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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

مصیبت این روزهای واحدهای تولیدی

وام های گره گشا؛ از چاله به چاه
اسعدی
واحدهای صنعتی خراسان شمالی این
روزها ،حال و روز خوشی ندارند و تا می
خواهند مشکلی را رفع کنند ،از چاله به
چاه می افتند و هرچقدر بیشتر دست و پا
می زنند ،کمتر به نتیجه می رسند.
عــمــده مــشــکــات واحـــدهـــای صنعتی
خراسان شمالی ،به مسائل بانکی مربوط
می شــود؛ از استمهال وام ها گرفته تا
بخشودگی جــرایــم و وامــی دیگر بــرای
تسویه بدهی قبلی به بانک.
واحدهای صنعتی به امید این که گره
ای از کارشان باز شود ،برای تسویه وام
های قبلی خود ،تسهیالت جدید طلب
می کنند و برخی بانک ها نیز وام هایی
با سودهای بیشتر به آن ها پرداخت
می کنند و تولیدکنندگان غافل از این
که کمرشان هر روز زیر بار بدهی های
بانکی خم تر می شــود ،خوشحال از
این که توانسته اند وامی دیگر دریافت
کنند ،بدهی های قبلی خود را با وام
هایی با نرخ سودهای بیشتر ،تسویه

می کنند.در ایــن بــاره ،رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی
در مصاحبه ای اختصاصی با خبرنگار ما
می گوید :مهم ترین مشکل واحدهای
تولیدی ما در خراسان شمالی این است

که تسهیالت با نرخ ارزان قیمت دریافت
کـــرده بــودنــد ول ــی چ ــون در آن مقطع
بازپرداخت تسهیالت با تاخیر مواجه شد
یا در بازاریابی دچار مشکل شدند یا در
مسیر تولید ،برای تولیدکنندگان مشکلی

ایجاد شد ،نتوانستند اقساط خود را به
موقع پرداخت کنند.
«یحیی نیکدل» مــی افــزایــد :از ایــن رو
تولیدکنندگان درخــواســت استمهال
کردند و بانک ها تسهیالت  7درصدی

را با نرخ  24درصد برای آن ها استمهال
کردند و دوب ــاره تولیدکننده نتوانست
اقــســاط را پــرداخــت کــنــد و جــریــمــه 6
درصدی به این میزان اضافه شد.
وی تصریح می کند :با ادامــه ایــن روند
نمی توانیم امیدوار باشیم که مشکالت
واحدهای تولیدی برطرف شود.
وی ادامـــه مــی دهــد :بــراســاس گــزارش
هـــای رســمــی بــانــک هـــای اســـتـــان ،از
مجموع تسهیالت پرداخت شده به بخش
اقتصادی اســتــان ،کمتر از  7درصــد به
بخش صنعت و معدن و کمتر از  4درصد
مطالبات معوق به این بخش مربوط می
شود ولی بیشترین فشار از ناحیه سیستم
بانکی روی بخش صنعت و معدن است.
وی دلیل این امر را دریافت وثیقه های
سنگین از واحدهای تولیدی و صنعتی
بیان می کند که ضمانت اجرایی دارد و
خیلی زود توسط بانک ها به اجرا گذاشته
می شود اما در سایر بخش ها چون این
ضمانت ها نیست ،نمی توانند اجراییه
صــادر کنند و فشار روی بخش صنعت
است.

بیداد از گرانی در بازار خواربار
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گزارش جلسه
در جلسه شورای گفت و گوی بخش دولتی با خصوصی مطرح شد؛

ضرورت مراودات اقتصادی با کشورهای پیشرفته
شیری 15-کشوری که بــرای اعــزام و پذیرش
هیئت هــای تجاری در برنامه داریـــم ،نگاه به
کــشــورهــای پیشرفته نیست و شــایــد منافعی
را استان در کوتاه مــدت در کشورهایی مانند
ترکمنستان ،قزاقستان و حتی آذربایجان داشته
باشد اما در بلند مدت ما باید بتوانیم روابطی با
کشورهای پیشرفته آلمان ،فرانسه و چین داشته
باشیم.
«صالحی» ،استاندار خراسان شمالی روز گذشته
در جلسه شــورای گفت و گوی بخش دولتی با
خصوصی با بیان این مطلب افزود :بنابراین باید
فعالیت هایمان را ببریم به سمت کشورهایی
که ریشه دارند و با فراز و نشیب های منطقه ای
دچار آسیب نمی شوند و با آن ها هم قراردادهایی

داشته باشیم و قوام بیشتری در ارتباطات مان
تعریف کنیم.وی خاطرنشان کرد :اگرچه برخی
از این موارد باید در تهران پیگیری شود اما برخی
از آن ها قابل پیگیری در استان است ،فقط چون
اعتبارات محدود است باید در ردیف اعتباری قرار
گیرد که مبنا باشد.وی ادامه داد :بورس باید در
استان مستقل شود و منطقه ای نباشد تا به طور
مستقیم کارهای نظارتی را انجام دهیم و به این
طریق بــرای کمک به بخش خصوصی آمادگی
الزم را داشته باشیم.
وی اظــهــارکــرد :باید در مــوضــوع گــرانــی ها،
جلسات موردی برگزار شود تا در صورت وجود
گرانی ،برخورد جدی شود.وی در ادامه به رفع
مشکالت صادرکنندگان نیز اشاره کرد و افزود:

بــرای رفــع ایــن مشکالت باید مــوضــوع تهاتر
سیمان و گاز به ترکمنستان و برعکس پیگیری
شود.وی با بیان این که وضعیت کسب و کار در
استان خیلی مناسب نیست ،اضافه کرد :برای
بهبود فضای کسب و کار در استان باید به گونه
ای تالش کنیم که سطوح را افزایش و استان را
ارتقا دهیم.به گفته وی ،روشی که در این راستا
انجام می شود ،خوب نیست و باید سودهای
کالنی برای استان تعریف کنیم تا استان رشد
کند.وی با ذکر مثالی گفت :برق و راه را برای
معادن مهیا می کنیم تا به سوددهی برسند و
چون اعتبار کافی نداریم باید به سراغ ردیف
های ملی برویم.وی تصریح کرد :در جاهایی
موانع غیرقانونی هست و چوب الی چرخ می

اقتصاد

3

گذارند که باید توسط بخش خصوصی مطرح
شــود تا بــرخــورد الزم انجام شود«.صالحی»
اضافه کرد :قانونی که داریم دست و پای همه را
بسته است و معضالت زیادی دارد بنابراین باید
مجلس جرئتش را زیاد کند و به سمتی برود که
قانون را ملغی اعالم کند ،اما مشکالت به قدری
زیاد است که تا بخواهد به قانون جدید برسد،
بسیار زمان بر می شود.
وی با بیان این که کارگر و کارفرما مکمل هم
هستند نه رقیب هم ،گفت :باید در این بخش
قانون را طوری تعریف کنیم که رقابت دیده نشود
و کارگر احساس کند که با وجود کارفرماست که
زندگی اش می چرخد و کارفرما هم سودش را در
وجود کارگر ببیند.

وی اظهارکرد :تا زمانی که برندی برای محصوالت
نباشد و خــام فروشی کنیم ،هیچ ســودی عاید
استان نمی شود و سرانه درآمد افزایش نمی یابد.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی
خراسان شمالی نیز به عنوان بخش خصوصی در
این جلسه گفت 15 :کشور برای انجام مراودات
تجاری ،در نظر گرفته شــده اســت که تاکنون
ب ــرای اعـــزام بــه  13کشور برنامه ری ــزی شده
است«.محمد صمدی» کمبود نقدینگی شرکت
های تولیدی ،اختصاص سهمیه های خاص مواد
اولیه ،رسیدگی به جرایم مالیاتی تولیدکنندگان
و کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی و بازنگری
در ارزش گــذاری کاالها را از جمله مشکالت
صادرکنندگان ذکر کرد.

شیری -بررسی ها نشان می دهــد که
بسیاری از اقالم خوراکی تا قبل از اتمام
زمــان دستورالعمل ممنوعیت افزایش
قیمت هــا ،به شکل پنهانی و پس از آن
آشــکــارا در حــال افــزایــش اســت و اکنون
افزایش تدریجی قیمت ها باعث گالیه
شهروندان از این وضعیت شده است .یکی
از خواربارفروشان در این باره به خبرنگار
ما گفت :پس از نوروز تاکنون قیمت عمده
اقالم و کاالها افزایش یافته و هیچ کاالیی
تاکنون ثبات قیمت نداشته است«.توکل»
افــزود :برنج های پاکستانی ،روغــن ،رب
گوجه فرنگی ،چای و شوینده ها از جمله
کاالهایی هستند که از این مسئله مستثنی
نیستند و افزایش قیمت تدریجی دارند.
به گفته وی ،قیمت رب گوجه فرنگی قبل
از نوروز  2هزار و  700تومان بود اما در
حال حاضر حدود  4هزار و  500تومان
قیمت گذاری شده است که  5هزار تومان
به دست مصرف کننده خواهد رسید.وی

اظهار کرد :قیمت یک نوع روغن نباتی طی
ماه هایی که گران شده بود ،به  28هزار
و  500تومان رسید اما اکنون  31هزار
تومان برای مصرف کننده قیمت گذاری
شــده اســت که در واقــع  3هــزار و 500
تومان افزایش قیمت دارد.وی خاطرنشان
کرد :نوع دیگری از روغن نباتی برای این
که خیلی گران به نظر نرسد ،به جای 5
کیلو ،فقط  4.5کیلویی و آن هم به قیمت
 25هزار تومان در بازار عرضه می شود.به
گفته وی ،افزایش قیمت ها پس از نوروز
به تدریج آغاز شده است و همچنان ادامه
دارد.

اخبار
استرداد  27.5میلیارد ریال اضافه دریافت شرکت گاز به مشترکان

قبض های نجومی؛ برعکس بخوانید

اسعدی -بیش از  27.5میلیارد ریال
اضــافــه دریــافــت شــرکــت گــاز خــراســان
شمالی از مشترکان این استان ،استرداد
شــد.رئــیــس اداره نــظــارت و بــازرســی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
شمالی با اشــاره به اســتــرداد آبونمان
ثابت ماهیانه و هزینه خدمات مستمر
در قبوض گــاز مشترکان شرکت گاز
خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت :در
پی شکایات متعدد مردم به دلیل درج

آبونمان ثابت ماهیانه و هزینه خدمات
مستمر در قبوض گاز مشترکان شرکت
گ ــاز و در راســتــای حــمــایــت از حقوق
مــصــرف کنندگان مــوضــوع بــه صــورت
جــدی پیگیری شد« .ابراهیمی» بیان
ک ــرد :در بــررســی هــا مشخص شــد که
مبلغ  27میلیارد و  55میلیون و 986
هزار و  720ریال از کل مشترکان استان
اضافه دریافت شده است که در حساب
بستانکار آن ها منظور شد.

خبر شهری برای روستاییان
شیری -صدور  3هزار سند روستایی و شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت در دستور کار
قرار گرفت.معاون عمرانی بنیاد مسکن خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار
ما افــزود :در راستای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،عالوه بر
دستورالعمل صدور  3هزار جلد سند روستایی در سال  ،97طی برنامه های سوم ،چهارم
و پنجم توسعه نیز  60هزار جلد سند روستایی صادر شده است«.صابری» گفت :این اسناد
برای روستاها و شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن تشکیل پرونده داده
شده است و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و امالک صادر خواهد شد.

