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ت بر بازار عوامل گرانی مرغ هستند
سوءمدیریت مسئوالن ،افزايش قيمت نهادههای طیور و فقدان نظار 

افزایش قیمت مرغ
به کیلویی  20هزار تومان
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قانون حمایت از محیطبانان و جنگلبانان ظرفیت رویارویی با جنگلخواران و قاچاقچیان را ندارد

ناتوانی جنگلبانان در مقابله با جنگلخواران
نـگاه روز

مقصر نابهسامانیهای اقتصاد کیست؟
محمود جامساز
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sabzineh_newspaper

www.sabzineh.org

«سبزینه» در گفتوگو با کارشناسان تبعات اجرای ناقص قانون نظام جامع دامپروری را بررسی میکند

فعالیت  7هزار واحد
مرغداری غیرمجاز درکشور

پالستيك  ۸۰درصد از زبالههاي
دريايي را تشكيل ميدهد
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مشارکت فعال بانک کشاورزی
در اجرای طرح توسعه اشتغال روستایی

یکی از عمدهترین فعالیتهای بانک در دو سال گذشته،
پرداخت تسهیالت توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری
بود که بهمنظور امیدآفرینی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی
و عشایری استان گیالن از ابتدای سال  97به اجرا درآمد و تا
پایان سال  ،1398با پرداخت دوهزار و  28میلیارد ریال تسهیالت
با نرخ ترجیحی چهار درصدی به تعداد دوهزار و  575طرح و
کسبوکار کوچک با میزان فرصت اشتغال پنجهزار و
 943نفر بهاجرا درآمد.
کمبودی در عرضه جوجه یکروزه وجود ندارد
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روزه
قیمت هر قطعه جوجه یک 
 ۲هزار و  ۲۰۰تومان

سهم کشور از بازار  2میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالری صادرات میوههای خشک بسیار ناچیز است

صادرات  7میلیون دالری میو ه های خشک ایران

•

کارشناس اقتصادی

سهشنبه  10تیـر  8 1399ذیالقعده  30 1441ژوئن 2020سال پنجم شماره  1166مسلسل 1186

8صفحه قیمت 4000 :تومان
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عکس :حمیدرضا نجفی

مس��ــأله اقتصــ��اد ایـ��ران و
نابهسامانیهاى آن مقولهاى نیست
ک��ه تنه��ا مرتب��ط به هفت س��ال
ریاس��تجمهورى روحانى باش��د.
هماکنون اقتصاد م��ا با معضالت و
چالشهاى عمیقى روبهروس��ت که
منشأ ساختاری دارد.
براس��اس خب��ری ک��ه در پای��گاه
اطالعرس��انی اتاق ایران آمده ،جامس��از گفت :زمانیکه دولت دهم
و یازدهم تشکیل ش��د ،اقتصاد ایران مشکالت بسیاری داشت که با
تشدید تحریمها این معضالت بیشتر شد .البته نمیتوان تمام گناه
را متوجه تحریمها کرد؛ چراکه ساختار اقتصاد ایران از ابتدا منسجم
و بر مبنای اصول علم اقتصاد پىریزی نش��ده بود .دراین میان وجود
فس��اد گس��ترده و نهادینه ش��ده یکی از محصوالت ساختار معیوب
اقتصاد ایران اس��ت که چیزى جز فقر ،تنزل ارزش پول ملى و بهتبع
کاهش قدرت خرید مردم نداش��ته اس��ت .در ش��رایط فعلی اقتصاد
ایران کمترین مراودات را با اقتصاد جهانی داراس��ت که این موضوع
باعث ش��ده تا تجارت خارجی بهش��دت تنزل ک��رده و مازاد تجارى
منفى را نیز بهبار آورد .از دیگر مشکالت ساختارى مهمی که اقتصاد
ایران با آن دس��ت به گریبان اس��ت ،توزیع ناعادالنه منابع است که
نمودهای آن را میتوان در بودجههای سنواتی مشاهده کرد .واقعیت
این اس��ت که در س��اختار اقتصادی ایران که یک س��اختار دولتی و
سیاسی است ،نمیتوان انتظار تغییرات بنیادین داشت .وقتی بخش
عمده اقتصاد ایران در دست بخش عمومی و دولت قرار دارد و بخش
خصوصی درحال تضعیف اس��ت نمیتوان هیچ استراتژى مؤثرى را
پى گرفت .در این ش��رایط مجلس یازده��م از دولت ایراد میگیرد،
این درحالی اس��ت که نمایندگان مجلس بای��د در ابتدا درخصوص
سیاس��ت اقتصادی کشور و مشکالتی که این ساختار بهوجود آورده
اس��ت ،تأمل کنند .این سیاستها نمیتواند متضمن رشد ،اشتغال و
رفاه باشد .هر گونه تغییری در سیاستهای دولت باید همراه با تغییر
س��اختارهای حاکم بر اقتصاد سیاسى باشد .اگر نمایندگان مجلس
دنبال تغییر هستند ،باید در ابتدا دنبال تغییر اندیشه سیاستمداران
باش��ند که اقتصاد دولتی را دنبال میکنند .اقتصاد در شرایطی رشد
میکند که اقتصاد آزاد رقابتی بازارمحور و دورى از انحصارات دولتى
و ریشهکن کردن فساد سیستماتیک حاکم شد.
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ر وزنامه کشاور زی
منابعطبیعیو محیطزیستیکشور
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وبینارهای آموزشی تخصصی شیالت
با حضور مدرسین خارجی در هشت دوره آموزشی آنالین
توسط انجمن علمی ماهیان زینتی ایران با موضوعات ذیل برگزار میگردد:

نجم علم
ا ن ی ماهیان زینتی اریان

نجم علم
ا ن ی ماهیان زینتی اریان

 -1مدیریت تغذیه در استخرهای پرورش میگو در تاریخ  7و  14تیرماه
مدرس Dr. Manoj M Sharama :از کشور هندوستان ،متخصص برجسته و مدیرعامل شرکت Mayank Aquaculture
 -2اصول پرورش سی باس آسیایی در استخرهای خاکی در تاریخ  11و  18تیرماه
مدرس Dr. V. Thiruvengadam :از کشور هندوستان و متخصص برجسته
 -3بیماری های ماهیان پرورشی در قفس در تاریخ  21و  28تیرماه
مدرس Dr. Slavica Colak :از کشور کرواسی ،متخصص برجسته بهداشت و بیماری های آبزیان از شرکت CROMARIS
 -4معرفی سیستم های نوین آبزی پروری به منظور افزایش تولید در ماهیان گرمابی در تاریخ  8و  15تیرماه
مدرس Dr. Danijel Gospic :متخصص برجسته و مدیرعامل شرکت G2O
 -5تکنیک های هچری و نرسری ماهیان دریایی در تاریخ  10و  17مرداد
مدرس Dr.Andrew Hamilton :از کشور استرالیا
 -6اصول و مبانی پرورش صدف  11و  18مردادماه
مدرس prof.Dr.Aileen Tan Shau Hwai:از کشور مالزی
 -7آسیب شناسی بیماری های میگو در تاریخ  25و  1شهریور
مدرس Dr. Amerneni Ravi Kumar :از کشور هندوستان
 -8اهمیت ایمنی زیستی در آبزی پروری در تاریخ  2و  9شهریور
مدرس Pro.Dusan Palic :از آمریکا

با اعطای مـدرک معتبر

برای کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه اجرایی به شمارههای
 021 – 88970931- 5و  09126781095تماس حاصل فرمایید.

