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خبرسرمقاله

همزمان با هفته پدافند غیر عامل؛
تیم های عملیاتی شرکت گاز 

مازندران در مانور سطح A شرکت 
گاز سمنان حضور یافتند

همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل، تیم های عملیاتی 
شرکت گاز مازندران بعنوان استان معین در مانور سطح A شرکت 
گاز سمنان حضور یافتند .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان مازندران، "جعفر احمدپور" مدیر عامل شرکت گاز استان 
گفت: این تمرین )مانور( با مشارکت دستگاه های اجرایی مرتبط 
و هشت شرکت گاز معین استان سمنان از استان های تهران، 
اصفهان، قم، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران و 
گلستان و منطقه ۳ عملیات انتقال گاز در شهرستان های سمنان 
منظور  به  مانور  این  افزود:  ادامه  در  برگزار شد.وی  مهدیشهر 
ارزیابی آمادگی کلیه کارکنان در شرایط اضطراری، ارزیابی تیم 
های واکنش و تجهیزات پشتیبانی مورد نیاز، تمرین و ارزیابی 
عملکرد تیم های کمک رسان و معین از سایر استان های مجاور 

اجرایی  شد.

استاندار مازندران از مدیر عامل شرکت گاز استان 
و رئیس HSE شرکت گاز مازندران در حوزه 
اقدامات شایسته کارگروه انرژی پدافندغیرعامل 
که موجب کسب عنوان »رئیس کارگروه برتر« 
و »دبیر کارگروه برتر« در سال 1۳98 در سطح 
نمود  قدردانی  و  تشکر   ، شده  مازندران  استان 
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  .به 
پدافند  هفته  گرامیداشت  با  همزمان  مازندران، 
غیرعامل ، " احمد حسین زادگان " استاندار و 
رئیس شورای پدافند غیرعامل مازندران از "جعفر 
 " و  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر  احمدپور" 

علیرضا حسین زاده گاون " HSE شرکت گاز 
مازندران تشکر و قدردانی بعمل آورد .در بخشی 
از لوح تقدیر استاندار آمده است : هفته پدافند 
غیرعامل فرصت مغتنمی است تا از تالش ها 
و اقدامات اثر بخش ماندگار کسانی که نسبت 
به تحقق منویات و فرامین مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( و در راستای تاکیدات دولت تدبیر 
و امید درخصوص موضوع خطیر پدافند غیرعامل 
به منظور نیل به اقتدار درون زا ، پایداری ملی 
همت  جامعه  سازی  مصون  و  آمادگی  ارتقا   ،
گمارده اند ، تقدیر گردد. لذا بدین وسیله از تالش 

ارزشمند جنابعالی و مجموعه اعضای آن کارگروه 
که موجب کسب عنوان »رئیس کارگروه برتر« 
و »دبیر کارگروه برتر« در سال 1۳98 در سطح 
استان مازندران گردیده ، تشکر بعمل می آید 

.یادآور می شود کارگروه انرژی پدافند غیرعامل 
استان مازندران در نمایشگاه دستاوردهای پدافند 
پدافند  هفته  مناسبت  به  استان  در  عامل  غیر 

غیرعامل حضور فعال داشته است.

تقدیر استاندار مازندران
 از مدیر عامل شرکت گاز استان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
از رزمایش قطع برق و تست و آماده بکاری 
توزیع  شرکت  در  اضطراری  برق  مولدهای 
برق مازندران خبر داد .مهندس رضا غفاری 
گفت : همزمان با هفته پدافند غیر عامل و 
و خدمات  فعالیت  استمرار  ارزیابی   با هدف 
دستگاهها  آمادگی  سطح  ارتقای  ضروری 
برای مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی 
، هشتمین رزمایش قطع برق و تست آماده 

یا  رمز  با  اضطراری  برق  مولدهای  بکاری 
صاحب الزمان )عج( با حضور معاون مدیر کل 
پدافند غیر عامل استان مازندران ، معاونین و 
دستگاههای  ومدیران  اندرکار  مدیران دست 
اجرایی کار گروه انرژی در محل دیسپاچینگ 
شرکت توزیع برق مازندران با موفقیت برگزار 
شد.وی خاطر نشان کرد: با هماهنگی قبلی 
با شرکت مادر تخصصی توانیر و استانداری 
، این رزمایش با فرمان سردار جاللی رئیس 

سازمان پدافند غیر عامل از محل دیسپاچینگ 
به  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
صورت همزمان با سراسر کشور ، برق 6 مرکز 

حساس و مهم به مدت 60 دقیقه قطع شد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران افزود: 
استانداری و صدا و سیمای مرکز مازندران در 
ساری ، ایستگاه پمپاژ آب شرب شهری در 
قائم شهر ، چاه آب روستایی ایستگاه بوران 
نیروی  پایگاه   ، آمل  شهرستان  سر  دونه  و 

هوایی بابلسر از مراکز قطع برق و آماده بکاری 
مولدهای برق اضطراری در حوزه توزیع برق 
مازندران در این رزمایش و تست آماده بکاری 

مولدهای برق اضطراری بودند.
وی تصریح کرد: پس از قطع برق از شبکه 
سراسری ، مولدهای اضطراری در مدت۳ تا 5 
ثانیه وارد مدار شده و تا یک ساعت از طریق 
مولدها  برق ، اماکن برقدار و رزمایش و تست 

مولدها با موفقیت به پایان رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران :

رزمایش قطع برق و تست آماده بکارگیری مولدهای اضطراری 
در توزیع برق مازندران  برگزار شد

خلیل پور مسئول روابط عمومی منطقه ساری :

۴۸ میلیون ریال هدایا و 
نذورات به حساب ستاد اربعین 

استان واریز شد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : با مشارکت 

کارکنان و تعدادی از جایگاهداران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری نذورات به صورت نقدی و کاالهای مصرفی برای زائرین اربعین به ستاد 

اربعین تحویل شد .
عباس خلیل پور مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری با اعالم مطلب فوق  بیان کرد : بدون شک برپا کردن خیمه عزای 
حضرت سید الشهدا علیه السالم ، گریه و هزینه نمودن جان ، مال و بدن برای 
آن حضرت یکی از مهمترین وسائل جلب رضایت حق تعالی و سبب نزول 
رحمت و مغفرت و عامل شفاعت اهل بیت ) ع ( در قیامت است .وی افزود : هیچ 
کس نمی تواند تالشهای خادمین زوارالحسین ) ع ( را ارزش گذاری کرده و از آن 

قدردانی کند.عباس خلیل پور اظهار کرد : کارکنان و جایگاهداران منطقه ساری 
خود را خادم دستگاه اهل بیت دانسته و مبلغ ۳8 میلیون ریال نذورات وجه نقد را 
به حساب ستاد اربعین استان واریز و مقدار 10 میلیون ریال کاال و مواد مصرفی 
جهت مصرف زائرین اربعین حسینی ) ع ( به منطقه ایالم ارسال شد .سبحان 
رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با لوح تقدیر 
ضمن سپاس ازمشارکت کارکنان و تعدادی از جایگاهداران ، اظهار کرد : خداوند 
متعال را سپاسگزاریم که توفیق عنایت فرمود تا در برپایی کنگره عظیم اربعین 
حسینی ) ع ( یاری گر مومنان عاشقی باشیم که با لبیک به ندای هل من ناصر 

ینصرنی امامشان حضور حماسی و ایمانی خویش را تحقق بخشیدند .

رئیس کل دادگستری استان مازندران از تشکیل شعب ویژه 
رسیدگی به جرائم انتخاباتی در دستگاه قضایی استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت االسالم 
مهم  مظاهر  از  یکی  انتخابات  داشت:  اظهار  اکبری  صادق 
مردم ساالری دینی است که همیشه مورد توجه ویژه مقام 
معظم رهبری است و  اهتمام ما مسئوالن نیز حرکت  در 
این مسیر است.وی افزود: ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات 
جرایم  این  به  رسیدگی  ویژه  شعب  و  فعال  باید  انتخابات 
اختصاص داده  شود. رئیس کل دادگستری استان مازندران 

گفت: تخلفات احتمالی این دوره از انتخابات باید رصد شود تا 
از سوءاستفاده برخی افراد جلوگیری شود. فعالیت های انتخاباتی 
کاندیداهای احتمالی باید بررسی و در مورد هر گونه حادثه 
کرد:  تاکید  گیرد.وی  پیش بینی های الزم صورت  احتمالی  
دادستان های شهرستان ها باید گزارشات و تخلفات احتمالی 
قبل از انتخابات را در اسرع وقت به دبیرخانه ستاد پیشگیری 
از تخلفات انتخاباتی ارسال تا اقدامات الزم در این راستا انجام 
شود.اکبری همچنین بر نظارت موثر، دقیق و جدی بر امور 
زندانیان تاکید کرد و افزود: دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری 

که توسط ریاست قوه قضائیه ابالغ شده باید در حوزه های 
قضایی با جدیت مورد رسیدگی قرار گرفته و اجرایی شود.وی 
بیان کرد: زندانیانی که طبق قوانین جدید امکان آزادی آنها 
وجود دارد باید سریع تر نسبت به آزادی آنان اقدام شود و از 
از 18 سال برای مدت طوالنی  افراد کمتر  محبوس کردن 
کرد:  تصریح  مازندران  دادگستری  کل  شود.رئیس  اجتناب 
مجازات ها باید متناسب و بازدارنده باشد، همه ما طبق قانون 
تکالیفی داریم و باید نگاهی دقیق به آرا داشته باشیم و بین 

جرم و مجازات، مبنای منطقی آن رعایت شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران :

شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در مازندران تشکیل می شود

معاون عمرانی استاندار مازندران از تخریب ۳0 واحد مسکونی بر 
اثر بارش باران و سیالب در شهرستان گلوگاه خبر داد.

مهدی  مازندران،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
رازجویان اظهار داشت: بر اساس آمارها و گزارش های ارسالی 
در پی بارش باران در شهرهای شرق مازندران در گلوگاه و 
بهشهربیش از 140 میلی متر بارش بارندگی ثبت شده است.

وی افزود: خوشبختانه با فعالیت تمامی دستگاه های اجرایی و 
خدمت رسان همه راه های ارتباطی باز شده و  آب، برق و گاز 

تمامی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری وصل است.

رازجویان با اشاره به اینکه بیشترین خسارت مربوط به شهر 
گلوگاه است، تصریح کرد: دو واحد منزل مسکونی به جهت 
استفاده از مصالح خشت گلی  تخریب شده و در  ۳0 واحد 
باالی  50 درصد گزارش شده است.وی  مسکونی خسارت 
نو  تیل  لمراسک  روستاهای  در  را  خسارت  بیشترین  گفت: 
خورشید کال و ولمازو داشتیم و در حال حاضر به دلیل کِدر 
بودن آب استفاده از آب لوله کشی میسر نیست و ناچارا از آب 
تانکر استفاده می شود و به محض رفع شدن این مشکل شاهد 

وصل شدن آب این روستاها خواهیم بود.

مهندس رازجویان معاون عمرانی استاندار مازندران:

رونق دوره گردی فروش ماهیان  سیالب ۳۰ واحد مسکونی گلوگاه را تخریب کرد
پرورشی در مازندران

کاهش حدود ۳0 درصدی قیمت ماهی " کپور" و " فیتیفاک " 
دو گونه از ماهیان پرورشی مازندران طی روزهای اخیر به دلیل 
افزایش تولید و کاهش صادرات سبب شد تا دوره گردی برای 
فروش آنها در مناطق مختلف استان رونق بگیرد.بررسی های 
بازارهای ماهی فروشی شهرهای مرکزی و شرقی  از  میدانی 
مازندران نشان می دهد که قیمت هر کیلو ماهی پرورشی در 
این بازارها بین 6 تا هشت هزار تومان نسبت به یک ماه گذشته 

کم شده است.
در حال حاضر قیمت هر کیلو ماهی فیتیفاک و آزاد پرورشی 1۲ 
تا 14هزار تومان ، کپور پرورشی ۲0 تا ۲1 هزار تومان عرضه می 
شود ، در حالی این گونه ماهیان تا قبل از دهم مهر بین به ترتیب 

19 و ۳1 هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می رسیدند.
یکی از فروشندگان سیار ماهیان پرورشی که ارزان شدن ماهی 
را با بلند گو در روستاهای بخش الله آباد بابل فریاد می زد ، به 
خبرنگار ما گفت که ماهی کپور با وزن یک کیلو و نیم ۲۲ هزار 
تومان و فیتیفاک 14هزار تومان است که نسبت به یک ماهه 
گذشته بسیار ارزانتر شد.وی که خود را کریم عبدی معرفی کرد، 
با اعالم اینکه این گونه ماهی از آب بندان های و مزارع پرورش 
ماهی شهرستان گلوگاه و بهشهر صید شده ، افزود : به دلیل 
فراوانی آب ، تولید انواع ماهی پرورشی رونق مناسبی پیدا کرده 
است و با توجه به افزایش تولید و عرضه آن قیمت ها نیز شکسته 
شد.این فروشنده دوره گرد در عین حال گفت : البته گفته می 
شود که مشکالت صادرات ماهی پرورشی مازندران به  کشور 
عراق نیز سبب شد تا عرضه آن در داخل استان دوچندان  شود. 
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی تولید کنندگان ماهیان گرم آبی 
مازندران دلیل کاهش شدید قیمت ماهی کپور پرورشی در استان 
را رونق تولید و توقف صادرات به عراق عنوان کرد و گفت : قیمت 
این نوع ماهی در هر کیلوگرم تا 9 هزار تومان کاهش یافت.صفدر 
نوازنده با اظهار اینکه امسال حدود 50 درصد از ماهیان پرورشی 
استان از گونه کپور است، گفت: قیمت این گونه با وزن یک کیلو 
گرم ،اکنون در بازار ماهی فروشان مازندران حدود ۲1 هزار تومان 
است.وی با اعالم این که بسته شدن مرز عراق به دالیل مختلف 
از جمله اربعین حسینی سبب شد تا صادرات ماهاین پرورشی به 
شدت کاهش بیابد، تاکید کرد: قیمت فعلی ماهی کپور به نسبت 
هززینه تولید برابر است و در واقع اگر صاحبان مزارع مدیریت 
صحیحی نداشته باشند، حتی متضرر می شوند.نوازنده با بیان این 
نکته که عراق مهمترین بازار ماهی کپور پرورشی مازندران از 6 
تا هفت سال گذشته بوده است، بیان داشت : در حال حاضر به 
دلیل مشکالت مختلف از جمله سوء مدیریت در مقوله بازرگانی 
،صادرات آبزیان به عراق سخت و به صورت چشم گیری کاهش 
یافته است.نوازنده  فراوانی آب را عامل استقبال برای پرورش  
ماهی در مازندران را امسال دوچندان کرده است، بیان داشت: 
متاسفانه فرهنگ مصرف ماهی نیز در استان های کویری کشور 
بسیار پائین است و در واقع اصال قادر به خوردن ماهی به دلیل 
وجود تیغ و اینکه چگونه باید تمیز کنند، نیستند.رئیس هیات 
مدیره شرکت تعاونی تولید کنندگان ماهیان گرم آبی مازندران 
ورود ماهیان استخوانی دریای خزر به بازار را در کاهش قیمت 
ماهیان پرورشی را بی اثر دانست و بیان داشت: با توجه به باال 
بودن قیمت ماهیان استخوانی و مقدار صید و عرضه اندک آن 
، بر خالف یک دهه گذشته حتی اکنون تاثیر مثبت در افرایش 
تقاضا دارد. صید ماهیان استخوانی دریای خزر از پانزدهم مهر ماه 
با فعالیت چهار هزارو ۲00 ماهیگیر در قالب 54شرکت تعاونی 
پره آغاز شده است و کفال ، سفید و کپور از گونه های ماهیان 
استخوانی خزر محسوب می شوند.بر اساس آمارهای رسمی ، 
ساالنه حدود 100 هزار تن آنواع آبزیان در مازندران تولید می 
شود که بیش از نیمی از آن انواع ماهیان گرم آبی است .سه هزار 
و ۳۳0 واحد پرورش آبزیان در استان مازندران وجود دارد که از 
این تعداد ۲۷6 واحد مربوط به پرورش ماهیان سردآبی و 14 واحد 
هم ماهیان خاویاری است و بیش از سه هزار واحد دیگر در زمینه 
تولید ماهیان گرم آبی فعالیت دارند .سفید، کپور، آزاد ) فیتیباک 
( انواع قزل آال از گونه های ماهیان گرم آبی و سرد آبی استان 
مازندران است.حدود 800 قطعه آببندان با مساحت 1۷ هزار هکتار 
و ظرفیت حدود ۳50 میلیون متر مکعب آب در استان مازندران 
وجود دارد که هرساله عالوه بر تامین آب کشاورزی ، انواع ماهی 
کپور ، آزاد ، سفید و فیتوفاک در آنها تولید و به بازار داخلی و 

خارجی عرضه می شود .

 تاالر مرکزی فرهنگ و هنر ساری که از 
مصوبات کاغذی سفر استانی دولت اسبق 
قطره چکانی  اعتبار  دلیل  به  سال ها  و  بود 
نیمه  تمام مانده بود، با پیگیری استاندار بومی 
و مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مازندران و دریافت اعتبار ۲50 میلیارد ریالی 

در مسیر تکمیل شدن قرار گرفت.
 تاالر مرکزی فرهنگ و هنر که دارای سه 
سالن جداگانه آمفی تئاتر، همایش و کودک 
با حدود یک هزار و 800 صندلی است و 
از آن به عنوان بزرگ ترین تاالر و مجتمع 
فرهنگی و هنری شمال کشور نام برده می 
بحبوحه  سفرهای  در   در سال 86  شود، 
استانی دولت نهم به مازندران   برای مرکز 
این استان مصوب شد. بر اساس این مصوبه 
قرار بود تا پایان دولت در سال 9۲ به اتمام 
برسد که تا پایان عمر دولت نهم با کمتر از 

50 درصد پیشرفت فیزیکی رها شد.
بر  بنا  پروژه  این  تکمیل  در  تاخیر  اگر چه 
اظهار کارشناسان ساختمانی هزینه ساخت 
آن را تا دو برابر رقم مصوب که ۳5 میلیارد 
تومان پیش بینی شده بود، افزایش داد، ولی 
استاندار  همراهی  بار  این  صورت  هر  در 
مازندران با مدیرکل جوان ارشاد این استان 
که از قضا هر دو مدیر نیز از نیروهای بومی 
این خطه شمال کشور محسوب می شوند؛ 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  با  رایزنی  در 
ریزی کشور نتیجه داد و ۲00 میلیارد ریال 
میلیارد   50 و  سازمان  این  سوی  از  اعتبار 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نیز  ریال 
اختصاص داد تا این گره 1۲ ساله باز شود. 
دارای  ساری   شهر  هنر  و  فرهنگ  تاالر 
با سالن  یک هزار و ۳00 متر مربع زیربنا 
همایش یک هزار نفری، سالن آمفی تئاتر با 
ظرفیت 600 صندلی و سالن ویژه کودکان 
و نوجوانان با ۲00 صندلی است. عالوه بر 
نگارخانه، گالری و  این مجتمع دارای  این 
اتاق هایی برای برپایی کارگاههای آموزشی 
است.بر اساس آخرین برآورد، تاالر مرکزی 
ساری که تاکنون برای آن ۳40 میلیارد ریال 
اعتبار هزینه شد، دارای 90 درصد پیشرفت 
برای  و  است  ساختمانی  لحاظ  از  فیزیکی 
تکمیل کامل نیاز به حدود 500 میلیارد ریال 
اعتبار دارد که تاکنون با پرداخت نیمی از این 
بودجه موافقت شد که در صورت تخصیص 
تمام و کمال این اعتبار نصف و نیمه، بخشی 
از تاالر شامل سایت اداری  و سالن همایش 

یک هزار نفره آن به پایان می رسد.
تخصیص اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریالی 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 
در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : هم اکنون 
تاالر مرکزی فرهنگ و هنر شهر ساری که 
دلیل  به  تاکنون  و  شد  شروع  سال 86  از 
اعتبار قطره چکانی نیمه کاره مانده، حدود 
پیشرفت  ساختمانی  بخش  در  درصد   90
نهایی شامل  برای تکمیل  فیزیکی دارد و 
حدود  نقشه  در  بینی  پیش  فضاهای  تمام 
دارد.عباس  نیاز  اعتبار  ریال  میلیارد   450

از  مازندران  استاندار  رایزنی  با   : افزود  زارع 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با موافقت 
رئیس این سازمان حدود ۲00 میلیارد ریال 
اعتبار برای این پروژه در سال جاری موافقت 
شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 
با پیگیری استانی 50 میلیارد ریال از محل 
بودجه عمرانی این وزارتخانه به این پروژه 
اعتبار داد.وی گفت : در مجموع این مجتمع 
فرهنگی و هنری شهر ساری که بزرگترین 
مجتمع فرهنگی شمال کشور نیز محسوب 
می شود در سال جاری ۲50 میلیارد ریال 
اعتبار دارد و پیش بینی می شود که فاز اول 
آن که شامل فضای اداری، یک سالن هزار 
بخشی  و  همایش  سالن  به  موسوم  نفری 
یابد.زارع  خاتمه   ، است  نمایشگاهی  های 
افزود :  افتتاح فاز اول این مجتمع فرهنگی 
از  بخشی  زیادی  تا حد  نیز  ابعاد  با همین 
کمبودهای ما را در فضای مناسب فرهنگی 
و اجتماعی برای برگزاری آیین های رسمی 
در مرکز استان رفع می کند و امیدواریم که 
در سال آینده نیز سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی با پرداخت نیم دیگر اعتبار برای تکمیل 
موافقت کند که در این صورت تا سال 1400 
به طور کامل این مجتمع افتتاح می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 
گفت  : این استان با داشتن ظرفیت های 
فرهنگی و اجتماعی و گردشگری از داشتن 
فضای فرهنگی بویژه در مرکز استان با فقر و 
محرومیت مواجه است و نیاز به توجه بیشتر 

از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دارد.
از سرگیری عملیات ساخت مجتمع 

فرهنگی رامسر پس از ۱۵ سال 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 
همچنین گفت که از طریق رایزنی استاندار 
با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی این وزارتخانه با ادامه ساخت مجتمع 
 ۳0 باغ  در  رامسر  شهر  هنر  و  فرهنگی 
هکتاری این شهر موافقت کرد و این توافق 

گره 15 ساله از این پروژه را برداشت.
زارع افزود : این پروژه در سال 8۳ در شهر 
قطره  اعتبار  دلیل  به  و  شد  شروع  رامسر 
برای  فرهنگی  میراث  مخالفت  و  چکانی 
ساخت آن در باغ ۳0 هکتار این وزارتخانه، 
با ۳0 درصد پیشرفت فیزیکی رها شده بود.

وی گفت : در شرایط فعلی با موافقت وزارت 
 ، مجتمع  این  ساخت  با  فرهنگی  میراث 
گره اصلی برداشته شد و رایزنی با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی برای اختصاص اعتبار 
از سوی مدیریت ارشد استان در حال انجام 
است و امیدواریم با پرداخت اعتبار مناسب 
گیرد. قرار  کار  دستور  در  نیز  پروژه  این 

مدیرکل ارشاد مازندران گفت : رامسر یکی 
از شهرهای ساحلی و گردشگری مازندران 
است که ساالنه چند میلیون گردشگر داخلی 
و خارجی به این شهر سفر می کند و با وجود 
چنین ظرفیت فرهنگی ملی و بین المللی این 
شهر معروف به عروس مازندران از داشتن 

فضای فرهنگی محروم است.

طلسم شکنی از بزرگ ترین تاالر فرهنگی شمال کشور در مازندران

خروج از رکود تورمی چه زمانی
 اتفاق می افتد؟

حدود یک دهه است که اقتصاد ایران عملکرد مطلوبی را تجربه 
نکرده و درگیر رکود و تورم بوده است. اقتصاد کشور در دهه 
90 دو رکود عمیق را تجربه کرد. در ظاهر، فصل مشترک هر 
دو رکود و تحریم بود. اما یک ویژگی مشترک دیگر نیز در هر 
دو رکود، قابل مالحظه است. نقش سرمایه در این دو بازه زمانی 
بسیار مشهود است. حافظه تاریخی اقتصاد ایران حکایت از آن 
دارد که بیش از دهه 90، وضعیت سرمایه گذاری مطلوب بوده 
است. در اصطالح رایج رکود زمانی شروع می شود که نرخ رشد 
اقتصاد از نرخ رشد بلندمدت کمتر شود. روند بلندمدت اقتصاد در 
دهه های اخیر در یک نگاه بدبینانه رشد تولید با نرخ متوسط حدود 
دو درصد در سال بوده است. بنابراین کاهش حدود ۷ درصدی 
تولید ناخالص در سال های 1۳91 و 1۳9۲ به معنای شروع رکود 
عمیق می توانسته باشد.به اعتقاد کارشناسان، علت اصلی دو رکود 
اخیر، تاثیر همزمان تحریم های بین المللی بر عرضه و تقاضا بوده 
است. از سوی دیگر، تحری باعث هزینه تولید افزایش یابد. 
تحریم نفت، خودروسازی و صنایع بزرگی همچون فلزات اساسی 
و پتروشیمی در کنار افزایش هزینه مبادالت بانکی به کاهش 
تولید این بخش ها منجر شد. از طرف دیگر، تحریم برای تقاضا 
نیز پیام کاهش بازده سرمایه گذاری در تولید و کاهش درآمد خانوار 
در آینده را داشت.خانوارها برای در امان ماندن از نوسانات مصرف 
در آینده، تقاضای مصرفی خود را کاهش دادند تا کمی پس انداز 
هم داشته باشند. بنگاه های اقتصادی نیز با آگاهی از تبعات تحریم 
خرید کاالهای سرمایه ای و سرمایه گذاری را کم کردند. به بیان 
دیگر، دو شوک منفی به عرضه و تقاضا در سال های 1۳91 و 
1۳9۷ رکود توام با تورم را به دنبال داشت. این شرایط البته پایدار 
نخواهند ماند.رکود ناشی از شوک های منفی به عرضه و تقاضا 
بنا بر تعریف گذرا و موقتی هستند. البته دوره گذار می تواند خیلی 
طول بکشد، ولی به هرحال اقتصاد به روند بلندمدت خود باز 
می گردد. نگرانی اصلی اما در مورد اثر ماندگار تحریم است که 
به کندی رشد اقتصادی پس از دوران گذرا و در بلندمدت است.

باید بین رکود گذرا و کند شدن روند بلندمدت رشد اقتصادی تمایز 
قایل شویم. اثر ماندگار تحریم از جنس دومی است. روند بلندمدت 
اقتصاد به رشد جمعیت، رشد سرمایه و رشد بهره وری عوامل 
تولید بستگی دارد. تحریم می تواند حداقل دو مورد اخیر را از نفس 
بیاندازد. افزایش بهره وری در اقتصاد به مواردی مانند ارتقای 
سطح تکنولوژیک، بهبود سازمانی فرآیند تولید و ارتقای دانش 
مدیریت پروژه ها و کسب وکارهای بزرگ وابسته است.تحریم به 
محدودیت ارتباطات اقتصادی با دنیا و کند شدن روند این بهبودها 
منجر می شود. همچنین کاهش رشد بهره وری به کند شدن رشد 
سرمایه نیز می انجامد. افزایش سرمایه گذاری نیازمند اطمینان 
نسبی شرکت ها از بازده باالی سرمایه گذاری است؛ آن هم نتیجه 
بهبود بهره وری است. سرمایه گذاری در نتیجه کند شدن رشد 
بهره وری کاهش می یابد. این هر دو مورد به کند شدن نرخ رشد 

بلندمدت اقتصاد ایران منجر می شود.
چند هفته پیش رییس کل بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص 
داخلی غیرنفتی فصل بهار را مثبت 0.4 درصد اعالم کرد. برای 
آن که بتوانیم در مورد امیدوارکننده بودن نرخ رشد فصل اول 
قضاوت کنیم، نیازمند اطالعات بیشتری هستیم. اولین موردی که 
باید به آن دقت کرد، نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران در سال های 
اخیر و فاصله آن با رشد فصل بهار است. اگر امیدواری را به معنای 
نزدیک شدن به روند بلندمدت اقتصاد یا در اصطالح خروج از 
رکود بدانیم، در این صورت به راحتی نمی توان این عدد رشد را 
امیدوارکننده یا نشانه ای برای خروج از رکود دانست.سخنگوی 
دولت برای بهار 98 رشد بخش کشاورزی را 6.5 درصد و رشد 
بخش صنعت و معادن را صفر اعالم کرد. نرخ رشد 0.4 درصد 
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در کنار نرخ های رشد اعالمی برای 
بخش کشاورزی و صنعت و معدن به این معناست که در همین 
مدت تولید بخش خدمات کاهش یافته است. خدمات حدود 65 
درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را تشکیل می دهد، بنابراین 
بخش عمده تولید ناخالص داخلی غیرنفتی همچنان در فصل 
بهار 98 در حال کاهش بوده است. احتماال رشد باالی بخش 
کشاورزی را نیز می توان بیشتر ناشی از بهبود شرایط آب و هوایی 
و افزایش بارندگی ها دانست.با توجه به دو نکته باال، تداوم افزایش 
عمق رکود و رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در نتیجه شرایط 
مساعد آب و هوایی و رشد باالی بخش کشاورزی در فصل بهار، 
امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی بخش غیرنفتی کشور کمی 
عجوالنه به نظر می رسد. امیدواری به شرایط آینده بخش غیرنفتی 
اقتصاد کشور نیازمند نشانه های قوی تری در بخش های صنعت 
و خدمات است، اما در مورد ادامه سال 98 چه چیزی می توان 
پیش بینی کرد؟ برآورد فعلی این است که بخش کشاورزی در 
سال 98 رشد باالیی را تجربه خواهد کرد. شرایط مناسب آب و 
هوایی و افزایش بارندگی ها، عامل اصلی رشد باالی این بخش 
در ماه های پیش رو خواهد بود.پیش بینی نیمه دوم سال 98 کار 

چندان ساده ای نیست. 
از طرفی، بازارهای ارز، طال و سکه با ثبات، شاخص بورس در حال 
رشد آرام و تورم کمی کاهش یافته است. از سوی دیگر، تدوام 
تحریم ها و افت صادرات نفت همچنان ادامه دارد و کسری بودجه 
دولت و محدودیت های تامین مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای 
وارداتی همچنان ادامه دارد.تصور کنید کشوری که حدود 10 
سال با رکود تورمی دست و پنجه نرم کرده و همچنان با معضل 
تحریم ها درگیر بوده و دولتمردان هم برنامه جدی برای خروج 
از رکود تورمی و باال بردن رشد اقتصادی ندارند و برای عبور از 
تحریم ها نیز برنامه مدونی ارائه نکرده اند، حال چگونه می توان 
به خروج از این رکود سنگین در کوتاه مدت امیدوار بود؟این که 
دولتمردان تالش کنند به مردم نشان دهند که اوضاع امسال از 
سال گذشته باثبات تر شده، کمکی به رونق اقتصاد نخواهد کرد. 
ای کاش رییس کل بانک مرکزی آمارهای تکمیلی و کامل چند 
سال اخیر را برای همگان رونمایی می کرد که موجب شفاافیت 
بیشتری برای مردم و کارشناسان شود.اقتصاد ایران برای خروج از 
این بن بست نیازمند برنامه استراتژیک و اصولی و بلندمدت است. 
برنامه ای که ظاهرا با روحیات و محافظه کاری بیش از حد مدیران 
فعلی، نمی توان به اجرای آن امیدی داشت./ مجید سلیمی بروجنی


