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کوبافعالیتصنایعخصوصیراافزایشداده
اســت؛ایــنیکــیازبزرگتریناصالحــاتاقتصادی

کشورطیسالهایگذشتهاست.
دولــت کوبــا روز شــنبه اعــام کرد ایــن تغییر، 
به مشــاغل خصوصی در اکثر مناطق کشــور امکان 

فعالیت می دهد.
بــه گــزارش روزنامــه گرانمــا، روزنامــه رســمی 
حــزب کمونیســت کوبا، »مارتــا النا«، وزیــر کار این 
کشــور، از تصمیم گیــری دولــت در ایــن بــاره  در ماه 
اوت گذشــته )مــرداد 1399(  خبــر داده بــود؛ ایــن 

اقدام به تصویب شورای وزیران رسید.
فعالیت کسب وکارهای خصوصی قباً محدود 
به فهرســت کوچکــی بود که دولــت تنظیم می کرد. 
تعداد صنایع مجاز اکنون از 127 به بیش از 2،000 

رسیده است.
مقامــات دولــت کوبــا بــه خبرگــزاری فرانســه 
گفتند که این کشور بر کسب وکارهایی که در حوزه 
رســانه ها، بهداشــت و دفــاع اســتراتژیک فعال انــد، 

تمرکز خواهد کرد.
بخــش غیر دولتــی کوبــا به غیــر از صدها هزار 
مزرعه کوچک، عمدتا از مشــاغل کوچک خصوصی 

تشکیل شده است که صنعتگران، رانندگان تاکسی 
و بازرگانان آن را اداره می کنند.

بحراناقتصادی
اقتصاددانان اصاح طلب کوبایی مدت هاست 

خواســتار گســترش نقش مشــاغل 
کوچــک بــرای کمــک بــه گشــایش 

اقتصاد و ایجاد شغل شده اند.
اقتصــاد کوبا سال هاســت که 
راکــد اســت؛ امــا ســال گذشــته بــه 
دلیــل مجموعــه ای از عوامــل، مثــل 
بیمــاری همه گیــر کرونــا کــه باعــث 
ویرانــی صنعــت گردشــگری شــد و 
همینطور تحریم های شــدید ایاالت 

متحده  11 درصد بیشتر کوچک شده است. 
»میــگل دیــاز کنــل«، رئیس جمهــوری کوبــا، 
ســال گذشــته گفــت كــه این كشــور بــا یــك بحران 
بین المللــی و محلــی روبــه رو اســت؛ بنابرایــن بــرای 
افزایش صادرات، كاهش واردات و تحریک تقاضای 
داخلی ، مجموعه ای از اصاحات را اجرا خواهد كرد. 
کوبایی هــا بــا کمبــود کاالهــای اساســی و صف های 

بی پایان برای تهیه آنها روبه رو شده اند.

اوبامــا، رئیس جمهــوری  بــاراک  کــه  هنگامــی 
وقــت آمریــکا و رائــول کاســترو، رهبر کوبا در ســال 
2015 )1394( برای عادی سازی روابط توافق کردند، 
حــدود 60 ســال از خصومــت بیــن ایــاالت متحــده و 
کوبا گذشته بود. این اقدام به شهروندان آمریکایی 
اجازه داد تا از این جزیره بازدید کنند 

و به مشاغل محلی رونق ببخشند.
امــا بــا روی کار آمــدن دونالــد 
بــرای  اوبامــا  سیاســت های  ترامــپ 
بازســازی روابــط دو کشــور را نادیده 
گرفتــه شــد و اوضــاع بــه حالت قبل 

برگردانده شد.
آمریکایی- کوبایی های تبعیدی 
گشــایش تاریخی اوباما در روابط دو 
کشور را مماشات با رژیم کمونیستی کاسترو تلقی 
می کردند؛ بنابراین از سیاست ترامپ برای بازگشت 

به تحریم های گذشته حمایت کردند.
امــا جــو بایــدن، رئیس جمهوری جدیــد آمریکا 
کــه در آن زمــان  بــه عنــوان معــاون رئیس جمهوری 
باراک اوباما خدمت می کرد، می گوید که می خواهد 

روابط ایاالت متحده و کوبا را بهبود بخشد.
منبع:دویجهوله

لیالابوالفتحی

آبزیــان و شــیالت حــوزه برتــر رتبههــای
بوشــهر، هرمــزگان، مازنــدران، اســتانهای از
چهارمحــالوبختیــاری،سیســتانوبلوچســتان،
آذربایجــانشــرقی،فــارس،خوزســتان،اردبیــل،
قزویــنگیــالنومرکــزیدرمراســم»تجلیــلاز
برگزیدگانبخشکشــاورزی«کهروزگذشــتهبه
صــورتمجــازیباحضوررئیسســازمانشــیالت

برگزارشد،معرفیشدند.
هــر یــک از برگزیــدگان این مراســم در هنگام 
معرفــی فرصــت کوتاهــی داشــتند که از مشــکات 
و مطالبات شــان را بــه گــوش مســئوالن کشــوری 
برســانند.عمده مشــکات مطرح شــده از سوی این 
برگزیــدگان از ایــن قــرار بــود:  بیمــاری لکــه ســفید 
میگــو، تیاپیــای مهاجــم، تامیــن نهاده هــا، هزینه 
بــاالی بیمه، تامین ســرمایه در گــردش، نبود بازار، 
نبــود شــهرک های تخصصــی پــرورش و پایانه هــای 
صادراتی ماهیان زینتی، به روز نبودن آیین نامه ها، 
کیفیــت تخــم چشــم زده، کیفیــت متغیــر خــوراک 
آبزیان، سخت و زیان آور بودن حرفه صیادی، نبود 

وام های کم بهره و گرانی ادوات صید.
وزیــر  معــاون  و  شــیات  ســازمان  رئیــس 
کــرد  اعــام  مــوارد  ایــن  بــه  پاســخ  در  کشــاورزی 
کــه شــیات قصــد دارد بــه صــورت ویــژه دبیرخانــه 
و فــرد ثابتــی بــرای رصــد پیوســته و نظــارت بــر این 
عرصــه تشــکیل دهــد. به گفتــه او، حفــظ ارتباط با 
اداره کنندگان واحدهای  برتر اســتانی یک ضرورت 
اســت؛ زیرا آنها ســرمایه اصلی شــیات  به شــمار 
می روند و آن ها هم باید خودشان را هسته اصلی 

و کانون توسعه بدانند و نقش آفرینی کنند.
در حاشیه این مراسم رئیس سازمان شیات 
در گفت وگــو بــا خبرنگار عصراقتصــاد درباره تامین 
و رفع مشــکل نهاده آبزی پروران گفت: ما در وضع 
بســیار دشــواری از نظــر تامیــن منابــع قــرار داریم. 
تحریم هــای غیرمنطقی، ظالمانه، غیرقانونی و غیر 
قابــل دفاعــی کــه بر کشــور ما تحمیل شــده اســت 
اوضــاع ارزی کشــور را در وضــع دشــواری قرار داده 
اســت. برخــاف شــعارها و ادعاهایــی کــه دربــاره 
تحریم ها گفته می شود مبنی بر اینکه مواد غذایی 
مشــمول تحریم ها نیست، مشکاتی که در تامین 
نهاده ها ایجاد شده است به معنی دشواری تامین 
خوراک و غذای مردم  است. ما عما در یک جنگ 
اقتصــادی گســترش یافته قــرار داریــم کــه بــه حوزه 

غذایی ما تحمیل شده است. 
عمــده  داد:  ادامــه  خون میرزایــی  نبــی هللا 
نهاده ها با ســایر بخش های دامی و طیور مشــترک 
معاونت هــای ذی ربــط  بــا  آن  رفــع  بــرای  و  اســت 
هســتیم.  پیگیــری  حــال  در  کشــاورزی  وزارت  در 
کارخانه هــای بــزرگ بخــش عظیمــی از مشــکات 
اتحادیه هــای  اســت.  شــده  حــل  نهاده هایشــان 
مختلفی که در حوزه های ماهیان گرمابی و سردابی 
مشغول به فعالیت هســتند، زیرمجموعه هایشان 
را مورد پوشش قرار دادند و برای بقیه واحدها هم 
هماهنگی های الزم با معاونت ها و زیرمجموعه های 
وزارت کشاورزی انجام شده است؛ و از سوی دیگر 
بــا شــرکت پشــتیبانی امور دام هــم هماهنگی های 
الزم را انجــام داده ایــم و قــرار اســت کــه مطابــق بــا 
صــورت  بخش هــا  ســایر  در  کــه  نهــاده ای  توزیــع 
می گیرد از طریق سامانه بازارگاه در بخش شیات 
هــم مشــکات مــا رفع شــود. ســهمیه نهــاده وجود 
داشــته اســت ولی کم و کاســتی های آن را هم رفع 

خواهیم کرد.
معاون وزیر کشاورزی درباره میزان نیاز نهاده 
در فصــول مختلــف ســال توضیــح داد: نیــاز مــا در 
حــوزه ماهیــان گرمابی و ســردابی در بعضی ماه ها 
بیشــتر و در بعضــی ماههــا کمتــر اســت و این نیاز 
در طــول ســال یکنواخــت نیســت. در ماه هایــی که 
افزایش تقاضا داشــتیم هماهنگی هــای الزم انجام 
شــده اســت و مطابق ضوابــط بازارگاه مشــکل رفع 

خواهد شد.
بیمــه صیــادان گفــت:  خون میرزایــی دربــاره 
امســال آبزیــان بــه صــورت اجبــاری بــا هماهنگــی 
رســته های  دامپزشــکی،  ســازمان  بیمــه،  صنــدوق 
مختلف فعالیت شیاتی سرمابی و گرمابی و میگو 

به صورت فراگیر بیمه شده اند.
او مشــکل بیمــه صیــد وصیــادی را بــه ســه 
دســته تقســیم کرد و افزود: در مورد مشــکل بیمه 
صیــد وصیــادی ســه موضوع وجــود دارد: اول اینکه 
فعــاالن صیــادی انتظار دارند که در ردیف مشــاغل 

سخت و زیان آور تعریف شوند، دوم اینکه بخشی 
از ســهم پرداختی بیمه را دولت تقبل کند و ســوم 
اینکه شــناورهای تا ســقف 10 نفــر از معافیت های 
بیمــه ای برخــوردار شــوند. ایــن مســائل بــه صــورت 
منظم پیگیری و در بودجه پیش بینی شــده اســت، 
امــا چــون منابع تامیــن پرداخت آنها بــا محدودیت 
روبه رو شده است محقق نشده است. با این حال 
بــا هماهنگی اتحادیه های صیادی سراســر کشــور 
در حــال پیگیــری این موضوع هســتیم . امیدواریم 
با مســاعدت دولت و مجلس این مشــکل هم حل 

شود.
در  شــیات  ســازمان  رئیــس 
ماهــی  مــورد چالش هــای مصــرف 
داد:  توضیــح  کشــور  در  تیاپیــا 
تیاپیــا دو مســاله  مســاله ماهــی 
متفــاوت دارد. تیاپیــای پرورشــی 
ارزش  دارای  و  باکیفیــت  ماهــی 
اســت.  باالیــی  بســیار  غذایــی 
پروتئین و چربی آن کیفیت باالیی 
دارد و ترکیب گوشت آن تابع جیره 

غذایی  اش اســت. تناســب اســیدهای چرب اشــباع 
و غیراشــباع  در رژیــم غذایــی در ایــران بســیار بــد 
اســت و تیاپیــا نســبت به غذایی کــه ما می خوریم 
بهتــر اســت. بــا تنظیماتی کــه بر روی جیــره غذایی 
صورت می گیرد نگرانی از میزان امگا 6 آن نیز رفع 

خواهد شد. 
خون میرزایــی در مــورد مزایــای پــرورش ایــن 
نــوع ماهی در کشــور اظهار کــرد: این ماهی از نظر 
پرورشــی بــرای مــا امتیــازات خاصــی دارد. ماهــی 
تراکم پذیــری اســت، نســبت بــه بیماری هــا مقــاوم 
اســت، در آب شــور پرورش می یابد، ســرعت رشــد 
باالیــی دارد، غــذای ارزانــی دارد و قیمت تمام شــده 

محصول پایین تر از دیگر ماهی ها است.
در  موجــود  تیاپیــای  او  حــال،  ایــن  بــا 
رودخانه های خوزســتان را از نوع تهاجمی دانســت 
و تشــریح کــرد: تیاپیــای موجــود در رودخانه های 
خوزســتان موســوم بــه تیاپیــای »زیلــی« اســت 
مهاجــم،  گونــه  ایــن  نیســت.  پرورشــی  گونــه  و 
رودخانه های خوزســتان را به شــدت آلوده و تاالب 

شــادگان را با تهدید روبه رو و برای مزارع پرورشــی 
ایجــاد مزاحمــت کــرده اســت که با مــوارد مدیریتی 
ماننــد گذاشــتن توری هــا در ورودی و شــوکر قابــل 

رفع است.
کــه  کــرد  تاکیــد  همچنیــن  خون میرزایــی 
هیچ گونه ماهی تیاپیا از چین وارد کشــور نشــده 

است. 
معــاون وزیــر در مــورد وضــع ذخایــر آبزیــان 
در دریاهــای شــمال و جنــوب کشــور نیــز گفت: ما 
در شــمال کشــور تکثیــر و رهاســازی گســترده ای 
از ماهیــان بومــی انجــام می دهیــم و عمــده صیدی 
انجــام  اســتخوانی  ماهیــان  کــه در 
می شــود همــان بچه ماهیانی اســت 
که خودمان با کمک اتحادیه صیادی 
تکثیر طبیعی و رهاســازی کرده ایم؛ 
امــا در جنــوب بهره بــرداری از منابع 
در  و  ظرفیــت  از  بیــش  ذخایــر  و 
خطــر اســت. ما بــرای آینــده جامعه 
صیــادی نگرانیــم و در صددیــم کــه 
بــه هــر میزانی که می توانیم صید را 
کنتــرل و محــدود کنیــم و اجــازه برداشــت بیــش از 
حــد را ندهیــم. ادوات و روش هــای صیــد غیرمجــاز 
را مدیریــت و ســخت گیرانه برخــورد کنیــم اما یکی 
از مشــکات اساســی ما صیادان غیرمجاز هستند. 
بیــش از افــراد و ناوگان صیــادی مجاز ما در جنوب 

شناورهای بی هویت و صید غیرمجاز وجود دارد.
رئیــس ســازمان شــیات ادامــه داد: اینهــا نــه 
مجــوزی دارنــد و نــه کنتــرل و برخــورد بــا آن هــا در 
حیطه اختیارات شیات است. ما نمی توانیم اقدام 
بازدارنــده روی آن هــا اعمال کنیم و فقط می توانیم 
آن هــا را بــه مراجــع قضایــی معرفــی کنیــم. آن هــا 
چون مجوزی از ما ندارند نمی توانیم مجوزهایشان 
را لغــو و توقیــف کنیــم. بــا توجه به حجم گســترده 
تخلفات، برخورد و مدیریت آن ها از توان شــیات 
بــه تنهایــی خــارج اســت و الزم اســت کــه شــورای 
تامیــن شهرســتان ها، دریابانــی نیروهای مســلح و 

نیروی انتظامی کمک بیشتری کنند. 
او افزود: عمده مشــکل ما در ذخایر ســاحلی 
اســت. صیــد آب هــای بین المللــی و آب هــای دور 

بیشــتر تن ماهیــان هســتند کــه ناوگان ســنگین ما 
تــردد دارد. ما در آب های ســاحلی بــرای گونه هایی 
کــه برداشــت می کنیــم بیوتکنیک تکثیــر و پرورش 
آن هــا  از  بســیاری  نداریــم.  را  آن هــا  از  بســیاری 
ماهیان مهاجر هستند که قابل تکثیر نیستند. در 
بقیه موارد هم ما تکنیک تکثیر و رهاسازی آن ها را 

نداریم و این کار موسســات تحقیقاتی هستند که 
بیوتکنیک آن ها را به دست آورند.

او راه حــل احیــای دریاهــا را حرکت از صید به 
ســمت آبزی پــروری عنــوان کــرد و گفت که  کشــور 
در آبزی پروری در دریا ظرفیت بسیار بسیار باالیی 

دارد.
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احیای ذخایر دریایی ایران
در گرو حرکت از صید به آبزی پروری
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برای دریافت تراکتور و کمباین

ظریف: باید همان توافقی را اجرا کنیم 
که درباره آن مذاکره کردیم
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هوالرزاق

موافقت با عفو یا 
تخفیف مجازات 

تعدادی از محکومان
حضــرتآیــتهللاخامنــهای،رهبرمعظــمانقالب
بــهمناســبتفــرارســیدنســالروزپیــروزیشــکوهمند
انقــالباســالمی،بــاعفویاتخفیفمجازاتســههزار
و840نفــرازمحکومــانِمحاکــمعمومــیوانقــالب،
ســازمانقضایــینیروهایمســلحوتعزیــراتحکومتی

موافقتکردند.
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی دفتــر مقام معظم 
رهبــری، حجت االســام والمســلمین ابراهیــم رئیســی، 
رئیــس قــوه قضائیــه بــه مناســبت فرارســیدن ســالروز 
پیروزی شــکوهمند انقاب اســامی در نامه ای به رهبر 
انقــاب اســامی پیشــنهاد عفــو یــا تخفیــف و تبدیــل 
مجازات این محکومان را که از ســوی کمیســیون مرکزی 
الزم  شــرایط  واجــد  قضائیــه  قــوه  بخشــودگی  و  عفــو 
تشــخیص داده شــده اند، ارائــه کــرد و ایــن پیشــنهاد در 
اجــرای بنــد 11 از اصل 110 قانون اساســی مورد موافقت 

حضرت آیت هللا خامنه ای قرار گرفت.

رئیس سازمان شیالت در گفت وگو با عصر اقتصاد با اعالم خطر درباره ذخایر آبزیان جنوب کشور تاکید کرد 
که این سازمان با توجه به حجم گسترده تخلفات، به تنهایی توان برخورد با صیادان متخلف را ندارد
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