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معرفي وزير صمت گروگان تشکيل وزارت بازرگاني شده است؟

ش روحانی
دور پنجم تال 
براي تشکيل وزارت بازرگاني
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رئيس هیئت مدیره اتحاديه تعاونيهاي فرآوردههاي لبني ايران در گفتوگو با «سبزینه»:

البيگري در صنف صنايع لبني چشمگير است
نـگاه روز

 2محرک برای خروج اقتصاد
از وضعیت فعلی

فریال مستوفی

@sabzinehnewspaper

sabzineh_newspaper

8صفحه قیمت 4000 :تومان

www.sabzineh.org

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران :استاندارد فعلی الک گندم با امکانات تولید ما منطبق نیست

تغییرسایزالک گندم
صدای گندمکاران را درآورد

يکدرصد مساحت گاوخوني
آب دارد
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اصالح الگوی کشت
ی بخش کشاورزی
ناج 
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اصالح الگوی کش��ت در بخش کشاورزی راهکاری مؤثر در کاهش
ش بهرهوری
مصرف آب و افزایش تولید محصوالت کشاورزی با افزای 
مصرف آب اس��ت که توجه به این مهم در اس��تان س��منان بخش
کش��اورزی را نجات میدهد .به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا،
کشاورزی از جمله بخشهای مهم اقتصادی است که سهم زیادی در
اشتغالزایی و تأمین امنیتغذایی دارد و این سالها به دلیل کمآبی
و خشکسالی کشاورزی به عنوان صنعتی آببر مطرح بوده
و بدون شک اصالح الگوی کشت گرهگشای ابهامات است.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران:
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اعمال تعرفه
بر صادرات شير خشک
جلوي صادرات آن را ميگيرد
رشد گلخانهها سبب شده ایران در شمار  20کشور اول توليدکننده گل و گياه در دنیا قرار گیرد

افزایش  10هزار هکتاری گلخانه ها طی  7سال اخیر

جناب آقای مهندس محمدعلی طهماسبی
انتصاب بجا و شایس�ته جنابعال�ی را به عنوان رئیس
هیئ�ت مدی�ره و مدیرعام�ل س�ازمان مرک�زی تع�اون
روس�تایی ایران ک�ه بیانگر تعه�د ،کارآم�دی ،لیاقت و
شایس�تگیهای برجس�ته ش�ما در صحنههای خدمت
صادقانه به نظام و میهن اسلامی است ،تبریک عرض
نم�وده ،موفقیت و س�ربلندی ش�ما را از درگاه خداوند
منان مسألت داریم.
ابراهیمی ،موسس مجتمعهای گلخانهای
ارس تارال امین و ارس تارال امیر

www.sabzineh.org

سبزینه را
آنالین ببینید
و بخوانید

•

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

یکشنبه  12مـرداد  12 1399ذیالحجه  2 1441آگوست  2020سال پنجم شماره  1194مسلسل 1214

info@sabzineh.org
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عکس :حمیدرضا نجفی

در ارتب��اط ب��ا محرکهای��ی برای
بی��رون آمدن از ش��رایط و وضعیت
اقتص��ادی ام��روز شناس��ایی دو
مشکل اهمیت فراوانی دارد .نخست
اینکه وضعیت اقتصاد کش��ور ما با
وجود داش��تن پتانسیلهای بسیار
ب��اال بهدلی��ل مش��کالتی ازجمله
عدممدیریت صحیح اقتصادی بدون
در نظر گرفتن توصیه اقتصاددانان در ش��رایط و وضعیت نامناس��بی
قرار دارد و با مشکالت فراوانی روبهروست .عالوهبر این درحالحاضر
تحریمه��ا و مش��کالت بینالمللی فش��ار بیشتری ب��ر اقتصاد وارد
کردهاند و این دو دلیل باعث ش��دهاند که اقتصاد ما در رکود بهس��ر
ببرد .براس��اس خبری که در پایگاه اطالعرس��انی ات��اق ایران آمده،
مستوفی گفت :همه شاهد این هستیم که در چند سال گذشته رشد
اقتصادی کش��ور منفی بوده است و حتی پیشبینی میشود در این
سال با رشد منفی هفتدرصد مواجه شویم؛ یعنی اگر رشد سالهای
گذش��ته را هم حس��اب کنیم ،یکرش��د منفی 16درص��د خواهیم
داش��ت .بههمین دلیل از آنجا که سرمایهگذاریها برای کار تولید
نبود؛ لذا یکی از ش��اخصهای مهم برای اینکه اقتصاد رش��د کند،
افزایش تولید اس��ت .درحالحاضر کش��ور با توجه به کاهش شدید
فروش نفت با مش��کالتی در زمینه تأمین ارز مواجه اس��ت .پس اگر
تولید رونق پیدا کند ،موجب میشود که صادرات کاالهای غیرنفتی
رونق یابد و در این صورت نیاز مبرمی به فروش نفت نداشته باشیم،
ای��ن از محرک اول .در خصوص مح��رک دوم باید بگویم که ما برای
تولی��د به نیروی کارو تأمین مواد اولیه نیاز داریم .اگر میتوانس��تیم
تکنولوژیهای پیش��رفته را وارد کشور کنیم تا مواد اولیه را خودمان
تولید کنیم ،دیگر به واردات مواد اولیه واسطهای نیازی نداشتیم و از
پتانسیلهای کشور خودمان میتوانستیم استفاده کنیم .ما با داشتن
شرایط خوبی مانند نفت و گاز و مواد معدنی و دسترسی به آبهای
آزاد اما در وضعیت مطلوب اقتصادی نیس��تیم .یکبار برای همیشه
ما باید وضعیتمان را با ثبات کنیم و بدانیم که قوانین و مقررات باید
برای مدت طوالنی ثابت باشد تا افراد بتوانند برنامهریزی و طبق آن
سرمایهگذاری کنند.
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ر وزنامه کشاور زی
منابعطبیعیو محیطزیستیکشور
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