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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خروج قطار اقتصاد از ریل هدف
شیری
فعاالن اقتصادی که عمده صــادرات و
واردات و دیگر امــور اقتصادی بر دوش
آن هاست ،در این زمینه با موانع زیادی
مواجه هستند که باعث بروز نابه سامانی
هایی در فعالیت های آن ها شده است
و به اعتقاد خودشان بــرای بازگرداندن
قطار اقتصاد به ریل هدف ،نیاز به تالش
های دولت است اما ناپایداری نرخ ارز،
تداوم رکود در برخی بخش ها ،نامناسب
بودن فضای کسب و کار ،نبود نقدینگی
بــرای واحــدهــای تولیدی و توقف رشد
سرمایه گذاری به موانعی در مقابل بخش
خصوصی تبدیل شده است.
یکی از صادرکنندگان در این باره گفت:
وقتی یک بیمار به موقع مداوا نمی شود،
اتفاق هایی رخ می دهد که درمان آن را
با مشکل مواجه می کند در حالی که حل
موانع و مشکالت ،می تواند زمینه ای
برای رشد اقتصادی منطقه باشد.
وی ناپایداری نرخ ارز را یکی از موانع پیش
روی بخش خصوصی ذکر کرد و افزود:
دولت برای قیمت گذاری و مدیریت ارز
تدابیری بیندیشد زیرا با افزایش ناگهانی
نرخ ارز ،به تولید ،تجارت و در مجموع به
اقتصاد کشور ضربه وارد می شود.
یکی دیگر از صادرکنندگان با اذعــان
به این که اختصاص دادن ارز ارزان در
بــازار نمی تواند باعث رشد اقتصادی و
حمایت از کاالی ایرانی شود ،گفت :نرخ
ارز برای صادرات باید با کشورهای دیگر

رقابتی باشد.وی افزود :با تحکیم روابط
اقــتــصــادی بــا کــشــورهــای همسایه باید
بتوانیم حداقل  50درصد صادرات را به
کشورهای همسایه داشته باشیم و جلوی
قاچاق کاال گرفته شود.
وی اظــهــارکــرد :بــا توجه بــه فشارهای
زیادی که به بخش خصوصی وارد شد،
بسیاری از کارگاه ها به دلیل کاهش
فروش و تولید مجبور به تعطیلی یا حتی
تعدیل کارکنان شــان شــدنــد.وی الــزام

صادرکنندگان به تحویل ارز صادراتی
بــه سامانه نیما را عامل رواج رانــت و
کاهش انگیزه برای صــادرات دانست و
خاطرنشان کرد :هدف بخش خصوصی
حمایت از بخش دولتی است تا در مقابل
جنگ اقتصادی دشمنان مقابله کنیم
زیرا با اختصاص ارز ارزان در بازار نمی
تــوان باعث رشد اقتصادی و حمایت از
کاالی ایرانی شد.
وی با بیان ایــن که  85درصــد اشتغال

کشور در بخش خصوصی و تعاونی ها
خالصه می شــود گفت :اشتغال بخش
خصوصی تأثیر به سزایی در کشور دارد.
یکی دیگر از صادرکنندگان نیز گفت :در
حال حاضر صادرات بالتکلیف است و باید
چاره ای اندیشیده شود چون برای کاالی
ایرانی هزینه های زیادی می شود اما با
وضعیت موجود مشتریان خود را از دست
میدهیم در حالی که تولیدکنندگان توان
رقابت با دیگر کشورها را دارند.

رئیس اتــاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و
کشاورزی خراسان شمالی هم مهم ترین
و اولین گــام بــرای بهبود محیط کسب
و کار را ایجاد ثبات اقتصادی ذکر کرد
و گفت :بهبود و رونــق فضای تولیدی،
رشد اقتصادی را به همراه دارد بنابراین
رقابت پذیری تولید ،بهره وری ،حمایت
از صــادرات و پیاده سازی اقتصاد دانش
بنیان می تواند راهــکــاری بــرای بهبود
فضای کسب و کار باشد.
«صمدی» با بیان این که فعالیت اقتصادی
مــوجــب رش ــد ســرمــایــه گــــذاری ،ایــجــاد
اشتغال و افزایش درآمد و رفاه اجتماعی
می شود ،افــزود :اگر محیط کسب و کار
بهبود یابد و بخش خصوصی برای سرمایه
گذاری مولد و اشتغال زا انگیزه ایجاد کند
مشکل اشتغال نیز برطرف می شود.
رئــیــس خــانــه صنعت و مــعــدن خــراســان
شمالی نیز گفت :وقتی قیمت ارز افزایش
می یابد اگر نتوانیم واردات را مدیریت
کنیم برای تولید داخل و قیمت تمام شده
مشکل ایجاد می شود.
«حیدریان» افــزود :از طرف دیگر وقتی
تــمــام اقــتــصــاد مملکت بــرمــی گـــردد به
نحوه مدیریت درست واردات و صادرات
محصول ،بنابراین اگر بتوانیم از کاالهایی
که محوریت صادراتی دارند حمایت کنیم
به طور حتم برگ برنده دست ما خواهد
بود.وی اظهارکرد :اگر صادرات را نتوانیم
مدیریت کنیم و قیمت ها افزایش یابد،
قیمت تمام شده نیز افزایش خواهد یافت
که برای تولید کننده ضرر است.

بازار

افزایش بین  50تا صددرصدی
قیمت قطعات کامپیوتری

با افزایش
ناگهانینرخ
ارز ،به تولید،
تجارت و در
مجموعبه
اقتصادکشور
ضربه وارد
میشود

اجرای طرح اوره آمونیاک فاز  2با وجود
وعده  700میلیون دالری قفل نگه داشته
شده است.رئیس هیئت مدیره پتروشیمی
خــراســان شمالی با بیان ایــن مطلب به
خبرنگار ما افزود :وزیر مقداری زیر بار این
قضیه نمی رود و نگران است که فشار روی
مردم و نمایندگان بیشتر شود و عمال طرح

را اجرایی نمی کند.دکتر «محقر» اظهار
کرد :در سفری که وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به استان داشت قول محکمی
برای اجرای این طرح نداد و فقط خواستار
پیگیری از سوی شستا شد ،در حالی که
 3سال است این طرح پیگیری می شود.
وی افزود :اصل قضیه این است که شستا

نصف سهام را در اختیار دارد اما برای این
که به دو سوم برساند ،هر راهکاری هم
که می دهیم قبول نمی کند در حالی که
باید با پتروفرهنگ سهامشان را تهاتر یا
سهام نفت و گاز پارسیان (سهامدار دوم)
را بخرند.به گفته وی ،اکنون این پروژه
را قفل نگه داشــت ـهانــد کــه یــک شرکت

دیگر تشکیل دهند در حالی که تشکیل
شرکت عقب افتادگی  5ساله پروژه را در
پی دارد.وی تصریح کرد :در حال حاضر
شستا زیــر بــار نمی رود که سهام نفت و
گاز پارسیان را که  13درصد شده یا حتی
سهام پتروفرهنگ را که حاضر است تهاتر
کند بخرد تا به دوسوم سهام برسد که به

نظر می رســد شانه خالی می کند.وی
ادامــه داد :رئیس جمهور طی سخنرانی
خــود در سفر به خراسان شمالی اعالم
کرد که  700میلیون دالر برای این طرح
اختصاص می دهند ،امــا با ایــن که این
طرح حیات پتروشیمی است بــرای اجرا
همکاری های الزم را انجام نمی دهند.

در بازار قطعات کامپیوتری که همزمان
با نوسان نــرخ ارز دچــار آشفتگی شده
بود اکنون به دلیل تک نرخی بودن ارز
و بسته شدن ثبت و سفارش ها ،اختالل
در خرید و فــروش ها ایجاد شــده است
و احتمال دارد با ادامه وضعیت فعلی،
قطعات کامپیوتری نایاب شود.
در همین باره رئیس اتحادیه شرکت های
فنی به خبرنگار ما گفت :دلیل افزایش
قیمت ها در صنف قطعات کامپیوتری
تنها مربوط به افزایش قیمت دالر نیست،
بلکه در حال حاضر ثبت و سفارش ها
در این بخش بسته شده است«.مهدی
امیدوار» افزود :با شرایط موجود از یک
سو واردکنندگان نمی توانند قطعات
موردنظر را وارد کنند و از سوی دیگر
تقاضا همچنان در ب ــازار وجــود دارد.
وی اظهارکرد :قطعه ای که یک میلیون
تومان قیمت داشــت با افزایش قیمت
دالر به یک میلیون و  200هزار تومان
رسید و وقتی واردات انجام نمی شود
قیمت بــه  2میلیون تــومــان مــی رســد.

وی خاطرنشان کــرد :در حــال حاضر
واردکنندگان اجازه واردات ندارند چون
دالر گران شده است و قیمت قطعات نیز
افزایش می یابد.وی ادامــه داد :برخی
اصناف به دلیل این که نمی توانند در
شرایط فعلی جای محصوالت فروخته
شده را پر کنند جنس را نمی فروشند و
گرانی در بازار بیشتر می شود.
وی تصریح کرد :دولت باید بازار دالر را
به گونه ای مدیریت کند که بتواند ارز
 4هزار و  200تومانی به وارد کنندگان
بــدهــد زی ــرا در شــرایــط فعلی در بــازار
کامپیوتر جنسی باقی نمانده و اجناس
بسیار کمیاب شده است.
به گفته وی ،در وضعیت فعلی قیمت
بعضی از قطعات کامپیوتری بین  50تا
صددرصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد :به واردکنندگان اجازه
واردات با دالر  6و  7هزار تومانی می
دهند ایــن در حالی اســت که ارز را به
قیمت  4هزار و 200تومان باید به دولت
بازگردانند.

واکنش شرکت گاز به یک خبر

خبر

کلید گمشده طرح اوره آمونیاک

اقتصاد

3

در حال حاضر
شستا زیر بار
نمی رود که
سهام نفت و
گاز پارسیان را
تهاترکند

در پی چــاپ خبری با عنوان «اســتــرداد
 27.5میلیارد ریال اضافه دریافت شرکت
گــاز به مشترکان -قبض هــای نجومی،
برعکس بخوانید» ،روابط عمومی شرکت
گاز خراسان شمالی به اظهارات رئیس
اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان واکنش نشان داد و
نمابری به روزنامه خراسان شمالی ارسال
کرد که در آن آمده است :حذف آبونمان
و هزینه خدمات مستمر  27میلیارد ریال
منابع ملی شرکت گاز استان را کاهش داد.
پیرو حکم دیوان عدالت اداری در خصوص
ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن
یارانه ها مبنی بر نحوه محاسبه آبونمان
ثابت ماهیانه برای مشترکان گاز طبیعی
در  14آذر ماه سال  96و همچنین مصوبه
شــورای اقتصاد مربوط به دریافت هزینه
خدمات مستمر از مشترکان گاز در دی
ماه گذشته ،حذف آبونمان و هزینه مستمر
در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار
گرفت.بر این اســاس هزینه هایی که در
قبوض گازبها تحت این عنوان از مشترکان

گاز دریافت می شد از تاریخ 96.05.24
به صــورت حساب گازبها تعدیل شــده و
در ســال گذشته یعنی سیزدهم اسفند
ماه مبلغ تعدیل شده در صــورت حساب
مشترکان منظور شده است که جمع مبلغ
تعدیل شده 27میلیارد ریال توسط شرکت
ملی گاز ایران است.شایان ذکر است اداره
نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان هیچ گونه دخل و تصرفی
در زمینه پیگیری کسر از صورت حساب و
برگشت آن به مصرف کنندگان شرکت گاز
نداشتهاست.
ایــن موضوع در سطح کشوری صورت
پذیرفته است و مختص به استان خراسان
شمالی نیست.مبلغ اعــام شده در خبر
نیز در جوابیه درخواست آن سازمان طی
نامه در  97.02.18اعــام شده است.
ضمن این که مبلغ آبونمان و هزینه خدمات
مستمربراساسبخشنامهستادهدفمندی
یارانه ها و مصوبه شورای اقتصاد دریافت
شــده اســت و اعــام «اضافه دریــافــت» در
روزنامه تهمت ناروایی است.

