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سرمقاله

رونق تولید؛ مطالبه ملی

نامگذاری امسال بهعنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم
رهبری از مصادیق جهاد برای مقاوم سازی اقتصادکشور در
برابر تهاجم سازمان یافته دشمنان قسمخورده انقالب اسالمی
است .نامگذاری امسال بهعنوان «رونق تولید» از سوی مقام
معظم رهبری از مصادیق جهاد برای مقاومسازی اقتصاد
کشور در برابر تهاجم سازمانیافته دشمنان قسمخورده انقالب
اسالمی است که پرداختن به الزامات آن باهدف تحقق این
شعارمحوری ضرورت دارد .بررسی اجمالی نامگذاریهای
هرساله سکاندار کشتی انقالب در دهه اخیر بیانگر این
واقعیت است که رهبر فرزانه و دیدهبان بصیر انقالب با رصد
دقیق و هوشمندانه چالشهای فراروی کشور و شناخت
کامل آسیبها و تهدیدات فزاینده پیرامونی ،نسخههای
شفابخش آنها را نیز برای عالج گرفتاریها و برونرفت از
تنگناهای اساسی ارائه میدهندُ .پرواضح است سازوکار اداره
کشور و دستگاههای دیوانی آن مبتنی بر حوزه وظیفهمندی
قانونمدارانه باید برای بخشهای گوناگون برنامه راهبردی
تدوین و عملیاتی کنند و همانند اقدام انقالبی  ۳هزار نفر از
اساتید بسیجی دانشگاههای کشور که برای تحول انقالبی
در عرصههای مختلف عزم جهادی و راهکارهای عاقالنه
را نمایان ساختهاند ،بسترهای اجرایی رابرای تحقق شعار
محوری «رونق تولید» فراهم آورند .اکنون که کشور بهدلیل
تحریمهای ظالمانه استکبار ،نخوت و سستی و نیز بیبرنامگی
مدیریتی بخشی از قوه مجریه که موتور پیشرفت و تولید را در
دست دارد ،در تنگنای شدید و رکود اقتصادی بهسر میبرد،
ظرفیتسازی برای ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری مولد از
طریق راهاندازی کسبوکار و واحدهای تولیدی کوچک
و توجه به توان داخلی با بهرهگیری و راهاندازی بانک ایده
متشکل از ایدههای نوین و خالقانه جوانان ساعی و انقالبی
اهمیت مضاعفی یافته که تحقق شایسته آن همافزایی توانها
و همکاریهای بینبخشی و فراقوهای را میطلبد .براساس
آمار منتشره مراکز رسمی هماکنون افزون بر  ۱۷هزار واحد
تولیدی در کشور بهدلیل تعطیلی از چرخه اقتصاد خارج شدهاند
و از مجموع  ۸۰هزار واحد تولیدی دارای پروانه حدود  ۶۸هزار
واحد فعال هستند که این امر از تعطیلی و بیرونقی نزدیک
به نیمی از این واحدها حکایت میکند .به گفته کارشناسان
حوزه اقتصاد برای رسیدن به شرایط پایدار غیر از منابع مالی
اعطای مشوقهای تولید نظیر حذف مقررات دستوپاگیر
اداری و تسهیل شرایط سرمایهگذاری مولد ،پشتیبانی از
واحدهای زودبازده ،حمایت امنیتی و قضایی از سرمایهگذاران
و صاحبان صنایع و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی در
این حوزه ضرورت دارد و درصورت برنامهریزی بهینه میتوان
اقتصاد کشور را با عبور از شرایط سخت جاری به مرحله
شکوفایی و چرخش با ثبات رسانید .بیگمان اقتصاد در عرصه
خرد و کالن به حوزه تولید در بخش صنعت ختم نمیشود
و بخشهای دیگر مانند کشاورزی ،فرهنگی ،شرکتهای
دانشبنیان ،پزشکی ،نانوتکنولوژی و سایر عرصهها نیز از
ظرفیتهای سرشاری برخوردار هستند که طی سالهای
اخیر با حضور فعاالنه جوانان نخبه و تولیدکنندگان مستعد و
خالق به مرز بالندگی رسیدهاند و در صورت برنامهریزیهای
راهبردی میتوانند سهم شایانی در پیشرفت و شکوفایی
اقتصاد ملی ایفا کنند .بهروی پرداختن به زوایای مختلف
«رونق تولید» در حوزههای گوناگون از بعد امنیت ملی نیز
حائز اهمیت فراوان و در شمار مطالبات ملی است و تداوم
خباثتهای استکبار در گستراندن چتر تحریمهای غیرقانونی
بر سر اقتصاد کشورمان عزم جدی را در این زمینه مضاعف
میکند و همه فعاالن اجرایی ،سیاسی ،فرهنگی ،دانشگاهی،
امنیتی ،قضایی و بهویژه نمایندگان مجلس شورای اسالمی
که نقش انکارناپذیری در تصویب و تنظیم مقررات و الزامات
قانونی وحقوقی مرتبط برای تحقق شعار محوری امسال
دارند ،باید با درک صحیح شرایط حساس کشور و لبیک به
ندای حکیمانه و عالمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی جلوه
باشکوهی از جهاد عظیم برای اعتالی ایران اسالمی را به
نمایش بگذارند.
عقیل امامی

آگهی تغییرات شرکت ترخیص گران ساحل نیلگون کاسپین
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  14561و شناسه ملی
 14007252237به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1398/01/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد1-:
آقای امین ابراهیمی کلمری با کد ملی  2093623803با
پرداخت مبلغ  46500000ریال به صندوق شرکت بعنوان
شریک جدید در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت 2-
خانم سلیمه لقمانی شهمیری با کد ملی 4999270838
با پرداخت مبلغ  46500000ریال به صندوق شرکت
بعنوان شریک جدید در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیون ریال به
مبلغ  393000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه
دراساسنامه بشرح فوق اصالح گردید و تعداد شرکا به  4نفر
افزایش یافت لیست شرکا پس از افزایش سرمایه  1-:آقای
اکبر زارع مرسی  150000000ریال سهم الشرکه 2-آقای
علی اصغر زارع مرسی  150000000ریال سهم الشرکه 3-
آقای امین ابراهیمی کلمری 46500000ریال سهم الشرکه
4خانم سلیمه لقمانی شهمیری  46500000ریال سهمالشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری ()433033

سایت روزنامه وارش
WWW.VARESHdaily.IR

به گزارش روابط عمومی نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش 27 ،فیلم مستند 18 ،فیلم داستانی و  8فیلم پویانمایی در
بخش مسابقه ملی نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش شرکت دارند .در بخش مستند «آب سوخته» به کارگردانی مرتضی
مطوری«،آسک» به کارگردانی مهدی زمان پور کیاسری«،اسرار دریاچه» به کارگردانی ایمان ایثاریان«،اهل آب» به کارگردانی
آزاده بیزار گیتی«،برد» به کارگردانی حمید جعفری« ،بایداق» به کارگردانی محمد هادی اسفندیاری« ،پسران سند باد» به
کارگردانی رضا حائری« ،جاده های برفی» به کارگردانی هایده مرادی« ،جمعه قالی» به کارگردانی مهدی اسدی«،چنشتی ها»
به کارگردانی احسان عمیدیان«،چوپان های عاشق» به کارگردانی امیر شکر گذار« ،خالو اسدا »...به کارگردانی محمد عسگرخواه

و «دادا سلطنه» به کارگردانی هادی احمدی از جمله این فیلم ها می باشند .در بخش داستانی«آالن» به کارگردانی مصطفی
گندمکار«،آنا» به کارگردانی فرشاد صالحی«،او» به کارگردانی سید پیام حسینی«،پیاده» به کارگردانی شکوفا کریمی«،تلقین»
به کارگردانی اشکان خیل نژاد«،توت» به کارگردانی تیمور قادری« ،جمعه گل» به کارگردانی محمدرضا حاجی غالمی«،چغوک
زرد» به کارگردانی سمیرا قمبریان« ،دایان» به کارگردانی فرود عوض پور« ،ذبح» به کارگردانی سامان حسین پور و «زیستن»
به کارگردانی پیام شاد نیا از جمله فیلم ها می باشد.
نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش  9الی  13اردیبهشت ماه به میزبانی بابل در استان مازندران برگزار می شود.

مهندس شهابی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

سیل  300میلیارد ریال به شبکه برق مازندران خسارت زد
گروه اقتصادی :مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت
که این شرکت برای بازگرداندن شرایط شبکه برق استان به
وضعیت قبل از سیل اخیر نیازمند بیش از  300میلیارد ریال
اعتبار است .مهندس قاسم شهابی در کنفرانس خبری تشریح
خسارت های سیل و سیالب اخیر افزود که حدود  80میلیارد
ریال از این مبلغ فقط خسارتی است که به صورت مستقیم به
شبکه توزیع برق استان وارد شده است .وی توضیح داد  :در
بسیاری از مناطق سیل زده رانش زمین و سیالب سبب شده
تا به طور کلی نیازمند تغییر مسیر خطوط شبکه توزیع باشیم و
بعضی از خطوط توزیع استان هم دیگر وجود ندارد و در حال
حاضر برای رفع مشکل مردم مجبور شدیم سیم های توزیع را از
طریق آویختن به درختان و عناصر طبیعی نگه داریم که صد در
صد ناایمن است ولی در کوتاه مدت چاره ای نداریم .مدیرعامل
شرکت توزیع برق مازندران گفت  :در مجموع  2سیالب نوروزی
در مجموع  780روستای استان را بی برق کرد ولی اکنون
تمامی روستا ها به صورت استاندارد و یا غیر استاندارد برقدار
شدند .مازندران طی یک ماه گذشته در دو مرحله یکی از تاریخ
 27اسفند سال  97تا دوم فروردین سال  98و دیگر طی روزهای
 12و  13فروردین شاهد بارندگی های شدید و جاری شدن
سیل و سیالب بود که بر اساس برآوردهای اولیه بیش از 15
هزار میلیارد ریال خسارت ایجاد کرد .مدیرعامل شرکت توزیع
برق مازندران با اعالم این که بالفاصله پس از وقوع سیل و
سیالب نیروهای این مجموعه وارد عمل شدند ،توضیح داد :
در مجموع  ۸۵اکیپ با  ۳۶۵نیرو در سیل اخیر وارد عمل شدند
و تا برقراری کامل برق حتی در دورافتاده ترین روستاها پای
کار بودند .وی افزود  :یکی از اقداماتی که در سیل اخیر انجام
دادیم  ،انجام همزمان اقدامات پیشگیرانه بود که از جمله آن
قطع کردن برق در مناطقی مانند شهرستان سیمرغ و سوادکوه
بود تا امنیت سیلزدگان و نیروهای امدادی تامین شود و شاهد
حوادث برق گرفتگی نباشیم.
شهابی بر ضرورت اطالع رسانی به مردم در چنین مواقعی از

سوی رسانه ها تاکید کرد و گفت  :قطع کردن برق در حوادث
طبیعی و غیر طبیعی از جمله اقدامات اولیه برای جلوگیری از
گسترش خسارت و تلفات است ضمن این که برای بازگرداندن
شرایط به حالت عادی هم چنین اقداماتی انجام می شود .وی
حوزه جغرافیایی خسارت سیل و سیالب در مازندران را گسترده
توصیف کرد و توضیح داد  :تنها در روز نخست سیل بر اثر رانش
زمین  ،ریزش کوه  ،افتادن درختان بر روی شبکه  ،شکسته
شدن تیرهای برق و عوامل دیگر برق بیش از  ۷۱۳روستای
استان قطع شده بود .این مسئول گفت  :با وجود تالش های
گسترده و تمرکز نیروها بر انجام بهینه و سریع کارها  ،برق
بسیاری از روستاها در همان ساعات اول وصیل شد ولی برق
 ۱۲۱روستا دیگر قطع باقی ماند برای این که در برخی جاها
به دلیل تخریب راههای دسترسی همکاران ما نتوانستند وارد
منطقه شوند .وی افزود  :در مجموع تا روز هفتم سیل  ،برق
همه روستاها بجز یک روستا وصل شد در حالی که ما با شکسته
شدن بیش از  ۵۰۰اصله تیر برق مواجه بودیم ضمن این که سیم
های بخشی از شبکه به خاطر شکستن درخت و افتادن روی آنها
پاره شده بود و بخشی از خطوط هم به طور کلی ناپدید شدند.
** دغدغه مالی برای بازگشت به شرایط ایمن
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه این شرکت
اکنون منتظر بازگشت شرایط عادی به مناطق باال دستی برای
احداث خطوط جدید است  ،گفت  :در این مسیر نه تنها همکاری
دستگاههای همچون منابع طبیعی الزم است ،بلکه به دلیل
تغییر مسیر خطوط  ،همکاری مردم را نیز می طلبد .وی بزرگ
ترین مشکل پیش روی خطوط جدید را مخالفت احتمالی مردم
با عبور شبکه جدید برق از زمین ها و مراتعشان عنوان کرد و
افزود  :شرکت برق چاره ای جز این کار نداشته و باید همه در
این مسیر همکاری کنند.
** فرسودگی  ،پاشنه آشیل برق مازندران
در برابر حوادث
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مازندران همچنین گفت که

در حال حاضر بیش از  25درصد از شبکه توزیع برق مازندران
فرسوده است که نیازمند بازسازی و نوسازی است تا در صورت
بروز حوادث سبب چند برابر شدن خسارات نشود .وی افزود  :با
این که استاندارد کارکرد شبکه توزیع حدود  20سال است  ،ولی
در استان مازندران با این شرایط آب و هوایی بعضی از خطوط
توزیع بیش از  40سال عمر دارد .شهابی ایمن سازی و نوسازی
شبکه توزیع مازندران را نیازمند نگاه ملی و حمایت قاطع استانی
دانست و گفت  :پرداخت بموقع بدهی های مشترکین یکی از
راههای بازسازی شبکه توزیع است .به گفته او در سیل اخیر
شبکه توزیع برق مازندران هیچ کمبودی از لحاظ امکانات
نداشته است و عالوه بر این شرکت های تولید قطعات شبکه
توزیع نیز درهای انبارهای خود را به روی شرکت برق گشودند.
** طلب  86میلیارد تومانی از مشترکان
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت  :این شرکت در
حال حاضر میزان  86میلیارد تومان از مشترکین خود مطالبه
دارد که تمامی آن مربوط به سال  97است.
وی با بیان اینکه شرکت توزیع برق نهادی خصوصی است،
افزود :پرداخت بموقع بدهی های مشترکین نه تنها در ترمیم
خسارات سیل  ،بلکه در ایمن سازی شبکه توزیع نیز نقش مهمی
دارد .شهابی با بیان اینکه بدهکاری  60میلیارد تومانی شرکت
توزیع برق مازندران به پیمانکاران و فرا رسیدن پر مصرف فصل
تابستان  ،گفت :از آنجایی که خطوط توزیع مصرفی و هزینه
بردار هستند  ،پرداخت به موقع بدهی مشترکین می تواند در
تقویت شرکت توزیع برای جلوگیری از قطعی و خاموشی موثر
باشد .مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران همچنین عنوان
کرد که  10درصد از بدهکاران برقی استان مشترکان بد حساب
بوده و  60درصد از مشترکین نیز به صورت مستمر قبوض خود
را پرداخت می کنند.
استان مازندران دارای سه میلیون و  300هزار نفر جمعیت است
که در مجموع حدود  2میلیون مشترک برق در مازندران زیر
پوشش شرکت های دوگانه فعال در استان هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران اعالم کرد:

افزایش  70درصدی تسهیالت مقاوم سازی روستایی
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران گفت :تسهیالت
مقاوم سازی روستایی  70درصد افزایش یافت.
محمد خانی نوذری به مناسبت سالروز تشکیل حساب  100امام
(ره) و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در گفت و گو با خبرنگاران در
ساری افزود  :در مرحله اول  126روستا برای اجرای طرح بومگردی
انتخاب شده اند که طرح در آنها در حال اجراست .وی گفت که
برای  34روستای دیگر هم طرح بومگردی تعریف و اجرا خواهد شد.
بومگردی مسافرتی است که به منظور مطالعه ،تحسین ،ستایش و
کسب لذت از سیمای طبیعی و مشاهده گیاهان و جانوران و آشنایی
با ویژگیهای فرهنگی جوامع محلی انجام می شود.
بومگردی برای نخستین بار در سال  1960مطرح شد و در سال
 1991انجمن جهانی اکوتوریسم یک سند جامع و کامل در این
باره تدوین کرد که چهار اصل سفر مسئوالنه  ،حفظ محیط زیست
 ،گردش در مناطق طبیعی و بهبود زندگی مردم محلی از ارکان
آن است.
** شناسایی چهار هزار خانه روستایی برای بومگردی
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران همچنین گفت که در روستاهای

هدف بومگردی استان حدود چهار هزار واحد مسکونی برای اقامت
گردشگران شناسایی شده است که برای مقاوم سازی و تجهیز
امکانات به هر یک از این واحدها  200میلیون ریال تسهیالت
داده می شود .وی افزود  :تاکنون یکهزار واحد مسکونی از این
تعداد تسهیالت  200میلیون ریالی را دریافت کرده اند .خانی نوذری
قابلیت های بومگردی را شامل گردشگری سالمت  ،ورزش ،
زیست محیطی و دیگر جنبه ها دانست و گفت  :مزیت اصلی طرح
بوم گردی هم برخورداری از پیوست فرهنگی است که با هدف
جلوگیری از تغییر در بافت روستاها و مشکالت فرهنگی در این
مناطق گنجانده شده است.
** تهیه طرح هادی برای  2هزار و  700روستا
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران با اعالم این که برای
 2هزار و  700روستای باالی  20خانوار استان طرح هادی تهیه شده
است  ،اظهار داشت  :تاکنون در حدود دو سوم از روستاهای باالی
 20خانوار این استان طرح هادی اجرایی شد و در هر  10سال نیز
بر اساس نیازهای جدید این طرح ها بازنگری می شود .وی افزود:
به طور میانگین ساالنه طرح هادی  100روستایی که طرحشان

پروسه زمانی  10ساله را پشت سرگذاشتند ،بازنگری می شود .او
ادامه داد  :سال گذشته برای اجرای طرح هادی در حدود 570
روستا موافقت نامه اصولی با اعتیار  970میلیارد ریال منعقد شد و با
پیشرفت فیزیکی  80درصدی در حال اجراست .خانی نوذری مالک
اجرای طرح هادی در روستاهای دارای طرح را مشارکت مردم و
همکاری دهیاری ها در حوزه مالی و سایر خدمات رسانی بیان کرد.
وی عدم تغییر در بافت با ارزش و تاریخی در روستاها را هم از دیگر
برنامه های طرح هادی در روستاها برشمرد.
** افزایش  70درصدی تسهیالت مقاوم سازی
روستایی
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران همچنین از افزایش
 70درصدی تسهیالت کم بهره مقاوم سازی واحدهای مسکونی
روستایی خبر داد و گفت که در سال جاری برای هر واحد مسکونی
در روستاها حدود  400میلیون ریال تسهیالت پرداخت می شود.
تسهیالت مسکن روستایی تا پیش از این  250میلیون ریال بود.
مازندران  3هزار و  200روستا دارد و  43درصد جمعیت سه میلیون
و  258هزار نفری استان در این مناطق سکونت دارند.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران :

 ۱۰۰۰۰بسته غذایی و بهداشتی در مناطق سیلزده مازندران توزیع شد
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تداوم
کمکهای معیشتی و رفاهی به سیلزدگان استان گفت :تاکنون
 ۱۰۰۰۰بسته غذایی و بهداشتی در مناطق سیلزده مازندران
توزیع شده است .کامران اصغری اظهار داشت :با دستور وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و حمایت بیمه روستائیان و عشایر یک
ماه مستمری اضافه به مستمری بگیران مناطق سیلزده استان
پرداخت میشود .وی با اشاره به عملکرد بهزیستی در حمایت
از سیلزدگان استان ،افزود :بهزیستی مازندران ضمن کمک 4
میلیارد و  650میلیون ریال به صورت نقدی و  5میلیارد و 830
میلیون ریال به صورت غیر نقدی و کمکهای بالعوض اقدامات
تخصصی خود را از قبیل اعزام تیم مجرب و کارشناسان اورژانس
اجتماعی جهت مداخالت روانشناختی و امداد رسانی ،اسکان
موقت معلوالن در مناطق سیلزده انجام داده است .رئیس شورای
هماهنگی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت :مجموعه
مدیریت درمان و اداره کل تامین اجتماعی استان نیز کادر درمان
و آمبوالنسهای خود را جهت اعزام به مناطق به صورت آماده
باش درآورده و آماده خدمترسانی هستند .اصغری با اشاره به
اینکه صندوق کارآفرینی امید استان کمکهای حمایتی خود را
به مناطق سیلزده ارسال کرده است،گفت :وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی نیز ضمن رصد روزانه وضعیت مناطق دستورات
بسیار خوبی را برای حمایت از سیلزدگان استان ابالغ کردند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران از کمک 420
میلیارد ریالی دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی به سیلزدگان استان به صورت تسهیالت ،نقدی و غیر
نقدی خبر داد و افزود :دستگاههای زیرمجموعه این وزارتخانه در
مازندران حسب وظیفه شرعی و قانونی و براساس دستور وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از همان روزهای ابتدایی وقوع سیل
در استان ضمن حضور در مناطق سیلزده به ارائه کمکهای
حمایتی پرداختند .وی افزود :با دستور وزیر تعاون ،معاون امور
تعاون وزارتخانه ،رئیس سازمان بازنشستگی کشوری ،مدیرکل
روابط کار وزارت متبوع و معاونین سازمان بهزیستی کشور با
هدف پیگیری وضعیت سیلزدگان در استان حضور یافته و ضمن
بازدید از مناطق در جلسات کمیته بحران شرکت کردند .مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد :مجموعه تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در مازندران تاکنون توانست ه جهت حمایت از

سیلزدگان استان  42میلیارد تومان به صورت تسهیالت ،نقدی
و غیر نقدی کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد :تاکنون حدود  5هزار بسته غذای گرم در بین
سیلزدگان در شهرستان سیمرغ و میاندورود توزیع شده است .تا
کنون بیش از  10هزار بسته حمایت غذایی و بهداشتی در مناطق
توزیع شده است .اصغری با اشاره به کمک  750میلیون ریالی
فنی و حرفه ای استان ،تصریح کرد :اداره کل آموزش فنی و
حرفهای نیز ضمن ارائه کمکهای نقدی و ارسال غذای گرم و
انواع بستههای حمایتی در اقدامی زیبا با تشکیل و اعزام  15تیم
سیار فنی تعمیراتی چهار نفره متشکل از مربیان اتومکانیک ،برق،
تاسیسات ،لوازم خانگی و ...به مناطق سیلزده نسبت به انجام
تعمیرات تخصصی به صورت رایگان اقدام کردند.
رئیس شورای هماهنگی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران
افزود :بانکهای رفاه و توسعه تعاون نیز ضمن ارائه کمکهای
نقدی و غیر نقدی آماده ارائه بیش از  355میلیارد ریال تسهیالت
به صورت قرض الحسنه و جعاله تعمیرات و همچنین امهال
تسهیالت به مردم مناطق سیلزده هستند.
وی بیان کرد :صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و
عشایر و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز ضمن
حضور مستمر در مناطق ،تاکنون به میزان  126میلیارد ریال به
صورت ارائه غذای گرم و انواع بستههای غذایی و بهداشتی در
روستاهای سیلزده شهرستانهای ساری و سیمرغ و روستاهای
سیل و طوفانزده بخش هزارجریب نکا اقدام کردند.
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یادداشت

اقتصاد  ۹۸متأثر از سیل

روزهای سختی را پشت سرمیگذاریم و ذهن و فکر بخشی
از جامعه درگیر موضوع سیل است .پیش از وقوع سیل هم
حداقل بخش اقتصادی کشور بشدت در مورد آینده اقتصاد
در سال  ۹۸مضطرب بود ولی این حادثه طبیعی هم برشدت
نگرانیها افزود و هم معادالت سابق را قدری برهم زد.
اما اقتصاد میدان عمل واقعبینانه است .امروز اقتصاد ایران
درگیر دو موضوع خرد و کالن است .اول اینکه خسارتهای
ناشی از سیل که عدد قابل توجهی هم برآورد شده باید
جبران شود و دوم اینکه باید فکری به حال آینده و اثرات
تحریمها کرد .متأسفانه در جریان سیل عالوه برزندگی
مردم ،بخشی از ساختارهای اقتصادی کشور هم آسیب
دید .بخش کشاورزی متحمل خسارتهای زیادی شد
و برخی صنایع که در مناطق سیل زده مستقر بودند هم
خسارت جدی دیدند .دولت برای کمک به این دو بخش از
مکانیزمهای تشویقی استفاده خواهد کرد ولی باید بپذیریم
که آسیب به یک واحد اقتصادی اتفاقی نیست که به سادگی
و در زمان کوتاه جبران شود .بنابراین بزودی باید در انتظار
اثرات این حوادث در زندگی اقتصادی مردم منطقه و افزایش
نرخ بیکاری و سختی معیشتی بود .جبران این خسارتها
در کنار تأمین نیازهای روزانه مردم اهمیت و اولویت دارد.
اما در مورد موضوع تحریمها ،آنچه کشور نیازمند آن است،
عزم ملی و وحدت در تصمیمگیری و رفتارها برای عبور از
این گردنه است .فشارهای امریکا افزایش یافته و ما هم
باید متناسب با آن ساختارهایمان را سامان مجدد دهیم.
سال  1397برای بخش خصوصی ایران سراسر حوادث
بود .در این سال نرخ ارز رکوردهای جدیدی را ثبت کرد
و همزمان تحریمهای امریکا هم قوت بیشتری یافت .هر
دو این اتفاقات وضعیت پیشبینی پذیری اقتصاد ایران را
کام ً
ال برهم زد و در نتیجه بخش خصوصی کشور را به
نقطهای رساند که باید در مورد توسعه یا توقف مسیر پیش
روی تصمیمگیری میکرد .همزمان فشارهای داخلی نیز بر
کارآفرینان باقی ماند .موقعیت سازمانهای تأمین اجتماعی
و مالیاتی تغییر چشمگیری نکرد ،نظام بانکی برهمان سیاق
سابق باقی ماند و در نتیجه بخش خصوصی کشور همزمان
اسیر تحریمهای خارجی و برخی کاستیهای داخلی شد.
ترکیب این دو عنصر با هم فشار کار را برای فعاالن اقتصادی
ایران بشدت باال برد و شاید بیراه نباشد اگر بگوییم یکی
از سختترین سالهای معاصر اقتصادی کشور را پشت
سر گذاشتیم .اما موضوع اصلی این است که چرا ما گرفتار
این مناقشات شدیم .موضوع نوسان نرخ ارز با کنترلها و
تزریقهای دولتی تبدیل به بحران جدی شد .دولت نه در
سال  97که از مدتها قبل میتوانست با یکسانسازی نرخ
ارز ،یکی از بزرگترین رانتهای اقتصادی معاصر کشور را از
میان بردارد ولی عم ً
ال این اقدام را انجام نداد و در نهایت
هم فساد عمق بیشتری پیدا کرد و هم اینکه آسیبهای
جدی به منابع ارزی کشور و فعاالن اقتصادی وارد شد .پس
از این بازهم دولت رویه اداره دستورالعملی اقتصاد کشور را
پیش گرفت و در نهایت تالش کرد با انواع بخشنامههای
دولتی بر دالر مهار بزند ولی آنچه به دست نیامد ،موفقیتی
طوالنی مدت بود و در نهایت آسیب جدی به اقتصاد کشور
وارد شد .در پایان سال دالر روی نرخ باال باقی ماند،
نوسانات و پیشبینی ناپذیری قیمتها سرجایش بود و
دست بخش خصوصی هم از منابع ارزی کوتاه و کوتاهتر
شد .همزمان هم شدت تحریمها وضعیت بینالمللی را بیش
از گذشته وخیم کرد .همه اینها حاصل بیتوجهی به یک
منطق است .اینکه مدیران اقتصادی برای اداره اقتصاد سعی
میکنند به انواع روشهای اداری و دستوری متوسل شوند
ولی حاضر نیستند او ً
ال اقتصاد را به اهلش بسپارند و دوم ًا با
نگاه مداخله گر مطلق وارد عرصه مدیریت اقتصادی نشوند.
این عارضه مربوط به این دولت هم نیست و حداقل طی
چندین دهه معاصر وضعیت تصمیمگیری در نظام اقتصادی
کشور همین بوده است .اما در سال جدید که دوران نسبت ًا
سختی هم پیشبینی میشود ،میتوان با بازگشت به
خردجمعی ،واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و اصالح
ساختارهای بیمار از آسیبهای احتمالی کم کرد .همه اینها
ن که بپذیریم تغییرات اساسی
به یک منطق وابسته است ای 
الزم است.
مسعود خوانساری
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 210سهم 30000000ریالی به مبلغ 10080000000ریال
منقسم به 336سهم 30000000ریالی مطابق گواهی بانکی
شماره  1401مورخ  1397/12/13بانک ملی شعبه خیابان بابل
قائمشهر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق
اصالح گردید .
()433030
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
قائم شهر

