والدت  امام علیالنقی (ع) را  تبریک میگوییم

صید غيرقانوني آرتميا تهدیدی برای زیست این جاندار دریاچه ارومیه محسوب میشود

قاچاق  60تن آرتميا طی یکماه
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دامنزدن نواقص بازارگاه به مشکل کمبود نهادههای دامی

نابهسامانی بازار نهادههای دامی 7ماهه شد
نـگاه روز

ظرفیتهای بازار سرمایه
برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی
آلبرت بغزیان
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افزایش تولید و رونق اشتغال از دستاوردهای تکمیل طرح 550هزار هکتاری خوزستان و ایالم است

افزایش3/5ميليون تني تولیداتکشاورزی
با اجرای طرح رهبری
4

حذف لبنیات از سفرهها
با افزایش 30درصدی قیمت
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 54مورد تعرض به اراضی ملی البرز
طی سال گذشته

تعرض س��ودجویان به اراضی ملی و طبیع��ی معضلی همهگیر در
استانهای مختلف کش��ور است که این امر در استان البرز با توجه
به موقعیت جغرافیایی و ش��رایط آب و هوایی نگرانکنندهتر است.
بهگفته معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز
واحدهای گشتزنی یگان حفاظت از اراضی ،سال گذشته ۵۴فقره
تعرض به اراضی ملی در اس��تان را گزارش کردند که این اراضی به
سرعت رفع تصرف و به دولت بازگردانده میشود .استان البرز
با مساحت پنجهزار و ۸۳۳کیلومتر مربع . ...
عضو شوراي ملي زعفران:
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رشد 15درصدي
توليد طالي سرخ در راه است
کارشناسان میگویند شناسنامهدار کردن برنج و مراکز تولید کیسه راهکار مقابله با متقلبان است

•

اقتصاددان

2

ر وزنامه کشاور زی
منابعطبیعیو محیطزیستیکشور

معیشت300هزاربرنجکارمازندرانیتحتتأثیرتخلیطبرنج

2

عکس :حمیدرضا نجفی

تجربه اقتصاد ایران نش��ان داده که
ثبات بازار وابس��ته به نرخ ارز است
و هر زمان که بان��ک مرکزی بنا به
دالیل��ی تصمیم گرفته ت��ا در این
بازار دخالت کن��د ،به همان میزان
بخشهای مختلف اقتصادی دچار
تالط��م ش��ده و تورم تا چن��د برابر
باال رفته اس��ت .بنابراین نباید برای
چرای��ی آش��فتگی بازار دلیلی ج��ز «نرخ ارز» را جس��توجو کرد و
مقصری هم برای این امر جز بانک مرکزی وجود ندارد.
براس��اس خبری که در پایگاه اطالعرس��انی اتاق ایران آمده ،بغزیان
گف��ت :در تحریمهای قبل نیز تجربه نش��ان داد که با بهرهمندی از
ظرفیتهای داخل��ی میتوانیم تا حدودی بر مش��کالت فائق آییم.
ش آم��ده که اعالم نرخ ه��دف تورم ۲۲درصد
اکنون این س��وال پی 
ب و کتابی اس��ت؟ اگر این نرخ از سیاس��تگذاریهایی
با چه حس��ا 
ج شده که بحث
مانند کنترل حجم پول ،کنترل نرخ ارز و ...اس��تخرا 
دیگری اس��ت و باید اعالم شود تا کارشناس��ان اقتصادی هم مطلع
ش��وند .البته همین اقدام بانک مرکزی که ب��رای اولینبار چارچوب
هدفگذاری را مش��خص کرده ،بس��یار ارزش��مند اس��ت؛ اما اعالم
ن��رخ 22درصد یعنی اینکه سیاس��تهای بانک مرک��زی ناتوان از
حل مش��کالت اقتصادی و تورم اس��ت و از طرفی هم این س��یگنال
ب��ه بازار داده میش��ود ک��ه قیمته��ا میتواند حتی بی��ش از این
درص��دی ک��ه بانک مرک��زی قانون��ی اعالم ک��رده ،افزای��ش یابد.
گرفتاریهای ناش��ی از تورم و تحریمها که در طول یکسال گذشته
اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده اس��ت ،در مس��یر تثبیت قرار دارد
تگذاریهای مناس��ب میتوان بهتدری��ج از رکود خارج
و با سیاس�� 
ش��د .وظیف��ه اصلی بانکها این اس��ت که به کمک تولی��د بیایند و
مش��کالت تولیدکنندگان را حل کنند ،اما متأسفانه بانکها بیشتر
بهدنبال س��ود هس��تند تا کمک .بههمین دلیل پیش��نهاد میشود
تا س��رمایه در گ��ردش بنگاههای اقتص��ادی را از طری��ق ابزارهای
جدید بازار س��رمایه تأمین کنیم؛ روش��ی ک��ه از یکطرف میتواند
سرمایههای سرگردان را جذب و از طرفی این سرمایهها را به سمت
تولید هدایت کند.
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پذیرش نمایندگی

روزنامه «سبزینه» در استان 
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