استاندار مازندران ارتقای سهم گردشگری
در اشتغال را کلید زد
استاندار مازندران ارتقای سهم گردشگری مازندران در اشتغال و توسعه پایدار
استان را از طریق رایزنی با وزارتخانه های مختلف با هدف رفع مشکالت موجود،
کلید زد .احمد حسین زادگان که هفته گذشته به دیدار وزیر اطالعات در تهران
رفته بود تا قفل دروازه گردشگری صفی آباد بهشهر را پس از  40سال بکشند،
این هفته رایزنی را در دفتر استانداری و از طریق...
صفحه 2

باران باش و ببار ،مپرس کاسه های خالی از آن کیست

تیترها
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

 ۱۳۵سازمان مردم نهاد سالمت
در مازندران فعال است

«کوروش کبیر»

مازندران
گلستان
گیالن

روزانمه

سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري مازندران
درآمل:

بيشترين خطری که استان مازندران
را تهديد مي کند سيل و زلزله است

آمل-خبرنگار وارش :مهندس رازجویان سرپرست معاونت هماهنگي امور
عمراني استانداري مازندران دردوره آموزشي مديريت جامع سوانح و باليا که
دردانشگاه شمال آمل برگزارشد با بیان اینکه ايران جزء  10کشور حادثه خيز دنيا
است می باشد گفت  :تنها حوادثي که بيشترين خطر را براي استان مازندران...
صفحه 7
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چشمک نیمکت داغ شهر خسته به مربی تحصیلکرده ساروی

محمد تقوی :می توانم با هر باشگاهی که بخواهد مذاکره کنم
صفحه 6

صفحه 7

شهردار بابلسر تکریم سالمندان
را یک وظیفه اخالقی و اجتماعی
توصیف کرد
صفحه 4

مدیرکل تعاون مازندران:

بین ایده و عمل
برای کارآفرینی حلقه مفقوده
وجود دارد

نظارت بر کارت های
اقتصادی  ،حلقه مفقوده
تجارت خارجی مازندران

صفحه 8

پیش بازی ایران-ویتنام:

انتقام و صعود

مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران اعالم کرد:

بدهی مالیاتی  500میلیاردی دارندگان کارت بازرگانی در مازندران
صفحه 8

صفحه 6

سرمقاله

الزامات کاهش قیمت کاال همپای ریزش نرخ ارز

علی ابراهیمی

اگر قیمت ها واقعی شود ،این موضوع مشخص می
شود که یک ریال ما در مقابل یک دالر چقدر ارزش
دارد .این در حالی است که هم اکنون ارزش ریال
در برابر دالر غیر واقعی است.
در هفته های اخیر شاهد کاهش قیمت دالر و ایجاد
یک ثبات نسبی در بازار ارز هستیم .اما یکی از
دالیل این کاهش قیمت آن است که دولت برخی از
تخصیص های بی رویه را محدود کرده است.
«محدود» به این معنا که اختصاص ارز دولتی به
بسیاری از کاالهای غیر ضروری به تدریج قطع
شد ،مواردی مانند سفرهای خارجی و نظایر آن
ارزبری زیادی دارند که دولت سعی کرده این موارد
را کنترل کند .در واقع ارز دولتی فقط باید برای
تامین مواد دارویی و مواد غذایی مورد استفاده قرار
بگیرد.
نکته دیگر در مورد کاهش قیمت دالر این است
که مردم برای حفظ و افزایش سرمایه خود به
بازار هجوم نیاوردند و اقدام به ذخیره سازی دالر
نکردند .در عین حال تا حدودی هم نحوه عرضه
دالر مدیریت شد .همچنین ضربه ای که به ارزش
فلزات گرانبها در کشورمان به ویژه طال خورد،
تجربه ای شد که دیگر دست به این کار نزنیم.
زیرا ارزش پول ملی کشور بر اساس پشتوانه

روزنامه وارش

ریالی ،پشتوانه ارزی و ذخایر فلزات گران بها تعیین
می شود و از آنجا که این موارد در حال مدیریت
شدن است ،تقریبا شاهد تثبیت بازار ارز هستیم.
البته ما همچنان امیدواریم که بازار فروش نفت که
مهم ترین منبع تامین کننده ارز برای کشورمان
است ،حفظ شود .در عین حال اگر با یک مدیریت
بتوانیم مسیر تحریم ها را راحت تر طی کنیم ،شاید
این موضوع منجر به کاهش مجدد نرخ دالر شود.
البته در کنار ضرورت کاهش نرخ دالر ،موضوع مهم
دیگر واقعی شدن قیمت ارز است .اگر قیمت ها
واقعی شود ،این موضوع مشخص می شود که یک
ریال ما در مقابل یک دالر چقدر ارزش دارد .این در
حالی است که هم اکنون ارزش ریال در برابر دالر
غیر واقعی است.
اما در مورد کاهش قیمت کاالها به واسطه کاهش
نرخ دالر این نکته حائز اهمیت است که هنوز در
بازار نسبت به این موضوع مقاومت وجود دارد ،اگر
روند کاهش قیمت دالر تا دو ماه آینده ادامه بیابد و
ثبات در بازار ارز ایجاد شود ،مقاومت بازار در مقابل
کاهش قیمت ها از بین می رود.
در کنار این موضوع ،اقدامات وزارت صمت سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات در
اعمال نظارت های الزم ،می تواند بسیار موثر باشد.

بهترین رسانه برای تبلیغات شما

تلفن های تماس 33304401-3 :ساری

گزارش

چرا صنایع تبدیلی در مازندران پا نمیگیرد؟

رئیس کارگروه تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی اتاق فکر توسعه و
تعالی مازندران بر لزوم راهاندازی کارخانههای صنایع تبدیلی در این
استان تاکید کرد و گفت :با وجود استعداد فراوان راهاندازی کارخانههای
صنایع تبدیلی در مازندران ،عوامل و مشکالت زیادی به ویژه مسائل
قانونی موجب شده تا هنوز این اتفاق به غیر از صنعت لبنیات ،در سایر
زمینه ها صورت نگیرد .رضا اسماعیلزاده کناری در گفتوگو با ایسنا
با بیان اینکه لبنیات از لحاظ کارکرد صنایع تبدیلی در مازندران به
خوبی در حال فعالیت است ،اظهار کرد :جای خالی تکنولوژی فرآوری
ضایعات محصوالت کشاورزی در مازندران کامال مشهود است در
حالی که نسبت به فعالیت در این امر ،زمینههای مناسبی همچون
فرآوری سبوس برنج ،سبوس تخمیر شده برنج ،پوست مرکبات و
تولید پکتین وجود دارد .وی در پاسخ به این سوال که آیا راهاندازی
کارخانههای صنایع تبدیلی و فعالیت آن در مازندران به صورت فصلی
خواهد بود یا در تمام سال ادامهدار است ،تصریح کرد :زمانی که مواد
اولیه در فصل تامین آن ،به طور کلی تهیه شود میتوان در طول سال
فرآوری آن را انجام داد که این امر خود نیاز به زیرساختهای مورد
نیاز را دارد .رئیس کارگروه تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی اتاق
فکر توسعه و تعالی مازندران در ادامه با اشاره به مشکالت و موانع
موجود در راهاندازی صنایع تبدیلی در این استان ،خاطرنشان کرد :در
ارتباط با فرآوری سبوس برنج در تمام جهان این امر متمرکز صورت
میگیرد ،بدین معنی که کارخانه شالیکوبی ،تولید روغن ،فرآوری
سبوس و غیره به صورت یکجا انجام میشود .اسماعیلزاده افزود:
در مازندران کارخانههای شالیکوبی به صورت سنتی ،پراکنده و نیمه
متمرکز هستند و برای تهیه ماده اولیه مورد نیاز به منظور فرآوری
سبوس ،به واحدی غیر از این کارخانهها نیاز است ،در واقع عمال
کارخانههای شالیکوبی در این استان امکان اولیه فرآوری را ندارند.
وی با اشاره به اینکه کارخانههای شالیکوبی کوچک ،قارچگونه رشد
کردهاند و کارخانه مدرنی که بتواند همه آنها را به صورت همزمان
انجام دهد ،وجود ندارد ،تصریح کرد :به دلیل اینکه در مازندران در
همان ابتدا مسیر اشتباه طی شده است ،این مشکالت به وجود میآید.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در
ادامه در پاسخ به این پرسش که برای راهاندازی کارخانههای صنایع
تبدیلی ،اعطای تسهیالت مزیت محسوب میشود یا خیر؟ گفت:
اعطای تسهیالت اگر بر مبنای در نظر گرفتن ...

صفحه 3

