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 برخورد پلیس راه فاتب
 با خودروهای فروش کاال

در حاشیه محورهای اصلی
رئیسپلیسراهپایتختازبرخوردباخودروهای

فروشکاالدرحاشیهمحورهایاصلیخبرداد.
بــه گــزارش پلیــس ســرهنگ نورالــه خــادم، رئیس 
پلیس راه پایتخت با اشاره به موضوع فوق ، اعالم کرد 
کــه یکــی از مشــکالتی کــه در حاشــیه محور هــای اصلی 
اطــراف تهــران سال هاســت که تاثیــر در ایجــاد گره های 
ترافیکــی دارد و هــم ایمنــی تردد را کاهش و باعث بروز 
تصادفات جرحی و بعضا فوتی شــده را باعث شــده که 
ایــن پلیــس راه را مصمــم کــرده کــه از ابتــدای ســال بــا 
حضــور تیم هــا و تذکر و اعمال قانون، ســاماندهی را به 

این محورها را بدهند.

سازمان هواپیمایی کشوری: 
با شرکت هواپیمایی قشم 
ایر بر اساس قانون برخورد 

می کنیم
عنــوان کشــوری هواپیمایــی ســازمان ســخنگوی
کردهرچندکهپروتکلهادراینپروازرعایتنشــده
وقانونــابایــدبــاقشــمایــربرخــوردشــودامــابایــداین
موضــوعراهــمدرنظــرگرفــت،مبدأاینپروازاســتان
خوزســتانبــودهکهتماممســافرانبــرایجابهجاییاز
ایــناســتانبایدتســتPCRمنفیارائهدادهباشــند.
بنابرایــنطبــقارائــهتســتPCRمنفــی،احتمــاالهیچ
یکازاینمســافراننبایدمبتالبهکرونابودهباشــند
امابههرحالشــرکتقشــمایرقانونرادراینپرواز

رعایتنکردهوباآنبرخوردمیکنیم.
حســن ذیبخــش در گفت وگــو با ایلنا دربــاره پرواز 
آبادان به مشــهد شــرکت هواپیمایی قشــم ایر که طبق 
فیلمــی کــه از ایــن پــرواز و از ســوی یکــی از مســافران 
منتشر شده، پروتکل های الزامی فاصله گذاری اجتماعی 
به رعایت نرســیده، اظهار کرد: شــرکت هواپیمایی قشم 
ایــر بــرای پــرواز آبــادان بــه مشــهد هواپیمــای ایربــاس 
320 را در نظــر گرفتــه بــود امــا به علــت نقص فنی این 
هواپیمــا، پــرواز بــا آن تایید نشــد. بنابراین این شــرکت 
هواپیمایی از هواپیمای آر جی استفاده کرد که ظرفیت 

این هواپیما از ایرباس 320 کمتر است.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری ادامه داد: 
ظرفیــت هواپیمــای آر جی برای پرواز 107 نفر اســت که 
بــر اســاس رعایــت پروتکل هــای فاصله گــذاری اجتماعی 
بایــد 64 نفــر مســافر در ایــن هواپیمــا پذیــرش می شــد 
امــا 90 مســافر پذیــرش شــده بــود البتــه 15 صندلی در 
ایــن هواپیما خالی بود و مســافری مازاد بر صندلی های 

هواپیما پذیرش نشده بود.
ذیبخش با تاکید بر اینکه شرکت هواپیمایی قشم 
ایــر پروتکل هــای اجبــاری را در مســیر آبــادان به مشــهد 
رعایــت نکــرده و طبــق قوانین با این شــرکت هواپیمایی 
برخــورد می کنیــم، گفت: هر چند کــه پروتکل ها در این 
پــرواز رعایــت نشــده و قانونــا بایــد با قشــم ایــر برخورد 
شــود امــا بایــد ایــن موضــوع را هــم در نظر گرفتــه مبدأ 
ایــن پــرواز اســتان خوزســتان بــوده کــه تمــام مســافران 
بــرای جابه جایــی از ایــن اســتان بایــد تســت PCR منفی 
ارائه داده باشند بنابراین طبق ارائه تست PCR منفی، 
احتمــاال هیــچ یک از این مســافران نبایــد مبتال به کرونا 
بوده باشند اما به هر حال شرکت قشم ایر قانون را در 

این پرواز رعایت نکرده و با آن برخورد می کنیم.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از نظارت هــای مردمی در 
تمــام مراحــل انجــام پــرواز و ســفر اســتقبال می کنیــم، 
بیــان کــرد: ظرفیــت نظارتــی مــا محــدود اســت بنابراین 
بسیار خوب است که مردم با انتشار مستندات بتوانند 
در بخــش نظــارت بــه مــا کمــک کنند امــا ایــن نظارت ها 
باید بر اســاس وجدان باشــد. در فیلم منتشــر شــده از 
پرواز آبادان به مشــهد شــرکت قشــم ایر، مســافر اعالم 
می کند که تعداد مسافران مازاد صندلی های موجود در 
هواپیما است که این یک گفته نادرست بوده و توضیح 
خــالف بــاور و از مســافران خواهشــمندیم اگر موضوعی 
را می خواهنــد بــا نظارت های مردمی اطالع رســانی کنند 
اطالعــات صحیــح را بــه تصویــر بکشــند یــا دربــاره آن 
صحبــت کننــد. ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری 
بــدون هیــچ  نــوروزی پروازهــا را  بــا بیــان اینکــه پیــک 
مشــکلی بــه اتمام رســاندیم، اظهــار کرد: در ایــام نوروز 
هیچ گزارشــی مبنی بر تخلف از پروتکل های بهداشــتی 
از ســوی ایرالین هــا اعالم نشــد و اتفاقی کــه برای پرواز 
قشــم ایــر افتــاد در شــرایط اضطراری بــود و باید به این 

موضوعات هم توجه شود.

اخبـــــــــــار

افزایشنرخکرایههایحملونقلعمومی
پسازرفتوبرگشــتهایبســیارمیانشــورای
شــهرتهــرانومجموعــهفرمانــداریواظهــارات
متفــاوتاســتانداریتهــراندرمــوردنــرخنهایی
وزمــاناجــرایآننهایتــاتصویــبوازابتــدای

اردیبهشتماهسال۱۴۰۰اجراییخواهدشد.
بــه گــزارش ایســنا، افزایــش نــرخ کرایه های 
حمل و نقل عمومی بحث تازه ای نیست و معموال 
در پایــان هــر ســال شــورای شــهر تهــران نرخ های 
جدیــد را بررســی و تصویــب می کنــد. کشــمکش 
فرمانداری تهران و شورای اسالمی شهر تهران نیز 
بــه موضوعــی تکراری تبدیل شــده کــه هرازگاهی 
بــر ســر برخــی موضوعــات همانند نــرخ کرایه های 
تاکسی باال می گیرد. کشمکشی که تنها مسافران 

و رانندگان تاکسی در آن زیان می بینند.
بــرای مثــال مکــرر از ســوی اعضــای شــورای 
شــهر تهــران و مســئوالن فرمانداری و اســتانداری 
تهــران تاکیــد می شــود کــه افزایش نــرخ کرایه ها 
پیــش از موعــد تعیین شــده بــرای اجــرای مصوبه 
شــورا و تاییــد فرمانــداری تخلــف اســت امــا خــود 
اعضــا و مجموعــه اســتانداری در اعــالم ایــن زمان 
هماهنگی الزم را ندارند و هرکدام زمان متفاوتی 

را برای اجرا اعالم می کنند.
نقــل  و  مشــتریان همیشــگی وســایل حمــل 
جامعــه  پاییــن  بــه  رو  و  متوســط  اقشــار  عمومــی 
هستند که بخش اعظم کشور را به خود اختصاص 
داده انــد و بیشــترین بهــا را از افزایــش قیمت هــا و 
گران تــر شــدن کرایه هــا را ایــن قشــر مــی پــردازد 
البتــه از ســویی دیگــر رانندگان بخــش حمل و نقل 
عمومــی بــه ویژه تاکســی ها از مشــکالت معیشــتی 
رنج می برند و شیوع کرونا ویروس نیز بر مشکالت 
دو  راننــدگان  بــرای  را  هزینه هــا  و  افــزوده  قبلــی 

چندان کرد و درآمدها را نیز کاهش داده است.
نمایندگان شــورای اســالمی شــهر تهــران در 
اســفند ســال گذشــته افزایش نرخ کرایه تاکســی 
25درصــد  را  متــرو  و  اتوبــوس  و  درصــد   35 را 
مصوب و جهت تایید به فرمانداری ارســال کردند 
کــه در فروردیــن مــاه ســال 1400 علــی رغم اعالم 
شــهرداری بــرای تاییــد ایــن افزایش هــا فرمانــدار 
تهــران در مصاحبــه ای از موافقــت افزایــش نــرخ 
کرایــه اتوبــوس و متــرو خبــر داد امــا افزایش 35 
درصــدی نــرخ کرایــه تاکســی را منــوط به بررســی 

بیشتر دانست.
چراغعلــی، معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 

اســتانداری تهــران نیــز در گفــت وگــو بــا ایســنا، 
درتشــریح افزایــش نــرخ کرایه هــای حمــل و نقــل 
عمومــی می گویــد: بــر اســاس پیشــنهاد شــورای 
اســالمی شــهر تهــران و تاییــد کمیتــه انطبــاق در 
فرمانــداری تهــران نــرخ حمــل و نقــل عمومــی بــا 
عنایــت بــه تــورم و مشــکالتی کــه متوجــه قشــر 
و  شــخصی  خودروهــای  مالکیــن  و  راننــدگان 
ســازمانی بــوده پــس از کارشناســی های متعــدد 
نهایتــا بــا 25 درصــد افزایــش نــرخ بــرای متــرو و 
اتوبوس هــای حمــل و نقــل عمومــی و 35 درصــد 

افزایش نرخ تاکسی ها موافقت شده است.
وی ادامــه می دهــد: ایــن افزایش نــرخ از 31 
خرداد ماه اجرایی خواهد شــد. به این ترتیب هر 
گونــه افزایــش تــا پیــش از ایــن زمان غیــر قانونی 

است و وجاهت قانونی ندارد.
وی تاکیــد می کنــد: بــه دلیل شــرایط بیماری 
کرونا و مشکالت و مالحظاتی که برای شهروندان 
وجود دارد از همه رانندگان، بخش های خصوصی 

و ســازمان های شــهرداری تقاضــا مــی شــود کــه 
برنامــه زمانبنــدی را تنظیــم و پایــان خــرداد ماه را 
بــرای اجــرای ایــن مصوبه مــد نظر قــرار دهند. در 
غیــر اینصــورت هر گونه افزایــش مغایر با مصوبه 
شــورای اســالمی شــهر تهران و در نتیجه مغایر با 

قانون خواهد بود.
بعــد  روز  چنــد  امــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ســید  تهــران؛  اســتاندار  معــاون  مصاحبــه  از 
مناف هاشــمی، معــاون حمــل  و نقــل و ترافیــک 
شــهرداری تهــران دربــاره اجرا و اعمــال نرخ جدید 
کرایــه تاکســی و اتوبوس  و متــرو می گوید: تمامی 
نرخ گذاری ها درخصوص تاکسی، اتوبوس، مترو، 
پارک حاشیه ای و طرح ترافیک در شورای اسالمی 
شــهر تهــران تصویــب شــده و بــه موقــع بــه تأییــد 
اســتانداری و وزارت کشــور رســیده  فرمانــداری، 
اســت. تاریــخ اجرای افزایــش قیمت ها نیز از یکم 
اردیبهشت 1400 خواهد بود و به هیچ عنوان این 
مصوبات تغییر نخواهد یافت. معیشت رانندگان 

تاکســی و اتوبوســرانی بشدت دچار مشکل است 
و مدیریت شــهری اجازه نــدارد حقوق رانندگان را 

کاهش دهد.
چراغعلــی  باردیگــر  مصاحبــه  ایــن  از  پــس 
نــرخ  افزایــش  اجــرای مصوبــه  در تشــریح زمــان 
بــا  نقــل عمومــی در گفتگــو  و  کرایه هــای حمــل 
ایســنا، می گویــد: بــا توجــه بــه درخواســت شــورا 
و شــهرداری تهــران، فرمانــداری تهــران بــا اعمــال 
افزایــش نــرخ کرایه هــای حمــل و نقــل عمومــی از 
ابتدای اردیبهشت ماه موافقت کرده است و برابر 
قانــون مالک تایید هیات تطبیق فرمانداری تهران 
اســت لــذا ایــن مصوبه از ابتــدای اردیبهشــت ماه 

اجرایی خواهد شد.
تناقــض گویی هــا بــرای زمان اجــرای افزایش 
نرخ هــای کرایــه در حالی وجود داشــت که در این 
بین حق رانندگان و مشــکالت معیشــت و دغدغه 
زندگــی آنــان کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفــت، این 
در حالیســت کــه بــه طــور مثــال بیمــه راننــدگان 

تاکســی و ایجاد تسهیالت برای خرید لوازم یدکی 
خودرو از جمله مواردیســت که قرار بود در قالب 
بســته های حمایتــی بــه راننــدگان داده شــود امــا 
بیمــه رانندگان همچنان در انتظار اقدام ســازمان 
تامیــن اجتماعــی و اهــدا بســته های حمایتــی نیــز 
منتظــر تصمیم دولت اســت لذا نماینــدگان مردم 
در پارلمــان شــهر افزایــش کرایه هــا را ولو کمتر از 
نــرخ تــورم، تنهــا راهــکار حــل مشــکالت رانندگان 
می یابنــد کــه هر بــار نیز نتیجه ای جز به آســمان 

رفتن داد مسافران نداشته است.
فرمانــداری،  کشــمکش  ایــن  بــر  عــالوه 
استانداری و شهرداری بر سر این موضوع، باعث 
شــده در جریــان ایــن اختالفــات و زمزمــه افزایش 
کرایه هــا بــرای برخــی رانندگان دســتاویزی فراهم 
شــود تــا بــدون مجــوز و و پیــش از موعــد تعییــن 
شــده بــرای افزایش نرخ کرایه ها بــه افزایش نرخ 
کرایه های تاکســی اقدام کنند و در برابر اعتراض 

مسافران نیز کوتاه نیایند.

معاونقضاییدادستانکلکشوردرپاسخ
بــهســوالیدرخصــوصبرگشــتشــرکتالجی
وسامســونگبــهبازارلوازمخانگــیایرانعنوان
کردایندوشرکتدرشرایطسختمردمراتنها
گذاشــتندودرحــوزهقضاییمــااجازهنمیدهیم

ایننوعشرکتهابخواهندبهکشوربیایند.
به گزارش تسنیم، سعید عمرانی در برنامه 
بازدیــد از خطــوط تولید گــروه صنعتی انتخاب در 
اصفهــان، بــا تاکیــد بــر اینکه اگــر مبــارزه جدی با 
قاچــاق نداشــته باشــیم صنایع کشــور در معرض 
خطــر قــرار خواهند گرفــت، گفت: یکــی از موانع 
بر ســر راه رشــد و توســعه صنایع، قاچاق اســت. 
درحــال حاضــر نــه فقــط در حــوزه لــوازم خانگــی، 

بلکــه در هر بخشــی که مشــابه داخلی آن وجود 
داشــته باشــد اجــازه واردات نخواهیــم داد و در 
صــورت اقــدام در ایــن خصــوص، عامــالن تحــت 

تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ 
به ســوالی در خصوص برگشــت شرکت ال جی و 
سامســونگ به بــازار لوازم خانگی ایران با اشــاره 
به سیاســت های اقتصــاد مقاومتی گفت: این دو 
شــرکت در شــرایط ســخت مردم را تنها گذاشتند 
و در حــوزه قضایــی مــا اجــازه نمی دهیــم این نوع 
شــرکت ها بخواهنــد بــه کشــور بیاینــد و بــه طــور 
حتــم امــکان فعالیــت برای این دو برند در کشــور 

ما وجود نخواهد داشت.

وی افــزود: صنعــت لــوازم خانگــی و خــودرو 
یکــی از شــاخص های صنعتــی بــودن هــر کشــور 
است که نشان دهنده درجه پیشرفت هر کشور 

محسوب می شود.
عمرانی با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی با 
طراحی، مهندسی، ساخت، قالب زنی، قطعه سازی 
در حــوزه لــوازم خانگــی بــه پیشــرفت های خوبــی 
رســیده اند، گفــت: اگر برند محصــوالت ایرانی را با 
یک برند معروف خارجی تغییر دهند قطعا باورمان 

می شود که این محصول خارجی است.
اقتصــاد  سیاســت های  داد:  ادامــه  وی 
شــرایطی  در  کــه  مبناســت  ایــن  بــر  مقاومتــی 
بــه  شــده،  بــه عقب نشــینی  ناچــار  دشــمن  کــه 

دوران  در  کــه  دســتاوردهایی  خطرانداختــن 
تحریم حاصل شده، اقدامی نادرست است.

عمرانــی تصریــح کــرد: از منظــر حقوقــی دو 
برنــد لــوازم خانگــی خارجــی در شــرایط ســختی 
کشــور را تــرک کردنــد البته اقدام خوبــی بود زیرا 
در صورت ادامه حضور و فعالیت آن ها در ایران، 
کارخانه هــای  فعلــی  پیشــرفت  شــاهد  هیچــگاه 
ایرانی نبودیم. وی با اشــاره به اینکه شــرکت های 
خارجی جایی در کشور ما ندارند، گفت: کارگران 
و مهندســان ایرانــی نشــان دادنــد بــه مراتــب از 
رقبــای خارجــی خود عملکــردی مبتنی بر دانش و 
بــه مراتــب قوی تری دارند. ما نیــز در قوه قضائیه 
بــه هیــچ یــک از محصوالتــی کــه نمونــه داخلــی 

دارد، اجــازه ورود بــه کشــور را نخواهیــم داد و با 
متخلفان برخورد خواهد شد.

عمرانی افزود: بر حسب دستور رئیس قوه 
قضائیــه مکلــف شــدیم در صورتــی که تشــخیص 
بدهیــم در حــوزه تولیــد مشــکالتی وجــود دارد از 
دادگاه ها و دادســراها خواســته شــود تا خارج از 

نوبت به این پرونده ها رسیدگی کنند.
و  ســرمایه گذاران  بــه  مــا  کــرد:  تاکیــد  او 
فعــاالن بخش هــای تولیــدی و کارآفرینــی کــه در 
خطــر بیــکاری کارگران یا بســته شــدن کارخانه ها 
هســتند ایــن قول را می دهیــم تا این پرونده ها را 
به ســرانجام  برســانیم که اطاله دادرســی عاملی 

برای ضربه به تولید کشور  نباشد.

اتحادیــه مدیــره هیــات عالــی مشــاور
سراســریمــرغگوشــتیکشــوربــابیــاناینکه
اکنــونمیــزانعرضــهمــرغبهبیشازنیــازبازار
رســیدهاســت،پیشبینــیکرد:قیمــتمرغدر

ماهرمضانکاهشمییابد.
محمدعلی کمالی سروســتانی،  مشاور عالی 
هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری مــرغ گوشــتی 
کشــور، در گفت وگــو با ایلنا دربــاره آخرین وضع 

بــازار مرغ اظهــار کرد: میزان عرضه مرغ به بیش 
از نیــاز بــازار رســیده اســت و نرخ هــا بــه قیمــت 

مصوب نزدیک شده است.
وی یــادآور شــد: میــزان نیــاز روزانه بــازار به 
مرغ یک هزار و 100 تن است که از ابتدای هفته 
گذشته عرضه آن افزایش یافته و اکنون به بیش 
از نیــاز رســیده اســت. کمالی سروســتانی میــزان 
عرضه اکنون روزانه مرغ را یک هزار و 400 تا یک 

هزار و 600 تن اعالم  کرد. وی با اشاره به آخرین 
جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور اظهار کرد: 
آخرین جلســه قرارگاه ســاماندهی مرغ کشــور با 
تاکیــد بــر تنظیــم بــازار ماه رمضان تشــکیل شــد. 
وی ادامــه داد: قــرارگاه مرغ جوجه ریزی به میزان 
125 میلیون قطعه را تصویب کرد که 15 میلیون 

قطعه بیش از جوجه ریزی هر ماهه است.
کمالی سروستانی دیگر تصمیم این ستاد را 

افزایــش دوره پــرورش مــرغ از 45 روز به 50 روز 
عنــوان کــرد و افــزود: همچنیــن افزایش ســهمیه 
نهاده هــای دامــی ذرت و کنجالــه ســویا دولتــی 

صورت خواهد گرفت.
تامیــن  کــرد:  تصریــح  کمالی سروســتانی 
بــه موقــع نهاده هــای دامــی نیــز در دســتور کار 
ســامانه  گذشــته  شــب  راســتا  ایــن  در  و  اســت 
بــازرگاه نهاده هــا را برای ثبت ســفارش در اختیار 

تولیدکنندگان قرار داده است.
عمــده  اســتان های  اکنــون  وی؛  گفتــه  بــه 
تولیدکننده مرغ مانند گیالن, مازندران و گلستان 
بر اساس وظیفه که بر عهده آن ها گذاشته شده 

در حال تامین بازار مرغ پایتخت هستند.
کمالی  سروستانی پیش بینی کرد: با ادامه 
ایــن رونــد قیمت مرغ در ماه رمضــان به زیر نرخ 

مصوب کاهش یابد.

افــتشــدیدقیمتمحصــوالتکشــاورزیبه
گوجهفرنگیرســیدودرحالیمصرفکنندهبرای
خریــدهــرکیلــومحصــول۱۰هزارتومــانپرداخت
میکنندکههمینمحصولازکشاورزهزارتومان

خریداریمیشود.
گویــا مســئوالن در ســال حمایــت از تولیــد که 
یکــی از اصــول آن مبــارزه بــا واســطه گــری عنــوان 
شده است هیچ برنامه ای ندارند و قرار است مانند 
ســال های گذشــته شــاهد فعالیــت دالالن در بــازار 
محصوالت کشاورزی استان کرمان و تاراج دسترنج 

کشاورزان باشیم.
سال گذشته بود که افت قیمت پیاز در جنوب 
اســتان کرمان بســیاری از کشــاورزان را ورشکســت 
کــرد، بطوریکــه کشــاورزان از برداشــت محصول به 
دلیل عدم صرفه اقتصادی خودداری کردند و پیاز یا 
خوراک دام و یا مزارع شخم زده شد. در این میان 
استفاده از بازار کشورهای عربی در چند کیلومتری 
جنوب کرمان از ســوی مســئوالن نادیده گرفته شــد 
و ایــن دالالن بودنــد کــه بــا خرید پیــاز کیلویی 200 

تومان سردخانه های خود را برای فروش همین پیاز 
با چندین برابر قیمت در فصل تابستان پر کردند.
برداشتمحصولبرایگوجهکاران

صرفهاقتصادیندارد
هــم اکنــون بــا توجــه بــه افزایــش قابــل توجه 
قیمــت میــوه و تــره بــار در بــازار اما در مــزارع در به 
روی همــان پاشــنه قبــل مــی چرخد و کشــاورزان با 
وجــود گرانــی قیمت نهاده های تولید، کارگر، بســته 
بنــدی، حمــل و نقــل و افزایــش عــوارض صــادرات 
محصول خود را باید زیر قیمت به دالالن بفروشند 
به طوری که گوجه کاران جنوب اســتان کرمان این 

بار از برداشت محصول گوجه خودداری می کنند.
بــه  از کشــاورزان  یکــی  بــا  ایــن خصــوص  در 
گفتگو پرداختیم. محمد عباســی یکی از کشــاورزان 
منوجانــی اســت کــه بــه خبرنــگار مهــر می گویــد: از 
و  مجلــس  در  کرمــان  جنــوب  مــردم  نماینده هــای 
مســئوالن جهاد کشاورزی و صمت می خواهم برای 

نجات مردم در جنوب کرمان وارد عمل شوند.

وی گفــت: مســئوالن بــرای حــل مشــکل پیــاز 
کاران بــه خریــد تضمینــی پیــاز زیر قیمتــی که برای 
تولیــد هزینــه شــده بــود اقــدام کردنــد یعنــی عمــالً 
دولــت راه دالالن را پیــش گرفــت و خریــد تضمینی 

هیچ دردی از کشاورزان دوا نکرد.
ما کشــاورزان هیچ ممر درآمدی جز کشاورزی 
نداریــم و اگــر از این کار هم درآمد نداشــته باشــیم 
به جز قاچاق کاال و ســوخت نمی توانیم کار دیگری 

انجام دهیم
عباســی می گویــد: مــا کشــاورزان هیــچ ممــر 
درآمــدی جــز کشــاورزی نداریــم و اگــر از ایــن کار 
هــم درآمــد نداشــته باشــیم بــه جــز قاچــاق کاال و 
دهیــم  انجــام  دیگــری  کار  نمی توانیــم  ســوخت 
چــون در جنــوب کرمــان هیــچ کارخانــه و صنعــت 
ناچــار  پــس  نــدارد  وجــود  گســترده ای  معــدن  و 
بــه ادامــه کشــاورزی هســتیم، در ســال حمایــت 
چگونــه  تولیــد،  موانــع  رفــع  و  تولیدکننــدگان  از 
مســئوالن از نتیجــه برنامــه ریزی هــای خــود دفــاع 
می کننــد؟ چگونــه بایــد ایــن حجــم از مشــکالت را 

تحمــل کنیــم بــه امیــد اینکــه یکــی از پشــت میــز 
نشــینان برای حل مشــکالت چاره اندیشی کند.

وی بــا اشــاره بــه برداشــت نوبرانــه گوجــه در 
جنــوب کرمــان گفــت: آقــای مســئول دو هفتــه از 
آغــاز برداشــت گوجــه می گــذرد بــه خــودت زحمــت 
نــدادی بپرســی در بــازار گوجه چه خبر اســت و چرا 

کشاورزان ناراضی هستند؟
دستگاهقضائیبرایساماندادن

بازارورودکند
وی افزود: از مسئوالن اجرایی نا امید شده ایم 
و از دســتگاه قضائی می خواهیم به این بحث ورود 
کننــد و مشــکل را ریشــه یابــی و بــرای همیشــه بــا 
حله های واســطه گری در بخش کشــاورزی برخورد 

و آنها را حذف کنند.
امیــر ابراهیمــی دیگر کشــاورزی جنوب کرمان 
در قلعه گنج است که به خبرنگار مهر می گوید: به 
همــت تالش های شــما بــازار گوجه خریــدار ندارد و 

محصول روی دست کشاورزان مانده است.

وی ادامــه داد: آقای مســئول چگونه می توانی 
وجدانــی  عــذاب  هیــچ  و  بشــینی  صندلیــت  روی 
نداشــته باشــید؟ پنج ماه برای کشت گوجه زحمت 
کشــیدیم و حــاال بــاز هــم دالالن به میــدان آمده اند 
و دولــت هیچ ســاز و کاری بــرای عرضه محصول به 
بازار ندارد و باز هم دالالن ابتکار عمل را به دست 

گرفته اند.
جعبهگوجه۷,۵۰۰تومان؛محصول

داخلجعبه۱۵۰۰۰تومان!
ایــن کشــاورز گفت: گوجه هم اکنــون در بازار 
بیــن هــزار و تــا هــزار و 500 از کشــاورز خریــداری 
می شــود در حالــی کــه قیمــت جعبه 7 هــزار و 500 

تومان است!
پنــج مــاه برای کشــت گوجــه زحمت کشــیدیم 
و حــاال بــاز هــم دالالن بــه میــدان آمده انــد و دولت 
هیچ ساز و کاری برای عرضه محصول به بازار ندارد
وی گفــت: هــر کارگــر روزی 150 هــزار تومــان 
دســتمزد می گیــرد و قیمــت حمــل و نقل و ســوخت 

مــا  شــرایط  ایــن  در  می کشــد  فلــک  بــه  ســر  هــم 
کشــاورزان بــا چــه توجیهــی می توانیــم محصــول را 
برداشــت کنیــم؟ با این شــرایط عمالً مــا به کارگران 
دالالن برای ثروت اندوزی بیشــتر تبدیل شــده ایم و 
باید سرمایه زندگی خود را تبدیل به محصول کنیم 

و در نهایت به جیب دیگران سرازیر کنیم.
در  بــازی  دالل  مشــکل  چــرا  کــرد:  بیــان  وی 
بــازار محصــوالت کشــاورزی جنــوب کرمــان حــس 
نمی شود و همه سکوت کرده اند از دستگاه قضائی 
می خواهیم به حل این مشکل ورود کنند و یک بار 
برای همیشــه دســت دالالن را از بازار کوتاه کنند و 

فساد موجود در این بخش را از بین ببرند.
همیــن  از  بعضــی  کــرد:  بیــان  کشــاورز  ایــن 
کشــاورزان گوجــه کار زمیــن اجــاره کردنــد و حتــی 
کرایه زمین کشاورز را هم ندارند که پرداخت کنند، 
قیمت بذر و ســم و کود هم چند برابر شــده اســت. 
مســئوالن چــه زمانــی می خواهنــد از خــواب بیــدار 
شــوند، زندگــی کشــاورزان بــا چالــش جــدی مواجه 

شده است.

داللیبهبازارگوجهفرنگیرسید؛درمزرعه۱۰۰۰تومانودربازار۱۰هزارتومان
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دادستانکلکشور:بازگشتسامسونگوالجیبهکشورممنوعاست
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