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بازگشت به زندگی محکوم
به قصاص درپای چوبه دار

حقدادی  -سرپرســت زندان تربت جام گفت :قاتل
زن مســلمان محکــوم به قصــاص نفس بــا رضایت
شــاکیان در پــای چوبــه دار از مرگ نجــات یافت.
انتظــاری افــزود :بــا تــاش هــای چندیــن ماهــه
کارگروه صلح و ســازش زندان برای جلب رضایت
اولیــای دم زندانی «حیــدر،ح » که از ســال ۹۷به
جرم قتــل عمد در زندان به ســرمی بــرد با رضایت
اولیایدم از مرگ نجات یافت .

مدیرجهاد کشاورزی جوین خبر داد:

خسارت 4میلیاردی
سرمای اخیر به محصول ذرت

شــمس آبادی-مدیر جهاد کشــاورزی جوین گفت:
ســرمای چند شــب گذشــته حدود چهــار میلیارد
تومان خســارت بــه محصــول ذرت علوفــه ای این
شهرســتان وارد کرد.قارزی تصریح کرد :برودت
دما موجب خســارت به  240هکتــار از ذرت های
باقی مانده از این محصول شــده است که تاکنون
برداشــت نشــده بود.وی بــا بیــان این که بــه طور
متوســط از هر هکتار  52تن محصول ذرت علوفه
ای برداشت می شــود ،افزود :باید از  240هکتار
نیز حدود  12هزار تن محصول برداشــت میشــد
که متاسفانه 35درصد آن بر اثر سرمای چند شب
گذشته از بین رفت.

مدیر جهاد کشاورزی درگز خبر داد:

تولید ۲هزار تن کشمش
از تاکستان های درگز

مدیر جهاد کشاورزی درگز گفت :درگز دارای۷۰۰
هکتار باغ های انگور آبی است که امسال  ۸۵۰۰تن
برداشت انگور داشــتیم و از این محل بیش از ۲۰۰۰
تنکشمشباکیفیتتولیدشد.یونسیافزود:باتوجه
به مستعد بودن شهرستان در کشــت باغ های انگور
در ســال های گذشــته ،جهاد کشــاورزی با پرداخت
تسهیالت توسعه روستایی کم بهره و همچنین ارائه
خدمات مشــاوره ای و فنی اقدام به احداث باغ های
روسیمی مدرن کرده و در برنامه های آینده قرار است
بامشارکتباغدارانتمامیباغهاازشیوههایسنتی
به مدرن تبدیل شوند  .
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معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خبر داد:

حضور۱۰هزار زائرازاستان در پیاده روی اربعین

معــاون هماهنگــی و مدیریــت امــور زائریــن
استانداری خراسان رضوی با اشاره به این که
بر اساس سهمیه ابالغی  60هزار نفر از ایران
بهطور رســمی در پیــادهروی اربعین شــرکت
کردند ،گفت :ســهم خراســان رضــوی از این
تعداد  10هزار و  10نفر بوده اســت.براتی در
همایش اســتانی یــاوران وقف که بــه میزبانی
کاشمرودربقعهمتبرکهآستانمقدسامامزاده
سید حمزه(ع) برگزار شد ،اظهار کرد :با وجود
اتفاقاتی که در دو ســال اخیــر بر اثــر کرونا در
اســتان رخ داد ،متولیــان و دســتاندرکاران
موقوفات اقدامات شایانی انجام دادند.معاون
هماهنگی و مدیریت امور زائرین اســتانداری
خراســان رضوی با بیان این که وقــف یکی از
مترقیترین افتخارات اسالم است و آثارش را
در همین گرفتاریهای اخیر شــاهد هستیم،
ش های مواسات
اظهار کرد :در این راستا رزمای 
و همدلــی به همــت متولیان وقف و بر اســاس
نیاتواقفانانجامشدوازمحلعوایدموقوفات
ک هــای چشــمگیری به
و بقــاع متبرکــه کمــ 
بخشهای آســیبپذیر جامعه و سالمتشده
اســت.وی کثــرت موقوفــات را در بخشهای
مختلفباعثافتخاردرجامعهاسالمیدانست
وخاطرنشانکرد :عوایدموقوفاتیکهامروز در
بسیاری از امور گرهگشا و یاریگر خانوادههای
نیازمنــد و کمک بــه حــوزه ســامت و درمان
اســت ،در واقع موقوفاتی اســت کــه در دوران
ف شــده و امــروز از آثــار و نتایج آن
گذشــته وق 
بهره میبریم.براتی با تأکید بر این که اقدامات
انجامشــده از ســوی اوقاف در حوزه حفاظت
و صیانــت از موقوفــات باعث افزایــش اعتماد
مردم به مسئله وقفشــده است ،تصریح کرد:
قطع ًا دســتاورد تالشهای انجا م شده یکی از
مؤثرترین اقدامات برای تشویق و ترغیب مردم
به انجــام موقوفات جدید اســت.وی با اشــاره
به این که در ســال های گذشــته قشر عظیمی
از عاشــقان و دلــدادگان حضــرت ابــا عبدا...

الحسین (ع) در ایام اربعین زائر کربالی معلی
میشدند ،گفت :متأسفانه در دو سال اخیر به
دلیل شــیوع ویروس کرونا این توفیق از مردم
والیتمدار سلب شده است.وی با اذعان به این
کهسالگذشتهبهدلیلممنوعیتاعال مشده،
اعزامیبرایحضوردرپیادهرویعظیماربعین
انجام نشد ،اظهار کرد :امسال با بهبود شرایط
و وضعیت کرونــا ،مجوز اعزام  60هــزار نفر به
طور رسمی از کشور برای حضور در پیادهروی
اربعین در کشور عراق صادر شد که  10هزار و
 10نفر زائر خراســان رضوی بودند که بهطور
رســمی به عتبات عالیات اعزام شدند.براتی
بــا تأکید بر ایــن که جامانــدگان از پیــادهروی
اربعین حســینی بــا برگــزاری همایــش های
پیادهرویدرنقاطمختلفاستانعشقوارادت
شان را به سرور و ساالر شــهیدان ابراز کردند،
خاطرنشان کرد :کاشمر جزو شهرستانهای
ویژه در خراسان رضوی بود که در روز اربعین
همایش عظیم پیــادهروی را در مســیر حرم تا
حرم برگزار کــرد.وی با بیان این کــه ایام دهه
پایانی صفر همهســاله در مســیرهای منتهی
به مشــهد الرضــا(ع) بــه دلیل ســیل جمعیت
کاروانهای پیاده شور و شعور زیادی داشت،
یادآور شــد :متأسفانه امســال به دلیل شرایط
قرمــز و نارنجی اســتان این امر محقق نشــد و

تنها در روزهای آخر با تغییر وضعیت کرونایی
در شهرســتانها و مشــهد ،فرصــت کوتاهــی
فراهم شــد تا شــیفتگان امــام مهربانــی پا در
مســیر عاشــقی بگذارند و پــس از پیــادهروی
به حرم مطهر مشــرف شــوند.وی با اشــاره به
ایــن کــه در ســالهای گذشــته  48روز برای
پذیرایی  48ساعت از زائران پیاده بارگاه امام
رضا(ع) برنامهریزی میکردیم ،افزود :امسال
با توجه به شرایط کرونا ،طی  48ساعت برای
پذیرایی و اسکان زائران پیادهروی حرم مطهر
رضویبرنامهریزیانجامدادیمکهخوشبختانه
درنهایــت بــا رعایــت پروتکلهای بهداشــتی
خدمــات مطلوبی نیز ارائه شــد.وی همچنین
با تقدیر از تالشها و فعالیتهای انجا م شــده
در حوزه اماکن و بقاع متبرکه از ابتدای شیوع
کرونا در خراســان رضوی ،اذعان کــرد :برابر
آمار اعالمی از سوی وزارت بهداشت و درمان،
رعایتدستورالعملهاوپروتکلهایبهداشتی
دراماکنزیارتیوبقاعمتبرکه استاننسبتبه
ســایر مراکز مطلوبتــر و بهتر بوده اســت.در
ادامــه ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان
رضوی گفــت :اگر واقفــان و افــرادی که وقف
را احیا میکننــد تکریم و تجلیل شــوند وقف و
ســنت حســنه وقف جایگاه واقعی خود را پیدا
میکند.حجــتاالســام محمد احمــدزاده

اظهار کــرد :طــی یک ســال گذشــته همانند
ســالهای قبل افرادی در حوزههای مختلف
نظیر ائمه جماعات ،اقتصادی و اجتماعی در
احیای وقف و موقوفات همراهی کردند و این
نشســت بهمنظور تجلیل از این افراد تشــکیل
شده است.وی یادآور شد :همایش یاوران وقف
شهرستانیبرگزارشدهوهمایشوقفاستانی
نیز در جوار آستان مقدس امامزاده سید حمزه
(ع) در کاشمر برگزار میشود.همچنین امام
جمعه کاشمر با اذعان به این که یاوران وقف با
همه موانعی که در قبل از انقالب وجود داشت،
با یــک روحیــه جدیــدی به ســمت وقــف روی
آوردند ،گفت :وقف منشاء برکات زیادی برای
حفظ هویت حسینی و انقالبی ما شده است.
حجتاالسالمجوادطاهریادامهداد:افرادی
که این وقفهــا را زنده نگه داشــتند و به موانع
موجود بیاعتنا بودند بــه دنبال احیای وقف و
موقوفات و ثبت وقف جدید بودند.وی با تأکید
بر این که واقفان زمانی که احساس کردند تنها
مرکز علمــی که میتوانــد علم را انتشــار دهد
حوزههای علمیه اســت ،به ســمت وقف حوزه
علمیه رفتند ،یادآور شــد :دســتهــای نابکار
در قبــل از انقالب یــا تدبیرهای غلــط ،برخی
واقفان را از ما گرفته است.امامجمعه کاشمر
خاطرنشان کرد :امروز زمینههای وقف فراوان
شــده و وقف برای جهیزیه ،انرژی هســتهای،
هدایت هــای گوناگــون ،ســاخت دانشــگاه،
ساخت خانه ،معیشت و سالمت از عرصههایی
اســت که خود را نشــان میدهد و مردم آنها
را دنبال میکنند.در پایان این مراســم از 50
واقف ،ســرمایهگذار موقوفه ،پژوهشگر ،دبیر
کارگروه اشتغال ستاد امور خیریه ،عضو هیئت
امنایآستانمتبرکه،خادمافتخاریامامزاده،
مدیر بقعه متبرکه ،مسئول مرکز افق امامزاده،
مبلغ ترویــج فرهنگ وقــف ،مدیــرکل کمیته
امدادوثبتاسناد،خیرآستانمقدسامامزاده
و خبرنگار افتخاری وقف تجلیل شد.

شهرستان ها

منزل پدر شهید جغتایی
وقف مسجد جامع شد

در آخریــن روز دهــه وقــف ،منــزل پــدر شــهید
رحمــت ا ...جغتایــی وقف مســجد جامع شــد.به
گزارش خبرگزاری صدا و ســیما  ،حجت االســام
ســردارآبادی  ،رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریه
جغتــای گفــت :همزمــان بــا گرامی داشــت دهه
وقف آقــای علی فــداکار ثانــی و خواهران شــهید
رحمت ا ...جغتایی منزل پدری خود به مســاحت
۲۴۰مترمربع و با زیربنای  100مترمربع و وسایل
موجود زندگــی بــه ارزش  ۸۰۰میلیــون تومان را
برای تامین هزینه ها یا توســعه مسجد جامع شهر
جغتای وقف کردند.وقف نامه منزل پدر شــهید با
حضور مسئوالن محلی شهرستان و واقفان تنظیم
و تحویل اداره اوقاف شد.

رئیس بنیاد شهید بردسکن :

مادر شهید علیپور آسمانی شد
علی نوری -رئیس بنیاد شهید بردسکن گفت :مرحوم
حاجیهخانمفاطمهیوسفیمادرشهیدعلیپور در89
سالگی بهعلتبیماری وکهولتسندربردسکندار
فانیراوداعگفتوآسمانیشد .نخعی افزود:مراسم
تشییع جنازه این مادر شهید با رعایت دستورالعمل
های بهداشــتی با حضور قشــرهای مختلــف مردم و
مســئوالن برگزار شــد و پس از اقامه نماز بر پیکر این
مادر در جوار فرزند شهیدش آرام گرفت.

مدیر امور آب و فاضالب بردسکن خبر داد :

پروژه آب رسانی به روستای
سعادت آباد ردیف اعتبارات گرفت

مدیر امــور آب و فاضالب بردســکن گفــت :در پی
درخواســت اهالی روستای ســعادت آباد مبنی بر
تامین آب شرب روستا،موضوع پیگیری و قرار شد
آب شرب این روستا از شــهر بردسکن تامین شود.
اولیایی افزود :شرکت آب و فاضالب با آبرسانی
به این روستا موافقت کرده است و مقرر شد با توجه
به این که این روســتا در محدوده شــهر قرار گرفته
پروژه آب رســانی به این روستا از شــبکه شهر اجرا
شــود که پــس از تامیــن اعتبار ایــن مهــم اجرایی
خواهد شــد .وی افزود :بــه رغم این که در تابســتان
امسال بیشتر شــهرهای اســتان با تنش آبی مواجه
بودند ولی خوشبختانه بردسکن از جمله شهرهایی
بود که مشکلی در این خصوص نداشتیم.

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
ِ

شــاخصهای مختلف اقتصادی ،نشان میدهد
که بخش تولیــد ،در نیمســال نخســت ،1400
دشــوار یهای متعــددی را از ســر گذرانــده
اســت ،اما برای اســتانی نظیر خراســان رضوی
که حــدود 90درصد اقتصــاد آن بر شــانه بخش
خصوصی ســنگینی میکند ،فشــارهای ناشــی
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
رضوی کــه بــه بهــار 1400تعلــق دارد ،نشــان
میدهد که از نظــر 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 نمــره منفــی را از جانــب صاحبان
بنگاههای اقتصادی کسب کرده بود .همچنین
اطالعــات مرکــز آمــار ایــران نشــان میدهد که
تــورم تولیدکننده در بهار ســال  ۱۴۰۰نســبت
به زمســتان ســال قبل به  ۱۰ /۱درصد رســیده
اســت .عالوه بر این ،تورم نقطه بــه نقطه تولید به
ارتفاع  ۷۳درصدی رشــد یافته و در آمار ســاالنه
عــدد  ۶۰ /۴درصد را به ثبت رســانده اســت .به
نظر میرســد که در مجمــوع ،تــورم تولیدکننده
در بخشهای صنعتی و غیرصنعتی به نقطه اوج
در یک دهه اخیر رســیده و نکته مهــم این که این
شاخص ،یک مولفه پیشنگر است و انتظار میرود
تغییرات آن با یک وقفه زمانی خود را در شاخص
بهای مصرفکننده نیز منعکس کند.به هر روی،
این آمارها فشار سنگینی را بر بخش تولید استان
و کشــور وارد میکنــد که نظــر به چالــش تامین
سرمایه در گردش ،خطر کاهش ظرفیت تولید و
تعطیلی 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 فراهم میشود.
•مشکل تولیدکنندگان در مناقصات دولتی

محمدعلــی چمنیــان ،رئیــس کمیســیون
سرمایهگذاری 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
گاهی چنــد برابر 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 گاهــی در این مواقــع شــرکتهای خصوصی
را بــه ضبــط ضمانتنامههــا تهدیــد میکننــد.
غیرقابل پیشبینی شــدن مواد اولیه در ساختار
آییننامههــای معامالت دولتی قابل رســیدگی
و حلوفصــل نیســت ،بــه طــوریکــه 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 ،سرپرست سازمان صنعت ،معدن
و تجارت خراســان رضــوی هم معتقد اســت که
موضــوع غیرقابــل پیشبینی بــودن قیمت مواد
اولیــه و محصــوالت ،دو تاثیــر بــر بخــش تولیــد
گذاشــت؛ نخســت این که مقاومت بازار در برابر
این تغییر قیمتهــا کاهش یافت و بــه دنبال آن
شاهد کاهش تقاضا بودیم .دوم این که ،سرمایه
در گــردش واحدها تحت تاثیر ایــن موضوع قرار
گرفــت و کســی کــه در گذشــته میتوانســت با
سرمایه در گردش خود کار کند ،برای تامین این
سرمایه دچار چالش شد.وی به طرح چند نمونه
درباره افزایــش قیمت مــواد اولیه میپــردازد و
میگوید :قیمــت مواد خام در بخش کشــاورزی
و تولیــد فراوردههای لبنی ،طی ســال گذشــته
افزایش قابل توجهی داشــت و تقریبــا به دوبرابر
رسید .این امر واحدهای تولیدی را برای تامین
نقدینگی برای تهیه مواد اولیه مورد نیازشان ،به
بحران دچار کرد.این مقام مســئول متذکر شد:
در برخی از کاالها نیز ،نرخ مواد اولیه به موضوع
ارز باز میگردد و تامین نشدن ارز یا خارج شدن
برخــی گروههــای کاالیــی از لیســت ارز مرجع

باعث شــده تا قیمت مــواد اولیــه افزایــش یابد.
برای نهادههای دامــی هم کــه در زنجیره تولید
مواد لبنی قرار دارند ،موضوع ارز و خشکســالی
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 غیرقابل
پیشبینی بــودن قیمت مواد اولیــه و محصوالت،
پارســال و در شــش ماهــه اول امســال بــه بخش
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
برگرفته از نظر بیــش از یک صد فعــال اقتصادی
در تشکلهای خراسان رضوی در قالب دبیرخانه
شــورای گفتوگــو و نهــاد اقتصــاد مقاومتــی در
مشهد انجام شد ،درباره اثرگذاری میزان ویروس
کرونا بر کســبوکارهای اســتان و به ویژه مشــهد
بــود .نتایج ایــن پژوهــش نشــان مــیداد بیش از
50درصد از فعالیتهای اقتصادی استان به ویژه
مشــهد در حوزه خدمات ،هتلداری ،حمل و نقل،
گردشگر زیارتی و سیاحتی و ...دچار مشکل شده
اســت و این که ظرفیت صرفــا نه فقط بــرای 7.5
میلیون جمعیت اســتان بــوده بلکه این مشــاغل
برای ارائه خدمت به حدود  30میلیون گردشــگر
ایجاد و راهاندازی شده است و خسارتهای آنها
عمیقتر بوده و در بلندمدت آثار آن آشکار خواهد
شــد.لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی
دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضــوی در

ن بــاره میگوید :تاثیر کرونا بــر تولید و همزمان
ای 
برخی عوامل دیگر موجب شده اســت تا بسیاری
از فعالیتهــای اقتصــادی ایــران در بخشهــای
مختلف اقتصــادی با مشــکالت جــدی در زمینه
پایداری ،حفظ وضعیــت موجود و توســعه مواجه
شود .با شیوع کرونا به طور کلی بسیاری از مشاغل
در حوزه خدمات و به ویژه گردشــگری و هتلداری
و...غیرفعالوتعطیلشدهاند.ویمیگوید:تعداد
مقرریبگیرانبیمهبیکاریبهشدتافزایشیافته
وساعاتکاربنگاههایاقتصادیدرحداقلممکن
بوده است .تاثیر کرونا بر تغییرات تولید و فروش،
هزینه هــای مربوط به ســامت ،پرداخت حقوق،
بازپرداخــت وامها و اجارهبها نیز مشــهود اســت.
بنابراینمیتوانگفتشدتتاثیرکرونابرخراسان
رضوی(بــه ویژه مشــهد) بــا توجه بــه ویژگیهای
شکلگیری مشاغل در این خطه ،از سایر استانها
بیشتربودهواینآثاربرکاهشسرانهدرآمدیمردم
استانمان بسیار موثر بوده است.
•چالش در نظام عرضه و تقاضا

حســین امیررحیمی ،مدیــرکل امــور اقتصادی و
دارایی خراســان رضوی نیز تاکیــد دارد که میزان
فروش و تولید ،جریان نقدینگی و وضعیت اشتغال
کسبوکارهای اقتصادی با شــیوع ویروس کرونا
دســتخوش تغییرات منفی شــده و اگرچه این آثار
مستقیم نبوده اما تبعات غیرمستقیم این بحران،
بخشهای مولــد و بنگاههای اقتصادی خراســان
رضــوی را به خــود دچــار کــرده اســت.وی تاکید
میکند:بررسیهانشانمیدهدکهمیزانفروش،
تولیــد و جریــان نقدینگــی در جریــان شــیوع این
بیماری ،تاثیر منفی پذیرفته انــد .برخی از نیروی
انسانی این کسبوکارها ،تعدیل یا دچار دورکاری
و غیبت موقت شدند که این امر نشاندهنده تأثیر
منفی بر اشتغال است .وی تاکید میکند :اپیدمی
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کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن ،اقتصاد
را با تورم باالتــر و رشــد اقتصادی پایینتــر مواجه
کرد.امیررحیمــی خاطرنشــان میکنــد :کاهش
درآمدهایمالیاتیناشیازکسبوکارهایتعطیل
یــا نیمه تعطیــل ،چالش آینــده اقتصاد اســتان در
امسال خواهد بود .بر همین اساس ،برنامه فروش
داراییهایدولتبهعنوانیکمنبعدرآمدزابدون
آثارتورمیدرجهتافزایشدرآمدهاوبهبودشرایط
اقتصادی اســتان با جدیت بیشتری توسط وزارت
اقتصاد دنبال میشود.
•اثر کرونا بر صادرات

ظاهرا تاثیر کرونا بر واحدهای صنعتی صادرات
محور بیش از دیگر واحدهای صنعتی بوده است؛
بهطــوری که میــزان صــادرات در نیمه نخســت
پارســال افت کــرد و در نتیجــه نــرخ ارز افزایش
یافت .البته به گفته چمنیان ،رئیس کمیســیون
سرمایهگذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد،
در نیمه نخســت امســال میزان صادرات مجدد
افزایــش یافتــه و ایــن مســئله ناشــی از فروکش
کــردن تــب کرونــا بــود.وی میگوید :در شــش
ماه نخســت پارســال ،تمامی ارتباطات خارجی
مســدود بــود و در مدت مشــابه امســال نیــز این
فضــا تلطیف شــد و میــزان صــادرات 20درصد
افزایش یافت؛ اما متاسفانه از آن جا که نتوانستیم
رونــد واکسیناســیون را معقــول و کرونــا را مهار
کنیم ،ارتباطات تجاری با دیگر کشــورها از ســر
گرفته نشده است و همین مسئله نیز آسیبهای
اقتصادی بســیاری به ایــران وارد کرد ،چنانکه
میتوان ادعا کرد یکــی از دالیل افزایش نرخ ارز
و تورم موجود ،ناتوانی دولت وقت در مهار کرونا
بود و اگــر در این حــوزه موفق عمــل میکردیم،
میتوانســتیم همکاری بازرگانی گســتردهتری
داشته باشیم.آن چه بخش تولید و به ویژه صنعت
را برای نیم ســال دوم امیدوارتر میکند ،تسریع
در روند واکسیناسیون است .مسئلهای که باعث
از بیــن رفتــن محدودیتهــا در بخــش عرضــه و
تقاضا و نیز توسعه صادرات میشود و به عملکرد
این بخــش کمــک خواهد کــرد ،امــا در موضوع
تــورم ،دولــت باید بــا تالش بــرای ثبــات در نرخ
ارز و بازنگــری در قراردادهــای خــود بــا بخــش
خصوصــی و توامــان حمایتهــای مضاعــف ،به
فعاالن اقتصادی و بخش تولید ،برای تحمل آثار
این بحث کمک کند.

