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نقدی بر عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی

تالشمدیرانسازمانتعاونروستاییبرایتثبیتخود
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افزایش  200درصدی

قیمت کنجاله سویا

بازسازی روابط تجاری خارجی
نیاز امروز اقتصاد ایران

مهدی تقوی

www.sabzineh.org

سبزینه را
آنالین ببینید
و بخوانید
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«سبزینه» شائبه انحصار در واردات نهادههای دام و طیور را بررسیمیکند

4شرکتواردکننده
 50درصد نهادههایدام وطیور

برندسازی
الزمه ورود به بازارهای جهانی
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کاهش 70درصدی احتمال
وقوع سیالب با وجود مراتع
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مراتع عالوهبر اهمیتی که در تولید و تأمین علوفه دارند ،ارزشهای
دیگری ازجمله ارزشهای زیس��تمحیطی و اقتصادی نیز دارند.
حفاظت از خاک و آب و جلوگیری از احتمال وقوع سیالب از دیگر
مزایایی این پهنههای ارزشمند طبیعی است .متأسفانه در کشور
ما مدیریت مراتع با چالشهایی مواجه است که سبب از بین رفتن
یا کم تراکم ش��دن آنها شده است .مرتع به دشتهای پر از گل و
گیاه ،تپهها ،کوههای سرسبز و علفزارها و بوتهزارهای وسیع
گفته میشود. ...
طی  ۱۵سال اخیر صورت گرفت
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ارزآوری بیش از  2/1میلیارد
دالری صنعت زعفران
بیتدبیری ،عامل اصلی نابهسامانی بازار محصوالت کشاورزی است

کاهش  ۹۶درصدی قیمت پیاز در یک سال
آگهی مزایدهعام
شرکت کشت و صنعت ش�هید مطهری (سهامی خاص)
در نظر دارد س�ردرختی محصوالت باغ مهر شهر کرج
ش�امل گالبی ،سیب ،گیالس ،آلبالو ،آلو ،شلیل و گردو
را بهص�ورت یکجا و از طریق برگ�زاری مزایده عام به
فروش رس�اند .متقاضیان میتوانند برای دریافت اسناد
مزای�ده هم�ه روزه از تاریخ درج آگهی و از س�اعت 8
ال�ی  16تا روز دوش�نبه م�ورخ  99/3/12به آدرسهای
 )1دفتر مرکزی ش�رکت :تهران ،خیابان مفتح ش�مالی،
پالک  ،234طبقه اول ،واحد بازرگانی؛  )2باغ مهرشهر:
کرج ،مهرش�هر ،بلوار ارم مراجعه نمایند .مهلت و محل
تحویل اس�ناد تا ساعت  9روز سهش�نبه مورخ 99/3/13
در محل باغ مهرشهر کرج به آدرس فوق ،زمان و مکان
بازگشایی پاکات ساعت  10روز سه شنبه مورخ 99/3/13
در محل باغ مهرشهر کرج میباشد.
برای کسب اطالعات و بازدید از باغ با شماره
 0912-8639027آقای رنجبری و 021-88845807
داخلی  114تماس حاصل نمایید.

•

اقتصاددان

خدمات کشاورزی در دهستانها
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عکس :حمیدرضا نجفی

ن��رخ ارز در روزه��ای گذش��ته
س��روصدای زی��ادی به پ��ا کرده و
با وجود نوس��انات بی��ش از اندازه،
رئی��س کل بان��ک مرک��زی وعده
بازگش��ت آرامش ب��ه نرخها را داده
است .براساس خبری که در پایگاه
اطالعرس��انی ات��اق بازرگانی ایران
آمده ،تقوی گفت :در دو سال اخیر
بهدلیل شدت یافتن تحریمها کانال ورودی ارز به کشور با مشکالت
و مس��ائل گوناگونی دس��ت و پنجه نرم کرد ،بهگونهای که نرخ دالر
در س��ال  97به رقمهایی رسید که شاید باورش برای بسیاری دشوار
بود .پیش از تشدید تحریمها صادرات نفت کشور بیش از دو میلیون
بش��که در روز بود ،ولی در ش��رایط فعلی که البته پاندمی کرونا نیز
به آن اضافه ش��ده ،صادرات نفت به میزان بس��یار کمتری رس��یده،
بهگونهای که برخی رس��انههای خارجی مدعی هستند رقم صادرات
به کمتر از  100هزار بش��که رس��یده است .زمانیکه نفت کمتری به
فروش برس��د ،دالر کمت��ری نیز به اقتصاد وارد میش��ود .در نتیجه
دالر کمتری نیز به واردکنندگان تعلق میگیرد .ش��اید این س��وال
به ذهن متبادر ش��ود که سایر کش��ورهای تولیدکننده نیز با مشکل
ن صورت تحت
کاه��ش عرضه و تولی��د نفت مواجهند ،اما چ��را بدی 
تأثیر قرار نمیگیرند؟ برای پاس��خدهی الزم است به این نکته اشاره
شود که برخی کش��ورهای تولیدکننده نفت تورم اقتصادی کمتری
دارند .نکته دوم در وابس��تگی تولید داخلی ب��ه واردات مواد اولیه و
ارز اس��ت .تولیدکنندگان داخلی هر چند جزئ��ی ،به واردات برخی
م��واد اولیه نیاز دارند که تأمین هزینههای آن ارتباط مس��تقیمی با
می��زان ارز کش��ور دارد .اگر نتوانند ارز را تأمی��ن کنند ،کاال نیز کم
تولید و با قیمت باال عرضه میش��ود .اینک��ه افزایش نرخ ارز تا کجا
ادامه خواهد یافت نیز به عوامل مختلفی بس��تگی دارد که مهمترین
آن تنشهای بینالمللی اس��ت .برای کاهش این تنشها بهتر است
در ابت��دا برخی روابط تجاری و اقتصادی با اروپاییها را که مواضعی
نزدیکتر به کش��ور دارند ،بازیابی و بازس��ازی کنیم ،در این صورت
میتوان بخش��ی از تنشها را کاهش داد تا در س��ایه آن منابع ارزی
نیز به کشور وارد شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مطرح کرد

راهاندازی  2هزار و  500مرکز
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نـگاه روز

ر وزنامه کشاور زی
منابعطبیعیو محیطزیستیکشور
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