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بانک مرکزی با ابزارهایی مانند نرخ بهره بین بانکی در روند بازار سرمایه دخالت میکند

تأثیرپذیری بازار سهام
از نوسانات نرخ بهره بین بانکی
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بازگشایی ۱۰روزه زایندهرود مشکلی را حل نمیکند

پایان سفر زودگذر آب زایندهرود به اصفهان
نـگاه روز

اصالح سیاستهای تجاری
در تعامل با بخش خصوصی

مهراد عباد

@sabzinehnewspaper
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8صفحه قیمت 5000 :تومان

www.sabzineh.org

رئیسجمهور در مراسم افتتاح طرحهای ملی وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور عنوان کرد

سرمایهگذاری11هزار میلیارد تومانی
در بخش آب ،خاک و آبزیان
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آتش نبود برندسازی به جان محصول
93هزار باغدار قوچانی
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ضرورت مدیریت مصرف آب با کاهش
53درصدی ذخایر سدهای اصفهان

خشکس��الی پدیدهای بلندمدت محسوب میش��ود و آثار آن را به
مرور زمان میتوان مش��اهده کرد و در س��الهای اخیر بخشهای
مختلف صنعت ،زندگی و کشاورزی را با مشکالت عدیدهای مواجه
کرده اس��ت .خشکس��الی و کاهش ش��دید منابع آبی سطحی و
زیرزمینی در س��الهای اخیر ،بهویژه در استان اصفهان ،همچنان
بهعن��وان ی��ک مس��أله اساس��ی و مهم مطرح اس��ت و ب��ه تأکید
کارشناس��ان باید برای رف��ع این چالش دنبالهدار اس��تان،
فکر اساسی کرد.
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کشتار بيرويه دام در سایه کمبود و گراني نهادهها و نبود تناسب میان هزينههای توليد با نرخ فروش

منتظر افزایش شدید قیمت گوشت باشید

•

نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق تهران
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عکس :حمیدرضا نجفی

تحریمه��ا و ش��رایط نامناس��ب
اقتص��ادی ،وزارت صمت را از حیث
تأمی��ن م��واد اولیه و ت��داوم تولید
و تجارت در مس��یر دش��واری قرار
داده ،در این ش��رایط سخت فعاالن
اقتصادی ش��اهد عدمکارآیی وزرا و
مدی��ران و انتص��اب و انفصالهای
بس��یاری نیز بودهاند .اکنون که قرار
اس��ت دولتی تازه نف��س به روی کار بیاید و با توجه به اثر مس��تقیم
عملک��رد وزارت صمت بر کس��بوکار بخ��ش خصوصی ،توقع بخش
خصوصی در صنایع مختلف از وزیر آینده صمت بسیار باال خواهد بود.
براس��اس خبری که در خبرگ��زاری بازار آمده ،عب��اد گفت :انتظار
این اس��ت که مش��کالت تخصصی هر بخش مورد توجه قرار گرفته
و راهحلی برای آن احصاء ش��ود .از نگاه یک بازرگان ،مهمترین مانع
بر س��ر کسبوکار ،پروس��هها و مقرراتی است که مدام تغییر کرده و
در عین حال مقررات قبلی خود را نقض میکند .در نمایی نزدیکتر
مش��کالت موجود در س��امانه جامع تجارت و بهخصوص دو مرحله
ثبت سفارش و تخصیص ارز ،دستاندازهای بزرگی در مقابل تجارت
ایجاد کرده .از س��وی دیگر ،وقتی هدف این اس��ت که تولید داخل
افزای��ش پی��دا کند ،نیاز ب��ه واردات مواد اولیه بیشتر خواهد ش��د.
چگونه میتوان ب��دون مواد اولیه بیشتر تولید بیشتری را رقم زد؟
در عی��ن حال بهدلی��ل آنکه دولت برای واردات مواد اولیه توس��ط
تولیدکنندگان تس��هیالت بیشتری قائل شده ،تولیدکنندگان بعضاً
به واردات روی آورده و کار اصلی خود را که تولید است ،رها کردهاند.
با این قواعد ،تأمین کاالی مورد نیاز کش��ور با مش��کل مواجه شده و
کمبود عرضه موجب افزایش قیمت شدید مواد اولیه وارداتی خواهد
ش��د .موضوع دیگر ،فهرست کاالهای ممنوعه وارداتی است که باید
مورد بازنگری قرار گیرد .اگر قرار اس��ت که چنین فهرس��تی وجود
داشته باشد ،بسیاری از کاالها باید از آن خارج شده و اقالم جدیدی
به آن وارد ش��ود و نظام تعرفه کاال باید مبن��ای کنترل واردات قرار
گیرد .اکنون این انتظار از مس��ئوالن آینده وزارت صمت وجود دارد
که اصالح سیاس��تهای تجاری را در تعام��ل با بخش خصوصی در
اولویت قرار دهند.
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