن را احداث كرد.  بنابراين الزم است عالوه بر 
اهتمام جدي بر اجراي تكالي��ف قانوني موجود، در 
برنامه هاي كشور در مورد تعداد و ميزان وام مسكن 

روستايي هم بازنگري شود. 
  اشتغالزايي باالي بخش ساخت و ساز مسكن 

روستايي
از طرفي توجه بيش��تر ب��ه توليد مس��كن عالوه بر 
افزايش امنيت جاني و مالي در برابر حوادث طبيعي 
روستاييان و جلوگيري از مهاجرت آنها به شهرها و 
افزايش حاشيه نشيني، مي تواند رونق اقتصاد كشور 

را نيز به دنبال داشته باشد. 
بخش مس��كن يكي از پيش��ران هاي اقتصاد كشور 
اس��ت كه ارتباط پيشيني و پس��يني گسترده اي با 
صنايع ديگر دارد و مطابق پژوهش هاي انجام شده، 
به ازاي توليد ۱۰۰ متر مربع واحد مس��كوني، يك 
شغل مستقيم و يك شغل غيرمس��تقيم براي يك 

سال ايجاد مي شود. 
عالوه بر اين، اشتغالزايي ناش��ي از توليد مسكن در 
پهنه كشور گس��ترده اس��ت و تبعاتي چون ايجاد 
تمركز و مهاجرت از روس��تا به س��مت ش��هرهاي 
بزرگ را در پي نخواهد داشت. مخصوصاً در شرايط 
تحريمي كش��ور، توجه به بخش هاي اقتصاد كشور 
كه وابس��تگي كمتري به واردات دارند مانند توليد 

مسكن، امري ضروري است. 
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 تكاليف 2 برنامه توسعه
 در مسكن روستايي روي زمين ماند

احداث و بهسازي ساالنه ۲۰۰ هزار واحد روستايي، ۱۶ سال زمان نياز  دارد

  گزارش  یک

ساالنه ۱۱۵ بنگاه به جمع مشكل دارها افزوده شد

تأخير ۱۶ ماهه سازمان استاندارد در راه اندازي يك سامانه ضد قاچاق
يك مقام مس�ئول ب�ا بي�ان اينكه س�امانه استانداردس�ازي 
ب�راي ص�ادرات مش�تقات نفت�ي اس�ت، گف�ت: س�ازمان 
استانداردس�ازي  س�امانه  راه ان�دازي  در  اس�تاندارد 
دارد.  تأخي�ر  م�اه   ۱۶ نفت�ي  مش�تقات  ص�ادرات 
حميدرضا دهقاني نيا در گفت و گو با مهر، در خصوص س��امانه هاي 
مربوط به جلوگيري از قاچاق سوخت اظهار داشت: در حوزه وزارت 
نفت و سامانه هاي مرتبط با فرآيندهاي نفتي و پيشگيري از قاچاق 

چند سيستم داريم. 
مديركل نظارت بر سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز افزود: اين سيستم ها شامل سامانه ارائه سوخت 
بر اساس پيمايش، سامانه استانداردسازي، سامانه تجارت آسان و 

سامانه پايش پيمايش درون شهري مي شود. 
وي ادام��ه داد: همه س��امانه ها عملياتي ش��ده اند و تنها س��امانه 
استانداردس��ازي كه مربوط به سازمان اس��تاندارد مي شود، هنوز 
راه اندازي نشده است و س��ازمان اس��تاندارد، در راه اندازي سامانه 

استانداردسازي ۱۶ ماه تأخير دارد. 
دهقاني نيا گفت: با س��ازمان اس��تاندارد صحب��ت كرديم و طبق 
زمان بندي انجام شده، قرار است اين سامانه در دي ماه فعال شود. 

وي با بي��ان اينكه اگر اين س��امانه ها نبودند و اس��ناد الكترونيكي 
نمي شد معلوم نيست حجم قاچاق س��وخت چقدر مي شد، اظهار 
داشت: به عنوان نمونه سامانه تجارت آسان، كارتابل بين دستگاهي 
است كه دستگاه هاي متولي از طريق اين سامانه درخواست سوخت 

مي كنند؛ به صورت سيستمي درخواست دستگاه ها توسط وزارت 
نفت بررسي مي شود و پس از تأييد، تخصيص مي يابد كه به كاهش 

مصرف سوخت كمك شاياني كرده است. 
وي در خصوص س��امانه استانداردس��ازي گفت: اين سامانه براي 
صادرات مشتقات نفتي است. در واقع اين سامانه پل ارتباطي بين 
سامانه ثامن )س��امانه ثبت الكترونيكي معامالت نفتي( و گمرك 
است كه موارد را استاندارد مي كند؛ به گونه اي كه اگر كسي مشتق 
نفتي را صادر مي كند فرمول به س��امانه ارس��ال مي شود و پس از 
بررسي و تأييد مواردي كه درخواست كننده براي صادرات داده در 
صورت تأييد به صورت سيستمي بين گمرك و سازمان استاندارد 

استهالك پيدا كند. 
   گزارش 2

   استاندارد

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال
2944196البرزدارو

57637تامينسرمايهاميد
1708105توليديكاشيتكسرام

2316124سبحاندارو
15870755كنترلخوردگيتكينكو

7841373دودهصنعتيپارس
9234439كربنايران

5156245پتروشيميآبادان
4760226مليكشتوصنعتودامپروريپارس

7717366فيبرايران
15104715پارسخزر

10164481فراوردههاينسوزايران
3566168تكنوتار

2557120كارخانجاتتوليديشهيدقندي
2814132سرمايهگذاريساختمانايران

2628122بانكخاورميانه
2765128بينالملليمحصوالتپارس

530972454پتروشيميخارك
7761358گلتاش

3015138سايپاشيشه
9782447باما

3547160سيماناروميه
10819487جامدارو

488742180البراتوارداروسازيدكترعبيدي
148166ماشينسازياراك
168674حملونقلتوكا

5261228پتروشيميشازند
157268رينگسازيمشهد

7540326داروسازيزاگرسفارمدپارس
9080372حملونقلبينالملليخليجفارس

4519185المپپارسشهاب
123150ليزينگايرانيان

188976الكتريكخودروشرق
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشيپارس
6903272شيشهوگاز
210382مارگارين

7888307مسشهيدباهنر
2828110فوالدآلياژيايران

357211383فرآوريموادمعدنيايران
2760106بيمهملت

224586ايرانياساتايرورابر
5412207پارسالكتريك

2770104لعابيران
154657تامينسرمايهاميد

4044149گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
154656لبنياتپاك

212977سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
3610129آلومينيومايران

140250ليزينگخودروغدير
5711199گروهمپنا)سهاميعام(

265192سختآژند
90531سيمانسپاهان

3173108قندثابتخراسان
3214108سراميكهايصنعتياردكان

5434180توسعهمعادنوفلزات
5285175صنايعپتروشيميخليجفارس

108035سايپا
6984223پاكسان

116737سرمايهگذارينيرو
177056لبنياتكالبر
95329سيمانشرق

5679168كارخانجاتقندقزوين
91327سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
4768141گروهمديريتسرمايهگذارياميد

98129زامياد
196358نيرومحركه

6672197ايرانترانسفو
134039ليزينگرايانسايپا

5746167معدنيوصنعتيچادرملو
288582كارتاعتباريايرانكيش

250471رادياتورايران
7307207قندهكمتان

211960داروسازيروزدارو
7369208داروسازياكسير

5601157مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
10555290فوالدخوزستان

84423سرمايهگذاريسايپا
315185گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

5725150دادهگسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايعجوشكابيزد

185648سرمايهگذاريآتيهدماوند
4513116آهنگريتراكتورسازيايران

120731سرمايهگذاريشاهد
124632سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

184647مهركامپارس
145537سيمانشاهرود

98425گروهبهمن
4814121فوالدكاوهجنوبكيش
136734گروهصنايعبهشهرايران

18726454گروهصنعتيپاكشو
99224سرمايهگذاريخوارزمي

186544قطعاتاتومبيلايران
147734كمكفنرايندامين

28848650سيمانبهبهان
4632103پشمشيشهايران
6478143ايرانمرينوس
81718پارسخودرو

395287محورسازانايرانخودرو
83818سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

149432سرمايهگذاريبوعلي
174737سيمانتهران
114524پالسكوكار

340371گروهصنعتيبارز
7213149كارتنايران
366775سبحاندارو
103621بانكتجارت
4943100سيمانبجنورد

315260كشاورزيودامپرويمگسال
331363سيمانايالم
6184115پارسسرام

8106149الميران
92617سرمايهگذاريمسكن

496791گسترشنفتوگازپارسيان
147526بيمهپارسيان

99517بانكصادراتايران
485883سيمانخوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايعكاشيوسراميكسينا
17923294پتروشيميپرديس

331154ريختهگريتراكتورسازيايران
278545سايپاآذين

594495توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
18359292معدنيامالحايران

17178273پرداختالكترونيكسامانكيش
163726سرمايهگذاريپرديس

11598175گلوكوزان
247236بانكملت

257136صنايعآذرآب
158222سيمانداراب

210329سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
190626توريستيورفاهيآبادگرانايران

363349فنرسازيخاور
245133ايرانخودرو

43027574پتروشيميپارس
705594گروهصنعتيبوتان

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتيبهشهر
201123سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

74098835قندشيرينخراسان
787887معدنيوصنعتيگلگهر

33701369نفتسپاهان
199921سيمانمازندران

11680122قنداصفهان
251026س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

245423صنايعكاغذسازيكاوه
893082كشتوصنعتچينچين

191617عمرانوتوسعهفارس
11839105داروييرازك

 ممنوعيت صادرات ۱۷ ماده خوراكي
 از دي ماه 

ص�ادرات ۱۷ ن�وع م�اده خوراك�ي ش�امل ان�واع حبوبات و ك�ره با 
اعام وزير صنعت، مع�دن و تج�ارت از ابتداي دي ماه ممنوع ش�د. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارس��ال نامه اي به سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب اس��تان كرمان اعالم كرد: به پيوست 
تصويرنامه مقام عالي وزارتخانه، صادرات ۱۷ رديف تعرفه كااليي از ابتداي 

دي ماه ممنوع است. 
در اين نامه آمده اس��ت كه چنانچه اين محص��والت در مناطق آزاد توليد 
شده باشد مشمول اين ممنوعيت نمي شود. همچنين ممنوعيت صادرات 
كيسه هاي پروپلين نيز با ابالغ وزير صنعت لغو شده است. انواع كره، نخود 
فرنگي، نخود رسمي)لپه(، ساير نخودهاي رسمي، لوبيا، لوبيا رسمي، لوبيا 
قرمز، لوبيا چيتي، ساير لوبياهاي رسمي از جمله لوبيا سفيد، بامبارا )نوعي 
لوبياي چشم بلبلي(، لوبياي چشم بلبلي، س��ايرانواع لوبيا، عدس، باقاال، 
نخودكفتري، ساير محصوالت نباتي و مواد نباتي و تفاله هاي نباتي، آخال 
و س��اير محصوالت فرعي نباتي كاالهايي اس��ت كه صادرات آنها ممنوع 

اعالم شده است. 

واكنش وزارت جهاد كشاورزي به گراني مرغ
كمبود مرغ  نداريم، جو سازي نكنيد 

در حالي ك�ه روز گذش�ته برخ�ي رس�انه ها از قيم�ت ۱۲ ه�زار 
و ۶۰۰ توم�ان ب�راي ه�ر كيلوگ�رم گوش�ت م�رغ خب�ر دادن�د، 
مع�اون وزي�ر جهاد كش�اورزي اع�ام ك�رد: هيچ كمب�ودي در 
تولي�د و تأمين گوش�ت مرغ وج�ود ن�دارد و برخ�ي مصاحبه ها 
و اظهارنظره�اي غيركارشناس�ي باع�ث ب�ه ه�م خ�وردن ج�و 
رواني ب�ازار و اي�ن افزايش قيمت هاي غيرمنطقي ش�ده اس�ت. 
كارگروه تنظيم بازار ۱۳ آذر ماه امس��ال حداكثر قيمت مرغ زنده تحويل 
در واحد مرغداري را كيلويي ۶۳۵۰ تومان و حداكثر قيمت مصرف كننده 
گوش��ت مرغ را ۹۸۰۰ تومان تعيين كرد. اين در حاليست كه روز گذشته 
اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي اعالم كرد كه قيمت گوشت مرغ به ۱۲ 
هزار و ۶۰۰ رس��يده اس��ت و به دليل آنكه نرخ اعالمي مرغ زنده از طرف 
توليدكنندگان بيشتر از نرخ اعالمي س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان است، اين نرخ را در راس��تاي حمايت از مصرف كنندگان 
و عدم رسميت بخشيدن به قيمت هاي نامتعارف، اعالم نمي كند.  در اين 
رابطه مرتضي رضايي، معاون وزير جهادكش��اورزي در امور دام به ايس��نا 
گفت: معموالً در سه ماهه س��وم هر سال قيمت گوش��ت مرغ با توجه به 
الگوي مصرف موجود در بازار، در پايين ترين حد خ��ود قرار مي گيرد، اما 
برخالف مهر و آبان ماه امسال كه بازار گوش��ت مرغ روند نسبتاً متعادلي 
داش��ت، قيمت اين محصول پروتئيني در آذر ماه با نوسانات غير منطقي 

روبه رو شده است. 
وي افزود: هم اكنون هيچ مشكلي در توليد و تأمين گوشت مرغ وجود ندارد 
و به نظر مي رسد كه برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي و مصاحبه ها باعث 

به هم خوردن جو رواني بازار و گراني هاي اخير شده است. 
رضايي ادامه داد: توليد گوش��ت مرغ نه تنها در آذر ماه كمتر نشده است، 
بلكه نسبت به گذشته افزايش توليد هم داشته ايم و اگر جوسازي رواني را 
عامل گراني اين محصول پروتئيني مي دانيم به اين دليل است كه افزايش 
قيمت چند صد توماني گوشت مرغ در يك روز و حتي كمتر، امكان پذير 
نيست و تنها با اين فضاسازي ها اتفاق مي افتد؛ چراكه توليد گوشت مرغ 
نمي تواند در اين بازه هاي زماني و حتي در طول يك ماه تا اين حد با نوسان 

مواجه شود. 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ديگر سازمان هاي 
نظارت��ي متولي تنظيم ب��ازار موظف هس��تند كه ضمن رصد ب��ازار همه 
محصوالت با گراني و گرانفروشي و افزايش قيمت هاي غيرمنطقي برخورد 

كنند، اما متأسفانه شاهد اين پويايي در ناظران بازار نيستيم. 

در قالب طرح رونق توليد در سال ۹۷

بانك ها چقدر به واحدهاي توليدي وام دادند؟
از ابت�داي س�ال جاري تاكن�ون در قال�ب ط�رح رون�ق تولي�د ب�ه 
۲۱۴۱ واح�د تولي�دي كوچ�ك و متوس�ط، رقم�ي مع�ادل ۳ه�زار 
و ۸ميلي�ارد و ۳۴۷ ميلي�ون توم�ان پرداخ�ت ش�ده اس�ت. 
براساس اطالعاتي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، 
از ابتداي فروردين ماه س��ال جاري تا ۲۰ آذرماه به مجموع ۶ هزار و ۳۹۷ 
واحد توليدي متقاضي مبلغي معادل ۳ ه��زار و ۸ ميليارد و ۳۴۷ ميليون 
تومان پرداخت شده است كه از اين رقم ۸۳۲ ميليارد و ۹۵ ميليون تومان 
مربوط به واحدهاي توليدي در مناطق آزاد است و ساير ارقام پرداختي به 

واحدهاي مستقر در سرزمين اصلي مربوط مي شود. 
طرح رونق توليد در نيمه ابتدايي سال ۱۳۹۵ كليد خورد تا در ابتداي 
امر پرداخت تسهيالت ۱۶ هزار ميليارد توماني به ۷۵۰۰ واحد توليدي 
كوچك و متوس��ط مدنظر قرار گي��رد؛ طرحي كه يك��ي از پروژه هاي 
اقتصادي كشور به حساب مي آمد و از سوي س��تاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي در كنار شش برنامه ديگر براي وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در نظر گرفته شد. 
در ابتداي اجراي طرح رونق توليد، پرداخت تس��هيالت ۱۶ هزار ميليارد 
توماني فقط براي واحده��اي توليدي و صنعتي در نظر گرفته ش��د، اما با 
پيشرفت كار، واحدهاي كوچك و متوس��ط بخش كشاورزي نيز مشمول 
طرح مذكور شدند تا با مراجعه به بانك ها، تس��هيالت مربوطه را دريافت 
كنند.  با توجه به حجم متقاضيان دريافت تسهيالت با در نظر گرفتن نياز 
واحدهاي توليدي براي احيا و رونق چرخه توليد، ميزان متقاضيان براي 
اخذ تسهيالت بيشتر از ۷۵۰۰ واحد در نظر گرفته شد و در نهايت در قالب 
طرح رونق توليد به ۲۴ هزار واحد توليدي، صنعتي و كشاورزي حدود ۱۷ 
هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شد كه در اين بين تعداد واحدهاي 

صنعتي معادل ۱۲ هزار واحد بود. 
سال ۱۳۹۶، دومين سالي بود كه ش��بكه بانكي براي حمايت از بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط و تأمين مالي ويژه ب��راي توليد، ورود ك��رد تا در كنار 
تسهيالت عمومي كه به بخش هاي مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت 
مي ش��ود، اين بخش ها نيز مورد توجه ويژه قرار گيرد و از سهم مشخصي 
برخوردار شوند؛ بنابراين قرار بر اين شد تا اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد 
تومان ب��راي پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتي در نظر گرفته ش��ود كه تا 
پايان س��ال گذش��ته در مجموع به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد توليدي مبلغي 
معادل ۱۸ هزار ميلي��ارد و ۸۶۴ ميليون تومان پرداخت ش��د. طرح رونق 
توليد در سال جاري همانند طرح سال گذش��ته با لحاظ اعتباري معادل 
۲۰ هزار ميليارد تومان جهت پرداخت ب��ه حداقل ۱۰ هزار واحد صنعتي 
مدنظر قرار گرفته است و سامانه مربوط به اين طرح باز است و واحدهاي 
توليدي در تمامي استان ها مي توانند براي دريافت تسهيالت، درخواست 

خود را ارائه كنند.


