اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)

کسب رکورد تولید ماهیانه تختال در فوالدهرمزگان

دوشنبه

 3آبان 1400
18ربیعاالول 1443
 25اکتبر 2021

سال سیویکم دوره جدید شماره  1913پیاپی 3231
سرمقاله

عدالت اجتماعی یا
فشار به طبقه متوسط

2

گفت و گو

بانک مرکزی نرخ تورم را
 ۵۰درصد میداند
مناظره

12

 16صفحه قیمت 2000 :تومان

5

زیر و بم تجارت با نوادگان تزار

ت کارشناس��ان اقتصا د از کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا بهعنوان یکی از
سالهاس�� 
گزینههای مطلوب برای مبادالت تجاری یاد میکنند .بازارهای این کشورها بهویژه روسیه
ک��ه درحالحاضر نیز بیش��ترین حجم تجارت ب��ا ایران را دارد میتواند مقصد مناس��بو
بهصرفهای برای کاالهای ایرانی باشد .در سالهای اخیر با تشدید تحریمها و کاهش امکان
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مبادالت تجاری با بس��یاری از کشورها ،مزیت تجارت با کشورهای اتحادیه اوراسیا بیشتر
از گذش��ته نیز شده و دس��تاندرکاران حوزه تجارت کشور حس��اب ویژهای روی تجارت
با کش��وری مثل روس��یه باز کردهاند .ارتباط مطلوب ایران با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و
کاهش تعرفهها ،قرابت جغرافیایی و کاهش هزینههای حملونقل ،س��ابقه همکاریهای
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مش��ترک اقتصادی و امکان مبادالت غیردالری مزیتهای تجارت با روس��یه را در شرایط
تحریم دوچندان میکند و امکان توس��عه اقتصادی را برای کشور فراهم میآورد اما فعاالن
و کارشناس��ان حوزه تجارت معتقدند همچنان از این امکان بالقوه استفاده مطلوب نشده و
4و7
در این مسیر موانعی وجود دارد.

در مناظره رئیس سازمان حمایت
با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد:

پرونده ارز مرجع را ببندیم

ظرفیتها و چالشهای پیشروی صنایع غذایی کش��ور
کدام اس��ت؟ چگونه میتوان مس��یر فعالیت تولیدکنندگان
ای��ن حوزه مه��م را هموار کرد؟ بدون ش��ک فعالیت بهینه
کارخانجات صنایع غذایی ،نهتنها به رونق این اقتصاد مهم،
اش��تغالآفرین و ارزآور کمک میکن��د ،بلکه زمینه رضایت
مصرفکنندگان را هم فراهم میآورد.
در میزگردی که در محل موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی
برگزار شد با رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان و رئیس کمیس��یون کشاورزی مجلس به
گفتوگو نشس��تیم و نظر آنها را درباره جوانب مختلف این
موضوع جویا شدیم.
قیمتگذاری ،تداخ��ل و موازیکاری ،پرداخت ارز مرجع
و چرخه معی��وب توزیع از مهمترین محورهای این میزگرد
است .با
همراه باشید.
تحلیل روز

صنعت نشر در انتظار کاهش نرخ کاغذ
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معمای حلنشدنی
تعیین نرخ ارز
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