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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سردرگمی دومین محصول صادراتی استان

شیری

با توجه به اتفاقاتی که در رابطه با قیمت دالر
افتاد و نرخ تکلیفی دالر را دولت مشخص
ک ــرد در بــخــش صنعت بــه ویـــژه صنعت
پالستیک که به تازگی خوشه پالستیک در
استان راه اندازی شده ،مشکالتی به وجود
آمــده اســت کــه ایــن مشکالت واحــدهــای
صنعتی را به تعطیلی می کشاند.
رئــیــس خــانــه صنعت و مــعــدن خــراســان
شمالی در همین بــاره در گفت و گــو با
خبرنگار ما گفت :به جای این که از صنعت
پالستیک کــه از صنایع پایین دستی
پتروشیمی محسوب می شود حمایت شود
تعیین نرخ تکلیفی دالر ،نتیجه عکس داده
و اکثر واحدها با چالش هایی مواجه شده
اند و در سردرگمی به سر می برند.
«حــیــدریــان» افــــزود :اکــنــون واحــدهــای
تولیدی به دلیل این که نرخ ارز تکلیفی
است و صادرکنندگان باید با همین نرخ ارز
را به دولت برگردانند تا مشمول معافیت
های مالیاتی و ارزش افــزوده شوند و این
امــر به دلیل شرایط موجود امکان پذیر
نیست و ارز با این شرایط برنمی گردد ،رو
به تعطیلی می روند.
وی علت این مشکالت را تاجرانی دانست
که در بــازارهــای هــدف فعالیت دارنــد و
هیچ وقت ارز رو به پایین به تولید کننده
نمی دهند و ترجیح می دهند قراردادها

را با ریال منعقد کنند.وی اظهارکرد :در
شرایطی که پالستیک دومین محصول
صادراتی استان است راه اندازی خوشه
پالستیک می تواند کمک بزرگی به ارز
آوری داشته باشد ایــن در حالی است
کــه افــزایــش اخــتــاف قیمت تمام شده
محصول در داخل با دیگر کشورها عدد
بــزرگــی اس ــت کــه بــاعــث مــتــضــرر شــدن
صادرکنندگان می شود.
وی خاطرنشان کرد :وقتی تاجر و مشتری
آن طرف مرز بخواهند محصولشان را با نرخ
ارز مصوب دولتی بفروشند توجیه ندارد و
از طرف دیگر هم اگر صادر کننده بخواهد
ریال بگیرد و تبدیل به نرخ ارز دولتی کند
تا ارز را به دولت برگرداند ،دالری در بازار
وجود ندارد که خریداری کند.
به گفته وی ،اگر معافیت های مالیاتی و
ارزش افــزوده را بردارند قیمت به قدری
افزایش می یابد که تــوان رقابت با دیگر
کشورها را از دست خواهیم داد.
«حیدریان» تصریح کرد :اکنون وضعیت
خوبی نداریم و در برهه ای که نرخ مصوب
اعالم شد ،تولیدکنندگان کار نمی کنند
و کارگران را فرستاده اند از بیمه بیکاری
استفاده کنند.به گفته وی ،از سوی دیگر
تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه دچار
چالش و بحران شده اند چون پتروشیمی
ها می خواهند برای این که سود بیشتری
داشته باشند محصوالت خودشان را با نرخ

شناور صادر کنند و ارزی که به دست شان
می آید با همان نرخ تبدیل به ریال کنند تا
منفعت بیشتری داشته باشند.
رئــیــس خــانــه صنعت و مــعــدن خــراســان
شــمــالــی همچنین افـــــزود :وقــتــی ایــن
اتفاق بیفتد و بخواهند با نرخ ارز مصوب
محصوالت را قیمت گــذاری کنند رانت
خیلی بــزرگــی بــرای خــریــداران داخلی
به وجــود می آید که جز ضرر بــرای تولید
کنندگان نخواهد بود چون آن ها مجبورند
مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کنند.وی با

اشاره به مشکالت زنجیره ای ایجاد شده
از تولید تا مصرف گفت :در چنین شرایطی
در جاهایی کــه م ــواد اولــیــه باید عرضه
شــود ،عرضه نشد و اکثر تولیدکنندگان
نتوانستند از بورس مواد اولیه تهیه کنند و
به تولید خود ادامه دهند.
وی تــأکــیــد کــــرد :در چنین شرایطی
تولیدکنندگان مجبور می شوند به نرخ آزاد
و دو برابر ،قیمت گذاری کنند و پتروشیمی
ها هم موظفند با نرخ پایین خریداری کنند
که در ایــن صــورت ســود و مزیت پایینی

نصیب تولید کنندگان می شود.به گفته
وی ،اگر چاره ای برای وضعیت موجود ارز
کنونی اندیشیده نشود همان چند واحد
صنعتی هم که فعالیت دارند از کار بیکار
خواهند شد.
وی اظــهــارکــرد :از آن جــایــی کــه تولید
کننده مواد پتروشیمی در کشور هستیم،
یکی از مزیت های رقابتی برای صادرات
محصوالت پالستیکی محسوب می شود
که با این شرایط همان مزیت هم گرفته
می شود.
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خبر
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

تولیدی های کامال فعال؛ به تعداد انگشتان دست
 20درصد واحدهای تولیدی استان تعطیل هستند

اسعدی -تعدادواحدهایتولیدیخراسان
شمالی که با ظرفیت کامل کار می کنند،
به تعداد انگشتان دســت هم نمی رسد.
رئیس ســازمــان صنعت ،معدن و تجارت
خــراســان شمالی بــا اعـــام ایــن خبر به
خبرنگار ما افزود :عمده واحدهای تولیدی
خراسان شمالی هم با یک سوم ظرفیت

یعنی  30درصــد کــار می کنند و بعضی
از واحدها هم با  60درصد ظرفیت فعال
هستند«.یحیی نیکدل» گفت 20 :درصد
واحــدهــای تولیدی خراسان شمالی هم
تعطیل هستند که باید برای رفع مشکالت
آن ها نگاه تسهیلگری و حمایتی داشت تا
بتوان واحدهای تولیدی را سرپا و فعال نگه

داشت.وی همچنین از برگزاری انتخابات
هیئت رئیسه اتاق اصناف ،فردا همزمان با
سراسر کشور در خراسان شمالی خبر داد و
افزود :این انتخابات فردا در شهرستان های
بجنورد ،مانه و سملقان و شیروان برگزار می
شود و در  3شهرستان نیز بیست و نهم ماه
جاری برگزار شد«.نیکدل» افزود :انتخابات

اسفراین هم بیست و نهم برگزار شد که به
حد نصاب نرسید و دوبــاره فردا برگزار
مــی شـــود.وی اظــهــارامــیــدواری
کرد :با این انتخابات نظارت ها
و فعالیت های مرتبط با حوزه
بازار با قدرت و قوت بیشتری
انجام شود.
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بازار

موج گرانی در بازار برنج خارجی
مــوج گرانی برنج خارجی همزمان با
نوسان قیمت ارز در بــازار کلید خورد
و به گفته بازاریان و کسبه این شرایط
باعث افزایش حدود  10درصدی قیمت
برنج های خارجی شد.یک عمده فروش
برنج با بیان این که برنج های پاکستانی
و هندی به دلیل کمبود در بازار افزایش
قیمت دارد ،گفت :قیمت هر کیسه برنج
پاکستانی از  68هزار تومان در شب عید
به  85هزار تومان و هر کیسه برنج هندی
نیز از  65هزار به  80هزار تومان افزایش
یافته است«.قدوسی» افزود :با توجه به
افزایش قیمت دالر ،قیمت برنج نیز چون
با ارز مبادله ای در مرزها خرید و فروش
می شود ،افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد :قیمت برنج های

خارجی به دلیل راکد شدن قیمت دالر
حدود  2هفته است که تثبیت شده اما با
این وجود تقاضای زیادی در بازار نیست.
وی اظــهــارکــرد :بــرنــج ایــرانــی در هر
شرایطی مشتریان خاص خود را دارد
اما در حال حاضر متقاضیان برنج های
خارجی مقدار خرید خــود را به نصف
کاهش داده اند چون قدرت خرید آن ها
کاهش یافته است.
وی خاطر نشان کرد :امیدواریم با تعیین
تکلیف مجدد نرخ دالر مشکالت بازار به
ویژه در بازار برنج برطرف شود.
وی اضافه کــرد :با افزایش بیش از حد
قیمت ،بــازار برنج متقاضیان خود را از
دست خواهد داد زیرا قدرت خرید مردم
به شدت کاهش یافته است.

خبر

اینترنت پرسرعت برای مراکز بهداشتی
شیری
طی توافق هایی که با دستگاه های
اجرایی داریم امسال جزو معدود استان
هایی هستیم که تمام مراکز بهداشتی
روستاها بــه اینترنت پرسرعت شبکه
بهداشت متصل می شوند.
مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان
شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما
افــزود :در فاز اول  120نقطه ،فاز دوم
 200نقطه و فاز سوم تمام مراکز دارای
امکانات مخابراتی به اینترنت پرسرعت
متصل خواهند شد.
«هاشمی» اضافه کــرد :طی هماهنگی
با مدیریت بحران در استانداری امسال
دیــتــا بــیــس مــدیــریــت بــحــران اســتــان
شناسایی و تمام شبکه هــای ارتباطی
تلفن ثابت و همراه دیتا بیس مدیریت
بحران نصب و راه اندازی شد.
وی مــزیــت ایـــن دیــتــا بــیــس را فــراهــم
شــدن شرایط ارتــبــاط تلفنی مدیرانی
که استانداری اعــام کــرده در لحظات
بحرانی و ترافیک تلفن ذکــر کــرد که
مــدیــران مــی تــوانــنــد بــه شــکــل آنــایــن
در صحنه حــضــور داشــتــه بــاشــنــد.وی
اظــهــارکــرد :طبق بــرنــامــه ریـــزی های
انجام شده امسال  60میلیارد تومان

در امور زیربنایی سرمایه گذاری شده تا
تمام تکنولوژی های تلفن های همراه
در شهرها و جــاده های اصلی به  lteو
سرعت اینترنت گوشی های همراه اول
استان در مسیرها حدود  30برابر ارتقا
یابد.
به گفته وی ،شبکه دیتای تلفن ثابت در
 4مرکز شهرستان تقویت شــده است.
وی خاطرنشان کــرد :در حالت عادی
سرعت اینترنت در تمام مراکز شهرستان
ه ــا 50 ،تــا  70مــگــابــایــت مــی ش ــود و
مشروط به  lteبودن گوشی و تغییر سیم
کــارت بــه یوسیم اســت کــه اج ــرای این
طرح در جاده های اصلی هم در دستور
کارمان است.
«هاشمی» اظــهــار کــرد :ســال گذشته
خراسان شمالی رتبه یک بهینه سازی
شبکه موبایل و در گزارش ارزیابی مالی،
فنی و عملکردی و سود تحقق یافته رتبه
 5کشوری را کسب کرد.وی یادآور شد:
هزینه افــطــاری مخابرات استان برای
کمک به ایتام و بی سرپناهان تخصیص
یافت .وی گفت :شرکت مخابرات ایران
از هزینه چاپ اقالم تبلیغاتی و سررسید
ویــژه شــروع هر سال داشــت انصراف و
هزینه ها را به تهیه کانکس برای مناطق
زلزله زده غرب کشور اختصاص داد.

