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راننده گرامی: لطفادر تقاطع ها حق تقدم عبور را رعایت نمایید. حادثه در کمین شماست ، یک راننده خوب هیچ وقت اشتباه نمیکند.
پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ساری

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا :

بهره برداری از سیستم 
آرشیو بلندمدت اطالعات 

بلوک سیکل ترکیبی 
نیروگاه نکا

 معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

فراخوان هفتمین
 دوره جشنواره روستا ها و 

عشایر دوستدار کتاب
 منتشر شد

برق  پیمانکاران  کارفرمایی  صنفی  انجمن  اعضاء  از  دعوت   آگهی  
شهرستان سوادکوه  به شماره ثبت 367 و شناسه ملی 14003345259 

جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده
 بدینوسیله  از کلیه اعضاء  انجمن  دعوت می شود  تا در جلسه  مجمع 
عمومی فوق العاده  که در ساعت 11 روز چهارشنبه  مورخ 1399/08/14  
در محل انجمن  به نشانی  سوادکوه، زیراب، روبروی  امور برق سوادکوه  

تشکیل  می گردد حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه:

1- تغییر بند 2 ماده 15 اساسنامه  موضوع  تغییر میزان ورودی  و حق 
عضویت اعضاء

2-تغییر ماده 20 اساسنامه  موضوع  تغییر میزان  جلسات هیئت  مدیره
3-تغییر تبصره 1 ماده 20 اساسنامه  موضوع  تعیین میزان  حقوق برای 

اعضاء هیئت مدیره  دارای فعالیت  در انجمن 

هیئت مدیره  انجمن صنفی  کارفرمایی پیمانکاران  برق
 شهرستان سوادکوه

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
  انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران  برق

 شهرستان سوادکوه

رایگان بودن حق انشعاب گاز 
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد:

ضرورت تحقق عدالت اجتماعی 
برای کارگـران

مدیر مجتمع دخانیات مازندران:

تولید توتون 
هموژنیزه در دستور 
کار مجتمع دخانیات 

مازندران است

برخی عبارات جایگاه تاریخی بلندی در فرهنگ و روش زندگی ایرانیان دارند و 
کاربردی گسترده دارند و کافی است کسی در جایی آن را بر زبان آورد تا شنوندگان 
حال و روز گوینده را دریابند.یکی از این عبارات »این نیز می گذرد« است که نیک 
می دانیم بیشتر از هر چیز نشانه ای از ناامیدی، اندوه و حسرت و نیز دلسرد شدن 
به بهبود کارها در کوتاه مدت دارد. گوینده و نویسنده هایی که این عبارت را به کار 
می گیرند، در ضمن می خواهند یادآور شوند در کنار آنچه اکنون مایه گیر افتادن 
یک کار یا فعالیت شده، انبوهی از کارها و فعالیت ها بوده است که به هر حال 
حل شده یا حل ناشده در چرخه فراموشی سپرده شده و دیگر کسی از آنها یادی 
نمی کند.عبارت این نیز می گذرد در میان ایرانیان بدون تردید در زندگی اقتصادی 
و در سطح خانواده، بنگاه و از همه مهم تر سطح کالن و سیاست گذاری های دولت 
است که کاربرد دارد. در این روزها و هفته ها اما دپو شدن یا رسوب میلیون ها 
تن انواع کاال در بندرهای گوناگون ایران به مجادله ای داغ تبدیل شده است تا 
جایی که معاون اول رئیس جمهور برای واکاوی و راستی آزمایی و حل مساله به 
بنادر ایران می رود و رئیس بانک مرکزی، برخی از مقام های اثرگذار و مسوول و 
دارای اختیار را نیز دعوت می کند با او به بنادر بروند و از نزدیک در جریان قرار 
گیرند.باید به معاون اول محترم و نیز مدیران ارشد اقتصاد ایران گفت »این دپو 
شدن میلیون ها تن انواع کاالها در بندرها نیز می گذرد« اما واقعیت این است که 
فشار مادی و روحی این نیز می گذرد بر دوش شهروندان تهی دست و کم درآمد 
سنگینی می کند و قامت آنها را کوتاه تر وخمیده تر می کند. اصل داستان را باید 
در همین نکته دید و توجه مدیران را به این مساله جلب کرد که ناکار آمدی و 
سیاست های متناقض و سیاست های پردردسری که هر سازمان و نهاد برای خود 
تاسیس و با راهبرد رساندن بیشترین منفعت برای سازمان خود اقدام می کند، 

سرانجام بر سر شهروندان آوار می شود.
یک مثال روشن از فشار بر شهروندان

پیش از آنکه به اصل داستان برسم و یادآوری کنم ریشه دپو شدن کاالها در گمرک 
و بندرهای کشور چیست، بگذارید به نتیجه این اقدام و آوار شدن مصیبت آن بر سر 
شهروندان با یادآوری یک نمونه اشاره کنم. بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی یکی 
از مدیران ارشد گمرک ایران در خردادماه، میزان کاالهای دپو شده در انبار بندرهای 
گوناگون شامل ۸ قلم کاالی اساسی از جمله »ذرت« ۲میلیون و ۲۶۹ هزارتن، »جو« 
۶۲۱ هزار و ۷۵۲ تن، »روغن خام« ۳۵۲ هزار و ۵۲ تن، »گندم« ۳۱۵ هزار و ۵۲۶ 
تن، »شکر« ۲۳۴ هزار و ۷۴۳ تن، »سویا« ۲۲۰ هزار و ۲۹۸ تن، »دانه های روغنی« 
۱۸۴هزار و ۷۹۱ تن و »برنج« ۶۷ هزار و ۸۷۰ تن بوده است. قیمت واردات هرکدام از 
این کاالها که برخی از آنها مثل شکر و برنج کاالی نهایی به حساب می آیند و مستقیم 
در سبد مصرف روزانه شهروندان می نشینند، در زمان واردات چند دالر و قیمت هر 
دالر چند تومان بوده است؟ در فاصله ای که این دو کاال در بندرها دپو شده اند قیمت 
هر دالر چند تومان شده است؟ به نظر می رسد، در خوش بینانه ترین حالت قیمت دالر 
در فاصله آخر بهار و آخر تابستان ۳۰ درصد افزایش داشته است. به نظرتان آیا بازرگان 
واردکننده برنج و شکر حاال کاالی خود را در بازار به قیمت کدام دالر می فروشد؟ 
تصور اینکه بازرگانان نرخ تبدیل دالر به ریال را در فروش کاال لحاظ کنند تصوری 
دور از انتظار است.این زیان افزایش ۳۰ درصدی، تفاوت قیمت به دلیل دپوی کاال را 
آیا جز مصرف کنندگان می پردازند و آیا جز این است که تهی دستان بیشترین آسیب 

را می بینند. تاخیر در ورود دیگر کاالها مثل نهاده های دامی و مواد اولیه و کاالهای 
سرمایه ای نیز به افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی تولیدشده از آنها منجر شده 

و راه را برای تورم بیشتر و فشار بیشتر بر شهروندان مهیا می کند.
شاخ و برگ داستان

درباره دالیل پدیدار شدن این رخداد ۲ دسته دالیل را می توان یادآور شد. بخشی 
از دالیل را می توان به روش ها، مقررات، منافع سازمانی و تناقض های گسترده در 
اختیارات و وظایف و موازی کاری ها و دیوان ساالری های وزارتخانه ها و سازمان های 
زیر مجموعه آنها جای داد. در این باره می توان به استدالل های مدیران گمرک به 
نمایندگی از وزارت اقتصاد که می خواهد از این محل درآمدی کسب کند و نیز وزارت 
صمت به عنوان سیاست گذار تجارت و نیز مرکز ستادی برای تنظیم بازار داخلی و 
واردات و نیز سازمان وزارت راه و شهرسازی که اختیاردار بندرهاست رجوع کرد.شاید 
استدالل های فنی یکی از معاونان گمرک در گفت وگو با یکی از روزنامه ها را بتوان 
شاهد مدعا آورد و در برابر این پرسش که چرا کاالهای موجود در بنادر و گمرکات 
دچار ایستایی یا دپو و رسوب می شوند؛ چه عواملی سبب می شود تا شاهد حبس کاالها 
باشیم جواب داده است. اساسا عوامل متعددی در زمینه دپو، ایستایی، کندی انجام 
تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کاالها اثرگذار است و هنوز برخی نارسایی ها 
در این زمینه مشهود است که باید اقدامات الزم برای رفع این موانع صورت پذیرد. 
اما معموال این اتفاق در روند ورود کاال به کشور در چهار مقطع زمانی یعنی »قبل از 
اظهار کاالها به گمرک«، »بعد از اظهار کاالها به گمرک و در حین انجام تشریفات 
گمرکی«، »بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کاال« 
و در نهایت »پس از ترخیص کاال و تبعات به وجود آمده« رخ می دهد. به طور نمونه، 
طبق ماده ۳۸ قانون امور گمرکی، خروج کاال از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات 
گمرکی است و مطابق ماده ۳۹ قانون فوق الذکر، تشریفات گمرکی به استثنای مواردی 
که در قانون اشاره شده، منوط به اظهار کاال با تسلیم اظهارنامه به گمرک است. حال 
تا زمانی که کاال اظهار نشده، نمی توان در مورد و دلیل عدم اظهار کاال دخالت کرد. 
در برابر این استدالل، اما مدیران وزارت صمت حرف های دیگری می زنند و به موارد 

نقض این استدالل اشاره می کنند.
ریشه دپو

اما واقعیت این است که ریشه دپو شدن کاالها به کمبود ارز در کشور به دلیل از 
دست رفتن درآمد صادرات نفت خام و نیز سقوط معنادار صادرات کاالهای غیرنفتی 
برمی گردد. ریشه در این جا است و تا زمانی که عرضه و تقاضای ارز به تعادل نرسد، 
دپو شدن کاال یکی از نشانه ها خواهد بود. بانک مرکزی ایران دستش و خزانه اش 
برای تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کاالهای وارداتی که دست کم ۱۰ میلیارد دالر 
برای آنها باید ارز تخصیص و تامین شود، پر نیست. بقیه حرف ها و داستان ها را باید 
شاخ و برگ های این داستان اصلی دانست. رفت و آمد معاون اول رئیس جمهور و 
حتی اینکه دستور اکید داده است را باید در ذیل این ریشه اصلی تفسیر کرد. به نظر 
می رسد اگر در یک دوره کوتاه مدت این مساله اصلی برطرف نشود و ارز الزم برای 
ترخیص فراهم نشود، بقیه ماجراها ادامه خواهد یافت و مسائل تکنیکی و فنی مانند 
همه دهه های پیشین که چنین داستانی نداشتیم، حل خواهند شد. اولویت بندی هم 
شاید در کوتاه مدت مهم باشد و مثال شکر و برنج را زودتر بیاوریم تا سفره مردم خالی 

نباشد، اما سفره کارخانه ها را چه باید کرد؟/ حسین سالح ورزی

دالیل دپو شدن کاال در گمرک

 سرگردانی صادرات
 در مازنــدران

مازندران طبق چشم انداز ترسیم شده در سال ۱۳۹۶ قرار بود تا 
سال ۱۴۰۰ به صادرات سه میلیارد دالری برسد، اما به استناد 
آمارها میزان صادرات این استان رشد چندانی نداشت و در آستانه 
سال ۱۴۰۰ همچنان مانند چند سال اخیر است.مازندران هر سال 
هفت میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید می کند که 
بخش قابل توجهی از این محصوالت قابلیت صادر شدن به 
کشورهای همسایه را دارند. اما به دالیل مختلف طی سال های 
اخیر مازندران به سهم واقعی اش از صادرات نرسیده است.صادرات 
سه میلیارد دالری چشم انداز اقتصادی ترسیم شده برای مازندران 
تا سال ۱۴۰۰ بود که از اواخر سال ۱۳۹۶ و در زمان استانداری 
توجه مسئوالن  و  تأکید  مورد  مازندران  در  اسالمی«  »محمد 
استان قرار گرفت. قرار بود طی سه سال درآمد صادراتی مازندران 
از حدود ۵۰۰ میلیون دالر سال ۱۳۹۶ به سه میلیارد دالر برسد. 
اما به دالیل متعدد این اتفاق نیفتاد و میزان صادرات مازندران از 
نظر ارزش اقتصادی در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۷۰ میلیون دالر 
کاهش یافت.کارشناسان دالیل متعددی را در بررسی ناکامی 
مازندران برای رسیدن به چشم انداز ترسیم شده تا سال ۱۴۰۰ 
بیان می کنند که مهم ترین آن مسائل مربوط به تحریم است. اما 
عده ای نیز بر این باورند که حتی در شرایط تحریم هم امکان 
صادرات برای مازندران وجود داشت. این دیدگاه را هم در بین 
فعاالن بخش خصوصی می توان یافت و هم مسئوالن بخش 
دولتی.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران معتقد 
سخت  بسیار  صادرات  برای  را  شرایط  تحریم ها  که  است 
کرده و وضعیت کنونی چندان دور از انتظار نبود.»حسینعلی 
قوانلو« به ایرنا اظهار می کند: عوامل زیادی در این کاهش 
روند صادرات دخیل هستند. مثال در شرایط تحریم ناچاریم 
را  خود  کاالهای  رقابت،  فرآیند  در  ماندن  باقی  برای  که 
کمتری  درآمد  که  است  طبیعی  و  بفروشیم  کمتر  قیمت  با 
نصیب ما می شود. از طرفی با اجرای سیاست های کنترل ارز 
افزایش وزنی کاالهای صادر  با وجود  ارزی  پیمان سپاری  و 
شده، شاهد کاهش ارزش اقتصادی آن ها هستیم.به گفته این 

مسئول صادرات مازندران در سال...

 مدیرعامل شرکت گاز مازندران  اعالم کرد:

 مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن  خبرداد:

تحویل بالغ بر 300 میلیون مترمکعب 
گاز در گیالن

با کاهش  شدید دمای هوا در مهرماه امسال، مصرف گاز مشترکین غیرنیروگاهی استان گیالن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۴ درصد افزایش داشته است.به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم مصرف 
حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز در نیمه اول مهرماه امسال اظهار داشت: این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ 
درصد رشد داشته است.وی با اشاره به بارندگی مداوم و برودت ناگهانی هوا در هفته گذشته گفت: سرمای هوا سبب شد تا رکورد 
مصرف ۱۳ میلیون مترمکعب گاز در یک شبانه روز برای بخش غیرنیروگاهی به ثبت برسد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن افزود: 
میزان مصارف بخش های خانگی، تجاری، صنعتی و حمل و نقل استان در نیمه اول مهرماه امسال با ۱۴ درصد افزایش نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته به ۱۲۸ میلیون مترمکعب...

 در راستای برون سپاری خدمات 
قابل واگذاری صورت گرفت :

 انعقاد تفاهم نامه
 4 جانبه شرکت 
گاز استان گلستان

رحلت رسول اکرم)ص(، شهادت امام حسن مجتبی )ع( و شهادت امام رضا )ع( تسلیت باد


