
قص�ه پرغص�ه تملك واحده�اي تولي�دي از 
س�وی بانك ها تمامي ن�دارد. به گفت�ه معاون 
قضايي دادس�تان كل كش�ور محاس�به سود 
تسهيالت توليد و صنعت ش�بيه شعبده بازي 
اس�ت چراكه توليدكننده مي گويد ۵ميليارد 
تس�هيالت گرفته اس�ت، ۱۰ ميليارد پرداخت 
ك�رده و هن�وز ۱۵ميلي�ارد مانده، ب�ه طوري 
كه بيش از ۲ه�زار واح�د توليدي به وس�يله 
بانك ه�ا تمل�ك و تعطي�ل ش�ده اند و تعداد 
زي�ادي ني�ز در مراح�ل اجراي�ي بالتكلي�ف 
هستند و هر لحظه ممكن است تعطيل شوند. 
رئيس قوه قضائي��ه اولين مقامي بود ك��ه بعد از 
سال ها موضوع تملك دارايي هاي بخش توليد را 
از سوي بانك ها مطرح كرد و وعده داد در جلسات 
س��ران قوه اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار 
گيرد. نمونه ه��اي فراواني مي ت��وان از واحد هاي 
توليدي تعطيل و تملك شده توسط بانك ها نام برد. 
سال هاست بانك ها به محض زمين خوردن واحد 
توليدي- صنعتي و عدم بازپرداخت تس��هيالت 
بانك توسط آنها بالفاصله واحد توليدي را پلمب 
كرده و تملك آن را به دست مي گيرند. با اين اقدام 
يا كارگران اخراج و اموال فروخته مي شود و تغيير 
كاربري صورت مي گيرد ي��ا واحد توليدي حفظ 
مي شود اما با مديريت بسيار ضعيف اداره و به تدريج 
به تعطيلي كشيده مي شود. به عنوان نمونه ۱۸سال 
است كه يك بانك، واحد توليدي با ۴هزار كارگر 
را تعطيل كرده است. معاون قضايي دادستان كل 
كشور در برنامه گفت وگوي ويژه خبري از تضييع 
حقوق توليدكنندگان توسط بانك ها سخن گفت 
و افزود: »بي��ش از ۷۰۰ مورد به دفتر اين معاونت 
مراجعه كرده اند و پرونده ها در اين باره باز اس��ت. 
بيش��تر اين پرونده ها درباره ميزان محاسبه نرخ 
سود،ريز محاسبات، صورت مسئله اي كه مطرح 

مي كنند و سود مركب تسهيالت بانكي است.« 
سعيد عمراني گفت: »اين مسائل به شعبده بازي 
شبيه اس��ت، زيرا توليدكننده مي گويد ۵ميليارد 
تسهيالت گرفته است، ۱۰ميليارد پرداخت كرده 
و هنوز ۱۵ميليارد مانده است. البته مديران عامل 
بانك ها حس��ن نيت دارند اما در رده هاي پايين و 
كارشناسان با اين موضوع كنار نمي آيند كه ما از 
بانك ها مي خواهيم در اين شرايط با توليدكنندگان 

و فعاالن صنعت مدارا كنند.« 
وي با بيان اينكه س��ود مركب، ش��رعي و قانوني 
نيست درباره تملك برخي واحد هاي توليدي به 
وسيله بانك ها افزود: »اسناد، الزم االجرا و شكلي 
است و س��ازمان ثبت، موظف به اجراي آن است. 
اگر س��ازمان ثبت اس��ناد، اين كار را انجام ندهد 
دچار تخلف شده است و بانك ها نيز از اين فرصت 
استفاده مي كنند. بر اساس رأي وحدت رويه هيچ 
بانكي اجازه ندارد بيش از آنچه در قرارداد با مشتري 

آمده است طلب كند.« 
عمراني اظهار داشت: »مشتري مي تواند به محكمه 
مراجعه و از بانك شكايت كند اما بيشتر آنها به علت 
ورشكستگي نمي توانند هزينه قضايي و پول وكيل 
را پرداخت كنن��د و در اين باره خ��أ داريم. همه 
مي دانند سود مركب در كش��ور وجود دارد و اين 
از بديهيات است و روزي ۱۵، 2۰ توليدكننده كه 
چند كارگر در واحد توليدي آنها كار مي كنند به ما 
مراجعه مي كنند كه بانك ها روي گلوي آنها زانو 

گذاشته اند، اما مي گويند نفس بكش.« 
وي با بيان اينكه بانك ها هيچ نسخه اي از قرارداد ها 
را به مشتري نمي دهند، گفت: »دولت براي ايجاد 
يك شغل بايد ۵۰۰ ميليون تومان هزينه كند اما 
توليدكنندگان و صنعتگران با تالش و زحمت براي 
بسياري كار ايجاد كرده اند و اين طور نيست كه پول 
بانك را ببرند و كوير لوت را براي وثيقه بگذارند.« 

  خالقي: بانك ها به محاسبات سازمان ثبت 
تمكين نمي كنند

آرمان خالقي، عضو هيئت مديره خانه صنعت، معدن 
و تجارت كه در اين گفت وگو سخن مي گفت، اظهار 
داش��ت: »بيش از 2هزار واحد توليدي به وس��يله 
بانك ها تملك و تعطيل ش��ده و تع��داد زيادي نيز 
در مراح��ل اجرايي بالتكليف هس��تند و هر لحظه 
ممكن است تعطيل شوند. اگر مسئله سود مركب 
به رويه تبديل شود دادس��تان كل كشور به عنوان 

مدعي العموم مي تواند وارد شود.« 
خالقي گف��ت: »بانك ه��ا زماني ك��ه مي خواهند 
تسهيالت را تمديد كنند باقيمانده را مانند تسهيالت 
جديد و س��ود آن را نيز بيشتر از س��ود تسهيالت 

ابتدايي محاسبه مي كنند. بر اين اساس، چون قرارداد 
جديد است كه سود جديدي در آن در نظر گرفته اند 
مي توانند قانون را دور بزنند و بدهي مشتريان را با 

سود بيشتر تقسيط  كنند.« 
 عضو هيئت مديره خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
افزود: »قانون بهبود مس��تمر فضاي كسب و كار بر 
بازنگري قرارداد هاي تسهيالت بانكي با همفكري 
خانه صنعت و معدن تأكيد كرده است، اما بانك ها 
با فرمول خودشان س��ود اين تسهيالت را محاسبه 

مي كنند.« 
وي بيان كرد: »بانك ها به سازمان ثبت اسناد نامه 
مي زنند كه واحد توليدي بدهكار را تمليك كنند، 
اما توليدكننده اعالم مي كند س��ود تس��هيالت به 
درستي محاس��به نشده اس��ت و در اين باره كسي 
وجود ندارد كه درست يا غلط بودن محاسبه بانك ها 
را بررسي كند. سازمان ثبت بايد محاسبات بانك ها 
را دوباره انجام دهد و كار را فقط با محاسبه بانك ها 
پيش نبرد. البته بانك ها به محاسبات سازمان ثبت 

تمكين نمي كنند.« 
همچنين محمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهش��گر 
توس��عه نيز در اين برنامه گفت: »قوانين در بخش 
تسهيالت بانكي به توليدكنندگان بسيار با هم تداخل 
و مشكل دارد. مشكل سود مركب مشتريان بانك ها 
به سال هاي گذشته بازمي گردد اما اكنون دادستان 

وارد اين مسئله شده و موضوع فرق كرده است.« 
بحرينيان با بيان اينكه نظام بانكي كشور از صنعت 
حمايت نكرده است، افزود: »بر اساس گزارش بانك 
مركزي در سال ۸۴ س��هم مانده تسهيالت بخش 
صنعت و معدن 3۱/6 درصد از كل مانده تسهيالت 
بوده كه اين رقم پس از اج��راي تحريم ها به 2۸/6 
درصد و در س��ال ۹۷ به ۱6/2 درصد كاهش داشته 

است.« 
وي گفت: »سهم بخش كشاورزي نيز در اين باره از 
۱۵/۵ درصد در سال ۸۴ به ۷/۸ درصد رسيده كه بايد 

پرسيد آيا اين حمايت از توليد است؟«
بحرينيان با بيان اينكه گردن توليد صنعتي در ايران 
زده شده است، گفت: »در مقابل بخش توليد سهم 
بخش بازرگاني، خدمات و متفرقه از مانده تسهيالت 

بانكي به ۵2/۵ درصد رسيده است.«

| روزنامه جوان |  شماره  6124 ۱۲

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

پنج شنبه 25 دی 1399 | 30 جمادی االول 1442 |

بخشتوليددرچنبره۲هزارپروندهقضاییبانكها
 معاون قضايي دادستان كل كشور: محاسبه سود تسهيالت بخش توليد شبيه شعبده بازي است

 زيرا توليد كننده مي گويد ۵ميليارد تسهيالت گرفته است، ۱۰ميليارد پرداخت كرده و هنوز ۱۵ميليارد مانده است!

  گزارش  

ارمنستاندروازهخوبی
برایکاستنازاثرتحریماست

يك كارشناس ديپلماسي اقتصادي با تأكيد بر اينكه از فرصت اخراج 
تركيه از بازار روس�يه و اخراج عربس�تان از بازار قطر اس�تفاده كافي 
را نبردي�م، گفت: »تحري�م اخير كاالهاي تركيه از س�وي ارمنس�تان 
فرصت ديگ�ري اس�ت و بايد ب�ا اس�تفاده از اين فرصت، ارمنس�تان 
تبديل ب�ه پايگاه اي�ران ب�راي دور زدن و بي اثر كردن تحريم ش�ود.« 
در هفته ه�اي اخير و بع�د از پايان جنگ قره باغ، كش�ور ارمنس�تان، 
واردات از تركي�ه را تحري�م  و اع�الم ك�رده ب�راي تأمي�ن نيازه�اي 
واردات�ي خ�ود، اي�ران را جايگزي�ن تركي�ه خواه�د كرد. ف�ارس با 
حس�ين حاجيل�و، كارش�ناس ديپلماس�ي اقتص�ادي در خص�وص 
چگونگی حض�ور اي�ران در ب�ازار ارمنس�تان گفت وگو كرده اس�ت.

اخيراً ارمنس�تان اعالم كرده براي تأمين واردات خود، ايران 
را جايگزين تركيه خواهد كرد. ما چگون�ه مي توانيم در بازار 

ارمنستان وارد شويم؟
 اگر به دنبال پيشرفت كشور هستيم، بايد به فكر افزايش حجم تجارت خارجي 
باشيم. يكي از بهترين شيوه هاي تجارت خارجي، تجارت از مسيرهاي خاكي 
است كه ضريب تحريم پذيري آن بسيار كمتر از تجارت دريايي است. تجارت 
كشورها، معموالً نسبت مستقيمي با شرايط سياسي و استراتژيك بين آنها 
دارد. اختالف سياسي- امنيتي مي تواند منجر به تجديد نظر كشورها در تجارت 
دوجانبه شود. در چنين شرايطي، كشورهاي ديگر به عنوان جايگزين براي 
شراكت تجاري مطرح مي شوند. فرصت جايگزيني ايران در تجارت خارجي 
بارها براي ما پيش آمده است. براي مثال بعد از اينكه جنگنده روسي توسط 
تركيه ساقط شد،روسيه واردات خود از تركيه را به حالت تعليق درآورد. اين 
بهترين فرصت براي ايران بود كه جايگزين تركيه در بازار روسيه شود. حتي 
روسيه رس��ماً از ايران براي تأمين اقالم درخواست كرد اما ايران نتوانست به 
خوبي از اين فرصت اس��تفاده كند. نمونه ديگر، اختالفات عربس��تان و قطر 
بود كه منجر به تحريم قطر از طرف عربستان شد. ايران به خوبي مي توانست 
جايگزين عربستان در بازار قطر ش��ود اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و تركيه 
كاالي خود را حتي از خاك ايران به قطر مي رساند و در اين مسئله بسيار بهتر 
از ما عمل مي كرد. بنابراين ما دو تجربه ناموفق در فتح بازار كشورهاي ديگر كه 
به دليل متشنج شدن شرايطشان و خأ تجاري به وجود آمده بود، داريم، البته 
ما تجربه نسبتاً خوب ونزوئال را داريم. در ونزوئال پس از تحريم امريكا توانستيم 
بنزين و تجهيزات پااليشگاهي به اين كش��ور بفرستيم كه سود خوبي براي 
كشورمان به همراه داشت. همچنين »اتكا« توانست به خوبي از خأ به وجود 
آمده در اين كشور استفاده كند و كاالي مصرفي ايراني )عمدتاً اقالم مصرفي 
كه در فروشگاه هاي زنجيره اي به فروش مي رسند( را به اين كشور ببرد و يك 
فروش��گاه بزرگ را تجهيز كند. البته حجم تجارتمان با ونزوئال همچنان كم 
است و بايد تقويت شود، اين تجارب بايد تكرار شود و اتفاقاً يكي از راه هاي بي اثر 
كردن تحريم، گسترش چنين تجارت هايي است. درباره ارمنستان هم شاهديم 
كه پس از جنگ اخير قره باغ و پيروزي آذربايجان به كمك تركيه، ارمنستان 
شروع به تحريم اقتصادي تركيه كرده است. ارمنستان اعالم كرده 2هزار و2۵۰ 
قلم كاالي وارداتي خود را كه قباًل از تركيه وارد مي كرد، از ايران وارد خواهد 
كرد. شرايط به وجود آمده، بهترين فرصت براي گسترش تجارت با ارمنستان 
است. ارمني ها در كشورهاي مختلف پراكنده شده اند و تجار ارمني خارج از 
اين كشور، دارايي با ارزش اين كشور هستند. مي توان از اين ظرفيت براي دور 
زدن تحريم استفاده كرد. ارمنستان مي تواند يك كانون و پايگاه ايران براي دور 
زدن و بي اثر كردن تحريم باشد. از طرف ديگر به دليل اتصال ايران و روسيه 
از طريق كشور ارمنستان، اين كش��ور اهميت بيشتري به لحاظ استراتژيك 
پيدا مي كند، البته اگر نگاهي به تجارت ايران و ارمنستان بيندازيم، مي بينيم 
تجارت ما با اين كشور بسيار نامتوازن است. سال گذشته حدود 3۷۰ ميليون 
دالر صادرات به ارمنستان داشتيم اما واردات ايران از اين كشور فقط ۴۰ميليون 
دالر بود، يعني صادرات حدود ۱۰ برابر واردات اس��ت. اگر صادرات ما به يك 
كشور بسيار بيشتر از وارداتمان از آن باشد، تضميني براي پايداري اين تجارت 
وجود نخواهد داشت. براي پايداري تجارت دوجانبه با يك كشور نبايد اختالف 
واردات و صادرات زياد باش��د. بنابراين مهم ترين نقطه ضعف تجارت ايران و 
ارمنستان، تراز نبودن زياد تجاري است. براي اينكه تجارت گسترش پيدا كند 

و پايدار باشد، بايد واردات ايران از ارمنستان افزايش پيدا كند. 
 اين تجارت در چه زمينه  هايي قابل گسترش است؟

بايد نيازهاي ما و توانمندي هاي ارمنستان شناسايي و بر اين اساس تجارت 
دوجانبه، برنامه ريزي و تقويت شود. به عنوان مثال ارمنستان فلزات گرانبها مانند 
طال و همچنين مس، چدن، آلومينيوم و قراضه آهن دارد. اينها مواردي است كه 
مي توانيم از ارمنستان تأمين كنيم. از سوي ديگر به دليل حذف تركيه از بازار 
ارمنستان، بايد به فكر نيازهاي فوري مصرفي اين كشور باشيم. مثالً اقالمي كه 

در فروشگاه ها به فروش مي رسد مانند مواد غذايي، مواد شوينده و پوشاك. 
 چه كسي بايد اين كار را انجام دهد؟

 تأمين فوري حجم باالي كاالهاي متنوع مصرفي، كار تجار خرد نيس��ت و 
همان طور كه »اتكا« به ونزوئال ورود و براي اين كش��ور كاالهاي مصرفي را 
تأمين كرد، در ارمنستان هم بايد اتكا و نهادهاي مشابه ورود كنند. آستان 
قدس رضوي كه در صادرات محصوالت كش��اورزي فعالي��ت خوبي دارد، 

مي تواند براي تأمين اين اقالم براي ارمنستان اقدام كند.
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3915040گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
970-18510سيمان كرمان 

1280-24390داده پردازي ايران 
30-65010فوالداميركبيركاشان

600-11490سيمان مازندران 
1350-25760نوردآلومينيوم 

19610930موتورسازان تراكتورسازي ايران 
1500-28580شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

1170-22340سيمان غرب 
650-12370ليزينگ ايرانيان

280-15100سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
1560-29850فوالدخراسان

245301160تايدواترخاورميانه 
1150-22000كويرتاير

9020-289990پتروشيمي فناوران
1410-26880گلتاش 

660-12560فوالدمباركه اصفهان
1190-22770سرمايه گذاري شاهد
1480-28190ليزينگ خودروغدير

600-23270سرمايه گذاري پارس توشه 
680-12950سرمايه گذاري توسعه ملي 
1890-36410س.صنايع شيميايي ايران

200-3870ليزينگ رايان سايپا
421302000آهنگري تراكتورسازي ايران 

1180-22460بيمه ملت
990-18880كالسيمين 

600-11450سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
1680-32050خدمات انفورماتيك 

1080-20690سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1350-25680صنعتي بهشهر
560-10660سيمان شمال 

1570-29930پااليش نفت تبريز
670-13850سرمايه گذاري سپه 
190-3640سرمايه گذاري نيرو
270-5220بانك اقتصادنوين 
1160-22900پتروشيمي شازند

590-11310حفاري شمال
2315030گروه س توسعه صنعتي ايران

220-7120سرمايه گذاري پرديس
1170-22390 پگاه آذربايجان غربي 

500-9600سيمان سپاهان 
410-8140سرمايه گذاري سايپا

2310-55100توليدمواداوليه داروپخش 
3020-58880نيروكلر

1040-21200معدني وصنعتي چادرملو
2120-57080مس شهيدباهنر

810-32660همكاران سيستم
1660-31600گروه بهمن 

1760-33620سيمان تهران 
440-34520رادياتورايران 

330-6440فروسيليس ايران 
420-8080سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

284601350كارخانجات توليدي شيشه رازي 
1870-35540توليدي چدنسازان

1420-26990داده گسترعصرنوين-هايوب
930-17690سيمان صوفيان 

810-41500صنايع پتروشيمي كرمانشاه

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

مهلت تحویل اسناد به دِبیرخانه معامالت شرکت اتاق292: 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه:

دریافت اسناد:
WWW.abfaesfahan.ir

WWW.iets.mporg.ir
شماره تلفن گویا:


