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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

 ۲اقدام موفق و ناموفق
استانداری برای بازار
اسدی  -بازار پاییز نسبت به تابستان دستخوش تغییر شد ،شاخص ملی فضای کسب و کار استان ،بازار و خدمات را به سمت و سویی دیگر کشانده
است اما مسئوالن هم بیکار ننشسته اند ،تصمیماتی ضربتی برای ضربه فنی کردن مشکالت در بازار گرفته اند ،تصمیماتی گاه موفق و گاه ناموفق.
از تالش های انجام شده مسئوالن می توان به  4اقدام استانداری اشاره کرد؛  4اقدامی که دو مورد آن موفق بوده و این دو اقدام نیز امیدها را برای
بهبود فضای کسب و کار و بازار در استان زنده کرده است .تزریق  50میلیارد تومان تسهیالت تکلیفی و صدور  180مجوز بی نام از اقدامات
موثری است که معاون اقتصادی استاندار از آن ها خبر داده است.
بخشی از درآمد هم استانی ها از مشاغل خدماتی
حاصل می شــود ،امــا نامناسب بــودن ایــن فضا
معیشت و کسب و کار بسیاری از افراد را با مخاطره
مواجه کــرده ،به نحوی که اثــرات آن در بــازار به
شدت قابل لمس است ،از این وضعیت نامناسب
همین بس که مشاغل خدماتی بی مشتری مانده
اند و نفس بازار نیز گرفته شده است.
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی در بجنورد با بیان این
که فضای کسب و کار در این شهرستان بسیار
نامساعد است ،ادامه می دهد :بخشی از این امر
ناشی از افزایش قیمت هاست و بخش دیگر آن از
کمبود درآمد مردم ناشی می شود زیرا خرید در
استان بسیار اندک انجام می شود.
«قاسم زاده» با بیان این که مصرف روزانه گوشت
مرغ در شهر بجنورد  25تن است ،اظهارمی کند:
ایــن در حالی اســت که در استان هــای همجوار
میزان کشتار یک واحد توزیع کننده  40تا  45تن
است و نشان دهنده توان مالی مردم برای خرید
است.
وی اضافه می کند :متاسفانه اتحادیه ها مدیریتی
در بــازار ندارند و بر همین اساس نیز برنامه ای
بــرای بهبود فضای کسب و کــار در بــازار وجود
ندارد.
یکی از خرده فروشان شهر بجنورد نیز می گوید:
وضعیت نگران کننده اســت و با ایــن که انتظار
داشتیم با فرا رسیدن اسفند و نزدیک شدن به
نوروز فضا برای مشاغل خدماتی بهتر شود اما این
اتفاق نیفتاده و اجناس حراج شده نیز به فروش
نرفته است بنابراین برای خرید جنس برای بهار
نیز به اندازه کافی پول وجود ندارد.
وی سیاست های دولت را در افزایش قیمت ها و
کاهش توان مالی مردم موثر می داند و می گوید:
گفته می شود استان ما کشاورزی محور است
بنابراین کمتر به بخش خدمات و بازار آن توجه
می شود در حالی که بخشی از جمعیت شهری

درآمــد خود را از مشاغل خدماتی به دست می
آورند.
یــکــی از واح ــده ــای تعمیر خــــودرو مــی گــویــد:
شاید بیشترین خــدمــات در ب ــازار را ایــن صنف
به شهروندان ارائــه می کند امــا ما نیز به دلیل
مسائل اقتصادی با مشکالتی مواجه هستیم.
گرانی محصوالت ،وجود کاالهای تقلبی در بازار
و همخوانی نداشتن دستمزدها با افزایش مواد
اولیه از مشکالتی است که برخی ها را مجبور به
تعطیلی واحد خدماتی خود کرده است.
گفته می شود بیشترین خدمات را دستگاه های
دولتی ارائه می کنند و آن قدر این ارائه ضعیف
بوده است که در فصول گذشته موثرین عامل در
منفی شدن فضای کسب و کار استان بوده است
اما با تغییرات مدیریتی اقداماتی برای اصالح این
امور صورت گرفت که البته باید نتیجه آن را در
شاخص ملی فصل زمستان نظاره گر شد.با همه
تالش هایی که گفته می شود برای بهبود فضای
کسب و کار در استان انجام شده اما این شاخص
افت داشته است .اما این سوال پیش می آید که

گزارش

چگونه می توان فضای نامساعد بر بازار و خدمات
و به طور کلی بازار را مدیریت کرد.
یک کارشناس اقتصادی می گوید :متاسفانه با
وجود تالش های انجام شده فضای کسب و کار
و مشاغل خدماتی در استان منفی بــوده است؛
اولین گامی که باید برای این موضوع برداشت
ایجاد پنجره های کسب و کار در استان است تا
روند صدور مجوزهای کسب و کار آسان تر شود
البته این موضوع در قالب پنجره واحد در استان
اجرایی شده است«.امانی» با بیان این که عوامل
مخرب فضای کسب و کار در استان از سوی اتاق
ایران شناسایی و به آن ها اشاره شده است ،ادامه
می دهد :باید قوانین و مقررات مخل در کسب و
کار حذف یا اصالح شوند و موازی کاری نیز وجود
نداشته باشد زیرا فعالیت های مغایر و موازی از
آسیب های فضای کسب و کار است.
وی با بیان این که یکی از نواقص استان کمبود
منابع آماری است ،ادامه می دهد :اطالعاتی در
مــورد کارجویان ،کارفرمایان ،سرمایه گــذاران،
صاحبان کسب و کار و تمام ذی نفعان بازار کار

معاون
استاندار:
جلسه ای
با شهردار
بجنورد
داشتیم تا
از طریق
کشتارگاه
هزار و 500
رأس گوسفند
به استان وارد
شود تا قیمت
گوشت قرمز
به  55هزار
تومان برسد
اما به دلیل
اختالل های
ایجاد شده این
کار انجام نشد

باید جمع آوری و تجمیع شود زیرا عدم دسترسی
به آمــار صحیح و به روز و عــدم اطــاع دقیق از
وضعیت بازارهای مالی ،پولی ،سرمایه و کار از
جمله آسیب هایی هستند که کشور و استان با آن
ها مواجه اند.
وی با بیان این که فاصله زیادی بین تولید علم و
ارتباط آن با بازار کار وجود دارد ،می افزاید :این
کمبود همچنان در استان احساس می شود.
از سوی دیگر با وجود علم به این که خوشه های
کسب و کار به این فضا کمک می کنند اما ایجاد
خوشه های کسب و کار فقط در حد طرح مانده
اند و کمتر اجرایی شده اند.
در همین خــصــوص مــعــاون هماهنگی امــور
اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی
می گوید :اعتقاد داریم فضای کسب و کار استان
در  2ماه گذشته عادی شده زیرا در این  2ماه 50
میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیالت تکلیفی به
استان تزریق شده است ،از سوی دیگر تسهیالتی
به همین میزان در قالب منابع داخلی بانک ها
پرداخت می شود که متقاضیان می توانند آن ها
را با نرخ سود  18درصد دریافت کنند.
«مجید پورعیسی» با بیان این که تسهیالتی نیز
از بخش تملک دارایــی ها پرداخت شده است،
اظهارمی کند :بخشی از شرایط فضای کسب و
کار به خدماتی که دستگاه های اداری ارائه می
کنند باز می گردد از این رو ،استاندار خراسان
شمالی تکلیفی بــرای ادارات مشخص کــرد تا
فرایندها برای خدمات رسانی تسهیل شود.
وی با بیان این که  170تا  180مجوز بی نام
از طریق ادارات کسب و آمــاده ارائــه به بخش
خصوصی شده است ،اعالم می کند :فرایندها
با دستور استاندار تسهیل و کارآمدی دستگاه ها
نیز بیشتر شده است و به دستگاه ها اعالم شده
که تا  48ساعت فرصت دارند به استعالم ها پاسخ
دهند و در صورت عدم اجرا پاسخ مثبت در نظر
گرفته می شــود.وی در بخش دیگری از سخنان
خود به مدیریت فضای نامساعد کسب و کار در
بازار اشاره می کند و می افزاید :بسیاری از افراد
منتظر مباحثی همچون الیحه  FATFهستند
یعنی تصمیمات سیاسی بــر قیمت هــا بسیار
تاثیرگذار است به نحوی که قیمت هر گرم طال
در روز یک شنبه  370هزار تومان بود و در روز
دوشنبه به گرمی  400هزار تومان رسید.
این مسئول با بیان این که عوامل خارج از استان
نیز بر فضای کسب و کار استان تاثیر می گذارند،
می افزاید :بیشتر تاثیرات ناشی از تصمیمات
سیاسی اســت و ربطی بــه اســتــان مــا ن ــدارد اما
در بخش هــای گوشت مــرغ و گوشت قرمز می
توانستیم بهتر عمل کنیم.
وی اضافه می کند :اکنون شاهد نوسانات قیمت
مرغ هستیم و با این که در روز دوشنبه قیمت مرغ
کاهش یافت اما همچنان قیمت آن باالست؛ البته
جهاد کشاورزی وعده داده بود تولیدات استان
را وارد بازار کند اما با وجود این اقدام به دلیل

نوسانات قیمت در کل کشور ،نتوانستیم قیمت را
مدیریت کنیم«.پورعیسی» با بیان این که انتظار
داشتیم تولیدات استان در بهمن و اسفند کفاف
الزم را داشته باشد و قیمت مرغ به  11هزار تومان
برسد ،اعالم می کند :جلسه ای نیز با شهردار
بجنورد داشتیم تا از طریق کشتارگاه هزار و 500
رأس گوسفند به استان وارد شود و قیمت گوشت
قرمز به  55هزار تومان برسد اما به دلیل اختالل
های ایجاد شده این کار انجام نشد.وی با بیان
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این که می توانیم همه روزه کمیته بحران تشکیل
دهیم اما این فرایند و مشکالت در حال طوالنی
شدن و بازار ملتهب است ،تصریح می کند :باید
از االن به دنبال این باشیم که شرایط ایام عید
بحرانی نشود.آمار و اطالعاتی که در هر فصل
ارائــه می شود بر نگرانی ها می افزاید ،اگر چه
مسئوالن استان آستین همت باال زده اند اما این
امر برای بهتر شدن فضای کسب و کار استان آن
طور که باید موثر نبوده است.

یادداشت

تصمیمات استانی برای توسعه
زهره اسدی

z.asadi@khorasannews.com

به تازگی رسته ها و ظرفیت های اشتغال به
تفکیک استان ها در قالب طرح توسعه کسب
و کار و اشتغال پایدار شناسایی شده است تا
ت هــای اشتغال زایــی در تمام استان
سیاس 
ها معطوف به ظرفیت های همان استان ها
باشد .این طرح در چند سال گذشته با هدف
ت های اشتغال در هر استان
شناسایی ظرفی 
آغاز شده است که خالصه مطالعات استانی
ایــن طــرح بــه شکل استخراج ظرفیت های
اشتغال به تفکیک هر استان به تناسب ظرفیت
های نیروی کار ،شرایط زیست محیطی و سایر
شاخصهای استانی و ملی ارائه شده است .با
این که محرک های سیستم های کسب و کار
برای بیشتر استان ها مشخص شده است اما با
توجه به این که هیچ کدام از رسته های استان

از آن میزان از توسعه یافتگی برخوردار نیست
که بتواند به عنوان موتور محرک سیستم های
کسب و کــار استان شناخته شــود به همین
دلیل بر اساس طرح تکاپو باید سیاست گذاری
در سطح مناطق و شهرستان هــای استان
انجام شود .بر اساس این طرح تمام رسته های
شغلی در استان می توانند  20هزار فرصت
شغلی ایجاد کنند؛ فرصت هایی که بیشتر باید
در قالب پروژه های خرد و کوچک کارآفرینی
باشد .حــال که بر اســاس ایــن گــزارش نمی
تــوان به طــور قطعی عامل توسعه در استان
را مشخص کــرد از مسئوالن استان انتظار
می رود با برنامه ریزی های دقیق و جهادی
فکری برای اشتغال و توسعه فضای کسب و
کار کنند ،فضای کسب و کار استان در پاییز
نیز سربلند نشد ،آن طور که مشخص است می
توانیم با تصمیمات استانی شرایط را بهبود
بخشیم ،امیدواریم راهی برای رفع منفی بودن
فضای کسب و کار در استان پیدا شود.

گفت و گو

بار اشتغال بر دوش بازار
اسدی -بازار استان بار اشتغال جوانان را به
دوش می کشد .رئیس اتاق اصناف بجنورد
با اعــام ایــن مطلب افــزود :معضل نداشتن
کار برای جوانان به دوش بــازار افتاده است
و بسیار دیده می شود که فرزندان به همراه
پدرانشان در یک مغازه کار می کنند و این امر
موجب کاهش درآمدها و پوشش ندادن هزینه
ها شده است«.امیدوار» با بیان این که مشاغل
خدماتی بسیار از شرایط کنونی بازار متضرر
شده اند ،افزود :نرخ خدمات ثابت مانده ،این
در حالی است که ابزارآالت و تجهیزات مورد
نیاز به شدت گران شده است.وی با بیان این
که یکی از بزرگ ترین مشکالت بازار استان

عدم همخوانی واحدهای موجود در بــازار با
جمعیت است ،اضافه کرد :این امر نیز به دلیل
عدم محدودیت صدور پروانه است ،در حالی
که باید بسترها برای این امر آماده و اشتغال
بــرای جوانان ایجاد می شــد.وی عــدم ثبات
قیمت ها ،نوسانات نرخ ارز و نامشخص و غیر
قابل پیش بینی بودن بازار را از عوامل دیگر
ذکر و اعالم کرد :در حوزه فروش ،نوسانات
بسیاری وجود دارد و این امر منجر به این شده
است که سرمایه ها مــدام تغییر کند و کمتر
شود که با قدرت خرید نیز رابطه مستقیمی
دارد و همه این عوامل باعث شده بازار ،فضای
کسب و کار نامساعدی داشته باشد.

