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رئیس جمهوری دستور رسیدگی داد
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ایرنا

کشــاورزان اســتان آذربایجان غربی امسال
حــدود  1.2میلیــون تن ســیب تولیــد کردند
کــه اگر کرونا و تحریمهــا اجازه میداد طبق
روال ســالهای قبل میبایست بخش قابل
توجهــی از ایــن میــزان صــادر میشــد ،امــا
اینگونه نشــد و حــاال نیم میلیون تن ســیب
درجــه یــک صادراتــی در ســردخانههای
اســتان انبار شــده اســت و اگر اقدامی نشود
بخش عمــده ای از این ســیبها که کیفیت
باالیــی هــم دارنــد تبدیــل بــه ضایعــات
میشــوند .مشــکل آنقــدر حــاد اســت کــه
اســتاندار آذربایجــان غربــی در نامــهای
بــه رئیــس جمهــوری خواســتار تســهیل در
صــادرات ســیب و جلوگیری از ضرر بیشــتر
کشاورزان شد.
امــا بــا وجــود مســاعدت رئیــس جمهــوری
و قــول مســئوالن بــرای رفــع مشــکالت،
کشــاورزان و صادرکننــدگان میگویند وقت
اندکــی دارنــد و میخواهنــد قولهــای داده
شــده به آنها با سرعت بیشتری جامه عمل
بپوشد تا متحمل خسارت سنگین نشوند.
ëëبــا وضعیــت مطلــوب صــادرات ســیب
فاصله داریم
در همیــن حــال «جعفــر نیکــزاد» رئیــس
اتحــــــــــادیه صــــــــــادرکنندگان محصوالت
کشــاورزی آذربایجــان غربــی بــه «ایــران»
گفت :هرچند صادرات ســیب کمی سرعت
گرفتــه امــا همچنان مشــکالت بزرگی پیش
پــای صادرکننــد گان قــرار دارد و بهنظــر
نمیرســد مــا بتوانیم به وضعیــت مطلوب
در صــادرات ســیب برســیم مگــر اینکــه
دولتیها ســرعت عمل شــان را برای تحقق
وعدهها باال ببرند.
وی گفت :استانداری از رفع برخی مشکالت
خبر میدهد اما این خبرهای خوش بیشــتر
روی کاغذ هستند و انتظار ما صادرکنندگان
کــه مــدت هاســت بــا بســیاری از مشــکالت
ماننــد تحریــم و کرونا روبهرو هســتیم بیش
از این است.
وی افزود :پس از رســانهای شــدن مشکالت
ســیب ارومیه قول هایی از ســوی مســئوالن
داده شــده که هنوز بســیاری از آن مصوبات
عملی نشــده اســت بهعنوان مثال بهدنبال
گــران شــدن مــوز و رســیدن قیمــت آن بــه
کیلویــی  60هــزار تومــان بــه ما گفتند شــما
سیب صادر کنید و به تهاتر موز وارد کنید که
البته این بیشــتر برای حل مشکل خودشان
اســت تا بتوانند برای تنظیم بازار موز گامی
بردارند.
ولی واقعیت این اســت که مــا صادرکننده
هســتیم و تخصصی در واردات موز نداریم
و همانگونه که همه میدانند در ســالهای
گذشــته مــوز توســط عــدهای انگشــت
شــمار وارد میشــده اســت و صحبــت مــا
صادرکنندگان این اســت که ما را بهگونهای
بــه ایــن افــراد ارتبــاط دهند که مســئولیت
واردات موز و از همه مهمتر مالیات ناشــی
از عوارض واردات بر عهده ما نباشد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه هنــوز مشــکل تعهد
ارزی و الــزام صادرکنندگان بــه بازگرداندن

معافیت صادرات سیب درختی از تعهد ارزی ،رفع تعلیق کارت های بازرگانی
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی ،رایزنی های اقتصادی برای رفع ممنوعیت های
صادراتی سیب به کشورهای همسایه ،موافقت تهاتر سیب با موز ؛ اعطای مشوق های
صادراتی ،تجدید نظر در ارزش گذاری سیب و درجه بندی آن با قیمت کنونی دالر و رایزنی
برای مشکل کرایه حمل به جمهوری آذربایجان ( این کشور کرایه حمل را سه برابر کرده
است) از تقاضاها ی صادرکنندگان آذربایجان غربی است که رئیس جمهوری دستور
رسیدگی داده است
دالرهــای صادراتــی بــا وجــود مســاعدت
ریاســت جمهــوری حــل نشــده ،افــزود :در
حــال حاضــر صــادرات ســیب بــا قیمــت
کیلویــی  8000تومــان بــه کشــورهای عراق،
افغانستان ،هندوستان ،روسیه ،قزاقستان و
گرجستان در جریان است.
وی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر تعــداد
زیــادی کامیــون حامــل ســیب در مرزهــای
روســیه بهدلیــل ظرفیــت پاییــن پذیــرش
گمرکــی ایــن کشــور معطــل هســتند و
کشــورهایی مانند گرجســتان تعرفه واردات
ســیب را بیش از  500دالر بــرای هر کامیون
باال بردهاند.
ëëتعلیق کارت بازرگانی  156نفر صادرکننده
سیب
از ســوی دیگــر «ســید محمــد رضــا تــاج
الدینــی» نایب رئیس کمیســیون کشــاورزی
اتاق بازرگانی ،صنایــع و معادن آذربایجان
غربی هــم به «ایران» گفت :هنــوز موانع بر
ســر راه صادرات ســیب بــه طور کامــل رفع
نشده است.
وی افــزود :در حال حاضر به خاطر مشــکل
تعهد ارزی کارت بازرگانی  156صادرکننده

ســیب کــه بهدلیــل مســائل و مشــکالت
تحریمهــا نتوانســتهاند دالرهــای ناشــی از
واردات ســیب را به داخل وارد کنند ،تعلیق
شــده که با توجه به صحبت مســئوالن برای
اســتثنا کردن صادرات سیب از تعهد ارزی،
اتــاق بازرگانی در حال رایزنی برای حل این
مشکل است.
وی در پاسخ به گالیه صادرکنندگان که آنها
تخصــص واردات موز ندارنــد و با ورود آنها
به تهاتر ســیب بــا موز طبعاً ضــرر میکنند،
توضیح داد :این حرف صادرکنندگان بسیار
منطقی و قابل قبول است.
وی تصریــح کــرد :اتــاق بازگانــی توانایــی
ارتبــاط دادن آنهــا بــا واردکننــدگان را دارد
ولی مسأله اینجاســت که اگر صادرکنندگان
به تهاتر موز روی بیاورند جریمه و مالیاتش
روی دســت صادرکننده میماند و ســودش
نصیب واردکننده میشود.
بــه گفتــه وی تنهــا راه ایــن اســت کــه
صادرکننــده ســیب بــه واردکننــده تحویــل
داده بشــود تا به اســم خــودش وارد کند تا
اینکــه عواقــب مالیاتــی بــرای صادرکننده
نداشــته باشــد در حالــی کــه االن چنیــن

امکانی فراهم نشده است و صادرکنندگان
زیر بار نمیروند.
ëëصادرات سیب سرعت گرفته است
در همیــن حــال «نــادر صادقــی» معــاون
هماهنگی اســتانداری آذربایجان غربی هم
بــه «ایران» گفــت :با توجه به مشــکالتی که
برای صادرکنندگان ســیب پیــش آمده بود،
اســتاندار نامــهای را بــه ریاســت جمهــوری
نوشــت و ضمــن تشــریح مشــکالت پیــش
آمــده بــرای صــادرات ســیب  8تقاضــا را
مطرح کردنــد که خوشــبختانه چند مورد با
موافقت رئیس جمهوری و مســاعدت وزیر
جهــاد کشــاورزی و وزیــر صمت بــه مرحله
اجرایی رسیده است.
معافیــت صــادرات ســیب درختــی از
تعهــد ارزی ،رفــع تعلیــق کارتهــای
بازرگانــی صادرکننــدگان محصــوالت
کشــاورزی ،رایزنیهــای اقتصــادی بــرای
رفــع ممنوعیتهــای صادراتــی ســیب بــه
کشورهای همســایه ،موافقت تهاتر سیب با
مــوز ،اعطای مشــوقهای صادراتی ،تجدید
نظر در ارزش گذاری سیب و درجهبندی آن
با قیمــت کنونی دالر و رایزنی برای مشــکل

کرایــه حمل بــه جمهوری آذربایجــان (این
کشــور کرایه حمل را سه برابر کرده است) از
جمله این تقاضاها بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر بــا
برخی درخواستهای مطرح شده موافقت
شــده اســت بهعنــوان مثــال صادرکنندگان
میتوانند با صادرات سیب در مقابل اقدام
به واردات موز کنند.
از سوی دیگر صادرکنندگان سیب همیشه
بهدلیــل تعــداد باالی کامیونهــا در معبر
خروجــی گمــرک بــا ترافیــک ســنگینی
مواجه میشــدند کــه در حــال حاضر یک
خــط مســتقیم بــرای کامیونهــای حامل
ســیب صادراتی در نظر گرفته شــده است
تــا کامیونهــای ســیب در صــف معطــل
نشوند.
وی همچنین تصریح کرد :با دستور ریاست
جمهوری امیدواریم بزودی کارت بازرگانی
صادرکنندگان ســیب رفع تعلیق شود که در
حــال حاضر بــا رئیس کل بانــک مرکزی در
این خصوص در حال رایزنی هستیم.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر بیش از
 500هزار تن سیب در سردخانههای استان
موجود اســت ،تأکید کرد :در صدد هســتیم
بــرای جلوگیــری ضایعــات ایــن محصــول
سرعت صادرات را بازهم افزایش دهیم.
ëëکشــاورزان نگرانند محصول روی دست
شان بماند
از ســوی دیگــر «عزیز امانی» مدیــر باغبانی
جهــاد کشــاورزی آذربایجــان غربــی بــه
«ایران» گفت :کشــاورزان استان امسال یک
میلیــون و  180هــزار تــن انواع ســیب در 60
هزار هکتار باغ تولید کردهاند.
وی افزود :کشــاورزان اســتان در حال حاضر
بهتریــن ســیب درجــه یــک را کــه صادراتی
گفتــه میشــود بــا کیلویــی  8000تومــان به
فــروش میرســانند که با توجه بــه باال رفتن
هزینههای تولید ســود کمی بهدست باغدار
میرســد ودر حال حاضر شــرایط بهگونهای
شــده کــه آنهــا نگــران هســتند بــا کنــدی
صــادرات همیــن ســود اندک هم از دســت
شان برود و محصولی را که یک سال برایش
زحمت کشیدهاند ،نابود شود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت سردخانههای
اســتان حــدود  900هــزار تــن اســت ،گفت:
هم اکنــون نیــم میلیــون تــن ســیب در
ســردخانهها وجود دارد و مشکل کشاورزان
ایــن اســت که قــرارداد آنهــا با ســردخانهها
تــا شــب عید اســت و پــس از آن بایــد برای
نگهداری سیب روزانه هزینه کنند که خیلی
به ضررشــان تمام میشود لذا اگر این قطار
صادرات ســرعت نگیرد نه تنها صادرکننده
بلکــه تولیدکنندههــا هم متحمل خســارت
شدید میشوند.
وی توضیــح داد :هــر چند همه ســیبهای
صادراتــی اســتان از گمــرک ارومیــه صــادر
نمیشــود اما برآوردهای ما نشــان میدهد
معمــوالً نیمــی از میــزان صــادرات ســیب
کشــور مربــوط به اســتان مــا میشــود یعنی
چیــزی در حد  350تا  400هزار تن در ســال
که رقم قابل توجهی برای کشــاورزان استان
است.

سفر تا  22بهمن ممنوع!

گزارش

سرنوشت نامعلوم  500هزار تن سیب صادراتی در آذربایجان غربی

تدابیری تازه برای پیشگیری از وقوع موج چهارم کرونا

گــروه ایران زمیــن  -به رنگهای آبی شــهرها
و اســتانها اطمینانی نیســت ،فاصلــه زمانی
تبدیــل وضعیــت یــک شــهر از آبی بــه زرد یا
نارنجی گاه به چند ساعت هم نمیرسد ،یک
میهمانــی ،یک تصمیم ســفر ،دورهمــی و...
میتوانــد ،راه کرونــا را باز کند و بــه یکباره آمار
مراجعان به یک مرکز درمانی را افزایش دهد
و بهتبع آن وضعیت شهری را از حالت آبی به
نارنجی یا حتی قرمز درآورد .تا پایان امسال و
ابتدای ســال آینده وضعیت ناپایداری از نظر
شــیوع کرونا در پیش اســت .دلیل آن بیش از
همــه ناپایــداری جمعیــت در روزهــای پیش
روســت .حضور مردم در بازارها برای خرید آخر ســال و عید افزایش مییابد و عید نوروز هم
با دورهمی و ســفر آمیخته و عجین اســت .از سویی خســتگی روانی ،فشار اقتصادی به خاطر
اعمــال محدودیتها ،دلتنگیهای خود قرنطینگــی و تجویزها و توصیههای عجیب و غریب
افراد شــناخته شده و چهرههای آشنایی که مسئولیت و تخصصی در حوزه بهداشت و درمان
ندارند نیز اجرای پروتکلهای بهداشتی و نظارت بر اجرا را با چالشهای بیشتری مواجه کرده
اســت .از همین رو بیم آن میرود که ورود به فاز چهارم شــیوع کرونا ،افزایش بیماران حاد و
افزایش قربانیان بزودی رخ دهد.
جالب توجه این اســت که با وجود تمام هشــدارهایی که تا امروز مســئوالن بهداشت و درمان
کشور اعالم کردهاند میزان تردد هموطنان در جادههای ایران نسبت به قبل از آغاز همهگیری
تنها  4درصد کاهش یافته این درحالی است که تنها راهکار و مفیدترین شیوه مقابله با ویروس
رعایت پروتکلهای بهداشتی و توجه به فاصلهگذاری اجتماعی است.بررسیها نشان میدهد
از ابتدای بهمنماه  1399که سیر نزولی همهگیری آغاز شد و رفته رفته محدودیتهای تردد
میان شــهرها کاهش چشــمگیری داشــت به یکباره تقاضای ســفر بخصوص با خودروهای
شــخصی رشــدقابل توجهی به خود دید تا جایی که اولین هفته بهمنماه پلیس راهور اعالم
کــرد میــزان تردد میان جادههای کشــور نســبت بــه هفته آخر دی مــاه  1399یکباره رشــد 47
درصدی داشته و این روند میتواند بزرگترین چالش مدیریت کرونا در کشور باشد.
ëëمحدودیت  5روزه سفر
شهرهایی که این روزها و در فصل زمستان مقصد گردشگری و سفر هستند چندین هفته است
که با نگرانی افزایش بیماران حاد کرونایی مواجهاند .از همینرو مسئوالن ستادی در پایتخت
در پاســخ به درخواســتهای مســئوالن اســتانی با توجه به چند روز تعطیلی پیوســته در آخر
هفته جاری تا  22بهمن ماه ورود پالکهای غیربومی به مشهد ،اصفهان ،شیراز ،بندرعباس،
بوشهر و دو جزیره قشم و کیش را ممنوع کردهاند.
تصمیم ممنوعیت سفر به دو جزیره قشم و کیش از دیروز  18بهمن ماه تا  22بهمن با هدف
جلوگیری از قرمز شدن مجدد رنگ کرونایی در شهرستان قشم و کیش گرفته شده است.
با توجه به آخرین وضعیت منع تردد و محدودیتهای ترافیکی برابر مصوبه از سوی کمیته
امنیتی انتظامی وزارت کشور از روز گذشته تردد خودروهای غیربومی به استانهای مازندران،
گیالن و گلســتان ممنوع شــد.همچنین براساس این مصوبه که با هدف جلوگیری از گسترش
بیماری کرونا به انجام رسیده است ،تردد خودروهای غیربومی به شهرهای مشهد ،اصفهان،
شــیراز ،بندرعباس ،بوشــهر و دو جزیره قشــم و کیش به دلیل مســافرپذیر بــودن از تاریخ 18
بهمن ماه به مدت پنج روز اعالم شده ممنوع است.با توجه به این مصوبه عالوهبر جلوگیری
از خودروهای غیربومی به شهرهای اعالم شده رانندگانی که به این مصوبه توجه نکنند مبلغ
پنج میلیون ریال جریمه برای پالک خودرو آنان منظور خواهد شد.
ëëبه مشهد نروید!
رئیــس پلیس راهور خراســانرضوی هم با اشــاره به ممنوعیت ورود پالکهــای غیربومی به
مشهد گفت :مشهد تنها شهر استان است که ممنوعیت در آن اعمال میشود و دیگر شهرها
و جادههای استان چنین محدودیتی ندارند.
به گزارش تســنیم ،ســرهنگ حمیدرضا دهنوی اظهار داشــت :هنوز شــیوهنامه رســمی برای
ممنوعیت ورود پالکهای غیربومی به مشهد بهدست ما نرسیده است.
دهنــوی بیان کرد :ممنوعیت ورود به مشــهد نه از مبادی کنار شــهر بلکه از مناطقی همچون
پلیسراه باغچه در مســیر نیشــابور ،پلیسراه فریمان ،پلیسراه قبــل از گلبهار و منطقهای از
مسیر ورودی سرخس به مشهد اعمال میشود.
وی افــزود :در اینطرحهــا شــهرهای مشــهد ،گلبهــار و طرقبه ـ شــاندیز «بینالــود» بهصورت
ن شهرها ممنوعیتی وجود ندارد.
یکپارچه دیده میشود و برای ورود و خروج به ای 
ëëچادر زدن در سواحل بوشهر ممنوع
فرماندار بوشهر هم دیروز با اشاره به اینکه شهر بوشهر هر ساله در این فصل و با توجه به آب
و هوای مناسب آن مقصد بسیاری از سفرها بوده است تأکید کرد :نباید اجازه دهیم با برخی
بیاحتیاطیها موج جدید کرونا در این شهر اتفاق بیفتد.
عباس جمشــیدی از تصمیمهای ســتاد شهرستانی کرونا برای پیشگیری از تجمع در سواحل
بوشهر خبر داد و افزود :برپایی چادر در ساحل ممنوع است و ناظران باید پیش از اینکه افراد
چادر بزنند ،آنها را از این کار منع کنند.فرماندار بوشــهر با اشــاره به صف بســتن مردم برای
خرید برخی از اقالم مورد نیاز و اساســی ،عنوان کرد :در ابتدا برای رخ ندادن این شــرایط تذکر
داده شد و درخواست شد که این اقالم در مراکز مختلف توزیع شود تا تجمع صورت نگیرد.

