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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تزیینی

ظرفیتتولید
در سراشیبی سقوط
اسدی
امروزه اهمیت صنایع کوچک و متوسط بر فعاالن
اقتصادی پوشیده نیست .فعاالن بخش اقتصادی
می دانند که صنایع کوچک با ایجاد فرصت های
شغلی و افزایش درآمد می توانند سکان اقتصاد
جهانی را در دست بگیرند و به طور قابل توجهی
بر این اقتصاد تاثیرگذار باشند.
ایــن صنایع در بخش دیگری با تاثیرگذاری بر
اشتغال و درآمــد ملی نقش به سزایی در تولید
ثروت دارند .این بخش مهم از اقتصاد کشور اینک
به دلیل مشکالت ارزی و متالطم بــودن بــازار و
شرایط دشــوار اقتصادی و مالی همانند دیگر
بخش های تولید با مشکالت عمده ای مواجه
هستند ،به نوعی که گفته می شود درهای تولید
در صنایع کوچک بسته شده یا در حال بسته شدن
است.
اگــر در گذشته ایــن صنایع به دلیل مشکالتی
همچون بیمه و مالیات پشت درهای بسته تولید
می کردند امــروزه به دلیل نوسانات نــرخ ارز و
افزایش قیمت مواد اولیه ظرفیت خود را کاهش
داده انــد و برخی ها نیز درهــای خــود را برای
همیشه بسته اند .خراسان شمالی نیز با این که
استان صنعتی نیست و محورهای توسعه آن در
بخش های کشاورزی و گردشگری تعریف شده

است اما با داشتن  354واحد صنایع کوچک و
متوسط ،سهمی از این بخش را به خود اختصاص
داده اســت .حــال ایــن که وضعیت ایــن بخش از
اقتصاد در استان در چه شرایطی است اگر چه
واضــح و شفاف است اما نیاز به تامل و واکــاوی
بیشتری دارد .شرایط دشوار کاری برای صنایع
کوچک در استان و کشور موضوع تازه ای نیست
بــه گونه ای کــه در ســال هــای گذشته بــا وجــود
حمایت های مالی دولت شاهد فعالیت آن ها زیر
ظرفیت واقعی و اسمی بودیم .این تنها بخشی از
مشکالت صنایع است و به گفته تولید کنندگان

بخش صنعت به دلیل شرایط اقتصادی ،مشکالت
مالیاتی و بیمه ای فعالیت آن ها در سراسیبی
سقوط افتاده است.
«شمسیان» مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدی
در استان با بیان این که اگر این واحد تولیدی
دارای مشاور مالیاتی نبود باید مبالغ زیــادی را
برای مالیات پرداخت می کرد ،می افزاید :برخی
ماموران مالیاتی آگاهی کافی در خصوص فرایند
کار ندارند و از سوی دیگر موضوع مالیات بر ارزش
افزوده وجود دارد که مورد سوال است.
وی با بیان این که بیمه تامین اجتمای خدماتی

نوسانات نرخ
ارز و مشکالت
اقتصادی منجر
به کاهش ظرفیت
و تعطیلی برخی
واحدهای تولیدی
شده است
تزیینی

گزارش

بــرای بیمه گــذاران و واحدهای تولیدی نــدارد،
ادامــه می دهــد :اگر این واحــد صنعتی به جای
یک واحــد حقوقی ،از طریق شخص حقیقی به
ثبت رسیده و راه اندازی شده بود حق بیمه به یک
چهارم کاهش پیدا می کرد.
وی اظهارمی کند :افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی
در کاهش میزان تولید واحدهای تولیدی داشته
است .وی اعالم می کند :واحد پاکت سازی این
واحد صنعتی از یک ماه گذشته تعطیل شده است
و با این که سفارش وجود دارد اما تامین مواد اولیه
ممکن نیست.
وی اضافه می کند :افزایش قیمت دالر موجب
کاهش سفارش ها شده است به نحوی که اگر
در گذشته  20تن سفارش داشتیم االن به  5تن
کاهش یافته است.
وی می گوید :به طور کلی ورود به بخش صنعت در
خراسان شمالی اشتباه است.
یکی از تولید کنندگان می گوید :اگر این مشکل
صنایع کوچک و متوسط را در کنار سایر مشکالت
آن ها قرار دهیم متوجه میشویم که وضعیت این
بخش از صنعت اص ً
ال خوب نیست.
«محمدیان» با بیان این که از سوی دیگر دو نوع
مالیات بر درآمد و ارزش افزوده از تولید کنندگان
دریافت میشود که هزینه سنگینی برای ماست،
ادامه می دهد :عالوه بر هزینه های مالیاتی باید
هزینه های بانکی شامل سود تسهیالت ،جریمه
دیرکرد و هزینه بیمهای را نیز به موارد مطرح شده
اضافه کرد.
وی بــا بــیــان ایــن کــه بــا در کــنــار هــم قـــراردادن
مشکالت این صنایع و با وجود تالش های انجام
شده توسط دولت ،همچنان شاهد رکود در این
بخش از صنعت هستیم ،اظهارمی کند :اگر قرار
باشد این بخش از صنعت حرکت داشته باشد باید
بیشتر از وضعیت کنونی به آن توجه شود.
یـــک کــارشــنــاس اقــتــصــادی نــیــز مـــی گــویــد:
صنعتگران از مشکالتی همچون ارز و تحریم ها
رنج می برند؛ مشکالت کالنی که تمام کشور را
در بر گرفته و این امور بخشی از مشکالت صنعت
گران است.
وی ادامه می دهد :مشکالت درونبنگاهی صنایع
کوچک و متوسط بخش دیگری از مشکالت آن
هاست .در حقیقت جــدا از مشکالت مالی که
گریبان گیر صنعت شده است ،مشکالت دیگری
نیز در حاشیه موضوع تامین مالی وجــود دارد
به طوری که ارتباط بینالمللی و شرایط حضور
صاحبان صنایع کوچک در بازارهای بینالمللی
به همراه تبادل پول نیز به سایر مشکالت افزوده
شده است.
وی با بیان این که در بررسی برخی خوش ه های
صنعتی نیز ف ــروش و صـــادرات مشکل اصلی
تولید اعالم شده است ،اضافه می کند :صنعت
پالستیک از جمله این صنایع است که به فعالیت
آن مالیات بر ارزشافزوده تعلق میگیرد و این امر
هزینه تما م شده را افزایش و قدرت رقابت آن را در

بازارهای بینالمللی کاهش میدهد.وی با بیان
این که در سال های گذشته بسته حمایتی تحت
عنوان تسهیالت رونق تولید برای بهبود اوضاع
صنعت ارائه شد ،ادامه می دهد :افزایش افسار
گسیخته قیمت ارز اثر بخشی این بسته را کاهش
داده اســت به نحوی که امــروز می بینیم بخش
هایی در واحدهای تولیدی در حال بسته شدن و
کاهش ظرفیت هستند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان
شمالی در این باره می گوید :در سال های گذشته
به دلیل مشکالت بیمه ای و مالیاتی تولید به پشت
درهای بسته سوق پیدا کرده بود اما این موضوع
در کارگروه های مــورد نظر بررسی شد و اداره
های مرتبط همکاری های الزم را نیز انجام دادند.
«وحدت» با بیان این که اکنون صنایع با مشکالت
دیگری رو به رو هستند ،ادامه می دهد :نوسانات
نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه منجر به گران
شدن محصول نهایی شده است از این رو فروش
محصوالت به شدت کاهش یافته و این امر نیز
موجب پایین تر آمــدن ظرفیت تولید نسبت به
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گذشته شده است.وی با بیان این که برای برطرف
شــدن مشکالت واحــدهــای مستقر در شهرک
های صنعتی بجنورد و مانه و سملقان جلساتی
گذاشته ایم ،اضافه می کند :مشکالت مربوط به
خود شهرک نیز در حال حل شدن است ،صنعت
پالستیک در استان با مشکالت تولید ،فروش و
صادرات مواجه است و در این رابطه نیز جلساتی
با استاندار برگزار شده است.
وی اعــام کــرد 240 :واحــد صنعتی مستقر در
شهرک های صنعتی استان وجود دارند که 20
درصد آن ها تعطیل هستند و بقیه با ظرفیت های
مختلف کار می کنند.
معاون صنایع و معادن سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان شمالی نیز با بیان این که صنعت
با مشکالت بسیاری مواجه اســت ،می افزاید:
 354واحد صنعتی در استان وجود دارد.
«قلی پــور» با اشــاره به مشکالت بیمه ای تولید
کنندگان ادامه می دهد :طبق بخشنامه قانونی،
معافیت بیمه ای کارفرمایان بخش صنعت در
برنامه ششم توسعه گنجانده نشده است.
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تولید ،حال و روز خوبی نــدارد ،این حال
نــاخــوش را وقتی کــه بــا هــر کــدام از تولید
کنندگان استان حرف می زنیم به راحتی
می توانیم دریافت کنیم و مربوط به امروز و
دیروز هم نیست و به خیلی وقت قبل برمی
گردد ،حتی همان وقتی که حرفی از برجام
نبود سرمایه گذاری در استان ما گیر داشت
و بعد از راه درازی که طی می شد و خط
تولیدی راه می افتاد مشکالت پس از هم
بر سر تولید کننده آوار می شد و جالب این
جاست که روند اداری حل مشکل آن قدر
کند بود که تا به داد تولید کننده می رسید
«نوشدارو پس از مرگ سهراب» بود و فایده
آن همه جلسه های عریض و طویل تقسیط
وام ها بود و عقب افتادن اجراییه هایی که
باید اجرا می شد.
به گفته یکی از تولید کنندگان استان ،اص ً
ال
وارد بخش صنعت شدن آن هم در خراسان
شمالی ریسکی است که نباید آن را انجام داد
و حمایت از تولید کننده فقط در حد یک نام
است آن هم وقتی که مصوبات جلساتی که در
بخش صنعت با همفکری و وقت گذاشتن همه
دست اندکاران به دست می آید خیلی آسان
اجرا نمی شود و دستگاه هایی که باید آن ها

را اجرا کنند می گویند نمی توانیم و ساز و کار
اجرای این مصوبات را نداریم .تحریم خارجی،
قوانین و مقررات زائد و نوسانات ارزی حاکم
بر بازار سرمایه هم عرصه را بر تولیدکنندگان
و فعاالن این بخش تنگ کرده و این در حالی
است که تولید مهم ترین عامل اشتغال پایدار
در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه استان
است.
متاسفانه در شرایط کنونی تولید حال و روز
خوبی نـــدارد و بسته هــای حمایتی ویــژه و
متناسب با تحوالت خارجی برای حمایت از
صنعت و تولید که باید بر حسب زمان و مکان
مناسب ،تقویت ،بازسازی یا جایگزین شود دیر
تدبیر شده است و تا به استان برسد هم راه
درازی را در پیش دارد.
متاسفانه شرایط تولید بر حسب ارز دولتی با
پیچیدگی فراوانی رو به رو است که حداقل
انتظار برای این موضوع کار کارشناسی شده
دقیقی است تا مشکل به سرعت حل شود .از
دیگر سو دریافت تسهیالت و تامین مالی از
بانک ها برای برخی صنایع به یک رویا تبدیل
شده است و سختگیری هایی که وجود دارد،
باال بودن سهم آورده تولید کننده و ضرورت
ارائه وثیقه ملکی ،انگیزه را کم می کند و صد
البته فشارهای مالیاتی هم وجود دارد .در این
اوضاع بارقه امید همان بسته های حمایتی
است که قول آن ها داده شده است.

