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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رسیدگی به وضعیت بدهی  2واحد تولیدی در
کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری

یک مصادره ،یک مصالحه

شیری -رسیدگی به وضعیت بدهی  2واحــد تولیدی در
کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری استان ،به یک مصادره
و یک مصالحه واحد تولیدی ختم شد.رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی استان گفت :برای جلوگیری از

ورشکستگی و فعال نگه داشتن چرخ تولید ،هر ماه جلسه کمیته قضایی حمایت از
سرمایه گذاری در اتاق بازرگانی استان تشکیل و مشکالت واحدهای تولیدی بررسی
می شود«.محمد صمدی» افزود :دو واحد تولیدی استان که هر کدام  5میلیارد ریال
به بانک بدهکار بودند ،یکی به مصالحه با بانک و دیگری ناگزیر به مصادره شد که اگر

3

این گونه واحدها با بنیاد برکت مشارکت کنند ،از ورشکستگی و مصادره نجات خواهند
یافت .به گفته وی در حال حاضر پرداخت وام جدید به منظور تسویه وام قبلی ،موجب
مصالحه در مورد این واحد تولیدی شد.وی اظهار کرد :در این میان برای واحد تولیدی
دیگر که توان بازپرداخت اقساط را ندارد ،نتیجه مناسبی حاصل نشد .

نفس گیر های اقتصادی در استان

مرور هفتگی بازار

بازی قیمتها دربازار راکدخودرو
شیری

اگرچه به گفته برخی کارشناسان ،رکود بازار خودرو در
فصول بهار و تابستان از جمله اتفاق های طبیعی به شمار
می رود اما به عقیده برخی از فعاالن در این عرصه ،ایجاد
بــازار سیاه خــودرو یکی از دالیل اصلی رکود و در عین
حال گرانی آن است .این فقط نظر صاحبان نمایشگاه
های خودرو نیست که از رکود بازار گالیه دارند و نگاهی
به عملکرد خریداران و فروشندگان نیز به خوبی نشان
می دهد که رکود همچنان در بازار خودرو عمیق است
و اقدامات گاه و بیگاه شورای رقابت و نمایندگی های
خودرو هم نتوانسته است در این بخش تأثیر بگذارد.در
این میان رئیس اتحادیه مشاوران خودروی مرکز استان
گفت :شاید تا قبل از این پراید خودرویی خوش فروش
بود اما اکنون فروش این خودرو نیز به راحتی امکان پذیر
نیست«.بابایی زاده» افزود :هرچند در نگاه اول تصور می
شود رکود بازار خودرو ،قیمتها را تقریبا ثابت نگه می
دارد اما با تصویب شورای رقابت قیمت خودروها در این
شرایط هم افزایش یافته است.وی اظهار کرد :در حال
حاضر کارخانه ها قیمت ها را مقداری افزایش داده اند و
رکود همچنان بر بازار حاکم است ضمن این که واردات
خودرو هم نتوانسته است تغییری در وضعیت بازار ایجاد
کند.وی اضافه کرد :براساس مجوز شورای رقابت نرخ
ها از  500هزار تا یک میلیون تومان افزایش یافت با این
وجود در بازار جنب و جوشی ایجاد نشد و نمایندگی ها
هم عالوه بر ثبت نام ،فروش با قیمت های آزاد دارند.وی
با اشاره به این که تحویل یک خودروی  32میلیون تومانی
از سوی نمایندگی ها  40تا  50روز طول می کشد،
گفت :نمایندگی ها هم برای تحویل فوری ،خودرو را 2
میلیون تومان گران تر می فروشند که این روند در بازار
هم تأثیر می گذارد.وی در عین حال از وضعیت نامناسب
بازار خودرو گالیه و خاطرنشان کرد :به دلیل نبود رونق،
هیچ وقت وضعیت بازار ما را راضی نکرده و تنها امیدی
هم که برای بهتر شدن وضعیت داشتیم با شرایط فعلی
به ناامیدی تبدیل شده است .وی ادامه داد :با شرایط
موجود ماهانه  3پروانه کسب در این صنف باطل میشود
و هیچ جای امیدواری در این بخش وجود ندارد.

ق ــدرت پایین ریــســک ،اشـــراف نداشتن به
قوانین ،استعالم برخی مجوزها از تهران
و نبود زیرساخت ها و سرمایه گــذاری های
مناسب از جمله عوامل عقب ماندگی در بخش
اقتصادی استان مطرح می شــود که البته
عوامل انسانی هم در آن بی تأثیر نیست .اگر
چه خراسان شمالی با مشکالت زیرساختی
زیــادی از جمله نبود صنعت مناسب حمل و
نقل مواجه است اما عمده مدیران و متولیان
ایــن بخش بــه وضعیت اقتصادی نامناسب
بانک ها و نبود اعتبارات کافی اشــاره می
کنند در حالی که گفته می شــود اگــر طرح
ها توجیه اقتصادی داشته باشد ،در بخش
پرداخت اعتبارات نیز مشکلی وجود نخواهد
داشــت .خراسان شمالی همچنان با برخی
مشکالت اقــتــصــادی  13ســال قبل مواجه
است .برخی کارشناسان ،عوامل فرهنگی را
از عوامل عقب ماندگی اقتصادی استان می
دانند و گروهی نیز ریشه های عقب ماندگی
را بنا نهادن ساختار اقتصاد ایران بر پایه نفت
مطرح می کنند .آن ها حتی تفکر سنتی در
حوزه اجتماعی را نیز از جمله دالیل اصلی و
مهم عقب ماندگی اقتصادی مطرح می کنند و
می گویند :پیشرفت و توسعه در جامعه با رواج
رشد و شکوفایی فرهنگی ارتباط دارد زیرا
ادامه تفکرات غلط ،پیشرفت و توسعه ای را
به دنبال نخواهد داشت .یک کارشناس ارشد
اقتصادی که نظری موافق با دیگر کارشناسان
دارد ،در ایــن ب ــاره مــی گــویــد :بحث منابع
انسانی ،عمده ترین مشکل در کشور و استان
اســت کــه روی بهره وری تأثیر مــی گــذارد.
«شریفی» توجه به مسئله فرهنگ را یکی از
ضــرورت هــای اساسی در توسعه اقتصادی
برای عبور از اقتصاد سنتی ذکر می کند و می
گوید :بــرای تحقق توسعه اقتصادی و تولید
علمی به انسان هایی با ذهن و نگرش متفاوت
نیاز داریم .وی با اشاره به نیاز تولید نوین به
ابــزار نوین و شبکه های وسیع ،می افزاید:
تولید نیازمند زیربناها و زیرساخت های قوی

برخی از
شهرک های
صنعتی در
استان به
گورستان
ماشین آالت
و حصارهای
بتنی تبدیل
شده است ،در
حالی که هر
سال آماری از
میزان صدور
پروانه های
بهره برداری
منتشر
می شود

و وسیعی است که داشتن سرمایه مهم ترین
عامل مؤثر در این بخش محسوب می شود.
وی به حال و هــوای بنگاه های اقتصادی و
شهرک های صنعتی نیز اشاره می کند و می
گوید :برخی از شهرک های صنعتی در استان
به گورستان ماشین آالت و حصارهای بتنی
تبدیل شده است ،در حالی که هر سال آماری
از میزان صدور پروانه های بهره برداری منتشر
می شود .یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی
که قومیتگرایی را یکی از مهمترین علل
عقب ماندگی و در جا زدن استان قلمداد می
کند ،در این باره می گوید :خراسان شمالی،
ظرفیت های بالفعل و حتی بالقوه زیادی دارد
که با شکوفا شدن این ظرفیت ها تحولی در
اقتصاد استان ایجاد خواهد شد .وی اظهار
می کند :با وجود اجرای طرح های عمرانی
و تخصیص اعتبارات در این بخش ،هنوز هم
خراسان شمالی به شدت تشنه اعتبار ،توجه،
اشتغال و درآمد است .وی می افزاید :وضعیت
اقتصادی خراسان شمالی به گونه ای است
که متولیان امــر چندین بــار اعــام کــرده اند
خراسان شمالی به عنوان استانی با قدمت
 13ســال هنوز با شاخص هــای یک استان
فاصله دارد و سهم اســتــان از بــودجــه های
کشوری بسیار ناچیز اســت .نماینده سابق
مردم بجنورد ،مانه و سملقان ،راز و جرگالن،

گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسالمی نیز
آمار باالی بیکاران تحصیل کرده را یک معضل
برای استان می داند و می گوید :میزان سرانه
درآمد استان نصف میانگین کشوری است و
این میانگین نشان می دهد خراسان شمالی
در حوزه های تولید ،اشتغال و سرمایه گذاری
از عقب ماندگی خاصی بــرخــوردار اســت.
«ثروتی» همچنین به رتبه آخر خراسان شمالی
در میزان پس انداز مردم در بانک ها و میزان
وام دهی بانک ها اشاره می کند و می گوید:
مردم به دلیل قدرت مالی ضعیف و بدهکار
بودن به بانک ها نمی توانند وام دریافت کنند
و به همین دلیل میزان تسهیالت پرداختی
در استان کم است.وی آمار اعالمی سازمان
تأمین اجتماعی در رابطه با اشتغال را مبنا
قرار می دهد و می گوید :براساس این آمار
اشتغال مثبتی در استان نداریم ،ضمن این
که گفته شده طی مدت  7مــاه 700 ،هزار
شغل در کشور ایجاد خواهد شد .وی ادامه
می دهد :در حالی که  50درصد از جمعیت
مردم استان ایالم کارمند هستند ،اما خراسان
شمالی با وجود خالی بودن  4هزار پست ،تنها
 12درصد جمعیت کارمند دارد .وی تعداد
کم کارمندان ،داشتن کمترین ساختمان های
اداری ،تعداد کم طرح های عمرانی و رکود
عمده طرح های عمرانی را از دیگر عوامل

اقتصاد

عقب ماندگی استان در بخش اقتصادی ذکر و
عنوان می کند :صندوق توسعه ملی پولی را که
باید بدهد بسیار کم است .در این میان رئیس
سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی نیز
نظری همسو با کارشناسان و برخی مدیران
استانی دارد و می گوید :یکی از محدودیت
های استان تأمین نقدینگی و منابع بانکی
و یا نبود استفاده صحیح از صندوق توسعه
ملی است«.پورعیسی» نداشتن نیروهای
کیفی ،قوی و کارآمد در بدنه ادارات دولتی
را نیز از عمده ترین موانع توسعه استان ذکر و
اضافه می کند :با وجود این که نیاز به توسعه و
پیشرفت در بخش اقتصادی داریم اما هنوز به
تعداد کافی کارشناس زبده و مدیری با تسلط
کامل و کافی بر مباحث اقتصادی نداریم.به
گفته وی ،برخی مدیران استان یا کم تجربه
هستند و یــا ایــن کــه اطــاعــات شــان بسیار
ضعیف اســت و بر همین اســاس نمیتوانند
ارتباطات خــوب و قــوی داشته باشند .وی
تکمیل نبودن زیرساخت ها و کمبود منابع آبی
را از دیگر محدودیت ها در بخش اقتصادی
مطرح و خاطرنشان می کند :استانی هستیم
که نسبت به استان اصفهان و دیگر استان
های پیشرو نیاز به تالش بیشتری داریم تا از
این طریق فرهنگ سخت کوشی در شهرها
بیشتر شود.

خبر

نیمه دوم سال؛ ارتقای سرعت
اینترنت همراه اول
شیری -تمام مراکز شهری استان در نیمه دوم سال
با تجهیز به «ال تی ای» در موبایل و ارتباطات سیار،
ارتقای سرعت خواهند داشت.مدیر شرکت مخابرات
منطقه خراسان شمالی روز گذشته با بیان این مطلب
بــه خبرنگار مــا گفت :بــا شــروع ایــن طــرح ،حداقل
سرعت اینترنت گوشی های همراه ،بین  50تا 70
میگ افزایش می یابد.وی اضافه کرد :برای استفاده
از اینترنت همراه اول مشترکان باید مراجعه و سیم
کــارت خــود را به «یــو ســی» که رایــگــان اســت ،تغییر
دهند«.علیرضا هاشمی» افزود :با تغییر سیم کارت
به «یو سی»  12گیگ اینترنت رایگان برای مشترکان
فعال می شــود.وی همچنین به حذف قبوض تلفن
ثابت از مهرماه امسال نیز اشــاره کرد و گفت :این
طــرح در راســتــای تسهیل امــور بــرای شــهــرونــدان و
برای حفاظت از مؤلفه های زیست محیطی صورت
می گیرد که با حذف آن ،ماهانه یک میلیارد ریال
در هزینه ها صرفه جویی می شود .وی ادامــه داد:
طرح جایگزینی صورت حساب الکترونیکی به جای
قبض کاغذی تلفن ثابت ،از جمله برنامه هــای در
دست اجرای شرکت مخابرات ایران است که در تمام
استان ها تا پایان سال جاری ،چاپ قبوض تلفن ثابت
متوقف خواهد شــد.وی خاطرنشان کرد :از ابتدای
سال جاری تاکنون این طرح در برخی از استان ها
اجــرا شــده و قبوض تلفن ثابت مشترکان خراسان
شمالی نیز از ابتدای مهر ماه به صورت الکترونیکی و
از طریق ارسال پیامک و پیام صوتی به صورت ماهیانه
به اطالع مشترکان خواهد رسید.وی به مشوق هایی
برای افــرادی که قبض خود را بدون صورت حساب
و مستقیم پرداخت می کنند ،اشاره و تصریح کرد:
افرادی که در بانک حساب دارند می توانند با بانک
قرارداد ببندند تا بدون دریافت صورت حساب قبض،
بانک موردنظر به صورت مستقیم پرداخت کند که
برای این کار نیز مشوق هایی برای مشتریان در نظر
گرفته شده است«.هاشمی» تصریح کرد :در خراسان
شمالی  300هزار مشترک تلفن ثابت و  150هزار
مشترک تلفن همراه داریم که برای صدور قبوض در
هر دوره ای باید چندصد درخــت قطع می شد.وی
اضافه کرد :راه های دیگری نیز برای اطالع از میزان
کارکرد تلفن وجود دارد که مشترکان می توانند با
مراجعه به دستگاه های عابربانک ،مبلغ کارکرد تلفن
ثابت را استعالم و پرداخت کنند.

