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مدیرکل غله:

خراسان رضوی ذخیره
قابل اطمینانی از شکر و برنج دارد
مدیر کل غله و خدمــات بازرگانی خراســان رضوی از
توزیع ۸۲هزار ُتن شــکر به نرخ دولتی در اســتان طی
نیمه نخست امســال خبر داد و گفت :خراسان رضوی
هم اکنون از ذخیــره قابل اطمینانی در تامین شــکر و
برنج برخوردار است .نوری در گفت و گو با ایرنا افزود:
با هدف بهره گیــری از توان بخش خصوصی ،امســال
افزونبر ۱۷۲هزارو ۶۳۰تنشکرخامنیزوارداستان
شدهوبرایاستحصالشکرسفیدبین ۶کارخانهقندو
شکر توزیع شده است .وی تصریح کرد :با عقد قرارداد
تصفیه شــکر خام دولتی با کارخانه های قند و شکر در
خراسانرضویبرایافزونبرسههزارنفراشتغالزایی
شــده اســت .وی گفت :از مجموع بیش از ۸۲هزار تن
شکرتوزیعشدهطی ۶ماهگذشتهبیشاز هزارو۸۰۰
تن طی ماه های محرم و صفر بین هیئتهای مذهبی
وموسساتخیریهتوزیعشدهاست.نوریهمچنینبه
میزان توزیع برنج در استان اشــاره کرد و افزود :طی۶
ماه ابتدایی امسال بیش از هفت هزار و  ۵۵۵تن انواع
برنج در اســتان توزیع شده اســت که از این میزان تنها
هزارو ۷۴۴تنآنبرنجتوزیعیدربینموسساتخیریه
وهیئتهایمذهبیطیماهمحرموصفرامسالبوده
است.ویگفت:بیشازپنجهزارو ۸۵۱تنبرنجهندی
با قیمت  ۱۷۰هزار ریــال و  ۸۸۱تن برنج پاکســتانی
با قیمــت ۱۹۰هزار ریــال و همچنیــن ۸۲۳تن برنج
تایلندیباقیمت ۱۱۰هزارریالروانهبازارمصرفشده
است .وی گفت :از ابتدای امســال افزون بر پنج هزار و
 ۸۵۴تنبرنجتایلندیو ۶هزارو ۹۴۱تنبرنجهندی
وهزارو ۲۹۶تنبرجپاکستانیطیبرنامهحملمنظم
واردمراکزذخیرهسازیاستانشدهاست.

سرپرست اداره کل استاندارد اعالم کرد:

خراسان رضوی پیشگام
در اجرای نظام استانداردسازی

سرپرستادارهکلاستاندارداستانگفت:خراسان
رضوی طی  ۶ماه نخســت امســال با صــدور ۱۴۱
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری و تشویقی
و تمدید  ۲۶۳پروانه اســتاندارد ،عنوان پیشگام در
استانداردسازیصنایعرادرسازمانملیاستاندارد
به خود اختصاص داده است .کریم پور در گفت و گو
با ایرنا افزود :در نیمه نخســت امســال برنامه های
اعالمی از سوی سازمان استاندارد در همه شاخص
های مد نظر محقق شده است.
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معاون جهاد کشاورزی خراسان رضوی خبر داد:

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشریح کرد:

کاهش  ۳۵درصدی تولید
زعفران در استان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی از کاهش  ۳۵درصدی تولید زعفران
در استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت :سال
قبل میزان تولید زعفران  ۳۰۲تن بود اما امسال کمتر
از ۲۰۰تن خواهد بود .ســاربان در گفتوگو با ایســنا
در خصوص میزان تولید و برداشت زعفران در امسال
اظهار کرد :سطح زیرکشــت زعفران خراسان رضوی
در سال  ۹۰ ،۹۹هزار و  ۹۰۰هکتار بوده است .ایران
تولید کننده بیــش از  ۹۲درصد زعفران جهان اســت
که  ۷۰درصد از ایــن مقدار در خراســان رضوی تولید
میشــود ،به همین دلیل از اســتان ما به عنــوان مرکز
تولید زعفران یاد میشود .وی افزود :زعفران به ازای
تولید در هر یــک هکتار ،برای  ۲۱۰نفر اشــتغال زایی
دارد .پیشبینی میشود که در خراسان رضوی ۱۱۷
هزار خانوار از تولیــد زعفران کســب درآمد میکنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی با بیان تعداد شرکتهای تولید کننده
زعفران و میزان تولید آنها در کشــور و اســتان گفت:
فــراوری زعفران در کشــور حــدود  ۶۲۰تــن در ۲۰۵
واحد اســت که از این مقدار  ۱۲۱واحد تولیدکننده با
ظرفیت  ۴۰۰تن زعفــران متعلق به خراســانرضوی
است و  ۱۵۰۰نفر در زمینه فراوری زعفران مشغول به
کار هستند .ســاربان تصریح کرد :سال گذشته ،سال
بسیار سختی بود ،بارندگیها نســبت به دور ه آماری،
 ۶۲درصد کاهــش پیدا کــرده بــود و از طرفی کاهش
چشمگیر دمای هوا در پاییز و زمستان ،تولید و فراوری
ی میشود امسال
زعفران را خدشــه دار کرد .پیشبین 
تولید زعفران با کاهش ۳۵درصدی مواجه شود ،سال
قبل میزان تولید زعفران  ۳۰۲تن بود اما امسال کمتر
از ۲۰۰تن خواهد بود .وی با اشــاره به بســت ه حمایتی
ت دولت
دولت برای زعفران نیز گفت :به منظور حمای 
از تولیــد و فــروش زعفــران ،وزارت جهــاد کشــاورزی
تصویبنامهای با هدف حمایت از کشاورزان و افزایش
قیمت زعفران از شورای قیمتگذاری ابالغ کرده و در
پی این موضوع تصویبنامهای در استانها مطرح شده
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جزئیات تزریق دوزسوم واکسن
کرونا بهکادردرمان استان

که طبق آن زعفــران نگیــن صادراتی باید بــه ازای هر
کیلوگرم ۲۰۵میلیونتومانازکشاورزخریداریشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
خراسانرضویافزود:بانکمرکزیمکلفبهارائههزار
میلیارد تومان تسهیالت با نرخ ۸درصد به شرکتهای
مادر تخصصی که مجری فروش زعفران هستند ،شده
اســت .البته این تســهیالت تا پنج برابر قابــل افزایش
اســت و پیشبینی میشود تســهیالت  ۵هزار میلیارد
تومانی در اختیار مجریان فــروش زعفران قرار بگیرد.
ساربان با اشاره به برداشت زعفران در اقلیمهای سرد
استانگفت:برداشتزعفراندراقلیمهایبسیارسرد
خراسان رضوی و به شکل محدود در حال انجام است.
وی تصریح کرد :برداشت زعفران به تازگی و در برخی
از نقاط استان از جمله تربتحیدریه و قسمتهایی از
شهرستان زاوه ،به شــکل محدود آغاز شده که زعفران
ایــن شهرســتانها از کیفیــت و قیمــت بســیار خوبی
برخورداراست.هماکنونگلزعفرانبهقیمتهرکیلو
 ۲۵۰هزار تومان به فروش میرسد.
پیش از ایــن رئیس اتحادیــه صادرکننــدگان زعفران
خراسان رضوی نیز در این زمینه اعالم کرده بود که «با
توجهبهوضعیتجوینامناسبامسالوسالگذشته،
خشکســالی و گرانی آب که کشــاورزان بــا آن روبهرو
بودند و همچنین با توجه به کاهش انگیزه کشاورزان
برای تولید به دلیــل قیمت پایین زعفــران پیشبینی
میشــود که تولید ایــن محصــول در امســال کاهش
خواهد داشت».

معــاون درمان دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد از برنامــه ریــزی در خصوص
واکسیناســیون دوز یادآور پرسنل بیمارســتانی خبر داد و گفت :این برنامه به
زودی در مناطق زیر پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد آغاز خواهد شد.
دکتر بدیعی در گفت و گو با وب دا با بیان این که با مســاعدت های انجام شده،
خوشــبختانه واکســن مورد نیاز در کشــور تامین شده است و رســالت کنونی
تسریع در انجام امر واکسیناسیون با هدف مقابله با پیک های بعدی کروناست
اظهار کرد :تمامی پرسنل شــاغل در مراکز درمانی که مدت شش ماه از زمان
تزریق دوز دوم واکســن آن ها گذشــته است مشــمول دریافت واکســن یادآور
هســتند .وی با بیان ایــن که برنامــه واکسیناســیون طبق برنامه زمــان بندی
شده و در بیمارستانها انجام خواهد شــد اظهار کرد :تمامی افرادی که واجد
دریافت واکسن هستند ،می توانند نسبت به واکسیناســیون اقدام کنند تا در
صورت مواجهه بــا پیک های بعــدی از ایمنی باالیی برخوردار باشــند .معاون
درمان دانشگاه علوم پزشــکی مشهد در خصوص واکســن آنفلوآنزا نیز گفت:
با مساعدت معاونت بهداشت دانشگاه ،واکســن های مورد نیاز آنفلوآنزا برای
گروه های هدف تامین شده است و در دسترس افراد واجد شرایط قرار خواهد
گرفت .دکتر بدیعی تاکید کرد :گروه های هدف توجه داشته باشند که باید دو
هفته میان دریافت دو واکسن آنفلوآنزا و کرونا فاصله باشد .وی با بیان این که
واکسیناســیون؛ ایمنی  100درصدی در برابر بیمــاری کرونا ایجاد نمیکند
اظهار کــرد :در صورت دریافت دوز ســوم واکســن ،رعایت فاصلــه اجتماعی،
استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل های بهداشــتی باید مورد توجه قرار
گیرد .رئیس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد نیز در این
زمینه گفت :برای رسیدن به ایمنی زایی بیماری کرونا در جامعه ،افرادی که۶
ماه از تزریق واکسن آن ها گذشته مانند کادر درمان باید دوز مکمل را دریافت
کنند.دکترصداقتدرگفتوگوباایرناافزود:واکسیناسیونهمزمانومتعادل
باعث ایمنی زایی افراد جامعه خواهد شد و اگر عدهای واکسن نزنند ،عده ای
دیگر در حال واکسن زدن باشند و عده ای از زمان دریافت واکسن آن ها زمان
زیادی گذشته باشد نمیتوان به ایمنی زایی امیدوار بود .وی تصریح کرد :هر
قدر افراد جامعه بیشتر و اکسن بزنند و واکسیناسیون کرونا برای اقشار جامعه
همزمان انجام شود می توان تاثیرات ایمنی زایی  ۷۵تا  ۸۰درصدی جامعه را
بیشتر انتظار داشت و مانند کشورهای دیگر به زندگی عادی بازگشت.
اخبار کوتاه
* ایرنا /مدیر ســامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گفت:بهبودیافتگانکرونادرمناطقزیرپوششایندانشگاهبهمدتیکسالاز
لحاظعوارضسالمترواناینبیماریتحتمراقبت و پیگیریقرارمیگیرند.

از میان خبرها
گوناگون

مدیرعامل شهرکهای صنعتی خبر داد:

ویالسازی درشهرک صنعتی توس!
مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان گفت :بهجای
ایجادواحدهایتولیدیتوسعهصنعتی،ساختوساز
ویال انجام میشود که متأسفانه این اتفاق در شهرک
صنعتی توس بــا محوریت غرب مشــهد رقــم خورده
اســت .بهرامیزاده در گفتوگو با فارس اظهار کرد:
کمبودزمیندرشهرکهایصنعتیونواحیصنعتی
تقاضامحــور خراســان رضوی بــزرگ تریــن چالش
ســرمایه تولیدی اســت .وی افــزود :مشــکل کمبود
زمین در شهرکهای صنعتی استان باید با همکاری
مدیریت عالی خراسان رضوی ،شورای برنامهریزی
و توسعه دســتگاههای متولی امر ،جهاد کشاورزی،
محیط زیســت ،منابع طبیعــی و آب منطقــهای حل
شود.ویافزود:البتهدرتوسعهمتوازنبایدبحثهای
زیست محیطی ،منابع طبیعی ،تأمین آب ،آالیندگی
هوا و بحثهای امنیت روانی مردم را در اولویت قرار
دهیم و به آن نگاه ویژهای داشته باشیم .بهرامیزاده
گفت :با نادیده گرفتن گسترش و توسعه شهرکهای
صنعتی که از نظر اشتغال و ایجاد رفاه نقش مهمی را
در پیشــرفت و توسعه مادی و معنوی کشــور دارد ،در
حقیقت اصل توسعه را زیر سوال میبریم.

عضوشورایمرکزیحزباتحادملتدراستان:

بدون حزب نمیتوان مطالبات
مردم را سازمان دهی کرد

عضو شــورای مرکزی حــزب اتحاد ملت در اســتان
گفت :مســئوالن باید به این نتیجه برسند که بدون
حزب نمیتــوان مطالبات مــردم را ســازمان دهی
کرد و تضعیف احزاب به ضرر کشــور اســت و باعث
میشــود کشــور با حوادث غیــر مترقبــهای روبه رو
شود ،پس باید راه را برای فعالیت احزاب باز کنند.
مصطفی درایتی در گفتوگو با ایسنا با بیان این که
نظامهای مردمساالر نیازمند نهادهایی هستند که
مطالبــات مردم را ســازمان دهی و پیگیــری کنند،
اظهار کرد :در تمام کشورهایی که انتخابات برگزار
میشود و رای و نظر مردم اهمیت دارد ،وجود چنین
نهادهایی مهم است .طبیعتا جمهوری اسالمی هم
نمیتوانست نسبت به این قاعده مســتثنا باشد و با
توجه به نقشی که قانون اساسی کشور ما برای مردم
قائل شده اســت ،مهمترین نهادهایی که میتوانند
مطالبــات مردم را ســازمان دهی و پیگیــری کنند،
احزاب هســتند و در قانون اساســی هــم جایگاهی
برای احزاب تعریف شده است.

شاخص های اقتصادی نشان می دهد که بخش تولید خراسان رضوی،یک نیمه سخت از 1400را پشت سرگذاشته است

چنگ «تورم» و «کرونا»برحنجره تولید
ِ

شاخصهای مختلف اقتصادی ،نشان میدهند
که بخــش تولید ،در نیمســال نخســت ،1400
دشــوار یهای متعــددی را از ســر گذرانــده
اســت ،اما برای اســتانی نظیر خراســان رضوی
که حــدود 90درصــد اقتصاد آن بر شــانه بخش
خصوصی ســنگینی میکند ،فشــارهای ناشی
از عوامــل مختلــف نظیــر شــیوع بیمــاری کرونا
و محدودیتهــای ناشــی از آن ،نوســان قیمــت
مــواد اولیــه ،تــورم و ، ...بنگاههــای اقتصــادی
را بــا دشــواریهای مضاعــف ،مواجــه میکند.
آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار خراسان
رضــوی که بــه بهــار 1400تعلــق دارد ،نشــان
میدهد کــه از نظر فعاالن اقتصــادی این خطه،
«غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد
اولیه و محصــوالت» یعنی همان شــاخص «تورم
تولید» ،اولین مانع در محیط کسب و کار به شمار
میآید .این شاخص در ارزیابیهای سال گذشته
نیز بیشــترین نمره منفــی را از جانــب صاحبان
بنگاههای اقتصادی کسب کرده بود .همچنین
اطالعــات مرکز آمــار ایــران نشــان میدهد که
تورم تولیدکننده در بهار ســال  ۱۴۰۰نســبت
به زمســتان ســال قبل به  ۱۰ /۱درصد رسیده
اســت .عالوه بر این ،تورم نقطه به نقطه تولید به
ارتفاع  ۷۳درصدی رشــد یافته و در آمار ســاالنه
عدد  ۶۰ /۴درصد را به ثبت رســانده اســت .به
نظر میرســد که در مجموع ،تــورم تولیدکننده
در بخشهــای صنعتــی و غیرصنعتــی بــه نقطه
اوج در یک دهه اخیر رســیده و نکته مهم این که
این شــاخص ،یک مولفه پیشنگر است و انتظار
میرود تغییرات آن با یــک وقفه زمانی خود را در
شــاخص بهای مصرفکننده نیــز منعکس کند.
به هر روی ،این آمارها فشار سنگینی را بر بخش
تولیــد اســتان و کشــور وارد میکند کــه نظر به
چالش تامین ســرمایه در گــردش ،خطر کاهش
ظرفیت تولید و تعطیلــی بنگاه های اقتصادی را
افزون میسازد.
•تزلزل محیط کسبوکار با تغییر مکرر
قیمت مواد اولیه

تغییــرات مکــرر و غیرقابــل پیش بینی ناشــی از
تورم ،اصوال محیط کســب و کار را متزلزل کرده
و هر چه این بیثباتی بیشــتر باشــد ،بهرهگیری
از ظرفیتهای موجود اقتصــادی ،امکان انجام
توافقــات و قراردادهــای داخلــی و خارجــی

بنگاههای اقتصادی و ...کاهش بیشتری خواهد
داشت.به گفته علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه
شــورای گفتوگوی دولــت و بخــش خصوصی
خراســان رضوی ،در ایــن وضعیت بخــش مولد
نمیتواند برنامــه منظمی برای تولیــد و اجرای
قراردادهای تامین کاال داشته باشد و در بسیاری
از مــوارد عموما بازارهــای خارجــی و صادراتی
را از دســت میدهــد .وی تاکیــد مــی کنــد :هر
چــه تغییرات قیمــت مــواد اولیه ثبات بیشــتری
داشــته باشــد ،امکان بهبود بیشــتری در محیط
کســب و کار و در نتیجــه ،خالقیــت ،بهــرهوری،
ســرمایهگذاری بیشــتر و باثباتتــر و حضــور در
بازارهــای داخلــی و خارجــی بــرای بنگاههای
اقتصادی بیشتر فراهم میشود.
•مشکل تولیدکنندگان در مناقصات دولتی

محمدعلــی چمنیــان ،رئیــس کمیســیون
ســرمایهگذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد
نیز با اشــاره به این که ،غیرقابل پیشبینی بودن
قیمــت مــواد اولیــه مناقصــات دولتــی را به یک
ریســک بــزرگ و ُپرمخاطــره بــرای بنگاههــای
اقتصــادی تبدیــل کــرده اســت ،میگویــد :در
مناقصات برای خرید محصول هیچگونه شرطی
با عنــوان تعدیــل قیمت نداریــم؛ اما آیــا به دلیل
غیرقابــل پیشبینــی بودن قیمــت مــواد اولیه و
گاها چنــد برابــر شــدن بهــای آن ،تولیدکننده
میتواند قیمــت بلندمدت بــرای مناقصــه ارائه
کند؟ از آنجا که ادامه حیات برخی از شرکتها
منوط به ســفارشگیری از دولت و دستگاههای
دولتی اســت ،آن ها مجبورند چنین شرایطی را
بپذیرند؛ اما پس از گذشت مدت زمانی گاهی با
ورشکستگی مواجه خواهند شد.وی می گوید:
ســازمانهای دولتــی به دلیــل کمبــود بودجه،
نداشــتن اختیار کافی ،نظارت سازمان بازرسی
و ...حاضر به ارائه تعدیل در قراردادها نیســتند
و گاهــا در ایــن مواقــع شــرکتهای خصوصــی
را بــه ضبــط ضمانتنامههــا تهدیــد میکننــد.
غیرقابل پیشبینی شــدن مواد اولیه در ساختار
آییننامههــای معامالت دولتی قابل رســیدگی
و حلوفصــل نیســت ،بــه طوریکــه در یکــی،
دو ســال اخیر شــرکتهای بســیاری بــه همین
دلیل ورشکســته شــدند؛ زیرا پیمانکاران بخش
خصوصی براســاس آییننامه معامالت دولتی و
برای فعالیت بلندمدت مجبورند قیمت مشخص

و ثابتی را به دولت ارائه دهند و قیمتهای شناور
و وابســته بــه ارز و تــورم در مناقصــات پذیرفتــه
نمیشــود مگر آنکه قیمتها براساس فهرست
بهــا باشــد تــا هزینههــا بدینگونه تعدیل شــود.
وی متذکــر میشــود :از طرفــی تاثیــر غیرقابل
پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه در بخشهای
مختلف تولیدی متفاوت اســت .چنانکه برخی
بخشها از این عامل بیشــتر و شماری هم کمتر
آســیب دیدهاند و برخــی بخشها ممکن اســت
این مســئله را با افزایش قیمت و به شکل دیگری
جبران کنند که تاثیــر آن را مصرفکننده هم در
بهای کاال مشاهده خواهد کرد.
•کاهش مقاومت بازار به دنبال تغییر قیمتها

جواد خزایی ،سرپرســت ســازمان صنعت ،معدن
و تجــارت خراســان رضــوی هــم معتقد اســت که
موضــوع غیرقابــل پیشبینی بــودن قیمــت مواد
اولیه و محصوالت ،دو تاثیر بر بخش تولید گذاشت؛
نخســت این که مقاومت بــازار در برابر ایــن تغییر
قیمتها کاهش یافت و به دنبال آن شاهد کاهش
تقاضــا بودیــم .دوم ایــن کــه ،ســرمایه در گردش
واحدها تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت و کسی
که در گذشــته میتوانســت با ســرمایه در گردش
خود کار کند ،برای تامین این سرمایه دچار چالش
شد.وی به طرح چند نمونه درباره افزایش قیمت
مواد اولیه میپــردازد و میگوید :قیمت مواد خام
در بخش کشــاورزی و تولید فراوردههــای لبنی،
طی ســال گذشــته افزایش قابل توجهی داشت و
تقریبا به دوبرابر رسید .این امر واحدهای تولیدی
را برای تامین نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه مورد
نیازشــان ،به بحران دچار کرد.این مقام مســئول
متذکر شد :در برخی از کاالها نیز ،نرخ مواد اولیه
به موضــوع ارز باز میگــردد و تامین نشــدن ارز یا
خارج شدن برخی گروههای کاالیی از لیست ارز

مرجع باعث شده تا قیمت مواد اولیه افزایش یابد.
بــرای نهادههــای دامی هم کــه در زنجیــره تولید
مواد لبنی قرار دارند ،موضوع ارز و خشکسالی در
قیمتها اثرگذار بوده است.
•تاثیر کرونا بر تولید و اقتصاد خراسان رضوی

شــیوع کرونا و آثــار آن ،موضوع دیگری اســت که
فعــاالن اقتصــادی معتقدنــد همچــون غیرقابــل
پیشبینی بــودن قیمت مواد اولیــه و محصوالت،
پارســال و در شــش ماهــه اول امســال بــه بخــش
تولید آســیب جدی وارد کرده است.بررسیهای
اقتصــادی نشــان میدهــد کرونــا بخشهــای
اقتصــادی از جملــه بخــش خدمــات شــامل
گردشــگری ،تجارت خارجی ،بازار سرمایه ،بازار
ارز ،بازار مســکن ،کســبوکارهای خــرد و تولید
ناخالــص داخلی را تحــت تاثیر جدی قــرار داده و
حتی برخی از کسبوکارها را از چرخه اقتصادی
حذف کرده است .پژوهشــی که در سال گذشته
برگرفتــه از نظر بیــش از یک صد فعــال اقتصادی
در تشکلهای خراسان رضوی در قالب دبیرخانه
شورای گفتوگو و نهاد اقتصاد مقاومتی در مشهد
انجام شد ،درباره اثرگذاری میزان ویروس کرونا بر
کسبوکارهای اســتان و به ویژه مشهد بود .نتایج
این پژوهش نشــان مــیداد بیــش از 50درصد از
فعالیتهــای اقتصادی اســتان به ویژه مشــهد در
حوزه خدمات ،هتلداری ،حمل و نقل ،گردشــگر
زیارتی و ســیاحتی و ...دچار مشــکل شده است و
این که ظرفیت صرفا نــه فقط بــرای  7.5میلیون
جمعیت استان بوده بلکه این مشــاغل برای ارائه
خدمــت به حــدود  30میلیــون گردشــگر ایجاد و
راهاندازی شده است و خسارتهای آنها عمیقتر
بوده و در بلندمدت اثرات آن آشکار خواهد شد.
لبافــی ،رئیــس دبیرخانه شــورای گفــت وگوی
دولــت و بخــش خصوصی خراســان رضــوی در

این باره میگوید :تاثیر کرونا بر تولید و همزمان
برخی عوامل دیگر موجب شده است تا بسیاری
از فعالیتهــای اقتصــادی ایــران در بخشهای
مختلف اقتصادی با مشــکالت جــدی در زمینه
پایداری ،حفظ وضعیت موجود و توســعه مواجه
شــود .با شــیوع کرونا بــه طــور کلی بســیاری از
مشــاغل در حوزه خدمات و به ویژه گردشــگری
و هتلداری و ...غیرفعال و تعطیل شــدهاند.وی
میگویــد :تعــداد مقرریبگیران بیمــه بیکاری
به شــدت افزایش یافته و ســاعات کار بنگاههای
اقتصــادی در حداقل ممکــن بوده اســت .تاثیر
کرونا بــر تغییــرات تولیــد و فــروش ،هزینه های
مربوط به سالمت ،پرداخت حقوق ،بازپرداخت
وامهــا و اجارهبهــا نیــز مشــهود اســت.بنابراین
میتــوان گفــت شــدت تاثیــر کرونا بر خراســان
رضوی(بــه ویژه مشــهد) با توجه بــه ویژگیهای
شــکلگیری مشــاغل در ایــن خطــه ،از ســایر
استانها بیشــتر بوده و این آثار بر کاهش سرانه
درآمدی مردم استانمان بسیار موثر بوده است.
•چالش در نظام عرضه و تقاضا

حســین امیررحیمی ،مدیــرکل امــور اقتصادی و
دارایی خراســان رضوی نیز تاکید دارد که میزان
فروش و تولید ،جریان نقدینگی و وضعیت اشتغال
کسبوکارهای اقتصادی با شــیوع ویروس کرونا
دستخوش تغییرات منفی شده و اگرچه این اثرات
مستقیم نبوده اما تبعات غیرمستقیم این بحران،
بخشهای مولد و بنگاههای اقتصادی خراســان
رضوی را بــه خود دچــار کــرده اســت.وی تاکید
میکند :بررســیها نشــان می دهد که از میزان
فروش ،تولید و جریان نقدینگی در جریان شیوع
این بیمــاری ،تاثیــر منفــی پذیرفته انــد .برخی
از نیروی انســانی ایــن کســبوکارها ،تعدیل یا
دچار دورکاری و غیبت موقت شــدند که این امر
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نشــاندهنده تأثیر منفی بر اشــتغال اســت .وی
تاکید میکند :اپیدمی کرونا و همچنین کاهش
تولید ناشــی از آن ،اقتصاد را با تورم باالتر و رشد
اقتصــادی پایینتــر مواجــه کرد.امیررحیمــی
خاطرنشان میکند :کاهش درآمدهای مالیاتی
ناشی از کســبوکارهای تعطیل یا نیمه تعطیل،
چالش آینده اقتصاد اســتان در امســال خواهد
بود .بر همین اساس ،برنامه فروش داراییهای
دولت به عنوان یــک منبع درآمدزا بــدون اثرات
تورمی در جهت افزایش درآمدها و بهبود شرایط
اقتصادی استان با جدیت بیشتری توسط وزارت
اقتصاد دنبال میشود.
•اثر کرونا بر صادرات

ظاهرا تاثیر کرونا بر واحدهــای صنعتی صادرات
محور بیش از دیگر واحدهای صنعتی بوده است؛
بهطوریکــه میــزان صــادرات در نیمــه نخســت
پارســال افــت کــرد و در نتیجــه نــرخ ارز افزایش
یافت .البته بــه گفته چمنیان ،رئیس کمیســیون
ســرمایهگذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد،
در نیمه نخســت امســال میــزان صــادرات مجدد
افزایش یافته و این مسئله ناشی از فروکش کردن
تب کرونا بــود.وی میگویــد :در  6ماهه نخســت
پارسال ،تمامی ارتباطات خارجی مسدود بود و در
مدت مشابه امسال نیز این فضا تلطیف شد و میزان
صادرات 20درصد افزایش یافت؛ اما متاسفانه از
آن جا که نتوانستیم روند واکسیناسیون را معقول
و کرونــا را مهــار کنیــم ،ارتباطات تجــاری با دیگر
کشورها از سر گرفته نشده است و همین مسئله نیز
آسیبهای اقتصادی بســیاری به ایران وارد کرد،
چنانکه میتوان ادعا کــرد یکی از دالیل افزایش
نرخ ارز و تورم موجود ،ناتوانی دولت وقت در مهار
کرونا بود و اگر در این حوزه موفق عمل میکردیم،
میتوانســتیم همــکاری بازرگانی گســتردهتری
داشته باشیم.آن چه بخش تولید و به ویژه صنعت
را برای نیم سال دوم امیدوارتر میکند ،تسریع در
روند واکسیناسیون است .مســئلهای که باعث از
بین رفتــن محدودیتها در بخش عرضــه و تقاضا
و نیز توســعه صادرات میشــود و بــه عملکرد این
بخــش کمک خواهــد کرد ،امــا در موضــوع تورم،
دولت باید با تالش برای ثبات در نرخ ارز و بازنگری
در قراردادهای خود با بخــش خصوصی و توامان
حمایتهای مضاعف ،به فعاالن اقتصادی و بخش
تولید ،برای تحمل اثرات این بحث ،کمک کند.

