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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شیری

نبضکند اقتصاد استان در سال 98

شمارش معکوس پایان سال  98در حالی آغاز
شده که اقتصاد استان در این سال روزهای
پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است و
به گفته برخی کارشناسان با این که تالش
های زیادی برای رفع مشکالت اقتصادی در
استان شده اما همچنان مشکالت از سال های
گذشته ادامــه و با این شرایط اقتصاد استان
نیاز به تحولی شگرف دارد تا نبض کند فعالیت
هــای اقتصادی استان به شمارش بیشتری
درآید و به اصطالح اقتصاد این خطه از اتاق
«آی سی یو» خارج شود.

 I Iبه بخش خصوصی بها داده نمی شود

یکی از کارشناسان اقتصادی که نقش بخش
خصوصی در اقتصاد استان را بسیار مؤثر می
داند ،می گوید :هنوز هم به بخش خصوصی
بها داده نمی شود و همین مسئله باعث شده
اقتصاد استان طی سال های اخیر پیشرفتی
نداشته باشد.
«علوی» که کنترل بیشتر اقتصاد را ضروری
می داند ،می گوید :با شرایطی که بودجه های
کشور افزایشی نیست و حتی در برخی بخش
هــا بــودجــه کاهشی هــم اســت ،دســت و پای
بنگاه های اقتصادی بسته می شود و فعالیت
اقتصادی زیادی نخواهند داشت.
وی می افزاید :با این که در سال  97نوسان
بــاالی نرخ ارز ،سکه و طال را داشتیم اما در
سال  98این نوسان بیشتر شد و به نظر می
رسد در سال  99هم تغییراتی در این بازار
ایجاد شود.
وی اضافه می کند :در چنین شرایطی که
اقتصاد ضعیف شــده ،تولید کاهش یافته و
متعاقب آن داللــی در اقتصاد بیشتر شــده و
ممکن است شکاف طبقاتی بیشتر شود و عده
ای از این شرایط منتفع و عده ای نیز متضرر
شوند.
او مــی افــزایــد :اگرچه گفته می شــود مقابله
بــا تحریم هــا یکی از شاخص هــای اقتصاد
مقاومتی است اما تا زمانی که استان محروم
و از کمترین مشوق های اقتصادی و معافیت
ها بــرخــوردار است چگونه می تــوان اقتصاد
مقاومتی را در استان اجرا کرد؟
وی تصریح می کند :باید نگاه ویژه ای به استان
شود تا بتواند به پویایی دست یابد.

 I Iفراز و نشیب اقتصاد

یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز با بیان

این که عمده اعتبارات پروژه های عمرانی در
قالب اسناد خزانه است ،می افزاید :اشتغال
یکی از موارد مثبت است که اگر فضای کسب
و کار مناسب باشد بخشی از مشکالت را حل
می کند.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش
ندارد ،می گوید :طی یکی 2 ،سال اخیر دولت
منابع زیــادی را به سمت اشتغال روستایی
سوق داد اما هنوز وضعیت اشتغال در استان
بهبود نیافته است و به نظر می رسد این گونه
طرح ها باید هدفمند باشد تا وضعیت اشتغال
در استان متحول شود.
وی فناوری تولیدی ضعیف بنگاه ها ،مشکل
بــازاریــابــی و فـــروش ،افــزایــش قیمت ارز و
مشکالت تأمین مواد اولیه تولیدات وابسته
به واردات را از جمله معضالت اقتصادی ذکر
و اضافه می کند :با شرایط تحریم و مشکالت
نقدینگی ،اقتصاد استان هم متعاقب کشور
ضعیف شد و در سال  98فراز و نشیب زیادی
را تجربه کرد به طــوری که اقتصاد روزی بر
نقطه فراز «ثبات نرخ ارز» و روزی با «فروکش
قیمت نفت» در نقطه نشیب ایستاد.

 I Iآینده مبهم اقتصاد

یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد نیز با اشاره به
فراز و نشیب های اقتصادی در سال  98می
گوید :شرایط اقتصادی در سال  98به گونه
ای بود که هم اکنون بخشی از جامعه ،نگران
ادامه روند افزایش تورم و بخشی نگران رکود
هستند.
«روحانی» می افزاید :با گذر از تمام پیچ و خم
هــای اقتصادی اکنون شیوع ویــروس کرونا
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نیز آیندهای مبهم را برای اقتصاد ایجاد کرده
است.
وی می افزاید :در حالی که یکی از راهکارهای
بهبود اقتصاد استان سرمایه گذاری خارجی
اســت امــا ایــن مــوضــوع تحت تأثیر مسائل
سیاسی امکان پذیر نبود و هیچ تغییری در
شرایط منطقه ایجاد نشده است.
وی ادامــه می دهــد :در یکی 2 ،ســال اخیر
شرایط اقتصادی به گونه است که نمی توان به
بهبود آن فکر کرد بلکه باید تالش کنیم اقتصاد
استان را حداقل در همین وضعیت حفظ کنیم
تا پسرفت نداشته باشد.

 I Iنقش کم رنگ بخش خصوصی

در این میان یک کارشناس مسائل اقتصادی
استان که به گفته خودش  30سال در این
زمینه سابقه دارد ،می گوید :با توجه به این
که خراسان شمالی از جمله استان های کم
بــرخــوردار اســت ،اقتصاد آن نیز بستگی به
بخش خصوصی دارد ،ایــن در حالی است
که هنوز هم در استان به بخش خصوصی بها
داده نشده است.
«معظمی» مــی افــزایــد :در حالی کــه بخش
خصوصی می تواند در زمینه های کشاورزی،
دام پــروری ،صنعتی ،گردشگری و خدمات
کمک قابل توجهی در استان داشته باشد اما
تاکنون در استان بخش خصوصی را وارد کار
نکرده اند و همچنان در استان نقش کم رنگی
دارد.
وی اضافه می کند :اگرچه در سالی که در
حال گذر است دست اندرکاران برای به کار
گیری بخش خصوصی تالش زیادی کردند اما

هنوز هم نتوانسته اند بخش خصوصی را وارد
میدان کنند.

 IIلطمه اقتصادی شدید

یــک کــارشــنــاس اقــتــصــاد و فــعــال در حــوزه
سرمایه گــذاری نیز می گوید :در چند سال
اخیر شرایطی در استان ایجاد شد که به جای
جذب ،باعث فرار سرمایه گــذاران شد و این
مسئله لطمه اقتصادی شدیدی به استان زده
است و اگر تالش نشود این مشکالت برطرف
شود اقتصاد استان طی سال های آینده به
همین صورت ادامه خواهد داشت.
به گفته او ،متأسفانه از ســال هــای گذشته
وضعیتی در استان ایجاد شده است که بخش
خصوصی به بخش دولتی و خصولتی اعتماد
نمی کند.
وی با بیان این که خراسان شمالی اقتصاد
پرفراز و نشیبی را طی سال  98تجربه کرده
است ،می افزاید :یکی از دالیلی که سرمایه
گذار در استان سرمایه گذاری نمی کند این
اســت کــه در اســتــان صنعت و تولید زیــادی
نداریم به طوری که وقتی سرمایه گذار می
خواهد مواد اولیه را به استان بیاورد ،مجبور
به پرداخت هزینه دوبرابری حمل و نقل می
شود چون کامیونی که به استان می آید موقع
برگشت باید خالی برگردد.
وی ادامــه می دهد :با توجه به شرایط
اقــتــصــادی ،دولـــت بــایــد بــه بخش
خصوصی مشوق هایی بدهد تا
بــرای سرمایه گــذاری در استان
ترغیب شود.

سال متفاوت بازار ارز و طال
شیری -شیوع کــرونــا ،تقاضا در ب ــازار دالر و طــا را
متفاوت کرده است   .
در سالی که روزهای پایانی خود را می گذراند ،دالر و
طال فراز و نشیب قیمتی زیادی را تجربه کرد .در حالی
که حداکثر قیمت دالر در ابتدای امسال  11هــزار و
 300تا  11هزار و  500تومان بود اما با شیب مالیمی
که داشت در روزهــای پایانی سال به  15هزار و 700
تومان رسید و طال هم بی سابقه ترین روزهای خود را با
قیمت گرمی  570تا  620هزار تومان تجربه کرد.
در حالی پرونده ســال  98رو به بسته شــدن اســت که
ویروس کرونا باعث تعطیلی بسیاری از بازارها از جمله
بــازار دالر و طال شــده اســت ،به طــوری که فعاالن در
این صنف به دلیل بسته شدن کانال قیمت ها ،نمی
توانند قیمت دقیقی را ارائه دهند .در عین حال یکی از
فروشندگان دالر گفت :در شرایط فعلی چند روز است
تعطیل هستیم و کانال قیمت ها را نداریم اما در مجموع
روند قیمت ها در سال  98کام ً
ال صعودی بوده است و
در روز یک شنبه هر دالر در بازار  15هزار و  750تومان
معامله شد.
این روزها که امکان جابه جایی و کارت به کارت کردن
تا  10میلیون تومان از سوی بانک مرکزی فراهم شده
بازار دالر و طال رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و
همه برای خالی کردن حساب ها و خرید دالر و طالی آب
شده اقدام کرده اند و دلیل این اقدام هم شایعات تغییر
قیمت و پیشرفت اقتصاد در اردیبهشت سال آینده است.
با این که این روزهــا بــازارهــای مختلف تعطیل و بازار
مسکن هم راکد است اما گفته می شود عمده تقاضاها
به سمت خرید ارز و طالی آب شده سوق پیدا کرده به

طــوری که طی  3روز قیمت دالر از  15هــزار و 100
تومان به  15هزار و  750تومان افزایش یافته است.
«معصومی» به خیزش قیمت ها پس از شروع تحریم ها
اشاره کرد و گفت :امسال نرخ دالر از اندکی بیش از 11
هزار تومان شروع شد که اواخر دی به نرخ  14و  15هزار
تومان رسید.
او اضافه کرد :اگرچه در برهه ای از زمان بازار متعادل
شده بود اما دوباره طی اتفاقاتی قیمت ها افزایشی شد و
در روزهای پایانی هم به دلیل شیوع کرونا و نبود مجالس
جشن و سرور ،خرید و فروش طال نیز به حداقل رسید.
در حالی که نــرخ سکه و طال همچنان افزایشی بود
اما سکه با نرخ  6میلیون و  400هزار تومان و طال با
گرمی 620هزار تومان رکورد زد.
اگرچه به گفته ایــن فعال بــازار ،نوسان قیمت سکه و
طال به خرید و فروش ها بستگی دارد و با شیوع کرونا و
تعطیلی بسیاری از واحدها خرید و فروش هم به حداقل
رسید و انتظار می رفت قیمت ها کاهش یابد اما از آن
جایی که عده ای به دنبال حذف نقدینگی و خرید کاال
هستند ،تقاضا در این بازارها افزایش یافت و قیمت ها
دوباره افزایشی شد.

ویروس کرونا در بازار سکه
شیری -بازار سکه در سال  98با نوسان های زیادی همراه بود که در مجموع روند صعودی متفاوتی با هر سال داشت.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که سال  ،98سال خوبی برای بازار سکه نبود.تشدید تحریم ها و خروج از
برجام ،باعث شد قیمت سکه در روزهای پایانی سال به  6میلیون و  300هزار تومان برسد.یک فروشنده
سکه در بجنورد نیز در این باره گفت :با خروج آمریکا از برجام و پس از آن با تشدید تحریم ها روند
افزایش قیمت سکه شروع شد و همچنان ادامه یافت«.بغنی» افزود :عالوه بر این فراز و نشیب
ها با شیوع ویروس کرونا بازار سکه در پایان سال بسیار متفاوت تر از همیشه شد به طوری
که این ویروس در اقتصاد جهان هم تأثیر گذاشت و نرخ اونس جهانی به هزار و
 700دالر هم رسید.وی با بیان این که نرخ سکه نسبت به سال های قبل تفاوت
بسیار زیادی داشت ،افــزود :در حالی که نرخ سکه در آبان سال گذشته یک
میلیون و  350هزار تومان بود در آبان امسال به  4میلیون و  500تا  5میلیون
و  500هزار تومان و در روزهای پایانی سال هم به  6میلیون و  270هزار تومان
رسید.وی اضافه کرد :با تأثیری که ویروس کرونا بر بازار سکه داشت ،قیمت ها
تا حدودی متوقف شد و اگر این ویروس شیوع پیدا نمی کرد به طور حتم قیمت ها
بسیار باالتر از این میزان می رفت.وی اظهار کرد :با شیوع کرونا اقتصاد کل جهان تحت
تأثیر قرار گرفت و به آن آسیب وارد شد.

