چهار شنبه  ۲۲شهریور  ۲۲ 1396ذی الحجه  1438شماره 25۲۷

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بالتکلیفی حسابهای
بدون گردش مالی

جزئیات تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف حساب های بدون گردش مالی هنوز به بانک ها
ابالغ نشده است.دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک های استان با بیان این مطلب گفت :قبل از
این بانک ها برای تعیین تکلیف این حساب ها دستورالعمل داشتند اما تصمیم جدید تغییراتی دارد
که پس از رسیدن دستورالعمل آن به بانک ها اجرایی خواهد شد«.صابری» افزود :همه بانک ها

برای حساب هایی که شامل این دستورالعمل می شود برنامه دارند و این طور نبوده
که تا قبل از این دستورالعمل این حساب ها شناسایی نشده باشد اما تغییراتی در نحوه
اجرا وجود دارد که با ابالغ شدن آن عملیاتی می شود .وی تصریح کرد :تا رسیدن این
دستورالعمل و ابالغ آن به بانک ها مدتی طول خواهد کشید و در دستورالعمل جدید

عمق مشکالت سرمایهگذاری
در بخش معدن

صفحه ورزش را می توانید  4روز در
هفته در روزنامه خراسان شمالی
بخوانید.
همچنین می توانید درد دلها ،مطالب
علمی ،نظرات ،انتقادها و پیشنهادهای
خود را در مورد اوضاع ورزش استان و

صفحه ورزش از طریق شماره تلفن های

دفتر روزنامه خراسان شمالی و یا ایمیل
shomalinews@gmail.com

باعنوان «صفحه ورزش» ارسال کنید.

کار آفرینی محروم از ساز و کار مدون

کارآفرینان در رؤیای حمایت
گروه اقتصاد

درد این روزهای بسیاری از خانواده های ایرانی
اشتغال است .می گویند «کار نیست؛ گشتیم
نبود ،نگرد نیست»! اما برخی نیز برخالف این
گفته ها می گویند باید کار ایجاد کرد و نباید
منتظر شد و دست روی دست گذاشت؛ باید رفت
و خود را به قلب ماجرا زد و کار آفرید.
به گفته کارشناسان ،راه برون رفت از مشکالت
اقتصادی و اشتغال ،کارآفرینی است اما چگونه
می توان در این جهت گام برداشت و پایه های
اقتصاد لرزان را با کار آفرینی محکم کرد؟

I Iسهم ایده ها از اشتغال

 20سال قبل برای نخستین بار واژه کار آفرینی
شکل گرفت و گفته شد سرمایه به تنهایی برای
ایجاد اشتغال کافی نیست و نباید سهم ایده ها
را در به حرکت در آوردن سرمایه نادیده گرفت.
به گفته یک کارشناس اقتصاد ،سرمایه هرگز
ایده را به حرکت در نمی آورد بلکه این ایده
است که محرک سرمایه است و موفقیت در
کسب و کــار ،با ایــده نــوآورانــه و خالق که به
همراه سرمایه باشد منجر به ارائــه محصول
جدید در بازار می شود و این روند کارآفرینی
نام دارد.به گفته «جعفری» ،کارآفرین فردی
اســت دارای ایــده و فکر جدید که از طریق
فرایند ایجاد کسب و کــار ،چه کسب و کار

خانگی و چه کسب و کار مجازی ،در مغازه
یا شرکت یا ســازمــان ،تــوأم با بسیج منابع و
مخاطره مالی و اجتماعی ،محصول یا خدمت
جدیدی را به بازار عرضه می کند.
وی تصریح می کند :به عبارت دیگر ،ویژگی
تعیین کننده در کارآفرینی ،انجام کارهای جدید
و یا ابداع روش های نوین در امور جاری است و
رشد و فراگیری این پدیده می تواند به تحول و
دگرگونی اساسی در اقتصاد ملی منجر شود .وی
خاطرنشان می کند :یکی از مهمترین مشکالتی
که کارآفرین در جامعه دارد حمایت نشدن است
و هر تغییر یا نوآوری در جامعه ای که اقتصاد آن
تثبیت شده نیست با واکنش ،مخالفت و حتی
کارشکنی روبه رو می شود در حالی که نباید
این گونه باشد.وی با اذعان به این که استمرار
نداشتن برنامه های راهبردی از ایرادات تحقق
نیافتن کارآفرینی در جامعه است ،عنوان می
کند :کارآفرین به معنای واقعی در استان کم
داریــم و این در حالی است که ابزارهای مالی
برای تشویق مانند استفاده از تسهیالت مختلف و
مرتبط وجود دارد اما ایده هایی که باید سرمایه را
به حرکت در آورد به اندازه کافی محرک نیست.
وی می افزاید :در راستای ترویج کار آفرینی باید
از ابزارهای مالی برای تشویق استفاده کرد اما
این اتفاق کمتر رخ می دهد و اگر هم این گونه
بود و می توانستیم از تسهیالت قرض الحسنه

برای کارآفرینان راحت تر استفاده کنیم باز هم
خراسان شمالی کارآفرینی که دارای خالقیت،
نوآوری ،تحمل ریسک در تولید محصول و شم
اقتصادی باشد ،کم دارد و از تعداد معدودی کار
آفرین هم که داریم حمایت کافی نمی شود.به
گفته این کارشناس اگر از کارآفرین ها حمایت
نشود کشتی این ایــده ها به گِ ل می نشیند و
دست آخر به جز افزایش بنگاههای ورشکسته،
چیز دیگری نصیب جامعه نمیشود.

I Iکم توجهی به کارآفرینی

یکی از کارآفرینان با اشاره به این که کارآفرینی
در استان ما کمتر مــورد توجه مسئوالن قرار
گرفته است ،می گوید:بسیاری از کار آفرینان
توان مالی مناسبی برای تبدیل ایده های خود به
محصول و تولید انبوه ندارند و این موضوع سبب
شده است تا انگیزه ای برای ادامه کار کارآفرینان
وجـــود نــداشــتــه بــاشــد.یــک کــارشــنــاس ارشــد
مدیریت و برنامه ریزی معتقد است که آموزش
کارآفرینان سازمانی نیازمند یک متدولوژی
آموزشی ،اجرایی به منظور همکاری تنگاتنگ
بین صنعت و دانشگاه برای مواجهه با فشارهای
شدید اجتماعی حاصل از رشد سریع فناوری و
کمبود نیروی انسانی متخصص در جهان امروز
است .محمدی می گوید :در استان ما و در چند
برنامه اخیر توسعه ،توجه خاصی به این مهم
نشده و حتی می توان گفت که این مفهوم برای

برای حساب هایی که مشمول آن می شوند تغییراتی وجود دارد.به گزارش خبرنگار
ما و بر اساس اعالم بانک مرکزی در صورتی که حساب قرضالحسنه پسانداز پس از
هفت سال ،کوتاهمدت عادی پس از پنج سال و قرضالحسنه جاری پس از چهار سال
شناسایی نشود ،به سرفصل حسابهای بالتکلیف منتقل میشود.

بسیاری از دست اندرکاران و افرادی که دستی
در کار دارند ناشناخته و غریب است .وی خاطر
نشان می کند :شاید به همین دلیل تاکنون
برنامه ریزی و بسترسازی مناسبی در حوزه های
اقتصادی ،اجتماعی و نظام آموزشی کشور برای
توسعه کارآفرینی به ویژه در دانشگاه های استان
و کشور صورت نگرفته است.
وی بیان می کند :نبود اقبال عمومی نسبت به
کارآفرینی و هجوم به سوی مشاغل کارمندی،
رشــد نــرخ بیکاری و فشار اقتصادی شدید بر
دولــت ،از دیگر نتایج بیتوجهی به کارآفرینی
حتی در کوتاه مدت است.وی اضافه می کند:
آمــوزش عالی باید بتواند با ارائــه برنامه های
آموزشی مناسب ،در بــروز ویژگی هایی مانند
استقالل طلبی ،ریسک پــذیــری ،خالقیت،
خودباوری و آینده نگری در دانش آموختگان
مؤثرباشد.

یادداشت

بهروز 2 -میلیون تن ذخایر معدنی در استان
رقم درشت و تامل برانگیزی است؛ ذخایری که
متشکل از سنگ الشه ،مرمر ،مرمریت ،بوکسیت،
آهن ،مس ،باریت ،مارن ،پوکه معدنی و سنگهای
تزیینی اســت و گفته می شــود اگــر بتوان از این
ذخایر استفاده کرد بــرای ۲هــزار کارجو فرصت
شغلی ایجاد می شــود .ظرفیتی که اگــر به طور
کامل از آن بهرهبرداری شود عــاوه بر افزایش
ش افزوده میزان اشتغال را تا  ۳برابر افزایش
ارز 
خواهد داد.
به گفته برخی از کارشناسان با توجه به این که
سرمایه گذاری در این بخش نیاز به صبوری برای
بازگشت سرمایه دارد و چندین سال طول می
کشد تا به بار بنشیند نیاز است تا دولت در زمینه
ورود بخش خصوصی به اکتشاف و بهره برداری از
معادن به یاری بخش خصوصی بشتابد تا خراسان
شمالی بتواند از این ظرفیت استفاده کند .یکی از
مهمترین بخش هایی که سرمایه گذاری در معدن
را با ریسک مواجه می کند هزینه سنگین اکتشاف
و اختصاص نیافتن منابع مالی برای تحقق برخی
اقدامات اکتشافی و مطالعاتی در معادن استان
است که همین امر موجب شده تا بهره بــرداری
از معادن با اقبال مواجه نشود و آن هایی که در
این عرصه مو سفید کرده اند به خام فروشی روی
بیاورند که ارزش افزوده ای به دنبال ندارد.
در ای ــن بــیــن اخــتــصــاص مــشــوقهــای مالیاتی
بــرای مناطق کمتر بــرخــوردار ،ارائــه تسهیالت
ارزانقــیــمــت ،کــم کــردن ســود تسهیالت بانکی
در مناطق کمتر توسعهیافته ،سرمایهگذاری
و بــهــرهبــرداری از واحــدهــای فــــراوری در کنار
بهرهگیری ازحضور تشکلهای بخش خصوصی و
فعال کردن انجمنهای تخصصی در بخش معدن
از دیگر فعالیتهایی است که می توان با انجام آن
ها در این عرصه تحول ایجاد کرد .این در حالی
است که هم اکنون سنگ الشه ،مرمر ،مرمریت،
بوکسیت ،آهن ،مس ،باریت ،مارن ،پوکه معدنی
و سنگهای تزیینی بــه دلیل نبود واحــدهــای
فراوری به صورت خام از استان خارج می شود و
بهرهمندی از ارزشافــزوده موجود در کانیهای
معدنی در پایینترین حد ممکن قرار می گیرد که
در صورت بهرهبرداری از واحدهای فراوری ارزش
افزوده این معادن از استان خارج نمی شود.
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I Iمدیریت ریسک
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اقتصاد

در این میان مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خــراســان شمالی معتقد اســت که  30درصد
مشکالت در زمینه اشتغال و کار آفرینی مربوط به
مسائل اقتصادی و تسهیالت است و  70درصد به
توانمند سازی،آموزش بازار یابی ،نوع تولید و نوع
محصول و صادراتی بودن باز می گردد« .حسن
نوری» در مورد پرداخت تسهیالت نیز می گوید:
خبرهای خوبی برای پرداخت تسهیالت اشتغال
فراگیر در استان داریم به طوری که  134میلیارد
تومان تسهیالت بانکی یارانه دار به این بخش
تعلقگرفتهاست وهرفردمتقاضیکهدرخواست
تسهیالت داشته باشد در قبال طرح توجیهی که
مورد قبول واقع شود به سرعت می تواند از این
تسهیالت استفاده کند .وی در مورد سود این
تسهیالت هم عنوان می کند :سود رایج بانکی
 18درصــد است که  2تا  5درصــد از آن یارانه
می گیرد و این سود به  16تا  13درصد کاهش
پیدا می کند به طوری که در مناطق شهری این
تسهیالت با یارانه  2درصد و در مناطق روستایی
و عشایری و مرزی با یارانه 5درصد پرداخت می
شــود .وی تاکید می کند :این تسهیالت برای
ایجاد اشتغال و کار آفرینی پرداخت می شود.
همچنین دوشنبه شب نیز اعالم شد یک و نیم
میلیارد دالر تسهیالت قرض الحسنه مصوب
مجلس برای مناطق محروم روستایی و عشایری
پــرداخــت مــی شــود کــه رقــم مــربــوط بــه استان
قطعا رقم خوبی خواهد بود .وی در مورد آغاز
پرداخت ایــن تسهیالت نیز می گوید :برنامه
اشتغال فراگیر مصوب شده است و از مهر ماه
فرایند پرداخت به صورت میدانی آغاز می شود.

اخبار

افزایش  98درصدی ارزش
صادرات
صادرات استان در  5ماه سال جاری  98درصد
افزایش یافت.رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان شمالی با اعالم این خبر گفت:
در این مدت از نظر ارزشی  52میلیون دالر و از
نظر وزنی  250هزار تن کاال از استان صادر شده
که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته از نظر
وزنی  16.4درصد افزایش یافته است«.نیکدل»
با بیان این که  30.6درصد از برنامه صادراتی
ســال جــاری تاکنون محقق شــده اســت ،افــزود:
عمده محصوالت صــادراتــی استان محصوالت
پتروشیمی ،پــودر آلومینا ،محصوالت فــوالدی،
محصوالت پالستیکی ،محصوالت ساختمانی،
مــواد غذایی و محصوالت کــشــاورزی اســت.وی
اظهارکرد :سهم افغانستان از صــادرات استان
 ۳۶٫۷درصد ،ترکمنستان  17درصد ،هند 13
درصد ،عراق  ۷٫۵درصد و دیگر کشورها ۲۵٫۸
درصد است.

یک مسئول خبر داد:

تشکیل  10پرونده تخلف
در بازار نوشت افزار
از  11شهریور ماه که طرح تشدید نظارت بر بازار
نوشت افــزار آغاز شد تاکنون  10پرونده تخلف
در این راستا تشکیل شده است.معاون نظارت و
بازرسی اداره کل صنعت،معدن و تجارت با بیان
این مطلب به خبرنگار ما گفت :طی این مدت
 100بــازرســی از بــازار نوشت افــزار انجام و به
تشکیل  10پرونده منجر شده است.ابراهیمی
با اشــاره به این که در ایام نزدیک به بازگشایی
مدارس اولویت ما تشدید نظارت بر بازار نوشت
افزار ،کیف ،کفش و پوشاک است ،افزود :بازرسی
هایی که انجام می شود در قالب تیم های مشترک
است و نوشت افزار فروشان موظف به درج قیمت
و ارائــه فاکتور به خریدار هستند و همچنین در
صــورت عرضه نوشت افــزار خارجی باید اسناد
خود را به بازرسان ارائه کنند تا حمل بر قاچاق
کاالی خارجی نشود.وی تصریح کرد :از اتحادیه
نوشت افزار درخواست می کنیم به اعضای خود
در این باره اطالع رسانی کند.

