1167

مدیر انجمن مهرورزان زمین و طبیعت پاک خوزستان 20:سال آینده جنگلی در زاگرس باقی نخواهد ماند

 ۶۰درصد جنگلهاي زاگرس
درمعرضخطرخشكيدگي

رئيس انجمن ملي خرمای ایران:
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رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود :حذف ارز دولتی ،قیمت کود و سم وارداتی را  ۵برابر میکند

یادداشت

ضرورت جمعآوري سرمايههاي خرد
تعاونيها برای بهبود فضای کسبوکار
مجید ذوالفقاري
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صنعت قارچ را
به حال خود رها كردهاند

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه پرورش قارچ
به تخصص و دانش نیاز دارد ،گفت :در دهه  70تعداد واحدهاي توليد
قارچ خوراكي در ايران كمتر از تعداد انگش��تان دست بود و بهدليل
اينك��ه مجوزهاي زيادي ب��دون درنظر گرفتن ب��ازار فروش صادر
ش��د ،اكنون با مازاد توليد مواجهيم و همين نكته باعث بروز ركود
ش��ده است .حسين رياحي در گفتوگو با «س��بزينه» افزود :البته
واحده��اي غيرمجاز ه��م در اين زمينه مش��كل بيشتري
ايجاد كردهاند. ...
رئيس سازمان چاي كشور:
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امسال  ۲۰۰ميليارد تومان
برگ سبز چاي از چايكاران
خريداري شد
حفظ ذخایر دریایی ،ایجاد فرصت برای بازسازی ذخایر و اشتغالزایی از مزایای پرورش ماهیدرقفس است

•

کارشناس و تحلیلگر بخش کشاورزی

درآمد محصوالت گلخانهاي
جايگزيني مناسب
براي درآمدهاي نفتي 4

پر و ر ش ما هی د ر قفس ظر فیتی بر ا ی جهش تو لید
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عکس :حمیدرضا نجفی

از دهه  70مقارن با تش��كيل وزارت
تعاون س��ابق طرحي در دس��توركار
قرار گرفت ،مبنيب��ر اقدام به خريد
درصدي از سهام شركتهاي بورسي
توسط تعاونيها و تشكلهاي صنفي.
ه��دف اين ايده هم آن بود كه جهت
س اين
رون��ق حض��ور مردم در ب��ور 
امكان فراهم ش��ود تا ب��ا جمعآوري
سرمايههاي خرد اعضای شركتهاي تعاوني و صنفي يك بلوك سهام
چن��د درصدي ش��ركتی بزرگتر خريداري ش��ود و همفكري اعضای
ذينفع تعاوني اداره ش��ود .اين هدفگذاري ميتوانست كاركرد خوبي
براي تعاونيها و تش��كلهاي صنفي محسوب ش��ود و البته چون يك
خريد عمده محسوب ميشد ،امكان اخذ تسهيالت ،تخفيف و چانهزني
براي خريد هم ميس��ر ميش��د .اين طرح اگرچه در عمل فقط بهشكل
محدودي اجرايي ش��د؛ ولي ميتوانس��ت بهعنوان يك راهكار مناسب
تأمين مالي بیشتر مورد توجه قرار گيرد .يكي از هدفگذاريهاي اين
پروسه تعاونيها و تشكلهاي كشاورزي و روستايي بود تا با جمعآوري
سرمايههاي كوچك اعضاء بتوان كار مالي مهمتري صورت داد .اما اين
پروگرام در همايشها و اتاق فكرهاي تخصصي بخش كمتر مورد توجه
قرار گرفت و تنها در اوايل دهه  90در نظام مهندسي كشاورزي تهران
و در زمان مديريت ش��اهرخ رمضاننژاد مدتي اين راهكار بررسي شد.
اصوالً س��ازمان نظام مهندسي كش��اورزي طبق يك پروسه موفق در
يكدهه اخير موفق شده تا بيش از  30هزار نفر از مهندسان كشاورزي
را در س��ههزار ش��ركت فني و تعاوني س��ازماندهي كند .البته در بازار
سرمايه حضور شركتهاي بخش كش��اورزي ناچيز است؛ ليكن رونق
اخير بورس قطعاً مش��وقي براي حض��ور تحصيلكردگان اين گروه در
معامالت س��هام خواهد بود .با توجه به اينكه اين مهندس��ان معموالً
از ت��وان مالي كمي برخوردارند خريد بلوكي س��هام ميتواند زمينهاي
براي فعاليتهاي شركتها و تعاونيها و استارتاپهاي بخش باشد؛ لذا
سازمان نظام مهندسي ميتواند با تشكيل جلسات و كارگاههايي اعضاء
يا تعاونيهاي عضو را تشويق و متحد کرده تا با جمعآوري سرمايههاي
خرد اعضاء بلوكهاي مث ً
ال چند ميلياردي سهام شركتهاي بورسي را
خريداري و با كمك خرد جمعي مديريت کنند.

افزایش ۲۰درصدی قیمت محصوالت
با حذف ارزدولتی وارداتکود وسم
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جناب آقای عبدالرضا بازدار
انتصاب شايسته جنابعالی به عنوان معاون برنامهریزی ،توسعه مدیریت و
منابع سازمان جنگلها را تبريك عرض مينمايم .رجای واثق دارم حضور شما در
اين مسئوليت به عنوان خادمي صديق و واليتمدار با كولهبار گرانی از تجربه،
نويدبخش نشاط و تحرك بيش از پيش آن سازمان خواهد گرديد .دوام توفيقات و
مزيد عزت و سالمت جنابعالی را از خداوند منان مسألت دارم.
شاهرخ رمضاننژاد ،رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی

جناب آقای عبدالرضا بازدار
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان معاون برنامهریزی ،توسعه مدیریت و منابع سازمان

جنگلها را تبریک عرض مینمایم .امید است که حضور شما در این مسئولیت به عنوان خادمی
صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه ،نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن
سازمان در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) سال جهش تولید نامگذاری
شده است ،باشد .دوام توفیقات روزافزون شما را از جهاندار جانآفرین مسألت دارم.
علی هیودی ،مشاور هماهنگی امور مجلس معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری

إنّا هلل وإنّا إليهِ َراج ُعون
مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته كـه بهار فرحناك زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند
و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش در فـراخـنای بـیكران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی
آن است .همکار گرامی جناب آقای سلطانعلی زینلی ،مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحومه از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان
صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم .
همکارانتان در روزنامه سبزینه
w w w . s a b z i n e h . o r g

سبزینه را آنالین ببینید و بخوانید

