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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نگاه

 I Iاستان در فهرست نرخ تورم باال

پیش از این «مجید درخشانی» معاون اقتصادی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی
در مصاحبه ای گفته بود« :خراسان شمالی یکی
از گران ترین بازارها را در بین استان های کشور
دارد و قیمت اجناس در آن باالتر از دیگر مناطق
است ،باال بودن قیمت ها بیشتر مربوط به اجناس
و کاالهاست و خدمات در وضعیت مناسب تری
قرار دارد .نرخ تورم در خراسان شمالی معمو ًال از
میانگین کشوری باالتر است».

 I Iنبود واحدهای تولیدی بزرگ

وی البته در همین گفت و گو علت اصلی باال بودن
نرخ تورم و قیمت اجناس را نبود واحد تولیدی
بزرگ در بخش های مختلف همچون مواد غذایی
و پوشاک دانسته و اعالم کرده بود« :در استان
تولیدکننده بزرگ و قوی در زمینه مواد غذایی
و پوشاک نیست و بنکدار قوی هم در این استان
فعالیت ندارد .خراسان شمالی ،استانی مصرف
کننده و از نظر تولید ضعیف است که مایحتاج
مردم این منطقه از دیگر استان ها تامین می شود،
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که اصناف و
بازاریان استان در تامین نقدینگی مشکل دارند و
به لحاظ مالی قوی نیستند».

خراسان شمالی دومین استان گران کشور

چرایی گرانی در استان از نگاه
کارشناسان ،بازاریان و مسئوالن
اسدی
بر اساس آمار منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی
تهران ،تورم در سه بخش نقطه به نقطه ،ماهانه و
 12ماهه با دو شاخص قیمت کل کاالها و قیمت
خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات در بهمن
سال  97نشان میدهد برخی استانهای کمتر
برخوردار دارای بیشترین تورم در هر دو شاخص
هستند .بر اساس این گــزارش ،درصد تغییرات
شاخص کل کاالها در بهمن  ،97در سه بخش
تــورم نقطه بــه نقطه ،ماهانه و  12ماهه مــورد
بررسی قرار گرفته است و در این بین استانهای
کــردســتــان ،چهارمحال و بختیاری و خراسان
شمالی دارای بیشترین تــورم در بخش نقطه به
نقطه هستند.
از سوی دیگر ،شاخص قیمت مصرف کننده به
تفکیک استان ها مربوط به اسفند سال 1397
که ماه گذشته از سوی مرکز آمــار ایــران منتشر
شد نشان داد که نرخ تورم در خراسان شمالی در
بخش های مختلف ماهانه ،نقطه به نقطه و 12
ماهه همچنان باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
نکته قابل تأمل در جداول منتشر شده در درگاه
ملی آمــار این بود که در بین استان های دارای
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه ،خراسان شمالی
با  57.1درصد در جایگاه دوم و باالتر از میانگین
کشوری قرار داشت و فقط نرخ تورم نقطه به نقطه
استان کردستان باالتر از خراسان شمالی قرار

گرفته بود .با این توضیح اولین سوالی که به ذهن
خطور می کند دلیل این اتفاق است ،سوالی که از
چرایی گرانی در استان های کمتر توسعه یافته از
جمله خراسان شمالی ناشی می شود ،خبرنگار
ما در این گــزارش سراغ چرایی دالیل گرانی در
استان و راهکارهای درمان گرانی رفته تا در سالی
که به «رونق تولید» نام گرفته است بتوان با کاهش
قیمت ها به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
استان کمک موثری کرد.

 I Iمستاجر بودن بازاریان

بــازاریــان و اصــنــاف بــه عــنــوان بخشی از نبض
اقتصادی استان به بخشی از سوال ما در خصوص
علت گرانی در استان پاسخ می دهند« .مرادی»
یکی از این بــازاریــان است که در صنف پوشاک
فعالیت می کند .او می گوید :قسمت بسیار بزرگی
از اصناف استان مالک واحد تجاری خود نیستند
و در مکان های استیجاری فعالیت می کنند از
این رو هزینه های آن ها افزایش بیشتری داشته؛
موضوعی که مشکالت بسیاری را برای این صنف
ایجاد کرده است.
وی ادامه می دهد :از این رو برای کاهش فشار
مالی به بــازاریــان و جبران بخشی از هزینه ها،
کاالها با قیمت بیشتری نسبت به دیگر استان
ها به فــروش می رسد و این امر به نظر من یکی
از عمده ترین دالیل گرانی محصوالت در استان
است.
وی البته چاره این گرانی را در نظارت و مدیریت

قیمت ها می داند؛ نظارت بیشتر بر نرخ گذاری
واحدهای تجاری و نه پوشاک .وی اظهارمی کند:
قانون و نظارتی بر نرخ گذاری واحدهای تجاری
نیست ،از این رو مالکان واحدها نرخ را سلیقه ای
مشخص می کنند و این امر نیز بر قیمت کاالها در
استان تاثیر می گذارد.

 I Iنبود بازارچه مرزی

یک کارشناس مسائل بازرگانی البته به نبود
بازارچه مرزی در استان اشاره و اعالم می کند:
جــای خالی بــازارچــه مــرزی بــرای ایــن استان به
شدت احساس می شود زیرا این امر موجب شده
کاالهای وارداتــی از کشورهای همسایه از دیگر
مرزهای کشور وارد استان شود و به دلیل تحمیل
هزینه های حمل و نقل ،محصوالت نیز گران تر به
دست هم استانی ها می رسد.
«محمودی» به نبود زیرساخت هــای حمل کاال
نیز می پــردازد و می افــزایــد :بسترهای حمل و
نقل ارزان کاال به استان فراهم نیست از این رو
کاالهای مصرفی به گران ترین شیوه وارد استان
می شوند.این کارشناس نیز به گرانی واحدهای
تجاری و زمین در استان اشاره و اعالم می کند :به
دلیل شکل توپوگرافی مرکز استان قیمت اراضی
تجاری و مسکونی بسیار باالست و این امر نیز در
گرانی بیش از اندازه در استان مؤثر بوده است.
وی می گوید :نظارت کمی بر قیمت ها در بازار
وجود دارد و بعضی ها با سوء استفاده از برخی
موارد اقدام به گران فروشی می کنند.

 I Iبنیه ضعیف بنکداران

علت اصلی
باال بودن نرخ
تورم و قیمت
اجناس در
استان نبود
واحد تولیدی
بزرگ در
بخشهای
مختلف
همچون مواد
غذایی و
پوشاک است

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان شمالی نیز به سوال گزارشگر ما
پاسخ می دهد« .تمدنی» با بیان این که خراسان
شمالی دارای بنیه بنکداری ضعیفی است ،می
افزاید :این بنیه ضعیف و نبود سرمایه در گردش
کافی از مسائل تمام صنوف اســتــان از جمله
پوشاک و مواد غذایی است.
وی با بیان ایــن که وجــود سرمایه در گــردش به
ارزان شدن محصول منجر می شود ،ادامــه می
دهد :صنوف قوی و بنکداران با سرمایه به طور
مثال تولید  6ماه یک کارخانه را به قیمت بسیار
پایینی پیش خرید و محصوالت خود را ارزان تر
در بازار عرضه و با این کار دیگر رقبا را از چرخه
تجارت خارج می کنند و متاسفانه استان خراسان
شمالی به این موضوع مبتالست.
این مسئول ،راهکار آن را ایجاد فروشگاه های
بزرگ و زنجیره ای و افزایش سرمایه در گردش
بازاریان و وجود بنکداران قوی می داند و اضافه
می کند :تقویت سرمایه در گردش بازاریان نیز با
تزریق وام های ارزان قیمت ممکن می شود.
«تمدنی» البته مشکل کار را گــران بــودن منابع
بانکی می داند و اعالم می کند :تسهیالتی که به
بخش خدمات و بازرگانی پرداخت می شود دارای
باالترین نرخ سود است و این نرخ متناسب با توان
بازاریان استان نیست.وی اضافه می کند :با وجود
این مسائل و مشکالت ،سازمان صمت به شکل
زیرپوستی اقداماتی را در بازار انجام داده است
که راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای یکی از آن
هاست.وی به داشتن برنامه برای مدیریت قیمت
ها در بازار نیز اشاره می کند.

گزارش جلسه

بهره برداری از  11پروژه ورزشی روستایی تا یک ماه آینده
ریزی های دشمن برای این است که روحیه و خط جوان
را از خط انقالب جدا کند.وی با تقدیر از همت جوانان
در کمک به سیل زدگان استان ،آن را نمونه بارز خدمت
بی ادعا دانست و تصریح کرد :این حرکت جوانان و مردم
بارقه های امید را در دل دوستداران نظام و انقالب ایجاد
کــرد.وی پیگیری مشکالت جوانان را از جمله مهم ترین
دغدغه های نظام و دولت دانست و بنیاد نخبگان و پارک
علم و فناوری استان را مامور برگزاری جلسه ای با  5دبیر
سمنی که به بیان مشکالت شان پرداختند ،کرد«.حیاتی»
همچنین پیشنهاد نماینده صندوق کارآفرینی امید را مبنی
بر این که بخشی از تسهیالت به سمت کارهای نوآورانه در
استان هدایت شود ،خوب دانست و افزود :در این خصوص
با استاندار نیز صحبت خواهم کــرد.وی همچنین درباره
درخواست نماینده روستای ارکــان مبنی بر کمک برای
احداث مسجد جامع این روستا ابراز کرد :این موضوع را
پیگیری خواهیم کرد و به فرماندار بجنورد خواهیم گفت
در کمیته برنامه ریزی شهرستان مطرح و اعتبار الزم دیده
شود.وی همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت سمن ها

قیمت های عجیب ما و استان های شمالی
اسدی -هفته گذشته به منظور انجام کاری
راهی استان های شمالی شدم ،شاید چندین
کیلومتر از مرزهای حوزه استحفاظی خراسان
شمالی نگذشته بودم که فروشندگان حاشیه
جاده های استان های شمالی نظرم را جلب
کردند ،جدا از کاری که انجام می دادند ،آن
چه به عنوان قیمت بر برگه های شان نوشته
شده بــود ،موجب شگفتی ام شد ،قیمت ها
عجیب شکسته شــده بــود و سبزی و صیفی
جات به نازل ترین قیمت ممکن به فروش می
رسید .این روزها پیاز در بجنورد به قیمت بیش
از  12هزار تومان به فروش می رسد ،در حالی
که همین پیاز با کیفیت بهتر در استان های
شمالی به قیمت  4و  5هزار تومان به فروش
می رسید ،سیب زمینی های  2هزار و 500
و  3هزار و  500تومانی در تمام مسیر فروخته
مــی شــد؛ سیب زمینی هایی تــازه و خوش
رنگ که از فاصله دور نیز حکایت از مرغوبیت
محصول داشت.
روز گذشته کاهو در مغازه هــای بجنورد به

قیمت  8و  5هزار تومان به فروش می رسید
و چه بگویم که کاهوهای  5هزار تومانی در
حقیقت غیر قابل مصرف بودند اما در مسیری
کــه بــه آن اش ــاره شــد کــاهــوی تــازه بــه قیمت
کیلویی هزار و  800تومان فروخته می شد.
اختالف قیمت بسیار زیاد و تعجب برانگیز بود.
در تمام مسیر با خود فکر می کردم مگر فاصله
استان ما با استان های شمالی چقدر است
که این میزان اختالف قیمت وجود دارد؟ اگر
صادرات باعث گرانی است ،چرا این استان ها
از این امر مستثنی هستند؟ اگر افزایش قیمت
دالر بر قیمت صیفی جــات در استان تاثیر
داشته ،چرا تابه ارز قیمت این محصوالت در
دیگر استان های ذکر شده را نگداخته است؟
به راستی محصوالت استان از کجا تهیه می
شود که قیمت آن ها سر به فلک می زند؟ حتم ًا
گذر برخی مسئوالن به استان های همجوار و
شمالی افتاده اســت ،آیا یک بار ســوال پیش
آمده برای من ،برای آن ها ایجاد نشده است؟
چه کسی پاسخگوی این سوال است؟

گفت و گو
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

قیمت ها در استان سال گذشته  30.5درصد
گران تر شد
اسدی -افزایش قیمت در استان طی سال
 97نسبت به سال قبل از آن  30.5درصد بوده
است .معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی خراسان شمالی با اعالم این خبر
در گفت و گو با خبرنگار ما گفت :در بررسی
وضعیت  12گروه اعالم شده ،مشخص شده
اســت که استان در محصوالت غیرخوراکی
مانند پوشاک و کفش بیشترین افزایش قیمت
را تجربه کرده که میزان این افزایش  45درصد
بوده در حالی که رشد این شاخص در کشور
 29.6درصــد است«.عربی» با بیان ایــن که
وضعیت استان در اقــام خوراکی بهتر بوده
است ،ادامه داد :در بخش بهداشت و درمان
نیز استان دارای  27.8درصد افزایش قیمت و
تورم بوده که این رقم در کشور  18درصد بوده
اســت .وی افــزود :پایین بــودن شاخص های
بهداشتی در استان و کمبود مراکز درمانی
و پرداخت هزینه هــای بیشتر درمــان توسط
مردم ،می تواند یکی از عوامل این امر باشد.
وی ارتباطات را یکی دیگر از بخش هایی ذکر

کرد که افزایش قیمت بیشتری نسبت به کشور
داشته است .این مسئول افزایش قیمت در این
بخش را  27درصــد اعــام می کند در حالی
که کشور افزایش  23درصدی داشته است.
آموزش از دیگر بخش هایی است که به گفته
این مسئول هم استانی ها هزینه بیشتری را
برای آن در سال  97نسبت به کشور و سال
قبل از آن پــرداخــت کــرده انــد؛ بنا بــر اعــام
«عربی» قیمت ها در این بخش  22درصد و
در کشور نیز  17درصد افزایش داشته است.
مبلمان و لوازم خانگی با  58درصد ،حمل و
نقل با  28.5درصد ،ارتباطات با  27درصد،
هتل داری و رستوران داری با  24درصــد و
اجاره و خدمات مسکن با  9.6درصد افزایش
دیگر بخش هایی هستند که این مسئول به آن
ها اشاره می کند.وی نبود کارآفرینی در استان
را در افزایش قیمت ها دخیل می دانــد و از
سوی دیگر خروج منابع و سرمایه های استان
توسط بانک های خصوصی را از دالیل عمده
گرانی در خراسان شمالی اعالم می کند.

اخبار

خبری خوش برای جامعه ورزش روستایی

محمدی -مدیرکل ورزش و جوانان استان در نخستین
جلسه ستاد سامان دهــی امــور جــوانــان استان در سال
جدید از افتتاح  11پروژه روستایی تا یک ماه آینده خبر
داد«.بهادری» با بیان این که یکی از دغدغه های مهم در
بحث ورزش ،کمبود زیرساخت ها و اماکن ورزشــی در
روستاهاست ،ابراز کرد 525 :میلیون تومان از محل ماده
 55و با عنایت ویژه استاندار برای پــروژه های روستایی
در نظر گرفته شده است که ان شــاءا ...تا یک ماه آینده
 11پروژه به بهره بــرداری خواهد رسید.معاون سیاسی،
اجتماعی و امنیتی استاندار در این جلسه پس از شنیدن
صحبت های برخی دبیران سمن ها گفت :صحبت های
جوانان هم ما را امیدوار کرد و هم برای پیگیری مطالبات
وظیفه سنگینی را بر دوش ما گذاشت.دکتر «حیاتی»
نیروی جوان را یکی از سرمایه های هر ملتی دانست و ادامه
داد :در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایــران جوانان از
آزمون ها و عرصه های مختلف همیشه سربلند بیرون آمده
اند.وی نقش جوانان و مسئوالن را در دوره کنونی و با توجه
به خصومت دشمنان ،حساس دانست و افزود :تمام برنامه

گزارش
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تصریح کرد :متاسفانه در سیل اخیر از ظرفیت سمن ها به
نحو مطلوب استفاده نکردیم و حتی ما هم مقصریم که به
سمن ها آموزش ندادیم.وی همچنین بر ضرورت برنامه
ریــزی بــرای تابستان و برنامه های اوقــات فراغت تاکید
کرد.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد استان هم برای برگزاری
برنامه ای با محتوای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
در روستای ارکــان اعالم آمادگی کرد«.فرخنده» درباره
برخی گالیه های مطرح شده از سوی بعضی از سمن ها
اظهارکرد :یکی از ویژگی های سمن ها غیرانتفاعی بودن
آن هاست و طبق قانون هرگونه تولید و تکثیر محصوالت
و برنامه های فرهنگی و هنری به مجوز ارشــاد نیاز دارد
و تاکنون با تقاضاهایی که در این خصوص بــوده است،
همکاری کــرده ایم«.بهادری» مدیرکل ورزش و جوانان
استان همچنین با بیان این که مصوبات این جلسات طبق
گفته استاندار الزم االجراست و مدیران دستگاه ها شخصا
در این جلسات حضور پیدا کنند ،افزود :در صورت فراهم
نبودن شرایط حضور مدیران ،نماینده تام االختیار آن
دستگاه در جلسه حضور پیدا کند.

نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال  97مشخص کرد؛

خراسان شمالی دارای بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور
 10.4درصد؛ نرخ بیکاری در استان طی سال 97
نتایج طــرح آمارگیری از نیروی کــار در سال
 ١٣٩٧روز گذشته از ســوی مرکز آمــار ایــران
منتشر و بــر اســاس آن مشخص شــد خراسان
شمالی دارای بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی
در کشور است .طبق این آمارگیری مشخص شد

که در بین استانهای کشور ،خراسان شمالی
با  ۴۴٫۹درصد دارای بیشترین نرخ مشارکت
اقتصادی در سال  97بود که از میانگین کشوری
باالتر است.
نــرخ مشارکت اقتصادی در کشور طــی سال

گــذشــتــه  40.5درصـــد بـــود .از ســـوی دیگر
نــرخ بیکاری در خــراســان شمالی طــی سال
گذشته  10.4درصد اعالم شد که از میانگین
کشوری پایین تر است .نرخ بیکاری در کل کشور
در سال گذشته  12درصد بود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خبر داد:

افزایش  20درصدی نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی
نرخ خرید تضمینی دانــه های روغنی ،نسبت به سال گذشته  20درصد
افزایش یافت.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی با بیان این
مطلب افــزود :امسال برای رونق تولید و حمایت از بخش کشاورزی ،نرخ
خرید تضمینی هر کیلو کلزا با درصد افت پایه  34هزار و  398ریال ،آفتاب
گردان  31هزار و  973ریال و گلرنگ  31هزار و  423ریال از سوی سازمان
برنامه و بودجه تعیین و ابالغ شد«.فریدونی» با اشاره به این که امسال اداره

کل غله متولی خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی است ،اضافه کرد :به
منظور رفاه حال کشاورزان ،مراکز خرید این اداره کل و مباشر خرید (تعاون
روستایی) با تجهیزات و امکانات الزم آمــاده ارائــه خدمات الزم در استان
هستند .وی اظهار کرد :با توجه به شرایط آب و هوایی انتظار می رود امسال
شاهد افزایش خرید دانه های روغنی در استان باشیم.وی از پیش بینی
برداشت بیش از  5هزار تن دانه روغنی کلزا در استان خبر داد.

