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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نقدینگی؛ درد مشترک واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی

گلوگاه های تولید در استان

همچنین نتوانیم اقدامات الزم را در بخش فروش
و صادرات ،تبلیغات و برند سازی انجام دهیم.
شیرزادی ،مدیر واحد تولیدی «ماکارونی 114
(اوریناک)» شیروان نیز که  5سال است به عنوان
صــادر کننده نمونه انتخاب شده و  47فرصت
شغلی به صــورت مستقیم ایجاد کــرده اســت ،از
افزایش  2تا  3برابری قیمت مواد اولیه و هزینه
ها طی یک سال اخیر خبر می دهد و تصریح می
کند :امکان از دست دادن بازارهایی که به سختی
در کشورهای مختلف به دست آورده ایم به دلیل
نبود نقدینگی و سرمایه در گردش وجود دارد و در
این زمینه نیازمند حمایت دولت هستیم.

در گــردش هستند«.وحدت» اظهارمی کند :در
سال های گذشته تسهیالت حمایتی رونق تولید
و روستایی به شهرک های صنعتی پرداخت می
شد .وی با بیان این که امسال نیز این تسهیالت
پرداخت می شــود ،اعــام می کند :تسهیالتی
نیز از محل کمک های فنی و اعتباری پرداخت
می شود که هنوز میزان آن مشخص نیست و به
محض مشخص شدن برش استانی مشخص می
شود .این مسئول در پاسخ به سوال گزارشگر ما
مبنی بر این که آیا افزایش هزینه خرید زمین در
شهرک های صنعتی از مشکالت سرمایه گذاران

اسدی
صنایع کوچک قلب اشتغال هستند ،قلب که
بیمار باشد خــون رسانی به دیگر شریان ها با
مشکل مواجه می شود ،نبض تولید نیز در دست
این بخش از صنایع است .اهمیت صنایع کوچک
و متوسط تا جایی است که در سال های گذشته
طرح های بسیاری در قالب اقتصاد مقاومتی و
حمایت از کــاالی ایرانی بــرای آن ها اجــرا شده
اســت ،ارائــه تسهیالت رونــق تولید یکی از طرح
هایی است که دو سال گذشته اجرا و تسهیالتی
به واحدهای فعال و نیمه فعال پرداخت شده است
اما گویا این تدابیر نتوانسته کمک موثری به این
صنایع کند.
سخنان مدیران برخی واحدهای صنعتی مستقر
در شهرک های صنعتی موید این موضوع است
که این صنایع با مشکالتی مواجه هستند .افزایش
قیمت واگذاری زمین در شهرک های موثر صنعتی
به متقاضیان شاید یکی از مشکالتی باشد که این
صنایع با آن ها درگیر هستند .خبرنگاران ما در
شهرستان های استان ،وضعیت برخی واحدهای
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی را گزارش
می دهند.

 I Iتوانی که هدر می رود

در شهرک صنعتی آشخانه تنها  ۲واحد صنعتی
فعال است که یک واحد متعلق به تولیدی پوشاک
«سمنگان» و یک واحد هم متعلق به شرکت تعاونی
«فــوالد گــدازان اعتماد» اســت .به گفته نماینده
شرکت تعاونی «فــوالد گــدازان اعتماد» دریافت

 I Iتسهیالتگران

تولید کننده پوشاک «سمنگان» هم با بیان این که
از سال  92به کمک خانواده ام کارگاه بزرگی را
برای تولید پوشاک راه اندازی کردم ،می افزاید:
فعالیتم را با بیش از  190نفر در قالب  55کارگاه
شروع کردم که در آن سال ها تولید رو به رشد بود
و پوشاک تولیدی ام را به استان های همجوار و
دیگر استان ها نیز ارســال می کردم اما سال به
سال با افزایش قیمت جنس تولید ما هم کاهش
یافت« .دلیری» می افزاید :اکنون با گذشت 6
سال  20نفر به صورت مستقیم در قالب  4کارگاه
فعالیت می کنند.
وی بــوروکــراســی اداری و نبود حمایت اصولی
از صنعت تولید در استان و شهرستان را باعث
ورشکسته شــدن واحــدهــای تولیدی می دانــد و
اظهار می کند :اعطای تسهیالت با درصد سود
باال و عدم حمایت از تولید کنندگان توسط دولت
از مهم ترین مشکالت آن هاست.

 I Iکار با  20درصد ظرفیت

مدیر شرکت «آذیــن بسپار» خــراســان به عنوان
اولین تولیدکننده لوله های  p.pدر استان در
شهرک صنعتی اسفراین با اشاره به این که تولید
این شرکت از سال  ۹۳آغاز شد ،می گوید :اکنون
ایــن مجموعه با  ۴نیروی انسانی و فقط با ۲۰
درصد ظرفیت کار می کند که می توان گفت در
عمل تعطیل هستیم چرا که اگر کارخانه با تمام
ظرفیت کار و اقدام به تولید کند امکان ایجاد ۴۰
فرصت شغلی به صورت مستقیم وجود دارد.
«مجید خوش وحید» نیاز اصلی تولید را سرمایه در
گردش می داند و اظهار می کند :قصد واگذاری
شرکت را دارم اما وضعیت موجود اقتصادی ما را
معطل نگه داشته است.
«عباس صداقت» تولید کننده «سنگ مصنوعی»
در شهرک صنعتی شیروان است که نبود نماینده
ای از بخش خصوصی در دارایی و تامین اجتماعی
را از مشکالت مهم حوزه تولید برمی شمرد و می
افزاید :وجــود نماینده ای از تولید کنندگان در
تصمیم گیری ها و رسیدگی به مسائل آنــان در
دارایــی و تامین اجتماعی همانند کــاری که در
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجام می شود
می تواند کمک حال این حوزه باشد.
«فاطمی» مدیر واحد «سنگ جهان نمای پارت»
افزایش قیمت ارز و نوسانات بــازار را باعث بروز
مشکالت زیادی ذکر و اظهار می کند :این مسئله
باعث شــده اســت بــا کمبود نقدینگی در حــوزه
سرمایه در گردش و هزینه های تامین مصالح و
مواد اولیه ،نوسازی و بازسازی رو به رو شویم و
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مدیر «فراوری تولید گیاهان دارویی» مستقر در
شهرک صنعتی جاجرم می گوید :شهرک صنعتی
جاجرم مشکالتی دارد که واحد ما نیز مانند سایر
واحدها با این مشکالت مواجه است و از جمله
مشکالت اساسی این شهرک صنعتی نداشتن آب
شرب است« .ماموری» می افزاید :استارت واحد
فــراوری تولید گیاهان دارویــی در سال  ۹۱زده
شد و در سال  ۹۶وارد فاز تولید آزمایشی شدیم
و هم اکنون با  ۱۲نیرو در حال فعالیت هستیم
این در حالی است که مقاومت می کنیم که افت
نیرو نداشته باشیم .وی در ادامه اظهار می کند:
با توجه به وضعیت اقتصادی ،شرایط بازار و پایین
آمدن قدرت خرید و نوسان قیمت ها تنها با  ۳۰تا
 ۴۰درصد ظرفیت کار می کنیم ،همچنین سیکل
صدور مجوز یک گلوگاه دیگر محسوب می شود
که باید بوروکراسی اداری کم شود.
وی تصریح می کند :هم اکنون ۳۰۰میلیون تومان
بدهی بانکی داریم و نیازمند حداقل ۱۰۰میلیون
تومان سرمایه در گردش با بهره پایین هستیم زیرا
در شرایط فعلی بهره باال پاسخگوی نیاز ما نخواهد
بود.یکی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی
بیدک نیز می گوید :این روزها گرانی مواد اولیه
باعث شده است بیشتر واحدهای صنعتی مستقر
در شهرک ها و نواحی صنعتی مشکل سرمایه در
گردش داشته باشند.وی که تمایلی به ذکر نام
خود در این گزارش ندارد ،ادامه می دهد :گران
شدن محصوالت توان رقابت را از ما گرفته است
و بخشی از بازارهای مان را نیز از دست داده ایم.
وی اضافه می کند :فعالیت زیر ظرفیت موجب
شده است نتوانیم اقساط بانکی را پرداخت کنیم،
از سویی فروش نداریم و از سوی دیگر به معوقات
بانکی ما افزوده می شود که این موضوع موجب
کاهش نیرو و ظرفیت ما می شود.

 60 I Iدرصد واحدها نیازمند سرمایه در
گردش

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان
شمالی نیز با بیان این که  60درصــد واحدهای
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی دارای مشکل
سرمایه در گردش هستند ،می افزاید 266 :واحد
در شهرک هــای صنعتی استان مستقر و بیشتر
آن ها دارای بدهی بانکی و مشکل نبود سرمایه

اســت یا نــه؟ می گوید :قیمت زمین در شهرک
های موثر استان مانند «بیدک»  20درصد و در
شهرک های غیر موثر  10درصد افزایش داشته
و در دیگر شهرک ها افزایش نداشته است .وی
اضافه می کند :مالکان واحدهای صنعتی به ویژه
در شهرک مانه و سملقان از این افزایش قیمت
استقبال کرده اند اما ممکن است برای سرمایه
گذاران جدید موجب گالیه شود .وی ادامه می
دهد :قیمت افزایش یافته ناچیز است و تمام مبلغ
دریافتی بــرای خدمات رسانی به خود شهرک
هزینه می شود.

یادداشت

 I Iپایین آمدن قیمت خرید

تسهیالت ،افــزایــش مالیات و ارزش افـــزوده از
مهم ترین مشکالت پیش روی این شرکت است.
«جعفری» می گوید :با راه اندازی این شرکت ۷
نفر در این واحد مشغول به کار شدند و هم اکنون
این تعداد به  ۲۰نفر رسیده است.وی می افزاید:
این شرکت ظرفیت راه اندازی خط دوم تولید را
هم دارد ولی به دلیل وجود مشکالت در دریافت
وام و درصد باالی سود آن توان راه انــدازی خط
دوم تولید را نــدارد.وی اضافه می کند :اگر خط
دوم تولید راه انــدازی شود  ۲۰نفر دیگر هم می
توانند در این شرکت مشغول به کار شوند.

گزارش

3

فرصتی برای رونق تولید
زهره اسدی

z.asadi@khorasannews.com

شهرک های صنعتی در مناطق توسعه نیافته،
فرصت استفاده از منابعی را می دهند که با
بهره گیـری صحیح و حمایت درست از آن ها
می توان بخش مهمی از مشکالت اقتصـادی
منطقه را حـل کـرد .گسترش شهرک های
صنعتی نه تنها وسیله ای برای تقویت و تنوع
بخشی و چند سویه کـــــردن اقتصـاد و باال
بردن استانداردهای زندگی است ،بلکه در
عین حال از طریـق ایجـاد طبقـه جدیـدی از
صـاحبان صنایع داخلی ،می توان به اهداف
مهم اجتماعی نیز دسـت یافـت.
ک های
استقرار واحــدهــای تولیدی در شهر 
صنعتی عالوه بر ایجاد زیرساخت های مناسب
نظیر آب ،فاضالب و تامین انرژی ،امکان حضور

صنایع مرتبط در کنار هم را نیز میسر میکند؛
چیزی که به عنوان خوشه های صنعتی از آن یاد
می شود .وقتی صنایع همگن و مرتبط در کنار
یکدیگر شــروع به فعالیت میکنند فاصله بین
اجزای تولید بسیار کم می شود و زنجیره تولید
در بهترین شکل و با کمترین هزینه ایجاد خواهد
شد .از این رو شهرک های صنعتی دارای اهمیت
هستند .مزیت های نسبی شهرک ها منجر می
شود بسیاری از واحدهای صنعتی جهت استقرار
واحد تولیدی خود این مکان ها را انتخاب کنند و
حال که این فرصت ایجاد شده است باید به بخش
دیگری از مشکالت صنایع که همان نبود منابع
مالی کافی و معوقات بانکی است توجه شود تا
اهداف صنعتی استان در این بخش محقق شود.
امسال سال رونق تولید است و این مهم به طور
کامل امکان پذیر نخواهد شد مگر ایــن که به
واحدهای کوچک و متوسط بیشتر توجه شود.

گفت و گو

جزئیات تسهیالت صنعتی  195میلیاردی اعالم شد
اســدی -جــزئــیــات  195مــیــلــیــارد تــومــان
تسهیالت صنعتی از محل بند یک تبصره 18
قانون بودجه کشور که به استان ابالغ شده
است ،اعالم شد .معاون امور صنایع سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی با
اعــام ایــن خبر در گفت و گو با خبرنگار ما
افــزود :یک میلیارد تومان از این تسهیالت
برای طرح های ناتمام 120 ،میلیارد تومان
برای نوسازی و به سازی و  74میلیارد تومان
نیز برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده
اســت«.رضــازاده» با بیان این که  20درصد
از این مبلغ تاکنون به استان اختصاص پیدا
کرده است ،اضافه کرد :تسهیالت حمایتی از

این محل به طرح هایی تعلق می گیرد که در
سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند .طرح ها
در کمیته ای بررسی و مصوب می شوند و پس
از موافقت بانک با طرح ها به آن ها تسهیالت
پرداخت می شود.
وی ادام ــه داد :از محل کمک هــای فنی و
اعتباری نیز  30درصد سهم استان است اما
هنوز مبلغ آن مشخص نشده است.
وی افزود :استان دارای بیش از  311واحد
تولیدی و صنعتی اســت که  300واحــد آن
صنایع کوچک و متوسط هستند و از این تعداد
 198واحد فعال 70 ،واحد نیمه فعال و 42
واحد غیر فعال هستند.

