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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی
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در گفت و گو با مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مطرح شد:

گالیه از بانک ها برای تاخیردرتصویب طرح های معرفی شده
معرفی  ۴۰۰میلیارد ،تصویب  ۷۰میلیارد تومان

اسعدی
بــر اســاس مصوبه ســال گذشته مجلس
شورای اسالمی مقرر شد  12هزار میلیارد
تومان از طریق صندوق توسعه ملی و بانک
هــای عامل به صــورت هدفمند و حساب
شــده در اختیار متقاضیان روستایی و
عشایری قرار گیرد تا فرصتی را در اختیار
روستاییان و عشایر کشور بــرای ایجاد
اشتغال پایدار قرار دهد که سهم صندوق
توسعه ملی از ایــن رقــم  6هــزار میلیارد
تومان و سهم بانک های عامل نیز  6هزار
میلیارد تومان اســت .امــا سهم خراسان
شمالی از این رقم چقدر است و تاکنون
برای پرداخت این تسهیالت در استان و
ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری
چه اقدامی انجام شده ،موضوعی است
که در مصاحبه پیش رو با مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی به آن
پرداخته شده است.

پرداخت شده است که در این پرداختی
هــا بانک توسعه تــعــاون پیشتاز اســت و
 77درصــد سهم تخصیص یافته خود را
پرداخت کرده است.
وی تــعــداد طــرح هــای معرفی شــده به
بانک بــرای دریــافــت تسهیالت اشتغال
روستایی و عشایری را  3هــزار و 279
مورد با تسهیالت پیش بینی شده 392
میلیارد تومان اعالم کرد که طبق زمان
بندی اعالم شده تا پایان شهریور ماه این
تسهیالت باید اختصاص یابد.
مدیرکل تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی
گفت :با وجود این که فرصت برای اعطای
این تسهیالت اندک است اما فاصله طرح
های مصوب از سوی بانک با طرح های
معرفی شده به بانک زیاد است.
«نـــوری» در تکمیل ایــن اظــهــارات خود
افـــــزود :مــا بـــرای کــل ســهــم اســتــان از
تسهیالت اشــتــغــال زایـــی روســتــایــی و
عشایری یعنی  400میلیارد تومان ،به

«نوری» در این باره در مصاحبه با خبرنگار
مــا ،سهم خــراســان شمالی از مجموع
این رقم را  3.13درصد و معادل 375
میلیارد و  600میلیون تومان برشمرد و
البته از بانک های عامل به دلیل تأخیر
در تصویب طرح های معرفی شده ،گالیه
داشت.
«نــوری» با اشاره به این که  70درصد از
این رقم معادل  263میلیارد تومان توزیع
آمــاری شده است ،بیان کرد :از مجموع
 375میلیارد و  600میلیون تومان سهم
استان  50درصد آن معادل  131میلیارد
و  500میلیون تومان به  4بانک عامل
اختصاص یافت که طبق آن چه تعیین
شده ،نیمی از سهم استان را باید بانک
کشاورزی و نیمی دیگر را سه بانک عامل
دیگر پرداخت کنند.
وی افزود :از رقم تخصیص یافته تاکنون
 46میلیارد تومان بــرای  925طــرح با
اشتغال پیش بینی شده هزار و  415نفر

سیستم بانکی طــرح معرفی کــرده ایم
که بانک تنها  70میلیارد تومان آن را
مصوب و  46میلیارد تومان را پرداخت
کرده است.وی تصریح کرد :انتظار داریم

بانکها روند انجام کار را تسهیل و طرحها
را سریع تــر مصوب کنند تــا طرحهای
معرفی شــده بــه بانک سریع تــر تعیین
تکلیف شوند.

گفت و گو

شیری

عملیات اجرایی کنارگذر جنوبی بجنورد
که طرح مطالعاتی آن از سال  90و عملیات
اجرایی آن از ســال  94با هــدف توسعه
مرکز استان آغــاز شد ،اکنون کمتر از 5
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون ساخت و توسعه راه اداره کل راه
و شهرسازی خراسان شمالی با بیان این
مطلب به خبرنگار ما افــزود :به کنارگذر
جنوبی بجنورد اعتبار زیادی تخصیص
داده نــشــده اســـت و اک ــن ــون کــارهــای
مطالعاتی اش را انجام می دهیم.
«علیمردانی» گفت :برای این که اعتباری
به این طرح اختصاص پیدا کند باید ابتدا
طرح را نهایی کنیم به همین دلیل امسال
که هنوز موافقت نامه آن نیامده مشخص

نیست که چقدر اعتبار نیاز دارد.بــه گفته
وی ،اعتباری هم که سال های قبل به این
طرح اختصاص داده شد بسیار اندک بود
به همین دلیل نتوانستیم قــرارداد کامل
مطالعات را منعقد کنیم.وی با بیان این که
مطالعات مرحله به مرحله انجام می شود،
اظهارکرد :فاز یک این طرح ،هم مطالعه و
هم اجرایی می شود به عنوان مثال وقتی
یک بخش مانند تقاطع قبل از بش قارداش
تمام می شود ،وارد فاز اجرایی می شویم،
سپس فازهای بعدی را آغاز می کنیم.
وی بــا اش ــاره بــه نیاز اعتباری ایــن طرح
ادامــه داد :بــرای اجــرای ایــن طــرح عالوه
بر تملک های زیاد ،ابنیه خاصی در طول
مسیر باید اجرا شود که با شرایط کمبود
اعتبار مشخص نیست چه زمانی تخصیص

ما برای کل
سهماستان
ازتسهیالت
اشتغال زایی
روستایی و
عشایرییعنی
 400میلیارد
تومان ،به
سیستمبانکی
طرحمعرفی
کرده ایم
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کنارگذر جنوبی با کمتر از  5درصد پیشرفت فیزیکی
اعتبار خواهیم داشت.معاون شهرسازی
و مــعــمــاری اداره کــل راه و شهرسازی
خــراســان شمالی نیز در ایــن بــاره گفت:
بجنورد از نظر مقوله مطالعات ترافیکی به
کنارگذر جنوبی نیاز دارد«.دادجو» افزود:
طرح مطالعاتی این پروژه را از سال  90و
عملیات اجرایی آن را از سال  94در حد
تــوان خود آغــاز کــرده ایم و بقیه آن را نیز
با تخصیص اعتبارهایی اجرایی خواهیم
کــرد.وی کنارگذر جنوبی بجنورد را یک
مطالبه عمومی دانــســت و گفت :کمک
کنید مجوزها را از وزارتــخــانــه بگیریم و
عملیات اجــرایــی تسریع شــود چــون هم
اکنون پیشرفت فیزیکی زیر  5درصد بسیار
ناچیز اســت.وی با بیان این که کنارگذر
جنوبی طرح مصوب ندارد افزود :هنوز به

اقتصاد

۵

طور کامل مشخص نیست این طرح از کجا
شروع و به کجا ختم می شود اما اکنون در
نقطه اجباری عملیات اجرایی آن را آغاز
کرده ایــم.وی تصریح کرد :بر اساس نیاز
بجنورد این طرح از بیدک شروع می شود
و از جاده اسفراین به سمت مشهد ادامه
خــواهــد داشـــت.وی ادام ــه داد :طبق آن
چیزی که ما اعتقاد داریم و پیشنهاد طرح
جامع ،شهر بجنورد باید به سمت جنوب
توسعه پیدا کند و از آن جایی که این طرح
همجوار با بش قــارداش است ،ساخت آن
ض ــروری بــه نظر مــی رســـد.وی همچنین
انتقال پادگان به خارج از شهر و آزاد شدن
اراضی در آن منطقه و وجود حدود 400
هکتار زمین دولتی را دالیــل مشخصی
برای اجرای این طرح دانست.

یک مسئول خبر داد:

تملیک  3واحد تولیدی

اسعدی -رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی از تملیک
 3واحد تولیدی در استان خبر داد.
«ســـاالری» در گفت و گو با خبرنگار مــا ،مجموع
واحدهای خراسان شمالی را  335مورد اعالم کرد
و گفت :با توجه به لزوم حمایت از صنایع و واحدهای
تولیدی و تأکیدهای مکرر در ایــن رابــطــه ،طی
اقدامات و هماهنگی های الزم و همکاری دستگاه
های مختلف از جمله دادگستری کل و استانداری
خراسان شمالی ،تالش شده است جلوی صدور
اجراییه و تملیک دیگر واحدهای بدهکار بانکی
گرفته شود.
وی افــزود :اقــدامــات مربوط به تملیک یک واحد
دیگر نیز انجام شده و در مراحل آخر تملیک است
و واحدهایی تملیک می شوند که هیچ امیدی به
فعالیت مجدد آن ها نیست.

افزایش  86درصدی پرداخت وام ازدواج
شیری -پرداخت وام ازدواج در سال
گذشته نسبت به ســال قبل از آن 86
درصد افزایش یافت.
دبیر کمیسیون امــور هماهنگی بانک
های خراسان شمالی با بیان این مطلب،
عملکرد سیستم بانکی در پــرداخــت
تسهیالت ازدواج در ســال گذشته را
بسیار مطلوب دانــســت و افـــزود :سال
گذشته حدود  18هزار و  870فقره وام
ازدواج به مبلغ هزار و  959میلیارد ریال
پرداخت شد که از نظر مبلغ 86 ،درصد
افزایش داشت.
«علی اصغر هدایتی» اضافه کرد :از آن
جایی که سال گذشته به ازای هر نفر
 100میلیون ریال پرداخت می شد و
امسال به  150میلیون ریال افزایش
یافت ،طی  3ماه نخست امسال هزار
و  780فقره در سیستم بانکی به مبلغ
 252میلیارد ریــال اعطای تسهیالت

داشتیم.وی اظهار کــرد :بــرای همراه
بودن با سیاست های دولت ،بانک ها
تنها از منابع قرض الحسنه وام نمی
دهند بلکه از منابع گــران قیمت هم
وام  4درصــدی برای ازدواج پرداخت
میکنند.
به گفته وی ،در حال حاضر متقاضی وام
ازدواج در نوبت دریافت نداریم و فقط در
ابتدای سال به دلیل این که مبلغ وام
ازدواج به  150میلیون ریــال افزایش
یافته بود ،ترافیک مراجعه کننده داشتیم
چون متقاضیان در پایان سال گذشته
ثبت نــام نمی کردند تا از وام با مبلغ
بیشتری برخوردار شوند.
وی افزود :شرایط دریافت وام ازدواج
تسهیل شده است و طی چند روز پس
از ثبت نام در سایت ،مراحل معرفی
بــه شعبه و تشکیل پــرونــده انجام
میشود.

بازار

بحران بازار رایانه
شیری -بازار رایانه طی چند سال اخیر
با وجود این که روزهای پرفراز و نشیب
و پرالتهابی را به دلیل تحریم های بین
المللی و افزایش تعرفه واردات برخی
کاالها پشت سر گذاشت اما از ابتدای
امسال اتفاقات جدیدی در بازار این کاال
افتاد که هر کدام تأثیرات منفی زیادی
از جمله ورشکسته شدن کسبه و گرانی
 30تا  40درصدی قیمت ها را به دنبال
داشت.
در همین باره رئیس اتحادیه شرکت های
فنی بجنورد به خبرنگار ما گفت :این
روزها بازار رایانه و لپ تاپ بسیار ملتهب
و آشفته اســت بــه همین دلــیــل رکــود
شدیدی هم بر بازار حاکم شده است.
«امیدوار» علت این آشفتگی را کاهش
واردات ذکر کرد و افزود :در حال حاضر
واردکنندگان از تــرس ایــن که نتوانند
با دالر  4200تومانی واردات داشته
باشند ،برای واردات اقدام نمی کنند و
همین مسئله باعث ایجاد کمبود و گرانی
در بازار رایانه شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر حداقل
 30تا  40درصد افزایش قیمت در بازار
داریم اظهارکرد :کمبود ایجاد شده در

بازار باعث گرانی شده است و تا زمانی
کــه نــرخ دالر بــه طــور قطعی مشخص
نشود ،احتمال تثبیت قیمتها وجود
ندارد.
وی افــزود :از آن جایی که اقــام جدید
بسیار گران است اکنون متقاضی اقالم
دست دوم بیشتر شده است.
وی گفت :آینده بــازار رایانه و لپ تاپ،
به وضعیت قیمت دالر بستگی دارد به
همین دلیل هیچ گونه پیش بینی برای
وضعیت بازار نمی توانیم داشته باشیم.

