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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش خبری

خروج سرمایه از استان؛ وقتی هم سیخ می سوزد ،هم کباب

ضمانت های بانکی که گران تمام می شود

تالش از ما ،سرمایه برای دیگران
اسعدی
بــانــک هــای خصوصی و مؤسسات
مالی و اعتباری فعال در خراسان
شمالی  25هــزار میلیارد ریــال از
دارایی های مردم این استان را جذب
کرده اند و این در حالی است که فقط
 33درصد از منابع خود را که سرمایه
مــردم اســت ،به عنوان تسهیالت در
خراسان شمالی پرداخت کــرده اند
و بقیه سرمایه مردم توسط این بانک
ها در دیگر استان های کشور سرمایه
گذاری شده است.
الــبــتــه بــه گفته ســرپــرســت معاونت
هماهنگی امــور اقتصادی استاندار
خراسان شمالی ،تسهیالت پرداختی
از ســـوی بــانــک هـــای خــصــوصــی و
مؤسسات مالی و اعــتــبــاری ،مطابق
بــا سند توسعه و در جایی کــه منجر
به توسعه شــود ،نبوده اســت که این
موضوع و شیوه پرداخت تسهیالت باید
اصالح شود.
نقش کم رنگ و حتی بی رنگ بانک
هــای خصوصی در توسعه خراسان
شــمــالــی مــوجــب شــد اســتــانــدار به
ایــن مــوضــوع واکــنــش نــشــان دهــد و
بــا فــراخــوانــدن مــدیــران بانک های
خصوصی و موسسات مالی و اعتباری
فعال در اســتــان ،از آن هــا بخواهد
نقش شان را در سند توسعه خراسان
شمالی مشخص کنند.

تزیینی

دفــتــر هماهنگی امـــور اقــتــصــادی
استانداری ملزم شد این موضوع را
پیگیری کند و حــاال مدیرکل دفتر
هماهنگی امور اقتصادی استانداری
مــی گــویــد :بانک هــای خصوصی و
مؤسسات مالی و اعتباری تا هفته
آینده فرصت دارنــد نقش شان را در
سند توسعه اســتــان مشخص کنند
البته متولیان اقتصادی هم به دنبال
راهــکــاری بــرای پایین آوردن هزینه
تمام شده پول در این بانک ها هستند
تا ایــن مراکز انتفاعی مالی متضرر

نشوند و اصطالح ًا نه سیخ بسوزد ،نه
کباب!
به گفته «موفق» پس از تکلیف استاندار
برای تعیین نقش بانک های خصوصی
و مؤسسات مالی و اعتباری در سند
توسعه استان و این که این بانک ها
با توجه به منابعی که از مردم استان
جـــذب کــــرده انــــد ،بــایــد تسهیالت
مناسبی را پــرداخــت کنند ،پــای کار
آوردن این بانک ها در دستور کار قرار
گرفت.
بــرگــزاری جلسه ای با مدیران بانک

هــای خصوصی و مؤسسات مالی و
اعتباری و توجیه آن هــا بــرای لــزوم
سرمایه گــذاری در استان ،نخستین
گام در این راستا بود که در آن جلسه
بــه مــدیــران ایــن مــراکــز فرصت داده
شد تا هفته آینده برای اعالم آمادگی
به منظور سرمایه گــذاری و پرداخت
تسهیالت در حوزه مورد عالقه خود،
با توجه به منابعی که در اختیارشان
است ،اقدام کنند.
بــه گــفــتــه «م ــوف ــق» ایـــن بــانــک هــا و
مــؤســســات هــم دغــدغــه ه ــای خــاص

خودشان را دارند و برخی از آن ها در
این استان تک شعبه هستند و تصمیم
گیری در مورد نحوه فعالیت شان بر
عهده استانی دیگر است و برخی به
دلیل باال بودن هزینه تمام شده پول در
بانک شان ،درباره پرداخت تسهیالت
دست به عصا هستند ،از این رو نمی
توانند در حــوزه های سرمایه گذاری
و پرداخت تسهیالت در استان کمک
کنند.
حــــاال ،بــه گــفــتــه ایـــن مــدیــر ســتــادی
اقتصادی استانداری خراسان شمالی،
کــارشــنــاســان و متولیان مربوطه به
دنبال تدابیر و راهکارهایی هستند
که بشود هم تسهیالت را با نرخ کمتر
از طریق این بانک های خصوصی به
سرمایه گــذار رساند و هم بانک نرخ
سود قانونی خود را دریافت کند.
«موفق» با اشــاره به سیگنال هایی
کــه از بــانــک هـــای خــصــوصــی در
ایـــن جــلــســات دریــافــت کــــرده ،به
پــای کــار آمــدن آن هــا در پرداخت
تسهیالت و ســرمــایــه گــــذاری در
اســتــان بــا تــوجــه بــه منابعی کــه از
خراسان شمالی جذب کــرده اند،
امیدوار است.
او تأکید می کند :برای پای کار آمدن
بانک های خصوصی ،با مدیران آن ها
نشست های چهره به چهره خواهیم
داشت تا بتوانیم از ظرفیت آن ها هم
در توسعه استان استفاده کنیم.

برای پای کار
آمدن بانک های
خصوصی،با
مدیران آن ها
نشستهای
چهره به چهره
خواهیم داشت
تا بتوانیم از
ظرفیتاین
بانک ها هم در
توسعهاستان
استفادهکنیم

گفت و گو

شناسایی  40منع قانونی سرمایه گذاری برای ارائه به رئیس مجلس
مدیرکل دفتر جــذب و سرمایه گ ــذاری استانداری
خراسان شمالی از احصای  40منع قانونی در حوزه
سرمایه گذاری ،صنعت ،معدن ،کشاورزی ،صادرات و

واردات برای ارائه به رئیس به قوه مقننه که چهارشنبه
به خراسان شمالی سفر می کند ،خبر داد«.میرکریمی»
در گفت و گو با خبرنگار ما ،بسته شدن دست و پای
سرمایه گذاران به واسطه این قوانین را دلیل احصای
این موانع قانونی دانست و افزود :این موارد در جلسه

ای به سمع رئیس مجلس رسانده می شود تا در صورت
امکان برای اصالح آن ها اقدام شود.
او با بیان این که برخی قوانین در حوزه سرمایه گذاری،
صادرات و واردات مشکل دارد ،افزود :این قوانین سد
راه برخی از سرمایه گــذاران شده اســت.او از سرمایه

گــروه اقتصاد -با وجــود ایــن که ســال ها قبل
مصوب شد برای وام های کمتر از  10میلیون
تــومــان ،بانک هــا مجاز بــه گرفتن یــک ضامن
هستند ،برخی از بانک ها همچنان مردم را به
بهانه این که باید دو ضامن داشته باشند ،برای
دادن وام معطل می کنند.
به طوری که یکی از شهروندان برای دریافت وام
وسایل خانه ،پس از معرفی نمایندگی به یکی از
شعب بانک ،متوجه شده بود به جای یک ضامن،
دو ضامن الزم است و تا معرفی ضامن دوم 10
روز باید معطل بماند.
عــاوه بــر سخت گیری بانک هــا بــرای معرفی
ضامن دوم ،زمانبر بــودن معرفی ضامن هم
شرایطی را ایجاد کرده که به گفته این شهروند،
قیمت هــای ل ــوازم خانگی بــا توجه بــه شرایط
اقتصادی چندین برابر افــزایــش یافته اســت و
اکنون به جای  5قلم کاال با این مبلغ  3قلم هم
نمی توان خریداری کرد.
جالب تر این است که مسئله معرفی دو ضامن
همه گیر شده و شهروندان از این موضوع اظهار
نارضایتی می کنند و تأخیر در پرداخت تسهیالت
را به بهانه معرفی دو ضامن سرگردانی متقاضیان
دریافت تسهیالت در شعب بانک های مختلف
می دانند.
یکی از شهروندان که بــرای تکمیل پــرونــده و
معرفی ضامن رفت و آمد زیادی به بانک داشته
است ،می گوید :برخی بانک ها برای اعطای وام
مردم را اذیت نمی کنند و همه چیز طبق قاعده
پیش می رود ولی بعضی از مسئوالن بانک ها
گویا می خواهند از جیب شان به مردم وام بدهند
و برای مبالغ کم سخت گیری های زیــادی می
کنند.
در شرایط اقتصادی کنونی و افزایش روزانــه
قیمت ها که یک روز هم برای قشر ضعیف یک
روز است و بــرای شان اهمیت دارد که زودتر
مبلغی را به عنوان وام دریافت کنند ،بانک به

قدری مردم را اذیت می کند و زمان سپری می
شود که وقتی وام را دریافت می کنند ،دیگر با
آن پول نمی توانند کاری انجام دهند و برای
رفع مشکالت اقتصادی ناگزیر باید دنبال وام
دیگری باشند.
بانک ها برای پرداخت وام ،ضامن کارمند می
پذیرند و مردم برای گرفتن وام ،دست به دامن
کارمندان می شوند ولی متأسفانه این ضمانت
ها به دلیل تعهدی که کارمندان به بانک ها برای
بازپرداخت می دهند ،مشکالتی را ایجاد می
کند این ها مواردی است که یک کارمند بانک
بیان می کند .او حتی می گوید :گاهی برخی از
وام گیرندگان پس از مدتی از بازپرداخت اقساط
خودداری می کنند و بانک ها براساس قوانین،
اقساط را از ضامن ها دریافت می کنند و دلیل
این که بانک کارمند ضامن می خواهد همین
است.
در پــاســخ بــه تــمــام مسائل مــطــرح ش ــده ،دبیر
کمیسیون هماهنگی امور بانک های خراسان
شمالی الزام تأیید ضامن از سوی رئیس شعبه
را در دفاع از سیستم بانکی مطرح می کند و می
گوید :گاهی متقاضیان بدون توجه به توان مالی
ضامن انتظار دارند بانک هر ضامنی را که آن ها
معرفی می کنند بپذیرد ،در حالی که ضامن باید
تمکن مالی برای باز پرداخت وام داشته باشد
ضمن این که رئیس شعبه اجازه ارزیابی شرایط
مالی ضامن را دارد کــه معوق بانکی و چک
برگشتی نداشته باشد.
«علی اصغر هدایتی» با اشــاره به دستورالعمل
بانک مرکزی که یک ضامن کافی اســت ،می
افــزایــد :گاهی متقاضیان ،تأکید رئیس شعبه
برای ضامن معتبر را نوعی اذیت از سوی بانک
تلقی می کنند و همین مسئله باعث نگاه های
اشتباه به بانک می شود در حالی که یک ضامن
زمانی مــورد تأیید اســت که تمکن مالی برای
بازپرداخت تسهیالت داشته باشد.

خبر

مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری خبر داد:

اسعدی

اقتصاد

3

گ ــذاران خواست چنان چه پیشنهادهایی در قالب
اصالح قانون دارنــد ،همراه با ماده قانونی و پیشنهاد
اصالحی به دفتر جذب و سرمایه گــذاری استانداری
ارائــه کنند تا به رئیس مجلس در سفر به خراسان
شمالی ارائه شود.

 235تن برنج احتکاری وارد شبکه توزیع شد
اسعدی 235 -تن برنج احتکاری که در زمستان
سال گذشته از یک واحد صنفی متخلف کشف
شده بود پس از سیر مراحل اداری و قانونی،
دستگاه قضایی حکم توزیع آن ها را در بــازار
صــادر کــرد.ایــن میزان برنج که پاکستانی و با
برند «یکتا»ست ،به مباشران برای توزیع تحویل
داده شده است .به گفته رئیس سازمان صنعت،

معدن و تجارت خــراســان شمالی ایــن برنج با
قیمت کیلویی  8هزار و  200تومان به مصرف
کننده عرضه می شود.اظهار کرد :طی یکی2 ،
روز آینده چگونگی توزیع این برنج مشخص می
شــود که آیــا به شیوه گوشت بــدون صف و بین
خانوارهای هدف توزیع می شود یا با شیوه ای
دیگر در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد؟

