
اقتصادی 6

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های هرمزگان:
جزئیات تسهیالت ازدواج در هرمزگان 

مشخص شد

واقعیت ماجرای تلف شدن گربه ماهی ها از زبان مدیرکل شیالت هرمزگان استاندار هرمزگان عنوان کرد؛

ظرفیت ملوانی و تعاونی های مرزنشینان 
گروه اقتصادی -  دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های هرمزگان گفت: برای واردات کاالهای اساسی

تسهیالت ازدواج در هرمزگان برای هر نفر به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.
عبداهلل آبســواران در نشست کمیسیون هماهنگی بانک های هرمزگان، افزود: 
تسهیالت ازدواج در هرمزگان برای هر نفر به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.وی 
با بیان اینکه زوج هایی که تاریخ عقد آن ها بعد از اول فروردین ۹۷ است می توانند 
از این تســهیالت بهره مند شــوند، اظهار کرد: به آقایان زیر ۲۵ سال که با بانوان 
زیر ۲۳ سال ازدواج کنند نیز، تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت می شود.

آبســواران زمان انتظار را حداکثر یک ماه دانســت و عنوان کرد: اقساط ماهانه 
تســهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی ۸۳۲ هزار و ۷۰ میلیونی ۵۸۳ هزار تومان است. 
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های هرمزگان با اشاره به اینکه این تسهیالت ۱۰ 
ساله و برای هر پرونده یک ضامن نیاز است، اضافه کرد: متقاضیان با نام نویسی 
در سامانه ازدواج به نشانی اینترنتی وی ایی خط فاصله بانک نقطه سی بی آی نقطه 
آی آر در نوبت دریافت وام قرار می گیرند. آبســواران در پایان خاطرنشان کرد: 
سال گذشته بیش از ۲۵ هزار نفر در هرمزگان تسهیالت ازدواج دریافت کردند.

گروه اقتصــادی -  چند روزی 
است که ماجرای تلف شدن گربه ماهی 
ها در جاســک تبدیل به موضوعی داغ 
شــده که در این گفــت و گو مدیرکل 
شــیالت هرمزگان به تشریح واقعیت 

ماجرا پرداخت.
عبدالرســول دریایــی مدیرکل 
شیالت هرمزگان گفت: پس از پخش 
کلیپ تلف شــدن بیش از ۱۰ تن گربه 
ماهی شیالت جاسک و یگان حفاظت 
منابع آبزی بررســی های الزم را در این 
خصــوص انجام دادند.او  با بیان اینکه 
طی این بررســی ها مشخص شد دو 
شــناور جهت صید آبزیان به دریا رفته 
بودند، افزود: با توجه به اینکه از اواخر 
زمستان تا اوایل فصل بهار فصل ازدیاد 
گربه ماهی در دریا است تور  این صیادان 

با این گونه آبزی پر می شــود و با توجه 
به پیگیری های انجام شــده قصد قبلی 
برای صید این گونه وجود نداشته است.
دریایی ادامه داد: صیادان در راه برگشت 
با طوفانی شدن دریا مواجه شدند که این 

موضوع موجب می شود تا بار خود را 
که شامل گربه ماهی بوده برای نجات 
جان خود به دریا تخلیه کنند و عمدی 
در کار نبــوده و تنها برای نجات جان 
خود مجبور به تخلیه شــدند. مدیرکل 

شــیالت هرمزگان با تاکید بر نظارت 
شدید شــیالت بر صید ذخایر دریایی 
اضافه کرد: گربه ماهی های تخلیه شده با 
وجود امواج دریا به ساحل می رسند. او 
با بیان اینکه گربه ماهی در ایران استفاده 
خوراکی ندارد، اما جنبه صادراتی دارند، 
گفت: گربه ماهی ها  پس از صید تحویل 
کارخانه های فرآوری شــده و در عین 
حال از گربه ماهی در تولید پودر ماهی 
استفاده می شــود.دریایی افزود: استان 
هرمزگان رتبه اول صید را در کشور و 
آب های دور دارد. بیش از ۴۰ هزار صیاد 
در استان مشغول به کار صیادی هستند 
و ایــن گونه صید ها نه تنها لطمه ای به 
ذخایر دریایی وارد نمی کند بلکه به دلیل 
بحث ارزآوری و درآمدزایی می تواند 

کمکی برای معیشت صیادان باشد.

گروه اقتصادی -  استاندار هرمزگان گفت: ظرفیت کاالهای ملوانی 
و تعاونی های مرزنشینان برای واردات کاالهای اساسی به عنوان ماموریت 

مهم دولت در سال جدید در دستور کار قرار دارد.
فریدون همتی در نشســت استانداران سراســر کشور که با حضور 
عبدالرضا رحمانی فضلی در سالن پیامبر اعظم )ص( وزارت کشور برگزار 
شد، با اشاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت کاالهای ملوانی و تعاونی های 
مرزنشینان برای واردات کاالهای اساسی به عنوان ماموریت مهم دولت در 
سال جدید در دستور کار قرار دارد، اظهارداشت: بخشی از اقالم ضروری 
مورد نیاز استان و کشور از این طریق وارد می شود که ظرفیت خوبی برای 

دور زدن تحریم ها و اشتغال ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه در راســتای کنترل قیمت، فراوانی کاالهای اساسی 
در بازار به صورت روزانه و هفتگی مورد پایش قرار می گیرد، ابرازداشت: 
عالوه بر نظارت شــبانه روزی بر قیمت کاالها، اصالح شــبکه توزیع و 
نظارت های هوشــمند سامانه ای باعث شــده قیمت کاالها به ویژه مرغ، 
روغن و برنج مدیریت شــود و در حال حاضر تعادل نسبی بر بازار استان 

حاکم است.
همتی با بیان اینکه در شرایط کرونا، با اصالح شبکه توزیع، نمایشگاه 
های عرضه مســتقیم کاال با کمک مساجد و پایگاه های بسیج به صورت 
محله ای برپاشــد، گفت: این اقدام با اســتقبال خوب شهروندان مناطق 
مختلــف روبرو شــد و تالش داریم از این ظرفیــت در مقاطع بعدی نیز 

استفاده کنیم.
ورود نخبگان به صحنه انتخابات موجب تقویت اقتدار ملی می شود
استاندار هرمزگان گفت: باتوجه به کارکرد و نقش شوراهای اسالمی 
در توسعه همه جانبه مناطق و بهره مندی از همه ظرفیت ها و استعدادهای 
درونــی هر منطقه، ورود افراد متخصــص و نخبگان به صحنه انتخابات 

می تواند باعث رشد و تقویت اقتدار ملی شود.
همتی با اشــاره به مشــارکت مطلوب مردم هرمزگان در دوره های 
مختلف انتخابات، افزود: با توجه به درک عمیق و درســت مردم استان از 
شــرایط کشور، همواره این استان جزء استان های شاخص و با مشارکت 

باال بوده است.
وی بیان داشت: در مهلت قانونی نام نویسی برای انتخابات شوراهای 
اســالمی شــهر، هرمزگان از میان ۳۱ استان حائز رتبه سوم شد که این امر 
نشــانه بلوغ فکری مردم این منطقه و مشــارکت آنان برای ورود به مراکز 
تصمیم گیری مدیریت شــهری و روســتایی است که حضور نخبگان هر 
منطقه در راس شوراها می تواند راه پیش روی توسعه روستایی و شهری 

در هرمزگان را هموارتر کند.

گروه اقتصــادی - مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان بر 
لزوم فرهنگ سازی مصرف بهینه آب 
در تابســتان سالجاری به دلیل کاهش 
بارندگی و پائین آمدن میزان آب های 

سطحی و زیر زمینی تاکید کرد.
امین قصمی در نشســت با ائمه 
جماعــت شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان مســتقر در شهرستان های 
اســتان، با بیان اینکه ما مسئول تامین 
آب مردم هستیم، افزود: به دلیل کاهش 
بارندگی در فصل زارعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 
ســدها و چاه های تامین آب شــرب 
مناطق مختلف استان هرمزگان کاهش 
و بعضا خشــک شده است که نیازمند 
مصــرف بهینه آب و همراهی مردم در 

مدیریت مصرف هستیم.
وی تصریح کرد، تابستان پیش رو 
در برخی از روســتاها هیچ گونه منبع 
تامین آبی نخواهیم داشــت و باید این 
موضوع را با مــردم در میان بگذاریم 
و از آنها کمک بخواهیم که بیشــتر از 

گذشته در "مدیریت مصرف" با آب و 
فاضالب همکاری داشته باشند.

مدیرعامل آبفا با بیان اینکه خشک 
شدن چاه های تامین آب به منزله شانه 
خالــی کردن آب و فاضالب از وظیفه 
اش نیست، ادامه داد، برای گذر از تنش 
آبی تابستان، جلسات متعدد مدیریت 
بحران برگزار شده و برنامه ریزی های 
الزم برای کاهش تاثیرگذاری کم آبی 
بر زندگی مردم بویژه آبرســانی سیار 

صورت گرفته است.
به گفته قصمی، در تابستان پیش 
رو، شهر بندرعباس و شهرستان خمیر 
به دلیل اقدامات سه سال اخیر و استفاده 
از ظرفیت شیرین ســازی آب دریا با 
مشــکالت کمتری مواجــه خواهند 
شــد اما چالش اصلی مــا تامین آب 
روستاهاست که تمام توان شرکت آب 
و فاضــالب در این زمینه به کار گرفته 
می شــود تا بتوانیم آب مورد نیاز مردم 
را تامیــن کنیــم.وی از ائمه جماعت 
شــرکت آب و فاضــالب هرمزگان 

بخاطر آشنایی بیشتر بر وضعیت تامین 
آب مناطق مختلف خواست، تا با مردم 
صحبت و شرایط پیش رو را برای آنها 
تشــریح کنند.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان فرهنگ ســازی 
در مصــرف بهینــه آب را ضــروری 
دانســت و گفت: روحانیون با توجه 
به حضور مستمرشان در بین مردم می 
توانند واقعیت هــا را با مردم در میان 
بگذارنــد و آنهــا را در مصرف بهینه 
آب تشــویق کننــد. وی در عین حال 
از همکاری مردم در شــرایط سخت 
قدردانی کرد و گفت: هر زمان با مردم 
صادقانه موضوعی را در میان گذاشتیم 
همکاری های فراتر از انتظار داشــتیم 
که امیدواریم در این برهه حساس نیز 
با در نظر گرفتن شرایط کم بارشی مثل 

همیشــه همراهی الزم را داشته باشند.
قصمی ابراز امیدواری کرد، با مجموع 
اقدامات در دســتور کار شرکت آب و 
فاضالب و استفاده از ظرفیت شیرین 
ســازی آب دریا بتوانیم آب مورد نیاز 
مردم را در سال های آینده به پایداری 
الزم برســانیم.وی در ادامه با قدردانی 
از تالش های ائمه جماعت شــرکت 
آب و فاضالب هرمــزگان در اجرای 
برنامــه های فرهنگــی و دینی افزود: 
خوشــبختانه سال گذشــته با تالش 
های ائمه جماعت و دیگر پرسنل آبفا 
در ارزیابــی های مختلف برنامه های 
فرهنگــی موفق به کســب رتبه های 
برتر شــدیم.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان همچنین با اشــاره 
به فرا رســیدن ماه مبــارک رمضان بر 

اهتمام ویژه در اجرای برنامه های این 
ماه تاکید کرد و گفت: با اجرای برنامه 
های ســازگار با کرونا بتوانیم شور و 
نشاط ویژه در ماه رمضان داشته باشیم.
در این جلســه همچنین حجت 
االســالم لبخندان مشــاور فرهنگی 
مدیرعامــل آب فاضــالب هرمزگان 
گفت: خوشــبختانه ســال گذشته با 
تعامــل و اهمیت دادن به کار فرهنگی 
موفق به کسب رتبه در ارزیابی دستگاه 
های نظارتی شدیم.وی با تاکید بر اقامه 
نماز افزود: ظهور و بروز تمام فعالیت 
های فرهنگی در نماز است و وقتی نماز 
پررونقی داشته باشــیم سایر فعالیت 

های فرهنگی نیز پوشش خواهد داد.
همچنیــن عمار حیــدری دبیر 
شــورای فرهنگی و دینی شرکت آب 

و فاضالب هرمزگان در این جلســه 
بــا قدردانی از همکاری ائمه جماعت 
آبفا در سال گذشــته، از برنامه ریزی 
برای برگــزاری هرچه بهتر این برنامه 
هــا در ســالجاری بویژه مــاه مبارک 
رمضان خبر داد.به گفته وی، شــرکت 
آبفا در برگزاری برنامه ها تابع سیاست 
های اتخاذ شــده ســتاد ملی مبارزه با 
کروناست و چنانچه محدودیت هایی 
در این زمینه در نظر گرفته شود، برنامه 
هــای فرهنگی بصــورت آنالین در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:

برخی از روستاهای هرمزگان در تابستان هیچ گونه منبع تامین آبی 
نخواهند داشت

اقتصــادی- عبدالناصر  گروه 
همتی عصر در نشســت گروه ۲۴، به 
بروز نشــانه های بهبود اقتصاد جهانی 
اشاره کرد و گفت: امروز نزدیک به یک 
سال پس از شروع کووید -۱۹ گرد هم 
آمده ایم و شاهد نشانه های اولیه بهبود 
اقتصاد جهانی هستیم. اگرچه طوالنی 
شــدن روند بازیابی اقتصاد بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه و معکوس 
شدن روند چندین دهه گذشته در زمینه 
همگرایی بین کشــورهای ثروتمند و 

فقیر نگران کننده است.
وی ارتقا وضعیت دسترســی به 
واکســن را در سرعت بهبود اقتصادی 
کشورها مؤثر دانست و عنوان کرد: در 
این مقطع زمانی، آنچه که بسیار حیاتی 
و حائز اهمیت است، همکاری جهانی 
و انتقال دانش فنی در تولید و امکان تهیه 
و توزیع عادالنه واکسن ها با قیمت های 
معقوالنه است. به دالیل اخالقی هم، 
جــای هیچگونه محدودیتــی برای 
صادرات واکسن و تجهیزات پزشکی 
مرتبــط با آن وجود نــدارد. ما در یک 
بحران بهداشــتی جهانی قرار داریم و 
هیچ کشــوری از این بحــران در امان 

نیست.
همتی افــزود: در کشــورهای 
در حــال توســعه و توســعه نیافته، 
آسیب پذیرترین افراد و فعاالن بخش 
غیررسمی اقتصاد شدیدترین خسارات 
را متحمل شده اند؛ به نحوی که در طول 
چند ماه کوتاه، بســیاری از کشورهای 
کم درآمد، دستاوردهای اقتصادی که 
به سختی در طول چندین دهه گذشته 

به دست آورده بودند، از دست داده اند.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بر 
قرارگیری کشورهای در حال توسعه 
در مســیر بهبــود اقتصــادی تاکید و 
تصریــح کرد: همــکاری جهانی و به 
اشــتراک گذاری تجربه، برای واکنش 
مؤثر به بحران ضروری اســت و باید 
با رویکردی منعطفانه، تمام ابزارهای 
سیاســتی الزم را در راستای پرورش 
محیطی مناسب برای تجارت و انتقال 

فناوری و سرمایه به کار بست.
وی ادامه داد: صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی نقش اساســی در 
حمایــت از کشــورهای عضو برای 
تعدیــل آثــار بهداشــتی و اقتصادی 
همه گیری و مراحل گوناگون بهبودی 

پس از آن دارند. 
درستی و حسن رفتار این دو نهاد 
بــه رعایت اصل برخورد یکنواخت و 
فارغ از فشارهای سیاسی با همه اعضا، 
بستگی دارد. از این رو از صندوق انتظار 
مــی رود بدون تبعیــض و اثرگذاری 
البی های سیاسی به تقاضاهای قانونی 

اعضا پاسخ دهد. 
رئیس گــروه ۲۴ با بیــان اینکه 
انعطاف پذیری در واکنش ها به بحران 

و متناسب سازی آنها با شرایط کشور، 
باعث هموار شــدن راه بهبودی پایدار 
و بازگشــت سریع به شــرایط قبل از 
همه گیری می شــود، گفت: صندوق 
بین المللی پول باید به میزان کافی منابع 
داشته باشد تا بتواند نیازهای کالن مالی 
اعضای خود را هنگام خروج از بحران 

برآورده کند.
وی با تاکید بر این مهم که تأمین 
ســرمایه و اعطای منابع برای توسعه 
کشورهای کم درآمد باید بخش مهمی 
از واکنش جهانی به بحران باشد، افزود: 
گروه ۲۴ به شــدت از نحوه پیشنهادی 
صندوق برای تخصیــص منابع حق 
 )SDR( مخصــوص  برداشــت 
اســتقبال می کند و کشورها را به اتخاذ 
 SDR رویکردهای مؤثر برای بازیافت
های بالاستفاده خود در راستای کمک 

به سایر کشورها تشویق می کند.
در این جلسه کریستالینا جرجیوا، 
رئیس صندوق بین المللی پول ضمن 
همــدردی به خاطر افرادی که در همه 
گیری بیماری کرونا جــان خود را از 
دست دادند، بر این نکته تاکید کرد که 
اگر سیاست های پولی و مالی کشورها 
نبود، رکود جهانی ناشی از کووید ۱۹ 

می توانست بسیار عمیق تر از این باشد.
وی گفــت: نشــانه های بهبود 
اقتصــادی وجود دارد امــا این بهبود 
در کشــورهای جهان متعادل و فراگیر 
نیست. واکسیناسیون در شرایط فعلی 
یک سیاست مهم است و تمرکز بر آن 
برای تسریع روند بهبود بسیار کلیدی 
اســت. این در حالی اســت که پیش 
بینی ما این است که برخی از کشورها 
حتی تا نیمه دوم ســال ۲۰۲۲ نتوانند 

واکسیناسیون را شروع کنند.
همچنیــن دیوید مالپاس، رئیس 
بانک جهانی، بر این نکته تاکید داشت 
که بانک جهانی صدای کشورهای در 
حال توسعه اســت و این سازمان در 
طول دوره همه گیری بیشــترین وام 
دهــی خود را به کشــورهای در حال 
توسعه داشــته اســت. با این وجود 
بســیاری از کشورهای با درآمد پایین 
نیازمند کمک های مالی برای کنترل آثار 
ناشی از کووید ۱۹ برای مدت طوالنی 

هستند.
وی گفــت: با مشــاهده بهبود 
اقتصادی الزم است راه حل هایی دنبال 
شود که رشد گسترده جهانی بدون آثار 

منفی بر محیط زیست پیگیری شود.

رئیس کل بانک مرکزی خواستار برخورد منصفانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با کشورهای عضو گروه ۲۴ شد
 و گفت: انتظار می رود بدون تبعیض و اثرگذاری البی های سیاسی به تقاضاها پاسخ داده شود.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 
 صنــدوق بین المللــی پول و بانک جهانی نقش اساســی در حمایت از کشــورهای عضو منصفانه عمل کنند

بــرای تعدیــل آثار بهداشــتی و اقتصادی همه گیــری و مراحل گوناگون بهبــودی پس از 
آن دارند. درســتی و حســن رفتار این دو نهــاد به رعایت اصل برخــورد یکنواخت و فارغ 
از فشــارهای سیاســی با همه اعضا، بســتگی دارد. از این رو از صنــدوق انتظار می رود 
بــدون تبعیــض و اثرگذاری البی های سیاســی به تقاضاهای قانونی اعضا پاســخ دهد. 

رئیس کل بانک مرکزی در نشست گروه ۲۴:

سبزي ماركت   
ريحون 

سبزي خوردن، خورشتي، آش و....
پیاز داغ ، سیر داغ ، بادمجان سرخ شده ، کبابي و....

انواع سبزیجات خشک 

انواع شوري و ترشیجات 
انواع فرنگي جات 

انواع آبمیوه و آبغوره هاي تازه با کیفیت عالي

 انواع سبزیجات تازه آماده طبخ

همراه با پيك رايگان
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گروه اقتصــادی- وزیر جهاد 
کشاورزی با بیان اینکه در پی اقدامات 
اخیر دولت، گوشت مرغ فراوان وارد 
اســتان تهران شــده به طوری که با 
مازاد این کاال روبه رو هستیم، گفت: 
به زودی آرامش به بازار مرغ سراســر 

کشور باز خواهد گشت.
»کاظم خاوازی« در صحن علنی 
مجلس شــورای اسالمی در تشریح 
وضعیــت فعالیت های وزارت جهاد 
کشــاورزی در ماه های اخیر، ضمن 
عذرخواهــی از مردم بــه نمایندگی 
از دولــت به دلیــل اتفاقاتی که بازار 
محصوالت کشــاورزی طی ماه های 
اخیــر رخ داد، ابراز امیدواری کرد: با 

تشــکیل قرارگاه ساماندهی، در یک 
فرصت کوتــاه آرامش را به بازار کل 
کشــور تعمیم دهیم. وی اضافه کرد: 
براساس اقدام های انجام شده قرارگاه 
ساماندهی مرغ کشور، اکنون روزانه 
یک هزار و ۸۵۰ تن گوشت مرغ وارد 
اســتان تهران می شــود، در حالی که 
پیش از این حجم ورودی مرغ به این 

استان ۴۰۰ تن در روز بود.
خاوازی اظهار داشت: با توجه به 
حجم ورودی کنونی گوشت مرغ به 
استان تهران، با مازاد این کاال روبه رو 

هستیم.
شــرکت های  تقلــب 
بســته بندی و صنوف، بازار را 

ملتهب کرد
کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
تصریح کــرد: اکنــون ۸۸۱ هــزار 
تن گوشــت قرمــز، ۱۱ میلیون تن 
شــیرخام، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن 
گوشــت مرغ، تخم مرغ و عسل در 
کشور تولید شده و مشکلی در تولید 
محصوالت پروتئینی نداریم، اما اتفاق 
نامیمونی در روزهای گذشته افتاد که 
فضا را ملتهب کــرد. وی اضافه کرد: 
طبق آمارهــای موجــود، از ابتدای 
ســال ۹۹ تاکنون در هیچ دوره ای به 
اندازه بهمن ماه گذشته جوجه ریزی 
نداشــتیم و جوجه ریزی هم توسط 
ســازمان دامپزشکی کشــور و بیمه 
تحت کنترل اســت، زیرا به ازای هر 
جوجه ریزی باید بیمه انجام شــود و 
افراد ناظری هستند که این کار را انجام 
می دهند. خاوازی گفت: براســاس 
اطالعات میدانی مــا، میزان انحراف 
از جوجه ریزی ۱.۳ دهم درصد است 
بنابراین جوجه ریزی و تولید گوشت 
مرغ به اندازه کافی انجام شــده است 

زیــرا ما در برخی دوره ها ۹۰ میلیون، 
۱۰۰ میلیــون یــا ۱۱۰ میلیون قطعه 
جوجه ریزی داشتیم اما چنین مشکل 
و التهابی در بازار گوشت مرغ کشور را 
شاهد نبودیم. وزیر جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه مدیریت خرید گوشت مرغ 
توســط مردم هم کمکی به این بازار 
ملتهــب نکرد، افــزود: پس اتفاقات 
دیگــری در بازار افتــاد که منطبق با 
تولید نبــود، امروز آمــار احتکار و 
منجمد کردن گوشــت مرغ را داریم 
به طوری که در تهرانی که حداکثر نیاز 
روزانه اش به گوشــت مرغ یک هزار 
و ۲۰۰ تن اســت مشخص شد  فقط 
نزدیک یک هزار تن در ســه شیفت 

بسته بندی اتفاق افتاده است.
وی اظهار داشــت: تقلب های 
بســیار گســترده ای در شرکت های 
بســته بندی و در سطح صنوف انجام 
شــده اســت. خاوازی تصریح کرد: 
در ایــن زمینه باالخره دولت تصمیم 
گرفت کارگروهی را با مســوولیت 
وزیر جهاد کشــاورزی و همکاری 

ســایر دستگاه ها ایجاد کند که در سه 
روز کاری با هماهنگی اســتانداران 

قیمت ها مناسب شده است.
رفع مشکل مرغ سه استان 

دیگر در دست پیگیری است
وی گفت: اکنون ســه اســتان 
کهگیلویه و بویــر احمد، آذربایجان 
شــرقی و سیســتان و بلوچستان با 
مشــکل کمبود گوشت مرغ روبه رو 
هســتند کــه برای رفــع این معضل  
اســتان های معینی تعریف کردیم و 

این موضوع در حال پیگیری است.
خودکفایی در کره 

وزیر جهاد کشاورزی در بحث 
تامین کره کشــور افزود: اتفاق خوبی 
کــه در ســال ۹۹ افتاد بــی نیازی از 
واردات کره بــود، به طوری که پیش 
از این ۴۵ تا ۵۰ هزار تن کره به کشور 

وارد می شد که رفع شد.
کشــاورزی  جهاد  وزارت 

فقط متولی تولید است 
وی گفــت: براســاس تصمیم 
روســای ســه قوه، همه مسوولیت 

هــا تجارت در بخش کشــاورزی از 
جمله صادرات، واردات و تنظیم بازار 
داخلی از وزارت جهاد کشــاورزی 
گرفته شــد و طبق تبصره یک مصوبه 
هیات وزیران، مسوولیت تنظیم بازار 
و ذخایــر راهبــردی کاالهایی چون 
گوشــت مرغ، گوشت قرمز، روغن، 
برنج و گندم بــر عهده وزارت جهاد 

کشاورزی نیست.
توسعه دیمزارهای کشور 
هزارتنــی   ۳۰۰ افزایــش  و  

تولیدات
وزیر جهاد کشــاورزی گفت: 
اکنــون به صورت نمونــه و پایلوت 
در ۶ اســتان و ۷۰ شهرستان در سطح 
۷۴ هزار هکتار بهره برداری را شروع 
کردیم و پیش بینی می شــود با تثبیت 
شــن های روان و درآمدزایی بیشتر 
برای کشاورزان در همین سطح ۳۰۰ 
هزار تن به تولیدات کشاورزی اضافه 
شــود که نوید خوبی برای توســعه 

دیمزارها است. 
بهبود تــراز تجاری بخش 

کشاورزی
خــاوازی درباره تــراز تجاری 
بخش کشــاورزی نیز اظهار داشت: 
تــراز تجاری بخش کشــاورزی در 
سال زراعی ۹۸ منفی ۶ میلیارد و ۷۶۷ 
میلیون دالر بود که در سال زراعی ۹۹ 
بــه منفی ۲ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دالر 
ارتقا یافت که همه این ها به زحمات 

کشاورزان برمی گردد. 
۳۹۰ هزار تن سیب درختی 

در انبارها موجود است 
وی، وضعیت تولیدات باغبانی 
را مناســب دانست و گفت: در سیب 
درختی هنوز ۳۹۰ هزار تن از تولیدات 
ما در انبارها موجود است و  ۸۳۰ هزار 
تن سیب درختی به کشورهای هدف 
صادر شــد. وزیر جهاد کشــاورزی 
اضافه کــرد: ۲۷۵ هزار تــن پرتغال 
و ۶۴ هــزار تن کیــوی در انبارها و 
سردخانه های کشور موجود است و 
از نظر پســته، کشمش و خرما و سایر 

محصوالت وضعیت مناسبی داریم.
افزایــش هزینه های تولید 

در قیمــت نهایی محصول موثر 
است

خاوازی با تاکید بر اینکه وزارت 
جهاد کشــاورزی مســوول قیمت 
محصوالت کشاورزی و تنظیم بازار 
نیست، گفت: بخش کشاورزی مانند 
همه بخش های دیگر بخش رقابتی و 
متاثر از قیمت ســایر کاالها از جمله 
نهاده هــا و عوامل تولید اســت. وی 
افزود: میانگین دستمزد روزانه نیروی 
کار از ســال ۹۸ تا سال ۹۹ نزدیک به 
۴۹ درصــد و هزینه های حمل و نقل 
۳۰ درصــد و خدمات ماشــینی ۶۸ 
درصد افزایــش یافته و همه اینها در 
قیمت نهایی که کشــاورز کاالیش را 
باید بفروشــد تاثیرگذار است.   وزیر 
جهاد کشــاورزی خاطرنشــان کرد: 
در بخــش کشــاورزی فقــط چهار 
نهاده ذرت، کنجاله، جو و ســویا ارز 
۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند و بقیه 
نهاده های بخش کشاورزی همگی با 
قیمت آزاد و متاثــر از اتفاقات دیگر  

اقتصاد کشور هستند.

  آرامش به بازار مرغ سراسر کشور باز می گردد؛

عذرخواهی وزیر جهاد کشاورزی از مردم 
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