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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سوخت موتور سرمایه در گردش،فقط یک پنجم
سود تسهیالت رونق تولید ،سنگین؛ اقبال صاحبان صنایع،پایین

اســت کــه  300واحــد صنایع کوچک و
متوسط هستند و از این تعداد  198واحد
فعال 70 ،واحــد نیمه فعال و  42واحد
غیر فعال هستند.
او اضافه کرد :عالوه بر تسهیالت سرمایه
در گــردش ،تسهیالت رونق تولید بدون
محدودیت هم بــرای واحدهای تولیدی
استان در نظر گرفته شده و واحدهایی
که نیاز دارند می توانند برای دریافت آن
درخواست ارائه دهند.
«رضــازاده» بالمانع بودن داشتن بدهی
معوق و چک هــای برگشتی واحدهای
تــولــیــدی را یــکــی از مــزیــت هـــای ایــن
تسهیالت دانست و ادامــه داد :اگرچه
محدودیتی بــرای این تسهیالت در نظر
گرفته نشده است و مزیت هایی دارد اما از
آن جایی که تسهیالت رونق تولید با سود
 18درصد محاسبه می شود ،استقبال از
آن کمتر شده است و فقط واحدهایی که
نیاز شدید به تسهیالت دارند درخواست
مــی دهــنــد.وی خاطرنشان کــرد :از آن
جایی که ایــن تسهیالت از محل منابع
داخــلــی بــانــک هــا پــرداخــت مــی شــود،
محدودیتی نــدارد و بر مبنای استقبال
پرداخت می شود.

عکس:تزیینی

شیری -نبود سرمایه در گــردش مهم
ترین مشکل واحدهای تولیدی محسوب
مــی شـــود .اوایـــل امــســال از محل بند
یک تبصره  18قانون بودجه کشور در
مجموع 195میلیارد تومان تسهیالت
سرمایه در گــردش به استان اختصاص
پیدا کرد که بر همین اساس طی برنامه
ریـــزی هــای انــجــام شــده مــقــرر شــد 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
شود که تاکنون  80درصد آن تخصیص
نیافته است.
معاون صنایع و معادن ســازمــان صمت
خراسان شمالی با اشاره به تخصیص 20
درصدی تسهیالت در این بخش در گفت
و گو با خبرنگار ما افزود :اگرچه تخصیص
این اعتبارات چندین ماه به طول انجامید
اما باالخره براساس تصمیمات کشوری،
تخصیص  20درصـــدی ایــن تسهیالت
ابــاغ شد و اکنون جلسات کمیته های
بررسی برگزار و مصوبات بــرای معرفی
طرح ها به بانک ها آماده شده است.
«رض ــازاده» افــزود :بــرای استفاده از این
تسهیالت ،پــرونــده متقاضیانی کــه در

سامانه بهین یاب ثبت نام کــرده اند در
کمیته هــای مــربــوط بــررســی و بــه بانک
معرفی می شوند.
او با بیان این که اکنون منتظر و پیگیر
تخصیص های بعدی هستیم ،خاطرنشان

کرد :تاکنون  20درصد از اعتبارات بند
الف تبصره  3تخصیص یافته است.
به گفته او ،اولین جلسه کمیته بررسی
چند روز گذشته برگزار شد و تعدادی
از واحدها با حضور نماینده استانداری

و نمایندگان بانک ها در کمیته مورد
بررسی قرار گرفتند که تعدادی از طرح ها
پذیرش و برای دریافت تسهیالت به بانک
ها معرفی شدند.وی افزود :استان دارای
بیش از  310واحــد تولیدی و صنعتی
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بازار

«تراش» قیمت لوازم یدکی
با نرخ ارز

شیری -قیمت لوازم یدکی خودرو همزمان با
نوسان نرخ ارز در سال گذشته به شدت نوسانی
شد و به اوج خــود رسید به طــوری که برخی
رانندگان به دلیل قــدرت پایین خرید ناگزیر
به استفاده از لوازم یدکی دسته دوم شدند که
باعث بروز مشکالتی در این بخش شد.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو در بجنورد
با بیان این که قیمت لوازم یدکی را بنکداران

فرماندار شیروان خبر داد:

پلمب یک نانوایی

مشهد و تهران و دولت تعیین می کنند ،افزود:
تقاضا تعیین کننده قیمت هاست و قیمت لوازم
خودروهای سبک تولید داخل ثابت است اما
قیمت لــوازم خــودروهــای خارجی به نــرخ ارز
بستگی دارد که مشکالت خــاص خــودش را
دارد.به گفته«شرکا» ،هم اکنون لوازم یدکی به
میزان نیاز اما با قیمت های باال در بازار موجود
است.
او تصریح کرد :به دلیل گرانی قطعات و قدرت
پایین خرید ،برخی شهروندان از قطعات دسته
دوم (استوک) استفاده می کردند که مشکالت

فرماندار شیروان از پلمب یک نانوایی در این
شهرستان خبر داد.
به گفته «مرآتی» در راستای برخورد جدی با

اقتصاد

خــاص خــودش را داشـــت.او با اشــاره به تورم
موجود و افزایش قیمت ها نیز گفت :در حالی
که نرخ ارز کاهش پیدا کــرده انتظار می رود
قیمت لوازم یدکی هم کاهش یابد اما کاهش
قیمت ها متناسب با کاهش نرخ ارز نیست و
دلیل اصلی گرانی ها را خرید لوازم با نرخ گران
مطرح می کنند«.شرکا» افزود :اکنون با این که
لوازم یدکی در قفسه ها چیده شده اما با توجه
به قیمت دالر و یورو و به دلیل تغییر قیمت ها،
برخی عمده فروشان این لوازم را در اول صبح
به مشتریان عرضه نمی کنند و برای اطمینان

متخلفان و رصد روزانه فعالیت خبازی ها برای
کاهش صف هــای نانوایی ها و جلوگیری از
قاچاق آرد ،با دستور قضایی یک واحد خبازی

خرب
معاون عمرانی بنیاد مسکن خبر داد:

بازنگری طرح هادی  31روستا آماده بررسی
نهایی

شیری -بازنگری و تهیه طرح هادی 31
روستا در جلسات گروه کارشناسی آماده
بررسی نهایی شد.
معاون عمرانی بنیاد مسکن خراسان
شمالی بــا بیان ایــن مطلب افـــزود3 :
طرح در روستاهای اسفراین 6 ،طرح
در روســتــاهــای شــیــروان 4 ،طــرح در
روستاهای فاروج 4 ،طرح در روستاهای
راز و جرگالن 7 ،طــرح در روستاهای
بجنورد و  7طرح در روستاهای مانه و
سملقان آماده بررسی و تصویب نهایی در
کمیته تصویب طرح هاست.
«صابری» گفت :روستاهایی که افق 10
ساله طرح هادی آن ها به پایان رسیده
اســت ،مشمول بازنگری طــرح هــادی
هستند.
به گفته او ،طرح هادی روستایی عالوه

بر سامان دهی و اصــاح بافت موجود
روستاها ،میزان و مکان گسترش آتی و
نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای
مختلف را به شکل مــوردی و در قالب
مــص��وبــات طـــرح هـــای سـ��ام�ــان دهــی
سکونتگاه های روستایی یا طرح های
جامع ناحیه ای تعیین می کند.
او با بیان ایــن که بــرای تولید باید در
روستاها زیرساخت های جاده ای ،راه،
آب رسانی ،برق رسانی و دیگر امکانات
را فراهم کنیم ،خاطرنشان کرد :در چند
دهه اخیر توجه خاصی به روستاها شده
و اجــرای طــرح هــادی که از طــرح های
زیرساختی مهم در روستاها محسوب می
شود ،امکان برنامه ریزی برای مسئوالن
را فراهم کرده است.

با رسمایه گذاران

با بنکداران تماس می گیرند و اگر قیمت ها
افزایش نیافته بود به مشتریان خود آن ها را می
فروشند.به گفته او ،با این اقدام عمده فروشان،
مسائل یاد شده به شهرستان ها و دیگر استان
ها هم سرایت می کند در حالی که فروشندگان
باید اجناس را با در نظر گرفتن  15درصد سود
عرضه کنند.
«شــرکــا» افـــزود :باید بــا اقــدامــات سنجیده و
حساب شده بازار را مدیریت و از سوءاستفاده
دالالن جلوگیری کرد.

پلمب شــد و تــعــدادی از نــانــوایــان متخلف به
مراجع قضایی معرفی شدند.
وی ادامه داد :این واحد خبازی به دلیل جا به

3

دردهایی فراتر از نقدینگی در صنایع استان

جایی و فروش آرد سهمیه ای و نیز واگــذاری
مجوز ،پلمب شده و مراحل قانونی و قضایی آن
در حال طی شدن است.

شیری -به استناد برنامه هایی که در
کــارگــروه هــای حمایت از صنایع به آن
هــا پــرداخــتــه مــی ش ــود ،تنها پــرداخــت
تسهیالت حمایتی در رأس کمک ها
قرار دارد در حالی که عمده واحدهای
تولیدی و صنعتی خرد و کوچک استان
از دردهایی فراتر از مشکالت نقدینگی
رنج می برند .یکی از تولیدکنندگان با
بیان ایــن مطلب به خبرنگار ما افــزود:
بــه اصــاح ساختار تولید فکر نشده و
دستورالعمل هــای متعدد نوعی بازی

کردن با روح و روان واحدهای صنعتی
است« .عظیمی» گفت :اگرچه اوضاع به
وخامت گذشته نیست اما رشدی هم در
بخش تولید اتفاق نیفتاده است و برای
توسعه و پیشرفت در این بخش نیازمند
جامع نگری هستیم.
او با اشاره به مشکالت بر سر راه تولید
اضافه کرد :هیچ وقت حال تولید خوب
نمی شود مگر این که تولید کننده به
روز شود و آن هم مستلزم حمایت های
زیرساختی از جمله آمــوزش و اصالح
ساختار است.

