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گزارش مرکز آمار از افت فعالیت کشتارگاه های کشور بین سال 87 تا 92

کاهش 30 درصدی تولید گوشت گوسفند و گاو در ایران
  قیمت گوشت ذائقه عمومی را تغییر داد: تولید 377 هزار تن گوشت قرمز مقابل 150 هزار تن واردات

شنبه 15 شهریور 1393 | سال دوم | شماره 372  4

گروه اقتصادی ش�هروند| آمار ذبح دام در ایران 
حدود نیم قرنی است که از سوی وزارت اقتصاد و مرکز 
آمار ایران منتشر می ش��ود.  آماری که به استناد ذبح 
اصولی و مجاز در کش��تارگاه ها اخذ و نمایانگر مصرف 
دام در داخل کشور است. مصرفی که گاهی با واردات 
دام، اعم از زنده و گوش��ت یخ زده پوش��ش کامل داده 
می شود تا کمبودها جبران شود. در این حوزه آخرین 
آمار ذبح دام در کش��تارگاه های سراسر کشور، نکات 
قابل توجهی را به نمایش گذارده و مشخص کرده است 
که تغییرات الگوی مصرف در کنار افت تولید گوشت 
قرمز مابین س��ال های 87 و 88 باعث افت شدید کار 
در کشتارگاه های کشور شده است )در مقایسه با سال 
83(.  هرچند که رشد اندک بعد از  سال 90 تا 92 هم 
درنهایت نتوانس��ته افت میانگین 30 درصدی تولید 
را در س��ال 92 به 87 پوش��ش دهد. ای��ن موضوع که 
می تواند به دلیل توجه به واردات بیشتر یا کاهش سرانه 
 مصرف مردم باش��د در دولت دهم رخ داده و حقیقت 
کوچک ش��دن جیب مردم و حذف تدریجی گوشت 
از سفره خانوارهای کم درآمد را نشان داده است. مرور 
آمارها گویای این حقیقت اس��ت که رشد اندک اندک 
کشتار دام از سال 90 تا 92 هنوز نتوانسته سرانه کشتار 
را به سال های 83 و 84 بازگرداند. حال با اثبات کاهش 
ذبح و در نتیجه کاهش مصرف دام در کشور باید بحث 
افزایش میزان جمعیت را هم در نظر داشت تا مشخص 
شود هشدارهای جدی کارشناسان برای سوء تغذیه در 

سطح کالن درست و منطقی بوده است. 
 تولید 377 هزار تن گوشت قرمز 

در کشتارگاه های کشور
اطالعات به دست آمده از 391 کشتارگاه خصوصی 
و دولتی کشور در سال 92 نش��ان می دهد که استان 
فارس در تعداد کش��تارگاه در کش��ورمان رکورددار 
است و استان های قم و قزوین در پایین ترین رتبه این 
جدول قرار دارند. خالصه خوانی این آمار نشان می دهد، 
مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاههاي کشور بر 
حسب وزن الشه هاي کشتارش��ده 377 هزارتن بوده 
است. تعداد الش��ه قابل مصرف گوس��فند و بره ذبح 
ش��ده 7450 هزار الش��ه به وزن 138 هزار تن گزارش 
ش��ده اس��ت که اس��تان تهران با 1678 هزار الشه به 
وزن 26 هزار تن بیش��ترین تعداد را به خود اختصاص 
داده اس��ت. تعداد الش��ه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح 
ش��ده 2206 هزار الش��ه به وزن 33 هزار تن بوده که 
استان اصفهان ب�ا 602 هزار الش�ه ب�ه وزن 8هزار تن 
بیش��ترین تعداد را به خود اختصاص داد. تعداد الشه 
قابل مصرف گاو و گوس��اله ذبح شده 1035 هزار الشه 
به وزن 198 هزار تن و بیشترین تعداد مربوط به استان 
ته�ران ب�ا 198هزار الشه به وزن 32 هزارتن بوده است.  

چه دالیلی تولید گوشت قرمز را کاهش داد؟
این آمار در قیاس با سال پیش از آن یعنی 91 نشان 
می دهد که، کشتارگاه های تهران در سال 92 کم کار تر 
از  سال پیش از بوده اند و به نوعی 9 درصد کمتر تولید 
گوش��ت را در فعالیت های خود داش��ته اند. به عبارتی 
دیگر، مق�دار تولی�د گوش�ت نسبت به سال قبل براي 
گوسفند و بره 10 درصد و بز و بزغاله 4 درصد افزایش 

داش��ته اس��ت. این درحالي اس��ت که مقدار تولی�د 
گوش�ت گ�او و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش و شتر 
و بچه شتر کشتارشده نسبت به سال قبل به ترتیب 34، 
20 و 5 درصد کاهش داش��ته است. همچنین بررسي 
روند تعداد و وزن الش��ه کشتاري گاو و گوساله حاکي 
از ک�اهش قاب�ل ت�وجهي از کش�تار ای�ن ن�وع دام در 
 سال 1392 اس�ت.  افزایش قیمت گوشت گاو و گوساله 
در کنار افزایش مصرف گوشت های منجمد وارداتی و 
افزایش مصرف گوشت سفید از جمله عواملی است که 

تولید گوشت قرمز در کشور را کاهش داده است. 
اوضاع مصرف در ده سال گذشته

نگاهی به آمار های کش��تار دام در کش��تارگاه های 
کشور در میانگین زمانی س��ال های 1383 تا 1392 
نش��ان می دهد که، کمترین تعداد الشه قابل مصرف 
گوس��فند و بره ذبح ش��ده با 4884 هزار الشه به وزن 
90 هزارتن مربوط به س��ال 1389 و بیشترین تعداد 
با 10038 هزار الش��ه ب��ه وزن 170 ه��زار تن مربوط 
به س��ال 1387 بوده اس��ت. این میزان در سال 1392 
به 7450 هزار الشه به وزن 138 هزارتن رسیده است. 
همچنین کمترین تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله 
ذبح شده با 1749 هزار الشه به وزن 25 هزارتن مربوط 

به س��ال 1389 و ب�یش��ت�رین تع�داد ب�ا 2914 هزار 
الش��ه به وزن 39 هزارتن مربوط به س��ال 1385 بوده 
است. این میزان در س��ال 1392 به 2206 هزار الشه 
به وزن 33 هزارت�ن رسیده است. کمترین تعداد الشه 
قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با 1035 هزار الشه 
به وزن 198 هزارتن مربوط به سال 1392 و بیشترین 
تعداد با1578 هزار الش��ه به وزن 269 هزارتن مربوط 
به سال 1387 بوده اس��ت. کمترین تعداد الشه قابل 
مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح ش��ده با 20 هزار 
الش��ه به وزن 3 هزار تن مربوط به س��الهاي 1389 و 
1392 و بیشترین تعداد با 54 هزار الشه به وزن 8 هزار 
تن مربوط به س��ال 1384 بوده است. کمترین تعداد 
الشه قابل مصرف ش��تر و بچه شتر با 20 هزار الشه به 
وزن 4 هزارتن مربوط به س��ال 1384 و ب�یش��ت�رین 
تع�داد ب�ا 45 هزار الش��ه ب��ه وزن 10 هزارتن مربوط 
به سال 1388 بوده است. این میزان در سال 1392 به 

24 هزار الشه به وزن 5 هزار تن رسیده است. 
 سهم واردات 

در تأمین گوشت مصرفی و مزیت های آن
میزان کاهش مصرف گوش��ت قرمز در کشورمان 
روی مقوله واردات این محصول نیز موثر بوده اس��ت و 

گوشت وارداتی که حدود 10 درصد از مصرف گوشت 
در کشورمان را تأمین می کرده است در سال 92 به رقم 
150 هزار تن رسیده اس��ت.  این رقم البته در قیاس با 
حدود 8 سال گذش��ته آن رقم بسیار باالیی است؛ زیرا 
مقدار گوشت واردشده به ایران پیش از سال 84 کمتر 
از 64 هزارتن بوده است. البته این را هم باید اضافه کرد 
که نظرات کارشناس��ی درخص��وص معضالت تولید 
گوشت در کش��ورمان هم در این مسیر اثراتی داشته 
اس��ت. به طور مثال یکی از مقام های وزارت بهداشت 
درخصوص تولید گوش��ت قرمز در ای��ران گفته بود: 
کشور ما به دلیل موقعیت اقلیمی خود در زمینه تأمین 
خوراک دام با مشکالتی مواجه است و در این رابطه ما 
در مضیقه هستیم.  وجود موقعیت آب و هوایی خشک 
و نیمه خشک ما در منطقه گواهی بر این مدعا است؛ در 
حقیقت ما در زمینه غذای دام اعم از ذرت، کنسانتره، 
گندم و سویا به واردات وابسته هستیم و در این رابطه 
کامال به صرفه اس��ت که دام زنده را وارد کشور کنیم. 
درنهای��ت انتظار می رود س��رانه مصرف گوش��ت در 
کشورمان که طبق آخرین آمار حدود 13 کیلوگرم ذکر 

شده است، با تغییر شرایط به رقم پایین تری برسد. 
بی میلی به مصرف گوشت از  سال 87 

چنانچه در جدول مش��خص اس��ت، میزان الشه 
قابل مصرف در کش��تارگاه های کش��ور از یک سیر 
هماهنگ و همگون تبعیت می کند. س��یری که در 
 مصرف گوشت گوس��فند و بره به دلیل فراگیری آن

 مشهودتر است.
 به عنوان مثال گوشت گوس��فند و بره که مصرف 
آن در س��ال 83 به 7637 الشه رس��یده بود تا  سال 
1387 به روند صعودی خود ادامه داد و در این س��ال 
به میزان 10038 هزار الش��ه رس��ید. رکوردی که 
تا امروز در جامعه ایرانی شکس��ته نشد.  اما کاهش 
شدید مصرف از سال 87 تا س��ال 92 نشان می دهد 
که در روزه��ای آغازین دولت دهم، تولید گوش��ت 
قرمز نی��ز کاهش یافت و با افت ح��دود 30 درصدی 
روبه روست. این بدان معنی است که ایرانیان در این 
ایام سعی دارند کاالهای جایگزین را امتحان کنند و 
رنگ قرمز گوشت را کمتر در سفره های خود دیده اند. 
در کنار این، مصرف بز و بزغاله که اقشار کمتری آن 
را مصرف می کنند نوسان کمتری داشته و در طول 
ده  سال گذش��ته بین رقم1750 تا 2900 هزار الشه 
تغییر کرده است. البته که اگر س��ال 87 را معیار اوج 
مصرف در دهه گذش��ته قرار دهیم خواهیم دید که 
مصرف بز و بزعاله نیز حدود 10 درصد کاهش داشته 
اس��ت. افزون بر این مصرف گاو و گوساله نیز در سال 
1387 به 1578 تن رس��ید، اما در سال افول مصرف 
یعنی سال 92 حدود 30 درصد کاهش را تجربه کرد. 
مصرف گاو میش و بچه گاومیش هم از این مسیر جدا 
نیست. این نوع گوشت در سال 87 حدود 47 هزار تن 
مصرف شد و در سال 90 مصرف آن به نصف رسید.  اما 
در آخر مصرف گوشت ش��تر نیز 34 هزار تن در سال 
87 به 24 هزار تن در سال 92 رسید، اتفاقی که گواه 
کاهش شدید تولید و به تبع آن مصرف را از  سال 87 

به بعد تأیید می کند. 

گروه اقتصادی شهروند|  ولی اله سیف رئیس کل 
بانک مرکزی با اش��اره ب��ه تصویب قان��ون بانکداری 
بدون ربا در  س��ال 62 و لزوم روزآمدی و تدوین نسخه 
کامل تری از آن گفت: در آن زمان، مقرر شد این قانون 
به اجرا درآید و پس از مش��خص ش��دن نقاط ضعف و 
قوت آن، بعد از 5 سال بازنگری شود. به گفته او در این 
مدت و در قالب آیین نامه های اجرایی، اصالحاتی انجام 
ش��د و برمبنای واقعیات ارتقا یافت اما امروز باید زمان 
مناسبی برای تدوین نس��خه کامل تر این قانون باشد. 
او با اش��اره به عدول برخی بانک ها از حد نصاب تملک 

بنگاه های اقتصادی گفت: بانک ها ملزم ش��ده اند برای 
یک دوره زمانی سه ساله برای واگذاری این شرکت ها، 
حداکثر ط��ی 14 روز آینده )دو هفت��ه دیگر(، برنامه 
زمان بندی واگذاری و لیست بنگاه هایی را که مستقیم 
و غیرمستقیم در اختیار دارند ارایه نمایند. او با اشاره به 
پیش ش��رط های راه اندازی صندوق پس انداز مسکن، 
از کاهش زمان انتظار برای دریاف��ت وام ازدواج به پنج 
ماه خبر داد و افزود: وام مسکن 80 میلیون تومانی هنوز 
قطعی نشده است. سیف با بیان این که به نظر می رسد 
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایده خوبی است، گفت: 

بر این اس��اس پس از موافقت کامل با راه اندازی چنین 
صندوقی این موض��وع را به رئیس جمهوری منعکس 
کردی��م. وی اضافه کرد: یک��ی از مس��ائل مهم مورد 
بررس��ی در صندوق پس انداز مس��کن مربوط به سود 
بازپرداخت تسهیالت است که در آخرین پیشنهادات 
14 درصد مطرح شده بود. او یادآور شد: که اگر مجلس 
برداش��ت 500 میلیون دالری از صندوق توسعه ملی 
برای کمک به پرداخ��ت وام ازدواج را به تصویب نهایی 
برس��اند الزم االجرا بوده و نس��بت به آن اقدام خواهند 
کرد. س��یف در مورد روند تغییرات نرخ ارز در آینده با 

اشاره به ضرورت آرامش در بازار تأکید کرد: شرایط نرخ 
ارز اکنون بسیار مناس��ب است و ما هیچ مشکلی برای 
یکسان سازی نرخ نداریم، اما باید منتظر آرامش فضای 
بین المللی باشیم. او خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز در 
روزهای اخیر نیز به دلیل التهابات ایجاد شده ناشی از 
اخبار اشتباه درج ش��ده در برخی رسانه ها بوده است. 
سیف درباره  برخی پول های بلوکه  شده ای که آزاد و در 
اختیار کشور قرار گرفته، گفت: توانستیم با این منابع 
بخشی از کاالهای اساس��ی و اسکناس موردنیاز بازار را 

تأمین کنیم. 

ش�هروند | اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کش��ور گفت:  بخش عمده ای از 
درآمد شهرداری ها از تخلفات ساختمانی تأمین می شود.  او درخصوص این که نظام مهندسی چقدر 
در طراحی و نظارت بر ساخت مسکن مهر دخیل بوده است، افزود:  اصال طراحی این مساکن برعهده 
ما نبوده و تنها در بعضی مناطق در ازای متری 3 هزار تومان نظارت داشته ایم. او با بیان این که مسئولیت 
مساکن مهر را به عهده نمی گیریم ادامه داد:  مسکن مهر در بعضی استان ها با کیفیت خوب و در برخی 
موارد بد ساخته شده است.  برخی مساکن مهر حتما تخریبی اند چون از ابتدا بنای کار مطابق اصول 
فنی نبوده اس��ت و االن گرفتار ش��ده ایم.  ترکان تأکید کرد:  برای مساکنی که نازک کاریشان خراب 
است می شود کاری کرد اما آنهایی که سازه شان خراب است نباید رها شوند و باید همین االن برایشان 
تصمیم گیری کرد چراکه نظارت واقعی بر نحوه ساخت آنها صورت نگرفته و عده ای از مهندسان ناظر 

امضافروشی کرده اند. 

ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو با بیان این که بازنگری در طرح های سدسازی کشور انجام شده است، 
گفت:  در این قالب زمان بندی اجرای برخ��ی از پروژه ها تغییر یافته، برخی طرح های مطالعاتی متوقف 
شده و یا تغییرات جزیی در آنها اعمال خواهد شد.  او در گفت وگو با مهر درباره آخرین اقدامات وزارت نیرو 
برای بازنگری در پروژه های سدسازی کشور و این که طی یکی دو سال اخیر انتقادات درباره سدسازی ها 
بدون توجیه مناسب اقتصادی انجام شده است، افزود:  در سال هایی که در ایران سد ساخته شد، شرایط به 
گونه ای بود که باید از ذخایر آبی کشور استفاده می کردیم. محمودی با اشاره به این که سدسازی در برخی 
از مناطق یک نیاز ضروری بوده و با هدف جلوگیری از هدررفت آب در مناطق مختلف کشور صورت گرفته 
تأکید کرد: سدس��ازی ها منجر به جلوگیری از هدرروی آب به دریاها نیز شد.  او ادامه داد:  درحال حاضر 
سدسازی ها باید با دقت بیشتری انجام شود و در طرح های مطالعاتی منابع قابل تخصیص آب حتما مورد 

توجه باشد. 

امضافروشی مهندسان ناظر مسکن مهر

برخی خانه های مهر حتما تخریب می شوند
توقف یا تغییرات اساسی در پروژه های مطالعاتی

طرح های سدسازی بازنگری شد

گزیده خوانی

   500 میلیون دالر به حساب بانک مرکزی 
واریز شد | اقساط اول و دوم از محل 2/8 میلیارد 
دالر منابع مسدود ش��ده به حساب بانک مرکزی 
واریز ش��د. در چارچوب مرحل��ه دوم توافقات ژنو 
مبنی بر انتقال 2/8 میلیارد دالر از منابع مس��دود 
ش��ده بانک مرک��زی، اقس��اط اول و دوم معادل 
یک میلیارد دالر از حساب بانک مرکزی در کشور 
ژاپن به حساب بانک مرکزی در کشور عمان واریز 
ش��د. با دریافت این یک میلی��ارد دالر، با مجموع 
دریافتی از توافق اول تاکنون       5/2میلیارد دالر از 

دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شده است. 
   ص�ادرات آمری�کا به ایران نصف ش�د | 
صادرات آمریکا به ایران در 7ماه نخست  سال جاری 
میالدی به 102/2میلیون دالر رسید که این رقم 
نسبت به مدت مشابه  سال قبل تقریبا نصف شده 
است.  مبادالت تجاری دو کش��ور در این مدت با 
کاهش 49 درصدی نس��بت به مدت مشابه سال 
2013 مواجه شده است.  مبادالت دو کشور در 7 
ماه نخست سال گذشته میالدی 203/1 میلیون 

دالر اعالم شده بود. 
   ثبت اس�ناد به ش�رکت های ک�د فروش 
مج�وز می دهد| عباس��علی منص��وری نماینده 
مردم کاشان با اش��اره به رشد شرکت هایی که اقدام 
به فروش کد اقتصادی می کنند، گفت:  متاس��فانه 
شرکت هایی که بیشتر نقش داللی دارند، تأسیس 
ش��ده و برای این که خریدار از مالی��ات فرار کند کد 
اقتصادی شان را جایگزین کد خریدار واقعی می کنند .

    خسارت 100 هزار میلیاردی خشکسالی، 
سرما و آفات به کشاورزی در سال 92

    زمین خواری در دستور جلسه این هفته 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 

    تورم تولیدکننده در تیرماه 2/4درصد 
کاهش یافت

    علی ربیعی:  پول زیادی در دست اقشار 
مرفه است

    راغفر:  انتشار اسامی مفسدین در دولت 
فعلی هم بعید است

    شرکت بهینه سازی مصرف سوخت:  
طرح »کارت سهمیا«    منتفی نیست 

    معاون سازمان بنادر:  پیشنهاد چینی ها 
برای سرمایه گذاری در بنادر ایران

    سوآپ فرآورده نفتی متوقف شد

    مرکز آمار گزارش داد:  3717 معدن داریم

    سازمان توسعه تجارت:
  ایران می خواهد جای اروپائیها در بازار روسیه 

را بگیرد

    عضو کمیسیون عمران:  طرح خانه اولی ها 
132 هزار میلیارد تومان خرج می تراشد

معاون راه آهن :  راه اندازی قطار برنامه ای  
استانبول -  ایران-پاکستان

    داستان پالم، صادرات لبنیات را
 30 درصد کم کرد

    معاون وزیر نفت:  احداث 25 پاالیشگاه
 و تأسیسات جدید گازی

بدون شرح

  واردات یک میلیارد دالری بنزین
 و بازدهی باالی بورس

   15 ش�هریور 1385|  ایران از نظر آس��اني 
فعالیت اقتصادي 11 پله سقوط کرد

  15 ش�هریور 1387| نرخ تورم در مرداد به 
22/3 درصد رسید

  15 ش�هریور 1388| در 5ماه، یک میلیارد 
دالر بنزین وارد کشور شد

  15 شهریور 1389| هزینه 8میلیارد دالري 
بریتیش پترولیوم در فاجعه خلیج مکزیک

  15 ش�هریور 1390| ای��ران بزرگ تری��ن 
صادرکننده نفت به اسپانیا شناخته شد

  15 ش�هریور 1391| چین خواستار تمدید 
کامل قراردادهای نفتی خود با ایران شد

  15 ش�هریور 1392| بازده��ی 53 درصدی 
بورس تهران از ابتدای سال

اقتصاد در چنین روزی

اتفاق روز

 پرونده قضایی
 برای رسیدگی به تخلفات سهام عدالت 

توزیع سهام عدالت صرفا سیاسی بود
ابراهیم نکو عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با 
تأکید بر این که س��هام عدالت مانند اوراق یادداشتی 
است که روی طاقچه منازل خاک می خورد، خواستار 
تشکیل پرونده قضایی برای بررسی تخلفات صورت 
گرفته در امر واگذاری س��هام عدالت ش��د.  او گفت:  
سهام عدالت هم مانند س��ایر اوراق ضرر و زیان هایی 
دارد که به درستی تعریف نشده و همه فکر می کنند 
هر روز باید به مبلغ آن افزوده ش��ود و منتظر سودند. 
او افزود: برگه سهام عدالت با برگه های کاغذ معمولی 
فرقی ندارد. او اقدام دولت قبل در توزیع سهام عدالت 
را عجوالنه و برگه های تبلیغی خواند و گفت: کارهایی 
که انجام شد صرفا سیاسی بود نه واقع بینانه. وی با بیان 
این که سهام عدالت هزینه هایی را روی دست دولت 
گذاش��ته، افزود:  به نظرم باید دستگاه های مختلف 
برای تعیین تکلیف س��هام عدالت ورود کنند و آن را 
باطل نکنن��د چون در مقطعی ب��رای آن هزینه داده 
شده و مردم امیدوار شده اند برای این که روزی بتوانند 

سهامدار شوند و سهام خود را بفروشند. 

کاهش 200 هزار نفری صف تسهیالت ازدواج

 بانک های خصوصی نیز
 وام ازدواج می پردازند

گ�روه اقتصادی ش�هروند| کمب��ود اعتبارات 
قرض الحسنه بانک ها باعث شده بیش از یک میلیون و 
200 هزار نفر از زوج های جوان برای دریافت وام ازدواج 
در صف انتظار باقی بمانند که این انتظار به طور معمول 
به بیش از یک سال می رس��د. اما براساس گفته های 
مدیرکل اعتب��ارات بانک مرکزی ب��ا دو برنامه ای که 
از س��وی این بانک انجام ش��ده با وجود این که افراد 
جدیدی به متقاضیان افزوده شده طی یک ماه اخیر 
 200 هزار نف��ر از صف طوالن��ی وام ازدواج کاس��ته

 شده است. 
به گفته علی اصغر میرمحمد صادقی نخس��تین 
راهکاری که برای افزایش پرداخت این وام انجام شده 
اولویت دادن به وام ازدواج نس��بت به س��ایر تکالیفی 
است که در بخش منابع قرض الحسنه پیش بینی شده 
است، بنابراین با مصوبه شورای پول و اعتبار اولویت 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به تسهیالت ازدواج 
داده شده اس��ت. این در حالی است که ده ها تکلیف 
قانونی برای منابع محدود قرض الحسنه در قانون ذکر 
ش��ده که آزادی زندانیان، حمایت از تحت پوششان 
کمیته امداد و بهزیستی و... از جمله این تکالیف است. 
دومی��ن راه��کار برای تقوی��ت مناب��ع پرداختی 
بانک ها ملزم کردن بانک های خصوصی به پرداخت 
تس��هیالت ازدواج اس��ت. بدین ترتیب در حالی  که 
عمده بار پرداخت این نوع تسهیالت برعهده بانک های 
دولتی بوده است، براس��اس نتیجه جلسه مشترک 
مدیران عامل بانک های خصوصی با مسئوالن بانک 
مرکزی، این بانک ه��ا نیز به جمع پرداخت کنندگان 
وام ازدواج افزوده ش��ده اند که بانک س��امان به عنوان 
نخستین بانک خصوصی طی چند روز اخیر به سامانه 
تسهیالت ازدواج پیوست. به گفته مدیرکل اعتبارات 
بانک مرکزی براساس توافقی که صورت گرفته قطعاً 
بانک های خصوصی به س��امانه پرداخت تسهیالت 
ازدواج متصل خواهند ش��د. بر همین اساس اتصال 
بانک های خصوصی به س��امانه تقریباً نهایی ش��ده 
و تا چند روز آینده به تدریج انجام خواهد ش��د. بنابر 
برنامه بانک مرکزی هر بانکی که سپرده قرض الحسنه 
جذب می کند، باید تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداخت کند، مگر این که به  طور کلی جذب سپرده 
قرض الحس��نه را متوق��ف کن��د. بدین ترتیب تمام 
بانک ه��ای کش��ور موظفند ب��ه س��امانه وام ازدواج 

بپیوندند. 
دالیل طوالنی شدن صف وام ازدواج

میرمحم��د صادق��ی در ادامه با اش��اره به برخی 
مشکالت پرداخت وام ازدواج گفت: در ابتدا فرصت 
مراجع��ه و تکمیل م��دارک ح��دود 12روز بود که 
برخی افراد در مهلت تعیین ش��ده مدارک را نهایی 
نکرده و امکان دریافت تس��هیالت پیدا نمی کردند. 
به همین دلیل مهلت تکمیل م��دارک از 12روز  به 
2ماه افزایش یافت. از س��وی دیگ��ر معرفی ضامن 
معتبر مشکل دیگر پرداخت وام ازدواج است که در 
برخی موارد به دلیل این که متقاضی نمی تواند ضامن 
معتبر به بانک معرفی کند صف تسهیالت طوالنی 
می ش��ود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پایان 
با بیان این که در س��ال های گذشته به طور متوسط 
800 تا 900 هزار تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداخت می ش��د، اظهار داش��ت: به همان میزان و 
حتی بیش��تر تقاض��ای تس��هیالت ازدواج به ثبت 
می رسد؛ بنابراین اگر سرعت تسهیالت پرداختی را 
 افزایش دهیم، تعداد افراد در صف دریافت تسهیالت 

کاهش می یابد. 

گزارش 2

عدد خبر

مجتبی مزروعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی در بازدی��د از یک واحد تولیدی دام در شهرس��تان 
کاشمر اظهار کرد: به دس��تور وزیر، صادرات دام مجاز شد و 
شب گذشته 2800 رأس دام استان به کویت صادر شد. وی 
همچنین از خرید مرغ به قیمت کیلویی 7 هزار تومان توسط 

شرکت پشتیبانی خرید دام و طیور خبر داد. 

آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران با اشاره به برنامه های 
توسعه ای وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل اعالم 
کرد: ایران قصد دارد ظرف 5 سال آینده، میزان ترانزیت کاال 
را 25 درصد دیگر افزایش دهد و تا  سال 2015 میالدی و با 
بهره گیری از مسیرهای ترانزیتی، میزان حمل و انتقال کاال 

را به 14 میلیون تن در  سال برساند. 

علی محمد احمدی عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس از برگزاری جلسات مشترک کمیسیون 
مشترک بررس��ی الیحه حمایت از تولید ملی و رفع موانع 
تولید در شهر مش��هد از ش��نبه خبر داد و گفت: براساس 
تقاضای رئیس مجلس قرار است کار بررسی لوایح دوقلو تا 

15 روز دیگر تمام شود.

شاخص بهای تولید کننده در ایران در تیرماه 1393 به عدد 
202/8 رسید و نس��بت به ماه قبل معادل 1/5 درصد باال رفت 
که بیشتر از 3 /0درصد افزایش در خردادماه بود. شاخص مزبور 
نسبت به ماه مش��ابه  سال گذش��ته برابر 16/6 درصد افزایش 
داشته اس��ت. در این ماه تورم نقطه به نقطه 1/8 درصد و تورم 

میانگین 2/4 درصد کاهش داشته است. 

2800
رأس

14
 میلیون

15
روز

 2/4
درصد

کاهش تورم تولیدکننده در تیر ماهتا پایان بررسی الیحه رفع موانع تولیدتن پیش بینی ظرفیت ترانزیت کاالی ایراندام به کویت صادرات می شود
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وعده رئیس کل بانک مرکزی برای بازنگری قوانین بانکداری اسالمی 

تعیین تکلیف بنگاه داری بانک ها، 14 روز دیگر
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