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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

جذب تنها  ۲۷درصد ثبت نام
کنندگان در مراکزکاریابی
از قلم شما

سرمایه گذاری داخلی
متولی خاصی ندارد
سرمایه گ ــذاری داخــلــی متولی خاصی ن ــدارد و
شهرداری ،میراث فرهنگی ،صنعت و معدن ،جهاد
کشاورزی و خیلی ها را شامل می شــود .سامانه
جدیدی تحت عنوان سامانه ملی پایش فضای کسب
و کار به صورت پایلوت در استان سمنان فعالیتش
شــروع شــده و قــرار اســت تا آخــر ســال  10سامانه
دیگر هم به این سامانه اضافه شود و احتماال از سال
آینده این سامانه برای خیلی از مراجعه های سرمایه
گذاری مورد استفاده قرار می گیرد.
یک قسمت از این سامانه رسیدگی به شکایات است
که یک زیرسامانه دادور دارد و کار آن رسیدگی به
شکایات است و اگر فــردی از دستگاهی شکایت
و اعتراضی دارد ،به این سامانه مراجعه و ثبت نام
می کند و از طریق این سامانه می تواند به نتیجه
برسد .این سامانه ملی است و استانداری هر استان
می تواند سامانه را در سطح استانی راهبری کند
و اگــر شخصی شکایت کند طی یک هفته طبق
دستورالعمل و پیگیری های استانداری باید جواب
بدهد و رسیدگی کند.
اگر تا یک هفته رسیدگی نکرد استاندار رسیدگی
می کند و نهایتا کار به مرکز ملی رقابت و سایر موارد
می رسد.
براساس ماده  5دستورالعمل استقرار سامانه پایش
فضای کسب و کار قرار است از سال آینده به ترتیب
تمام فرایندهای دریافت استعالم هــای سرمایه
گــذاری از طریق سامانه انجام شود یعنی از ابتدا
کسی که می خواهد مجوز بگیرد از طریق سامانه
اقدام می کند و همه کارهایی که در قالب برگزاری
جلسات و پنجره واحد انجام می دادیم از سال آینده
سامانه ای انجام می شود که مرحله اول رسیدگی به
شکایات است .از سال آینده باید کم کم وارد فعالیت
های صدور مجوز شویم و سامانه های دستگاه های
مختلف با این سامانه لینک شوند و در قالب سامانه
ملی فضای کسب و کار پیگیری شود و چون در این
سامانه شماره همراه ثبت می شود تمام مراحل کار
طی پیامک هایی به متقاضی اعالم می شود .در
حال حاضر کل فعالیت هایی که در بخش سرمایه
گذاری خارجی داریم در قالب نیروگاه خورشیدی
است که یک شرکت در جاجرم شروع به کار و زمین
را آماده کرده است.
«درخشانی» معاون اقتصادی اداره کل امور
اقتصادی و دارایی خراسان شمالی

 27درصد از ثبت نام کنندگان در مراکز کاریابی استان ،جذب بازار کار شدند.مدیر توسعه
کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان افزود :از ابتدای سال  95تا
پایان آبان ماه امسال  5هزار و  357نفر در مراکز کاریابی استان ثبت نام کردند که از این تعداد
تاکنون هزار و  439نفر جذب بازار کار شده اند«.مجتبی نجفی» با بیان این که به احتمال زیاد

عمده افراد جذب شده در بازار کار دارای مهارت هستند ،اضافه کرد :افرادی که در این مراکز
ثبت نام کرده اند اما هنوز وارد بازار کار نشده اند  ،مهارت ندارند و روند جذب این افراد به
کندی انجام می شود.وی اظهارکرد :افراد دارای مهارت نسبت به افراد بدون مهارت سریع تر
وارد بازار کار می شوند بنابراین باید مهارت آموزی در اولویت متقاضیان ورود به بازار کار باشد.
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به گفته وی ،در حال حاضر  8کاریابی مجاز در استان فعالیت دارند و کاریابی های غیرمجاز
طی برخوردهای صورت گرفته غیرفعال شده اند.وی خاطرنشان کرد :چندی پیش کاریابی
های غیرمجاز در فضای مجازی مشکل آفرین شده بودند که با آن ها برخورد شد و در حال
حاضر شکایتی در این مورد وجود ندارد.

تسهیالتی که مرهمی برای تولید نشد
شیری
احیا و پویایی بنگاه های اقتصادی کوچک و
متوسط به دلیل اجرای طرح رونق تولید که
از سال گذشته تاکنون طی دو مرحله اجرا
شده هنوز محقق نشده ،این در حالی است
که تصور می شد رونــق به واحدها برگردد و
رکودی بر تولید حاکم نباشد اما اکنون احیا و
پویایی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی رؤیایی
بیش نیست و تجربه نشان می دهدتا زمانی
که بنگاه های کوچک و متوسط به سوددهی و
پویایی نرسند ،رشد اقتصادی کالن هم امکان
پذیرنمی شــود .در این بــاره ،یک کارشناس
اقتصادی می گوید :برای احیا و خروج از رکود
واحدهای تولیدی عــاوه بر تسهیالت رونق
تولید به عارضه یابی و بسته هــای حمایتی
دیگری هم نیاز است تا به این طریق چرخه
منطقی تولید به حرکت درآید.
«روحــانــی»کــه مطالعاتی در حــوزه کسب و
کار داشته است ،می افزاید :به جای تمرکز
روی تأمین مالی بنگاه ها باید از این واحدها
حمایت های علمی و اصولی شود.
به گفته وی ،بسیاری از این واحدها مشکالت
شان ریشه ای است و فقط پرداخت تسهیالت
نمی تواند باعث رونق تولید شود ،چون تجربه
نشان داده در شــرایــط فعلی ،نقدینگی به
تنهایی نمی تواند حال رنجور کسب و کارهای
خرد را بهبود ببخشد.
وی اظهارمی کند :اگر علل رکود واحدهای
تولیدی ریشه یابی نشود و تنها به حمایت های
نقدی بسنده شود در آینده ای نه چندان دور
این واحدها به سمت فرسودگی و مرگ حتمی
پیش خواهند رفت.
وی نــرخ بــاالی ســود تسهیالت و سختگیری
های بانکی را دلیل بی رغبتی تولیدکنندگان
به استفاده از تسهیالت مطرح و خاطرنشان
می کند :با توجه به این که اهــداف از پیش
تعیین شــده امــا رونــق تولید تاکنون محقق
نشده است و باید ساز و کار جدیدی دراین
بخش در نظر گرفته شود.

یک تولیدکننده و صادرکننده موفق در استان
نیز که دل پردردی از تولید و نحوه حمایت از
تولید دارد ،می گوید :رونق تولید در شرایط
فعلی نه تنها در استان بلکه در سراسر کشور
مانند وعــده و وعیدهای دیگر به رؤیــا تبدیل
شده است.
«خدابنده» رونق و حمایت از تولید را نوعی بی
برنامگی و به هم ریختگی در این بخش می
داند و خاطرنشان می کند :به قدری وضعیت
اقتصاد و حمایت در این بخش نا به سامان
است که با این شرایط نه تنها امیدی به رونق
تولید نداریم بلکه اشتغال هم معنایی نخواهد
داشت.
وی اظهارمی کند :با این که سال های زیادی
اســت صــادر کننده هستم ولــی بــاز هم باید
ارزش افزوده پرداخت کنم در حالی که اعالم
شده ارزش افزوده صادرکننده برگشت داده
شود اما هنوز هم برگشت داده نشده است.
وی با بیان این که قوانین مشکلی نــدارد اما
به درستی اجرا نمی شود ،می افزاید :با این
که ساالنه  10میلیون دالر صـــادرات دارم
و صادرکننده نمونه هستم اما امورمالیاتی
کتمان درآمد را به من لقب می دهد.
وی خواستار رسیدگی و نظارت بر اجــرای
قوانین می شود و می گوید :همان طور که
قانون برای حمایت از کارگر ،من را که بخش
خصوصی هستم و اگر مشکلی در کارم باشد
زیــر ســؤال می بــرد باید در رابطه با اجــرای
صحیح قانون نظارت های جدی تری داشته
باشد .وی خاطرنشان می کند :با ایــن که
تسهیالت رونق به منظور حمایت از تولید و
خــروج صنعت از رکــود پرداخت می شود اما
عده ای این تسهیالت را به بخش تولید نمی
برند.
بــه گفته وی کــســی کــه  2مــیــلــیــارد تــومــان
تسهیالت رونق تولید می گیرد باید تحولی
در تولید ایجاد شود اما واقعیت این است که
تسهیالت با نرخ  18درصد نمی تواند تأثیری
در رونق داشته باشد ضمن این که عالوه بر
هزینه های جانبی 9 ،درصــد ارزش افــزوده
هم به این بخش افــزوده می شود .وی ادامه
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می دهــد :امــروز تولید با نــرخ  5درصــد هم
بازده سرمایه نخواهد داشت زیرا الزمه رونق
تولید اشتغال و درآمدزایی است که متأسفانه
تولیدکنندگان در شرایط فعلی حتی جرئت
جذب نیروی کار را هم ندارند.
رئیس اتاق صنعت و معدن خراسان شمالی
نیز در این باره می گوید :ما اول باید واحدهای
صنعتی را دسته بندی کنیم بعضی از واحدها
به صورت دانش بنیان چارت کاری و مدیریتی
درستی ندارند ،برخی واحدها از قدیم بودند و
بر اثر شرایط خاص دچار بحران و عده ای نیز
بدون برنامه ریزی و حساب و کتاب دقیق وارد
بحث تولید و اکنون دچار مشکل شده اند.
«حیدریان» می افزاید :واحدهایی که چارت
ســازمــانــی و مدیریتی قــوی داشــتــنــد ،دچــار
چالش نشدند و هنوز هم به کار خود ادامه
می دهند با این تفاوت که زیان ده یا سود ده
نیستند.
به گفته وی واحدهایی که از قدیم فعالیت
داشتند و امروز دچار بحران و چالش شده اند
ستاد رونق و تسهیل توانسته به بعضی از این ها
کمک و آن ها را از بحران خارج کند .وی عمده
مشکالت بخش تولید را مربوط به واحدهایی
می داند که بدون برنامه ریزی وارد این عرصه

شده اند و امروز تحت هیچ شرایطی از چالش
خــارج نخواهند شد بنابراین باید شریک یا
منابع درآم ــدی جدیدی را وارد کــار کنند.
در این میان معاون صنعت و معدن سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی می
گوید :از آن جایی که برخی واحد هاچالش
های صنعتی دارنــد دولــت سیاستگذاری و
رونــق تولید را بــرای این واحدها پیش بینی
کرده است.
«قلی پور» می افزاید :تاکنون  56درخواست
بازسازی و نوسازی و  65درخواست سرمایه
در گردش از محل تسهیالت رونق تولید در
سامانه ثبت شده است که متقاضیان برای
دریافت تسهیالت به  10بانک معرفی شده
اند .وی اظهارکرد :برای تسهیالت بازسازی
و نوسازی  49درخواست تأیید و  30مورد
به بانک ارجاع داده شده است .به گفته وی،
از این  30مــورد تاکنون حــدود  80میلیارد
تومان پیش بینی شده که بانک ها بهانه می
آوردند که هنوز به ما ابالغ نشده و بخشنامه
نیامده اســت بــه همین دلیل مصوبه ای از
استاندار گرفتیم که در صورت ابالغ نشدن هم
تسهیالت به متقاضیان در این بخش پرداخت
شود که اکنون پرداخت ها آغاز شده است.

به گفته کارشناسان و فعاالن در عرصه بــازار ،با
نوسانی شدن قیمت دالر ،از یکی ،دو ماه گذشته
قیمت اقــام ضــروری به صــورت زیرپوستی سیر
صعودی پیدا کرده است و همین موضوع سبب
شده نابه سامانی هایی در بــازار اقــام ضروری
ایجاد شود.
یک خواربار فروش در مرکز استان در این باره به
خبرنگار ما گفت :از تأثیرات نوسان قیمت دالر
افزایش برنج های پاکستانی است که از  6هزار و
 500به  7هزار تومان تغییر یافته است.
«توکل» افــزود :قیمت دیگر اقــام مانند کیک،
بیسکویت و آبمیوه به شکل اندک اندک در حال
افزایش است به طوری که این افزایش قابل توجه
نیست.
وی اظهارکرد :افزایش تدریجی تمام اقــام از
دو ماه پیش آغاز شده است به طوری که اکنون
افزایش قیمت یک مــارک چــای در بــازار مطرح
است و اگر این افزایش قیمت اتفاق بیفتد دیگر
برندها نیز به تدریج افزایش خواهند یافت.
وی خاطرنشان کرد :قیمت عمده کاالها به نسبت
دالر در بــازار به تدریج و زیرپوستی افزایش می
یابند و تخفیف برخی از کاالها برداشته می شود و
به این ترتیب سود فروشندگان کاهش می یابد که
احتمال افزایش قیمت ها را زیاد می کند.
به گفته وی با ایــن که در حـال حاضر روغــن در
بــازار فــراوان است اما با حذف تخفیف ها سود
فروشندگان کم شده اســت.وی تصریح کــرد :با
این که قیمت روغن  5کیلویی  23هزار تومان
است اما برخی از شرکت ها آن را با عنوان بدون
پالم و دارای ویتامین به  28هزار و  200تومان
رسانده اند.
به گفته وی مشخص نیست که این افزایش قیمت
ها با مجوز است یا نه؟

