
اقتصادی 6
گروه اقتصادی -  استان هرمزگان 
با وجود شرایط  سخت بی آبی، گرمایی 
و رطوبتــی؛ با بیش از۱۶۵ هزار هکتار 
زمین کشــاورزی در قالــب ۷۸ هزار 
هکتار بــاغ و ۸۷ هزار هکتار زراعت و 
برخــورداری از ۳۰۰ هزار هکتار زمین 
مستعد کشاورزی همواره در مدار تولید 
و دارای استعدادهای خدادادی در این 

زمینه است.
توجــه بــه بخش کشــاورزی 
هرمــزگان هرچند در طول ۴۰ ســاله 
گذشــته آن طور که بایــد به صورت 
مطلوب هدف گذاری نشــده است و 
کشــاورزان اســتان در شرایط سخت 
سخت خشکســالی و کم آبی و ایجاد 
توسعه روستایی پایدار و امنیت غذایی 
تالش کــرده که اکنون دراین وضعیت 
نیازمند برنامه ریزی و حمایت هستند 

که به خیل بیکاران اضافه نشوند.
هرچند پدیده خشکســالی بیش 
از ۲ دهه بر ســر کشــاورزان هرمزگان 
سایه افکنده است و از آنجایی که امنیت 
غذایی به عنوان مهم ترین رکن استقالل 
اقتصادی کشور به شمار می رود لذا این 
اســتان باتوجه به شرایط اقلیمی وآب 
وهوایی آن تحول گســترده و اثربخش 
در حوزه هایی همچون توسعه و احیای 
باغ ها و مزرعه های کشاورزی، توسعه 
گلخانه ها، بهره وری آب داشته اما کافی 

نبوده است.
البته در این سال ها باتوجه به اینکه 
تامین آب کشــاورزی هرمزگان از آب 
سفره های زیرزمینی و احداث چاه های 
عمیق بوده لذا فشــار از این طریق زیاد 
بوده است که اکنون آب های زیرزمینی 
تا اعماق ۲۰۰ متر پایین رفته و به شدت 
کاهش یافته و یا شور و لب شور بوده و 
قابل استفاده نیست. در استان هرمزگان 
مانند ســایر نقاط کشور بانوان پا به پای 
مردان در کاشــت، داشــت و برداشت 
محصوالت کشــاورزی نقش بسزایی 
دارنــد؛ به طوری که اگر زنان در وجین 
کردن، گرفتن علف های هرز و برداشت 
محصــول به صورت ظریف و با دقت 
رعایت نکنند، زنجیره تولید محصول 

کشاورزی تکمیل نمی شود.
از شوری آب تا گرانی نهاده 
هــا و ابزارهای کشــاورزی در 

هرمزگان
در ۲ ســال اخیر ذخیره آب آن رو 
به پایان بوده و در شرایط بحرانی شدید 
قرارداشت اما در حال حاضر درجریان 
بارندگــی ۱۲ و۱۳ دیماه جاری ســد 
جگین در جاســک، سدهای استقالل 
و ســرنی میناب و سد شــمیل و نیان 
بندرعباس پر شــده ولی هنوز مشکل 

خشکسالی در استان حل نشده است.
یکــی از کشــاورزان هرمزگانی 
گفت: شرکت ســهامی آب منطقه ای 
میزان مجاز آب در پروانه  بهره برداری 
کشاورزان را براساس یک تصمیم خود 
اتخاذی بدون یک مبنای قانونی به طور 
مرتب غیرمتعارف کاهش داده و باعث 
سردرگمی شدید کشاورزان در تامین 
آب مــورد نیاز مزرعه ها و مرکبات آن 
ها شــده است .  موسی پیدایش افزود: 
در منطقه میناب شــمالی، کشاورزان 
مشکل شوری آب دارند؛ آبی که امسال 
شرکت آب منطقه ای به کشاورزان داده 
است اظهار می دارند )باالی چهارهزار 
EC ( دارد که این درجه شــوری برای 
کاشت محصوالت جالیزی کشاورزان 
غیرقابل تحمل اســت. )EC  مخفف 

 electrical conductivity  کلمــه
به معنای هدایت الکتریکی آب اســت 
و این معرف قدرت یونی یک محلول 
برای انتقال جریان برق اســت. هرچه 
میزان جریان برق بیشتری از آب عبور 
کند ، هدایت الکتریکی آب باالتر است 
و نشــان میدهد که آب دارای یون های 
بیشــتری اســت. آب خالص به دلیل 
نداشــتن یون، جریان بــرق را از خود 

عبور نمی دهد( . 
 وی ادامه داد: کشــاورزان امسال 
مشکل کمبود تراکتور و مکانیزاسیون 
مــورد لزوم بخش هم دارند و از طرفی 
هم تراکتورهای مشغول در بخش بیشتر 
از عمر مفید مشــغول کار هستند که به 
جهت تامین نشدن و تولید کافی تراکتور 
تعویض نشده اند، بنابراین این ماشین 
آالتف فرســوده به حساب می آیند و 
کشاورزان از بابت سوخت تراکتورهای 
خود نیز گله مند هستند که هم کم بوده و 

هم دیر تامین می شود.
 این کشاورز هرمزگانی یادآورشد: 
یکی از مشکالت امروزی کشاورزان، 
کرایه حمل محصوالت کشــاورزی 
هست که پیوسته روندی افزایشی داشته 
و از ســال گذشته یکباره دچار جهشی 
غیرمعمول شــده است و باعث نابرابر 
شدن هزینه سطح دسترسی کشاورزان 
هرمزگانی به بازارهای مرکزی کشــور 
شــد؛  پیشــنهاد ما برای برابر ساختن 
ســطوح دسترسی آن هســت همان 
طوری که دولت برای هزینه ســوخت 
کشــاورزی و گلخانه هــا در مناطق 
مرکزی یارانه می دهد تا هزینه کشــت 
آن کشاورزان را کاهش دهد برای حمل 
و نقل کشاورزی در هرمزگان نیز یارانه 

قائل شود .
وی  خاطرنشــان کرد: در ســال 
های قبل بیشــترین مشکل مربوط به 
مرحله فروش محصوالت کشاورزی 
بوده اســت؛ اگر بازارهای فرامرزی در 
بعضی از کِشت ها نظیر گوجه فرنگی 
و پیاز گشــوده نشود امسال هم ممکن 
است مشکل ســال قبل تکرار شود و 
یک مشکل دیگر این است که در بخش 
کشاورزی هر کس اراده کند سرمایه ای 
هم بتواند جور کند می تواند فردا صبح 
زمینــی را اجاره کند و هرچه قدر دلش 
خواســت و هر کِشتی دوست داشت، 
بکارد. پیدایش توضیح  داد: اینگونه بود 
که سرمایه های ســرگردان سال ۹۹ با 
سراب قیمت پیاز در سال ۹۸ در منطقه 
جنوب کرمان به صحنه آمد و ۱۱ هزار 
هکتار بیش از آنچه الزم بود پیاز کشت 
شد که ضمن ضایع شدن سرمایه و تلف 
شدن منابع آبی، نیروی انسانی از حاصل 
کارش بیهوده شد و کشاورزان پیاز کار 
در چهار استان های جنوبی نیز به خاک 
ســیاه نشستند؛ چرا که در قانون پروانه 
فعالیت صنفی کشــاورزی هیچ الزامی 

برای گرفتن پروانه نیست.
 وی افزود: گرچه استان هرمزگان 
یکــی از بهترین اســتان هــا در زمینه 
کارکرد نظام صنفی کشــاورزی هست 
ولی در همین استان هم فقط ۳۰درصد 
کشــاورزان پروانه فعالیت نظام صنفی 
دریافت کــرده انــد.  وی اضافه کرد: 
بنابرایــن بهره بــرداران کشــاورزی 
هرمزگان همچنان ۷۰ درصد زیرپوشش 
نظام صنفی کشاورزی که  یک تشکل 
صاحب صالحیت کشور برای دفاع از 
حقوق کشاورزان هست، نیستند چون 
اگر بیش از ۹۰ درصد از  ۱۱۰ هزار بهره 

بردار بخش کشــاورزی پروانه فعالیت 
نظام صنفــی را دریافت کرده بودند به 
این ترتیب هم به کار و شغل خودشان 
حرمت و اعتباری بهتر و بیشتری قائل 
شده بودند و هم ظرفیت تشکیالتی نظام 
صنفی امکان انجام  فعالیت های بیشتر 
برای دفاع از حقوق کشــاورزان فراهم 

می ساخت.
با  کشــاورزی هرمــزگان 
معیشــت مردم روســتاها گره 

خورده است

به اعتقاد مســووالن نظام صنفی 
کشاورزی هرمزگان بخش کشاورزی 
این استان ســاحلی در جنوب کشور 
بــا توجه بــه جایگاه راهبــردی آن و 
همچنین ظرفیت های ویژه این بخش 
به خصوص در توســعه کشت گلخانه 
ای در صورت گره گشــایی از مسائل، 
می تواند نقش بســزایی در توســعه 
اقتصاد و بهبود معیشت مردم این منطقه 
و حتی کشور داشته باشد. رییس مجمع 
صنفی کشاورزان هرمزگان در این باره 
گفت: درحال حاضر بخش کشاورزی 
کارکردهــای خوب و منحصر به  خود 
در اقتصاد و اشتغالزایی استان هرمزگان 
را دارد و امیدواریــم برنامه های بهتر و 

بیشــتری برای توسعه  کیفی این حوزه 
درنظرگرفته شود. حسین خالده افزود: 
آنچه مسلم است اشتغالزایی در بخش 
کشاورزی نسبت به بخش های صنعت، 
خدمات و حتی  اداری بسیار سریع تر و 
کم هزینه تر قابل انجام است و از همین 
رو نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار 
و تثبیت جمعیت در شــهرهای زیر۲۰ 

هزار نفر  و روســتاها دارد؛ این عامل از 
آن جهت قابلیت اعتنا بیشتری پیدا می 
کند که امروزه در کشور افزایش شتابان 
کالنشهرها که خود موجب مشکالت 
اجتماعی دیگری هســت از مهاجرت 
روستاییان به دلیل نبود اشتغال می تواند 
جلوگیری کند و مانع افزایش نامتوازن 

رشد شهری باشد.
وی ادامــه داد: حاصل نشســت 
های فراوان چاره اندیشانه نظام صنفی 
کشاورزی و منابع طبیعی درسطح استان 

هرمزگان ایــن راهکار را پیش روی ما 
قرار داده است که نشان می دهد توسعه 
بخش کشــاورزی استان در ابعاد کیفی 
آن یکــی از مهــم تریــن گام ها برای 
تحقــق اقتصاد مقاومتی مورد نظر نظام 
جمهوری اسالمی ایران در جهت رشد 
و توسعه اقتصادی می باشد؛ گرچه در 
طول ســال های اخیر به این حوزه نگاه 
اندکی شــده است ولی آنچنان که الزم 
بوده اســت بر روی آن تمرکز نشده و 

مورد توجه ویژه قرار نگرفته است.
رییس مجمع صنفی کشــاورزان 
هرمزگان یادآورشــد: اگر مورد عنایت 
بیشتری بود می توانست موفقیت های 
بســیاری از جمله خودکفایی در تولید 

بخصوص  اســتراتژیک  محصوالت 
گندم را به سهم خود در این جغرافیای 
کشــور داشته باشــد و برای تقویت و 
توسعه هرچه بیشــتر این راهبرد مهم، 
الزم هســت سعی شــود تا توانمندی 
های کشــاورزان ارتقــا یابد؛ چرا که با 
این کار عالوه بر رونق تولیدات بخش 
کشاورزی، سهم این بخش در اقتصاد و 

اشتغال زایی نیز افزایش می یابد.
در  هرمــزگان  ظرفیت های 

بخش کشاورزی
اســتان هرمــزگان ظرفیت های 
اســتفاده نشده ای در بخش  کشاورزی 
دارد که اگر مورد توجه سرمایه گذاران 
دولتی و بخش خصوصی واقع شود می 
تواند ســهم زیادی از تولیدات کشور 
و منطقــه را به خــود تخصیص دهد. 
یکی از مهم تریــن راهبردهای حوزه 
کشــاورزی، توسعه کشت گلخانه ای 

باتوجه به شرایط منابع آبی و کمبودهای 
موجود در این بخش است. با توجه به 
کاهش نزوالت آســمانی و نبود آب، 
برداشت دائمی محصول در طول سال، 
اســتفاده از زمین های غیرقابل کشت 
با اســتفاده از روش های کشت بدون 
خاک )هیدروپونیک(، نبود وابســتگی 
تولید محصول با فصل و امکان تطبیق 
زمان تولید با تقاضــای بازار از مزایای 
کشت گلخانه ای به شمار می رود.  همه 
استان های کشور همواره از ظرفیت های 
بندری، تجــاری و بازرگانی هرمزگان 
بهره می برند و بدلیل ســهل و آســان 
بــودن و همچنین ارزانی هزینه ها برای 
صــادرات محصوالت خــود به دنیا، 

راه های این اســتان را بهترین مســیر 
می دانند که این روند ادامه داشته است. 
وجود پایانه های صادراتی خاص برای 
صادرات محصوالت تازه مثل هندوانه، 
خربزه، خیار سبز، گوچه، پیاز، بادمجان، 
فلفل و محصوالت باغی سردسیری و 
گردمسیری از طریق بندر شهید باهنر به 
صورت روزانه با شــناورهای محلی و 

تجاری از دیگر توانمندی های هرمزگان 
اســت. عضو مجمع صنفی کشاورزان 
هرمزگان دراین زمینه گفت: هم اکنون 
توسعه کشت های  گلخانه ای این استان 
از یک روند معمولی برخوردار است که 
باتوجه به عقب ماندگی هرمزگان در این 
نوع  کشــت نسبت به روند رشد یافته 
کشوری و هدف تعیین شده  پنج هزار 
هکتاری برای کشــت های بعدی، این 
استان نیازمند عزم بیشتری برای حمایت 

و تخصیص سرمایه و اعتبار دارد.
عباس قاســمی افزود: بیشترین 
مســائل این برهه بخش کشــاورزی 
هرمــزگان در خصــو ص ادعاهــای 
اراضی ســازمان منابع طبیعی نسبت به 
اراضی در اختیار کشــاورزان همچنان 
بخــش زیادی بالتکلیــف باقی مانده 
اســت که موجب شده قسمت زیادی 
از وقت مفید کشاورزان که باید صرف 
تولید می شد مشغول به این عامل  نگه 
بدارد؛ بنابراین گره گشائی این موضوع 
موانع زیادی را از مسیر تولید و فعالیت 
مشروع کشاورزان دور خواهد ساخت 
لذا ضرورت موکد دارد که هرچه سریع 

تر این موضوع حل و فصل گردد.
وی بیــان داشــت: از طرفی نیز 
گشــودگی در این مشــکل که بخشی 
به جهت باقی مانــدن ادعای مالکیت 
سازمان منابع ملی منجر به  فروش این 
اراضی به کشــاورزان خواهد بود؛ این 
موضوع  در شــرایط سالجاری که زیر 
تحمیل تحریمی دشمن هستیم کمکی 
به تامین مالی سیستم دولتی نیز خواهد 
بود. این مســوول ادامه داد: برای شروع 
کشت در مرحله نخست نیاز به سرمایه 
در گردش )پول و نقدینگی( هست اما 
چون بســیاری از کشاورزان به جهت 
بدهی سال قبل و زیان زیادی که داشته 
اند، نتوانســته اند وام های دریافتی را 
بازپرداخت کنند به همین دلیل بانک ها 
نیز از وام و تسهیالت جدید به این دسته 

از کشاورزان خودداری کرده اند.
قاســمی گفــت: در ایــن مورد 
پیشــنهاد ما این بوده هست که بانک ها 
برای حمایت از کشاورزان بدون توجه 
به تعهدات مالی قبلی آن ها تسهیالت 
در اختیارشــان قرار دهند تا کشــاورز 
مجبور به تامین نقدینگی و سرمایه در 
گردش خود از افراد در بازار آزاد که اسیر 
شرایط ربا خوارانه سوء استفاده کنندگان 
از این شــرایط نباشند.  وی یادآورشد: 
بانک ها اعطا کننده تسهیالت با اعمال 
مقررات جدید و مانع تراشــانه ای در 
اعطای وام به تســهیالت ســرمایه ای 
جدید از جملــه در طرح های گلخانه 
ای برای وام های باالی ۵۰ میلیارد ریال 
که امروز رقم حداقلی هســت صورت 
هــای مالی می خواهند چون این مورد 
در امور کشــاورزی مسبوق به سابقه 
نیست، یک مانع محسوب می شود. بنا 
به اظهار عضو مجمع صنفی کشاورزان 
هرمزگان، برای تامین تضمین در اعطای 
تسهیالت کشاورزی که بیشتر آن ها در 
مناطق روستایی هســتف وثیقه های 
روســتایی را یا نمی پذیرند یا آنچنان 
برآورد حداقلی بــر ارزش امالک می 
گذارند که متقاضیان را ناتوان در تامین 
آن نموده است. وی تصریح کرد: نهاده 
های بخش کشاورزی شامل کود، سم 
و بذر در ســالجاری بیش از چند برابر 
رشــد قیمت داشته است، در حالی که 
درآمد کشاورز نسبت به سال قبل چند 
برابر افت کرده لذا پیشــنهاد ما به دست 

گرفتن ساز و کار تهیه و توزیع نهاده ها 
بوسیله دولت برای کوتاه ساختن دست 
سوء استفاده کنندگان بخش خصوصی 
یا ســپردن مدیریت توزیع به دســت 
تشــکل های شناسنامه دار مورد وثوق 
کشاورزان هست. قاسمی بیان داشت: 
در مناطقی که کشــت ها با آب چاه به 
انجام می رسد، کشاورزان از طرف آب 
منطقه ای برای تعویض لوله های پمپ 
خــود با ُقطر کوچکتری تحت فشــار 
هستند؛ در صورتی که همین کشاورز 
کنتور منصوبه هم دارد و چرا باید هزینه 

اضافه برای لوله و اتصاالت بدهد.
مشکالت و چالش های پیش 

پای کشاورزی هرمزگان
فرسوده و غیراقتصادی بودن بیش 
از ۱۴ هزار هکتار از باغ ها و نخلســتان 
های هرمــزگان،  ملی بودن زمین های 
کشاورزان و بهره برداران و محدودیت 
ها در اســتفاده از تســهیالت و قوانین 
حمایتی دولتی، انباشــت و افت شدید 
قیمت محصوالت در زمان برداشــت 
و نارضایتی شــدید مــردم با توجه به 
سیاســت گذاری های تنظیــم بازار و 
تعرفه گذاری نامناســب و ایجاد وقفه 
در صــادرات، موجــب کاهش تولید 
و بیکاری روســتاییان و توسعه فقر در 
این استان شده است. هم اکنون وسعت 
زمین های کشــاورزی استان هرمزگان 
۱۶۵ هزار هکتار با تولید ســاالنه بیشتر 
از ۲ میلیــون و ۳۰۰ هزار تن محصول 
باغــی و زراعی و یــک میلیون و ۶۵۰ 
هزار تــن محصول ســبزی و صیفی 
خارج از فصل اســت که نقش بســیار 
مهمــی در تنظیم بازار این محصوالت 
بویژه در فصل های پاییز و زمســتان در 
سطح کشور دارد. هرمزگان با داشتن پنج 
قطب مهم کشاورزی در شرق، غرب و 
شمال استان در طول سال و با تولید انواع 
محصوالت کشــاورزی و باغی خارج 
از فصــل و همچنین داشــتن ظرفیت 
دروازه هــای صادراتی، نقش راهبردی 

در رونق تولید و اقتصاد کشور دارد.
رییس ســازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان در این باره گفت: نبود وجود 
نهالستان های معتبر و کمبود نهال سالم، 
اســتاندارد، جدید و پربازده مرکبات و 
میوه های گرمســیری، خطرپذیری و 
وجود ریسک باالی سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی و نبود پوشش بیمه ای 
در زیرســاخت های بخش کشاورزی 
همه محصوالت کشت شده در استان 
و همچنیــن وجود خاک های ضعیف 
در بخــش کشــاورزی دارای بافــت 
خاک شــور، شنی و سبک با کربن آلی 
کمتر از پنج درصد از دیگر مشــکالت 
بخش کشاورزی این استان است. علی 
باقرزاده همایی افزود: پدیده خشکسالی 
در اســتان هرمزگان باتوجــه به اقلیم 
جغرافیایی خاص و پایین بودن متوسط  
بارندگی ســاالنه، کمبود نقدینگی در 
تامین ســهم دولت بــه منظور تقویت 
صندوق های حمایت از توسعه بخش 
کشــاورزی و کمبود تسهیالت ارزان 
قیمت بانکی و افزایش هزینه تولید در 
هرمزگان محسوب می شود. وی بیان 
داشــت: شرایط اقلیمی و آب و هوایی 
در اســتان هرمزگان به گونه ای است 
که تغییرات فصولی همچون زمســتان 
و تابستان تاثیر چندانی در فعالیت های 
زراعی کشاورزان ندارد و کشاورزان در 
هر زمانی که اراده کنند، می  توانند دست 
به کشــت محصوالتی بزنند که دیگر 

استان ها امکان کشــت آن ها را ندارند 
اما ســرمای هوا و نبود صنایع تبدیلی و 
بسته بندی بخش کشاورزی استان را با 
مشکل مواجه کرده است. رییس سازمان 
جهادکشاورزی هرمزگان اظهارداشت:  
سال گذشــته سرمای شــدید باعث 
آســیب یکهزار و ۷۰۰ هکتار از زمین 
های کشاورزی این استان بین ۳۰ تا ۴۰ 
درصد و یا بیشــتر شــد و بیش از ۶۸۰ 
میلیارد ریال به کشاورزان خسارت مالی 
زد. باقرزاده همایی یادآورشد:  سرمای 
شــدید دچــار آســیب و از بین رفتن 
محصوالت ســبزی و صیفی همچون 
گوجه فرنگــی، بادمجان، فلفل، فلفل 
دلمه ای، خیار سبز، سیب زمینی، کدو، 
پیاز و لوبیا سبز  و همچنین افت شدید 
دمای هوا سبب سرمازدگی محصوالتی 
نظیــر لیموترش، پرتقال، نارنگی و انبه 
در اســتان هرمزگان بویــژه در مناطق 
هشتبدنی و ســندرک میناب، رودان، 
بندرعباس، حاجی اباد و پارسیان شده 

است.
لــزوم صنایــع تبدیلــی 
محصــول های کشــاورزی در 

هرمزگان
اســتان هرمــزگان دارای تنوع 
محصول های کشاورزی باغی و زراعی 
بویژه خرما، لیموترش، لیموشــیرین، 
نارنگی، پرتقــال، پیاز، گوجه فرنگی، 
بادمجان، فلفل، هندوانه، خیارســبز و 
خربزه اســت اما از نبود صنایع تبدیلی 

و بسته بندی رنج می برد.
ایجاد صنایع بسته بندی و تبدیلی، 
سردخانه های متناســب با محصول، 
خرید تضمینی قبــل از هدر رفتن آن، 
پرداخــت وام های کــم بهره، آموزش 
های ترویجی تامین نیازهای اولیه مثل 
کود وسم و ابزارهای کشاورزی بویژه 
تراکتــور بدون واســطه مایه دلگرمی 

کشاورزان و بهره برداران می شود.
نبود مدیریت کشت محصوالت 
صیفــی از دیگــر مشــکالت عمده 
کشــاورزان هرمزگانــی اســت که 
کشــاورزان بدون مطالعه و راهنمایی 
خبرگان و کارشناسان بخش کشاورزی، 
اقدام به کشــت چند محصول به طور 
همزمان در ســطح استان می کنند که به 
واسطه موازی بودن کشت و محصول، 
عالوه بر هدر رفت ســرمایه و وقت، 
موجب ارزانی و کم فروشی محصول 
می شــود. مدیرامور باغبانی ســازمان 
جهاد کشــاورزی هرمزگان دراین باره 
گفت: نبود اســتاندارد در بسته  بندی، 
نبود برند محصول های کشــاورزی، 
کاهــش صنایع تبدیلــی و فرآوری و 
فعال نبودن پایانــه صادرات محصول 
های کشــاورزی مهم ترین مشکالت 
پیش روی کشــاورزان بویژه گلخانه 
داران استان است. مسعود گرگیج افزود: 
کشــاورزان در طول یکسال محصول 
خود را به ثمر می رسانند و انتظار دارند 
برنامه ای ایجاد شــود که این محصول 
خریداری و به فروش برسد و در نهایت 
به سمت صنایع تبدیلی برود که متاسفانه 

در استان هرمزگان این اتفاق نمی افتد.
درکنار همه موفقیت های خوب 
بواسطه نبود برنامه ریزی درازمدت برای 
صرفه جویی در مصرف آب و از سویی 
کاهش نزوالت آســمانی درســالهای 
اخیر، خشک شدن چشمه ها، قنات ها 
و آب های زیرزمینی، کشاورزی استان 
هرمزگان را با چالش جدی مواجه کرده 

است.

کشاورزی هرمزگان با معیشت مردم روستاها گره خورده است؛

هرمزگان به پیاده سازی اصول 
حرفه ای کشاورزی نیازدارد

استان هرمزگان یکی از با استعدادترین، مهم ترین و راهبردی ترین مناطق اقتصادی کشور بوده است که با وجود 
ظرفیت های باالیی در حوزه کشاورزی اعم باغی و صیفی؛ نیازمند توجه و حمایت جدی دولت سیزدهم به این بخش می باشد.

گروه اقتصادی -رییس اتحادیه بارفروشان می گوید خبرهای بازگشت محصوالت کشاورزی ایران در چند وقت 
اخیر، تمایل مردم را برای خرید میوه کاهش داده است.

مصطفی دارایی نژاد با بیان اینکه وضعیت بازار میوه خوب نیست، گفت: روزانه ۱۰ تا ۲۰ هزار تن ورودی بار میدان 
مرکزی میوه و تره بار است که قبال این میزان بار تا روز بعدش به فروش می رفت. اما شب قبل ورودی بار به میدان ۸۵۰۰ 
تن بود که ۲۵۰۰ تن آن تا کنون باقی مانده است. اینکه میوه در میدان مرکزی خریداری نمی شود، یعنی مردم در سطح شهر 

از مغازه ها میوه نمی خرند.
وی ادامه داد: قدرت خرید مردم کاهش یافته است و تمایلی به خرید میوه ندارند. از طرفی خبرهایی که چند وقت 
اخیر در خصوص برگشت محصوالت کشاورزی ایران منتشر شده نیز از این تمایل کاسته است. در حالی که باید گفت 

محصوالت ما همگی سالم هستند.
رییس اتحادیه بارفروشــان گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند، میوه ها بر روی دســت کشاورزان می ماند و آنها ضرر 
خواهند کرد. چندی پیش روسیه فلفل دلمه های ایران را به دلیل استفاده از چهار نوع سم شناخته نشده در این کشور برگشت 
زد. بعد از آن هند و امارات، کیوی ایران را به دلیل وجود نوعی آفت )شپشک( برگشت زدند که سازمان گیاهپزشکی کشور 
وجود این نوع آفت را تکذیب کرد. ازبکستان نیز چندین محموله از سیب زمینی ایران را برگشت داد که مقامات مسوول 

علت آن را وجود خاک همراه سیب زمینی اعالم کردند.

رییس اتحادیه بارفروشان:

مردم میوه نمی خرند!

گروه اقتصادی - از هفته گذشته  
قانون، مالیات بر ارزش افزوده مشمول 
پروازهای داخلی و خارجی شد و همین 
مساله افزایش نرخ چهاردرصدی بلیت 
این پروازها را به دنبال داشت، اما برای 
پروازهــای خارجی به دالیل متعددی 
ابهاماتی وجود داشت که مقرر شده بود 
تا بازنگری در این زمینه صورت گیرد 
و احتمــاال این مالیات برای پروازهای 
خارجی حذف شود، اما تاکنون خبری 

از تغییر در این زمینه نیست.
از دوشــنبه هفته گذشته )۱۳ دی 

ماه( و بر اساس قانون مصوب مجلس 
عوارض پنج درصدی شهرداری برای 
بلیــت هواپیما حذف امــا به جای آن 
مالیات بر ارزش افــزوده ۹ درصدی 
تصویب و اعمال شد که بر این اساس 
قیمت بلیــت هواپیما با افزایش چهار 
درصدی مواجه شد. این مسئله باعث 
شــد تا مردم انتقادات بسیاری در این 
باره مطرح کنند. البته مقصود اسعدی 
ســامانی -دبیر انجمن شــرکت های 
هواپیمایــی- در ایــن بــاره گفت: 
ایرالین ها مقصــر این افزایش قیمت 

نیستند و برخی نمایندگانی که همواره 
نسبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما 
اعتــراض می کنند با وضع و تصویب 
این قانــون باعث ایــن افزایش نرخ 
شده اند. وی با بیان اینکه موافق اجرای 
مالیات بر ارزش افزوده در حمل ونقل 
هوایی نیســتیم، افــزود: ایرالین ها بر 
اساس قانون مذکور موظف هستند که 
مالیات بــر ارزش افزوده را از مصرف 

کننده نهایی یعنی مسافر دریافت کرده و 
به حساب سازمان هواپیمایی کشوری 
برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
واریز کنند و این مسئله سبب می شود 
تا قیمت ها در این صنعت باالتر رفته و 
بیش از پیش به ایرالین ها فشــار وارد 
شود. پس از طرح این اظهارات، حسن 
خوشــخو - مدیرکل دفتر نظارت بر 
فرودگاه ها و شــرکت ها و موسسات 

هوانــوردی ســازمان هواپیمایــی 
کشوری-  اعالم کرد که به دلیل وجود 
برخــی ابهامات در این زمینه، احتمال 
حذف مالیــات بر ارزش افــزوده از 
پروازهای خارجی وجود دارد. وی در 
این بــاره اظهار کرد: باید در این زمینه 
قانون شفاف باشد که مالیات بر ارزش 
افزوده در پروازهای غیر مســتقیم و با 
چند توقف به کــدام بخش از ارزش 

بلیــت هواپیما تعلق می گیرد و از آنجا 
که قیمت بلیت هواپیما در پروازهای 
خارجی غیر مستقیم با چندین کانکشن 
باالتر است باید قانون شفاف مشخص 
باشد که این مالیات شامل کدام قسمت 
از بهای بلیت هواپیماســت. خوشخو 
با اشــاره به احتمال حذف مالیات بر 
ارزش افــزوده از پروازهای خارجی، 
افزود: یکی دیگــر از ابهامات مطرح 

شــده این بود که با برخی از کشورها 
و شــرکت های هواپیمایــی خارجی 
توافقاتی برای معافیت های مالیاتی دو و 
چند جانبه امضاء شده است، مشخص 
نیست در این قانون برای این پروازها 
چه تصمیم گیری شــده و چگونه باید 
عمل کنیم. بنابراین و با توجه به اینکه 
مردم در مســیرهای خارجی در حال 
خرید بلیت هواپیما هستند باید هر چه 
سریعتر جزییات این مسئله روشن شود 
و به همین دلیل سازمان امور مالیاتی در 
اســرع وقت قرار است به این ابهامات 

به صورت مکتوب پاســخ دهد. این 
اتفاقات در حالی رخ داده که ایرالین ها 
همچنــان این قانون را اجرا می کنند و 
تا کنون خبــری از تغییر در این قانون 
که البته نیاز به اصالح از سوی مجلس 
دارد، نیست. به نظر می رسد ایرالین ها 
برای اجــرای این قانون در پروازهای 
خارجی با ابهامات بســیاری رو به رو 
هســتند و نمی دانند که اگر این قانون 
را اجــرا کنند چه تبعاتــی در برخی 
پروازهــای خارجی که مــورد توافق 

طرفین قرار گرفته به وجود بیاید.

بالتکلیفی پروازهای خارجی درباره مالیات بر ارزش افزوده

نبود وجود نهالستان های معتبر و کمبود نهال سالم، استاندارد، جدید و پربازده مرکبات و 
میوه های گرمسیری، خطرپذیری و وجود ریسک باالی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
و نبود پوشش بیمه ای در زیرساخت های بخش کشاورزی همه محصوالت کشت شده در 
استان و همچنین وجود خاک های ضعیف در بخش کشاورزی دارای بافت خاک شور، شنی 
و سبک با کربن آلی کمتر از پنج درصد از دیگر مشکالت بخش کشاورزی این استان است.

گــروه اقتصادی - وزیــر امور 
اقتصادی و دارایی از نهایی شــدن پیش 
نویس الیحــه اصالح قانــون اجرای 
سیاســت های کلی اصــل ۴۴ قانون 
اساســی تا ابتدای خرداد ماه سال آینده 
خبر داد.دکتر سید احسان خاندوزی در 
پایان نشست خود با وزرای سابق امور 
اقتصــادی و دارایــی و برخی صاحب 
نظران و مســئوالن دولتی و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، از جمله داود 
دانش جعفری، ســید شــمس الدین 
حسینی، مسعود کرباسیان، محمدرضا 
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی، حسین قربانزاده 
رئیس سازمان خصوصی سازی و علی 
آقــا محمدی عضو مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام در جمــع خبرنگاران 
اظهار داشــت: پس از طی ۱۵ ســال از 

ابالغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی و بویژه بند )ج( این سیاست ها 
در مورد واگذاری شرکت های دولتی، 
نقاط قوت و ضعف سیاست ها آشکار 
شده و به همین سبب رهبر معظم انقالب 
اسالمی نیز صراحتاً خواستار بازنگری 
ایــن قانون شــدند. در همین راســتا، 
بالفاصله بعد از شــروع بــکار دولت 
سیزدهم، کارگروهی در وزارت اقتصاد 
مأمور تهیــه پیش نویس الیحه اصالح 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی شد و ما برای غنای بیشتر 
الیحه مذکور تصمیم گرفتیم، همایشی را 
در سالگرد ابالغ این سیاست ها در بهار 

ســال ۱۴۰۱ برگزار کنیم.  امروز اولین 
جلسه شورایعالی سیاست گذاری این 
همایش بود که طــی آن از تمام وزرای 
اقتصــاد که از ســال ۱۳۸۴ تا امروز در 
اجرای سیاست های اصل ۴۴ مسئولیت 
داشــتند، دعوت شــده بود و اتفاقاً آنها 
نکات و پیشــنهادات خوبی را در این 
ارتباط ارائه دادند. ســازمان خصوصی 
ســازی گزارش آسیب شناسی خود از 
مسیر ۱۵ ساله خصوصی سازی را ارائه 
کرد و نکاتی را نیز اعضای شــورایعالی 
سیاســتگذاری در این حــوزه مطرح 
کردند.وزیر اقتصــاد افزود: بر این مبنا 
مقرر شد در بهمن و اسفند ماه امسال و 

نیز فروردین ۱۴۰۱، ســه نشست دیگر  
هم برای تکمیل اطالعات و نظر خواهی 
به منظور تســهیل تدوین پیش نویس، 
بــا حضور فعاالن اقتصادی، منتقدین و 
ذینفعان شــامل گروه های کارفرمایی 
و کارگری و نمایندگان شــرکت های 
ســرمایه گذاری سهام عدالت به عنوان 
یکی از اجزای مهم بحث واگذاری ها، 
برگزار شود.وی اعالم کرد: انشاءاهلل در 
ابتدای خرداد ۱۴۰۱ مجموعه دستآورد 
های این نشســت ها، منتج به خروجی 
اصالحی و تدوین پیش نویس اصالح 
سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به 
شــکلی خواهد شد که همزمان به رشد 

و کارایی و عدالت اجتماعی در مســیر 
واگذاری ها نیز منجر شود.وزیر اقتصاد 
در ادامه، در پاسخ به سؤالی در خصوص 
زمان اجرای طرح اعتبار ســنجی برای 
اعطای تسهیالت به متقاضیان، گفت که 
مقدمات طرح شروع شده و امیدواریم 
در هفته های آینده بتوانیم خبر خوشی 

در این ارتباط به مردم بدهیم.

وزیر اقتصاد خبر داد:

تدوین پیش نویس الیحه اصالح قانون اصل ۴۴ تا خرداد ماه آینده
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