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استاندارکرمان:

خسارت  2600میلیارد تومانی سرمازدگی به کشاورزان هرمزگان ،کرمان و سیستان و بلوچستان

مزارع جنوب کشور در سرما سوختند
زهره افشار

خبرنگار

نیم  ëëجنوبکرماناز 7دیماهجاریباکاهشدماوطوفانروبهروبودهکهبرآوردهایاولیه نشــانمیدهدتاکنونبخشکشــاورزیاستان،حدود
نگاه 2هزارو300میلیاردتومانبابتسرمازدگیخسارتدیدهاست
 ëëسرمابهمحصوالت 4هزارو 500هکتارازاراضیزراعیو 4هزارهکتاراز اراضیباغی سیستانوبلوچستانبیشاز 285میلیاردتومانخسارت
واردکردهاست.محصوالتاین اراضیکشاورزیاز 10تا 100درصدخسارتدیدهاند
 ëëدراستانهرمزگانسرما 160میلیاردتومانبهاراضیزیرکشتگوجهفرنگیبادمجانوفلفلدلمهای خسارتزد
جنوب استان کرمان یکی از قطبهای تولید
محصوالت زراعی کشــور اســت که نقش مهمی
در تأمیــن محصوالتی مانند گوجــه فرنگی دارد.
«سعید برخوری» مدیر سازمان جهاد کشاورزی
جنوب کرمان به «ایران» میگوید  :در این منطقه
ســاالنه بیــش از  4.7میلیون تن انــواع محصول
باغــی و زراعــی تولیــد میشــود .وی میافزایــد:
جنــوب کرمــان از  7دی ماه جــاری با کاهش دما
و طوفان روبه رو بوده که برآوردهای اولیه نشــان
میدهد تاکنون بخش کشــاورزی اســتان ،حدود
2هــزارو  300میلیــارد تومــان بابت ســرمازدگی
خســارت دیده اســت .بــه گفتــه وی ،محصوالت
ســبزی و صیفــی حتــی در گلخانههــای جنــوب
کرمــان دچار خســارت شــدهاند .ســرمازدگی به
محصوالت  240هزار هکتــار از اراضی از  10تا 100
درصد خســارت وارد کرده است .وی عمدهترین
محصوالتــی را کــه بابــت افــت دمــا خســارت
دیدهانــد  ،گوجه فرنگی ،هندوانه ،ســیب زمینی
و محصــوالت گلخانهای اعالم کــرد .برخوری در

پاســخ به این پرســش که آیا مرکبات اســتان نیز
دچار سرمازدگی شدهاند تأکید میکند :خسارت
سرما به مرکبات بسیار کم بوده است.
ëëپارسالسیلامسالسرما
ســال گذشــته درســت در 21دی ماه سال 98
سیل مخربی بخشهایی از سیستان و بلوچستان
بویژه کنارک را در برگرفت و خســارت میلیاردی
به محصوالت کشــاورزی این اســتان زد و این بار
درســت پس از گذشــت یکســال نوبت به ســرما
رســیده تا باردیگر بخشــی از محصول کشاورزان
صبــور ایــن منطقــه را نابود کنــد .موزهای ســیاه
شــده بــر تنــه درختــان کنــارک تنهــا بخشــی از
تصویری است که ســرما برای باغها و مزارع این
استان ترسیم کرده است« .فریدالدین سلیمی»
معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصادی ســازمان
جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان به «ایران»
میگوید:سرمازدگیویخبندانکهدراستاناتفاق
افتاده در یک دهه گذشته بیسابقه بوده است .به
گفته وی ،سرما به محصوالت 4هزارو  500هکتار

با حضور ویدیوکنفرانسی رئیس جمهوری انجام میشود

بهرهبرداری از  ۱۸پروژه سرمایهگذاری منطقه آزاد انزلی
رشــت  -مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلی اعالم
کــرد ۱۸ :طــرح ســرمایهگذاری در حوزههــای تولیدی-
صنعتــی ،زیرســاختهای بنــدری و گردشــگری امروز
بهصــورت ویدیوکنفرانســی توســط رئیــس جمهــوری
یشود.
بهر هبرداری م 
بهگــزارش روابــط عمومــی ســازمان منطقــه آزاد
انزلــی ،محمد ولــی روزبهان با بیان اینکــه این پروژهها
بــا ســرمایهگذاری  ۸هــزار و  ۱۷۵میلیــارد ریالی بخش
خصوصی به انجام رسیده که زمینه اشتغال یک هزار و
۱۹۳نفر را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده
اســت .وی اظهار داشــت :چهار طرح سرمایهگذاری در
مجتمع بندری کاسپین افتتاح میشوند که مشتمل بر
اسکله شماره  ۱۳به همراه زیرساختهای پسکرانه آن
یعنی انبار سرپوشــیده پنج هزار متر مربعی ،پســکرانه
یک هکتــاری و مخــزن روغن هفت هزار تنی اســت که
در قالــب قــرارداد  BOTمنعقــده میان این ســازمان و
ســرمایهگذار بخــش خصوصی ،شــرکت محــور طالیی
کاســپین بهصورت رســمی در مــدار ارائه خدمــات قرار
میگیرند.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلی با اشــاره به
اینکــه بــرای ایــن طرحها  ۲هــزار میلیــارد ریــال هزینه
شــده و برای  ۳۰۰نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم

فرصت شــغلی ایجاد شــده اســت ،اضافه کرد :از سوی
دیگر بلوک  Bمجتمع مســکونی طاووس با  ۲۵۶واحد
مســکونی و فاز اول مجتمــع پردیس تجاری و خدماتی
بــا مجموع ســرمایهگذاری  ۴هــزار و  ۵۰۰میلیارد ریالی
توســط شــرکت انبوه ســازان منطقــه آزاد انزلــی آماده
بهرهبــرداری شــده و بــرای  ۲۶۵نفر ایجاد شــغل کرده
اســت .وی بــا بیان اینکــه همچنین  ۱۰پــروژه تولیدی -
صنعتی که شــامل شــروع به کار  ۶طرح سرمای هگذاری
جدیــد و  ۴طــرح توســعه در واحدهای تولیــدی فعلی
اســت ،در مــدار تولید قــرار میگیرند ،افزود :بــرای این

پروژههــا  ۷۵۵میلیــارد ریــال ســرمایهگذاری و بــرای
 ۴۵۶نفر نیز اشــتغالزایی مســتقیم و غیرمستقیم شده
اســت .روزبهان از آغاز بهرهبــرداری مخازن  ۶هزار تنی
روغن خــام که در قالب قــرارداد  BOTاداره کل بنادر و
دریانوردی استان و شرکت آگروتأمین احداث شده خبر
داد و گفــت :در این طرح با ســرمایهگذاری  ۱۷۰میلیارد
ریالی برای  ۶۰نفر فرصت اشتغال ایجاد شده است.
رئیــس هیــأت مدیــره ســازمان منطقــه آزاد انزلــی
بــا بیان اینکه فــاز اول از دو مجتمع مســکونی و اقامتی
بخــش خصوصــی کــه بــا ســرمایهگذاری  ۷۵۰میلیارد
ریالی برای  ۱۱۲نفر بهصورت مســتقیم و غیرمســتقیم
فرصت شــغلی ایجاد کردهاند ،مــورد بهرهبرداری قرار
میگیــرد ،تصریــح کــرد :افزایــش تعــداد اســکلههای
مجتمــع بنــدری بــه چهــار پســت در کنــار افــزودن بــر
امکانات بندری ،انبارداری و مخازن نگهداری کاال یعنی
ارتقــای تــوان و ظرفیت خدمــات بنــدری منطقه برای
فعاالن بخش خصوصی و ظرفیتسازی برای سرعت
بخشــیدن بــه فرآیندهــای تخلیــه و بارگیــری ،تأمیــن
کاالهــای اساســی و مــواد اولیه بیشــتر بــرای واحدهای
تولیدی منطقه و کشور ،موضوعی که پیامد مستقیم آن
تولید و صادرات بیشــتر به بازارهای حوزه خزر و اوراسیا
خواهد بود.

از اراضــی زراعــی و  4هــزار هکتــار از اراضی باغی
بیــش از  285میلیارد تومان خســارت وارد کرده
اســت .محصوالت ایــن اراضی کشــاورزی از  10تا
 100درصد خســارت دیدهاند .بیشترین خسارت
سرمازدگی مربوط به کنارک بویژه موزستانهای
آن بوده است .وی میافزاید :موز محصول بسیار
حساســی به ســرما اســت و وقتی دما از  10درجه
ســانتیگراد(یعنی  10درجه باالی صفر) پایینتر
بیایــد موز آســیب میبینــد .درواقع اگــر دما بین
 10درجه ســانتیگراد تا  5درجه ســانتیگراد باشد
محصــول موز دچار خســارت میشــود و اگر دما
بیــن 5درجــه ســانتیگراد و صفــر باشــد مــوز یخ
میزند و احتیاج نیســت دما به زیر صفر برســد.
ســلیمی تأکید میکند :بیشــتر کشــاورزان استان
توان مالی پایینی دارند لذا کمتر به ســمت بیمه
محصول کشاورزی میروند به همین دلیل ما از
ســال گذشته این پیشــنهاد را به مدیریت بحران
وزارت کشــور داده بودیــم که با اســتفاده از منابع
این ســتاد به مدت یکسال کشــاورزان سیستان و

خبر

کشــاورزان در اســتانهای جنوبی وجنوب شرقی
کشــور این روزهــا حال و روز خوشــی ندارنــد زیرا
ســرما به جان محصوالتشــان افتاده و دســترنج
یکسالهشــان با افت یکبــاره دما ،یخ زده و ســیاه
شــده اســت .برآوردهــای اولیــه نشــان میدهــد
ســرمایی که در یک دهه گذشــته بیســابقه بوده
در ســه اســتان کرمــان ،سیســتان و بلوچســتان و
هرمــزگان حــدود  2هــزار و  600میلیــارد تومــان
خســارت روی دســت کشــاورزان گذاشــته است.
این حجم باالی خســارت به بخش کشاورزی در
حالی وارد شده که بیشــتر این کشاورزان بهدلیل
سهلانگاری و شاید دست خالی ،کمتر بهسمت
بیمه محصولشــان رفته بودند و حــاال برای آنها
فقط آه و حســرت و کوهــی از محصوالت یخ زده
مانده اســت .اکنون این پرســش مطرح است که
چــرا این ســرمازدگی بیشــتر در اســتانهای گرم
کشور رخ داده و آیا میشد از حجم باالی خسارت
ســرمازدگی بهگونــهای جلوگیری کرد؟ مســعود
حقیقت رئیس هواشناسی کشاورزی به «ایران»
میگوید:وقوعچنینسرماییباتوجهبهدادههای
هواشناســی از ماههای قبل قابــل پیشبینی بود
و مــا هــم هشــدارهای الزم را بــه کشــاورزان ایــن
اســتانها داده بودیم ولی واقعیت این اســت که
چون این سرما تابشی نبوده و جبههای بوده ،کار
زیادی از دســت کشــاورزان برای جلوگیــری از آن
برنمی آمده اســت .ســرمای جبهــهای به یکباره
و در شــرایطی که زمین گرم اســت به گیاه شوک
ســرمایی شــدید میدهد .بهگفته وی ،دادههای
علمی نشــان میدهد دما در نیمه شــرقی کشور
از ابتدای مرداد ماه تاکنون همواره کمتر از نرمال
بوده ،در مرکز کشور متعادل بوده و در نیمه غربی
بیشتر از نرمال بوده است.
ëëخطردرانتظارکشاورزاناستانهایغربکشور
حــاال بایــد منتظــر چــه پیامدهایــی باشــیم؟
حقیقت با بیان اینکه بیشــترین حجم خســارت
ســرمازدگی مربوط به اســتان کرمان و شهرهای
کهنــوج و جیرفــت بــوده میگوید :در کهنــوج در
نیمه دوم دی ماه جاری دما به یکباره از  10درجه
ســانتیگراد بــه نیــم درجــه ســانتیگراد در ارتفاع

دومتری زمین رسیده ولی دما در سطح خاک به
منفی  2رسیده که سبب سرمازدگی محصوالتی
مانند ســیب زمینی ،خیار و بادمجان شده است.
وی تصریــح میکنــد :جالــب اســت بدانیــد در
جیرفــت اصــاً دمــا منفی نشــده بود امــا دما در
ارتفاع 2متری زمین درحد یک درجه سانتیگراد
بود و اگر دما را در ســطح خاک اندازه میگرفتیم
بــه منفــی  4درجه میرســیدیم ،پــس تغییرات
دمایــی بــرای کشــاورزی مســائل خاص خــود را
دارد .پیشبینــی ما این اســت که ســرمازدگی در
شــرق کشــور با وجود ماندگاری هوای سرد تکرار
نمیشــود و در مرکز کشــور هم احتمال خسارت
ســرمازدگی به محصوالت کشــاورزی کم اســت.
اما در مورد نیمه غربی که پیشتر گفتم با افزایش
دمــا نســبت بــه نرمــال مواجه بــوده اســت باید
منتظر بهــار زودرس باشــیم .متأســفانه تبعات
بهار زودرس برای کشــاورزان اســتانهایی مانند
همدان ،لرســتان ،ایالم و کرمانشــاه این است که
باید منتظر یک ناهنجاری دمایی در بهار باشــند
واحتمال خسارت سرما به محصوالت کشاورزی
و حتی موقع شــکوفه زدن درختان در نخســتین
فصــل از ســال  1400بــرای آنهــا وجــود دارد .وی
توضیــح میدهــد :هرچنــد نمیتــوان گفت این
ســرما در ایــن موقــع از ســال در ایــن 3اســتان
بیســابقه بوده ولی قطعاً در  10سال اخیر از بعد
فراوانی و حجم خسارتی که وارد کرده کم سابقه
بوده است .حقیقت میگوید :هر چند کشاورزان
در مواقــع بــروز ســرما به طــور کامــل نمیتوانند
جلــوی خســارت را بگیرنــد ولی بــه هرجهت در
مواقعــی که ســرمازدگی تابشــی باشــد میتوان
بــا راهکارهایــی خســارت را تــا  60درصد کاهش
داد .بهعنــوان مثال مــا در جنوب کرمان معموالً
محصــوالت خارج ازفصل میکاریم ،خب شــما
ببینیــد کشــاورز بادمجــان کار مــا در این منطقه
هنوز که هنوز اســت همان بذر دهه  60را استفاده
میکنــد و ایــن در حالــی اســت کــه با اســتفاده از
بذرهای بادمجان مقاوم به سرما مانند بادمجان
ســفید میتوانــد محصولــش را تا حــدی از گزند
سرما حفظ کند.
 ëëکرمان متحمل بیشترین خســارت سرمازدگی
شدهاست

بلوچستان را زیر پوشش بیمه بیاوریم تا فرهنگ
بیمــه در اســتان جا بیفتد  .کشــاورزانی که ببینند
چقــدر بیمــه در ایــن مواقع به کمکشــان میآید
خودشانپیشقدممیشوند.
 ëëخسارت 160میلیارد تومانی به بخش کشاورزی
هرمزگان
استان دیگری که بخش کشاورزی آن بهدلیل
افت دما متحمل خســارت سنگین شده استان
هرمــزگان اســت« .روحاهلل رمضان پــور» رئیس
اداره مدیریت بحران ســازمان جهاد کشــاورزی
هرمــزگان بــه «ایــران» میگویــد :ســرمایی کــه
دراســتان هرمــزگان رخ داد در  15ســال گذشــته
بیســابقه بــوده اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه
هرمزگان در فصل زمستان هوای سردی ندارد و
معموالً دما بین  10تا  12درجه ســانتیگراد است
که شاید برای بقیه استانها هوای بهاری به شمار
میرود ،میافزاید :این در حالی اســت که دما در
این اســتان گرمســیر به منفی 2درجه رسید و به
 3هزار هکتار از اراضی زیر کشــت گوجه فرنگی،
بادمجان و فلفل دلمهای خســارت  160میلیارد
تومانــی وارد کرد .وی تصریــح میکند :معموالً
تنهــا مکانیزم قطعی بــرای جبران خســارت به
محصوالتکشاورزی،صندوقبیمهمحصوالت
کشــاورزی اســت که بهره بــرداران با ســاختار آن
مشــکل دارنــد  .ضمن اینکه بجــز گوجه فرنگی
که در فهرســت محصوالتی اســت کــه میتواند
تحــت پوشــش بیمــه قــرار بگیــرد ،بادمجــان و
فلفل دلمهای در این فهرست نیستند .رمضان
پور خاطرنشــان میکند :البته ما با هدف جبران
بخشــی از خســارت وارده بــه کشــاورزان ،حجم
خسارت را در نهایت به سازمان مدیریت بحران
کشــور اعــام میکنیم تــا انشــاءاهلل بــا مصوبه
دولــت بتوانیــم بخشــی از خســارت را جبــران
کنیــم .وی خاطرنشــان میکنــد :ســیل در صدر
مخاطرات کشــاورزی هرمزگان قرار دارد و پساز
آن آتشسوزی در تابستان است و میتوان گفت
خشکسالیمسألهایاستکههموارهباآنروبهرو
هســتیم .وی اما در مورد سرمازدگی گفت :خب
این تنشــی است که معموالً در کشــاورزی استان
نداریم ولی بهنظر با تغییــرات اقلیمی از این به
بعدبایدمنتظرشباشیم.

هزینه استخراج ارز
دیجیتال با قیمت
صادراتی محاسبه
میشود

کرمان  -اســتاندار کرمان گفت:
واحد اســتخراج ارز دیجیتال در
رفســنجان برق مصرفی شهر را
کامالً قانونی با ســهمیه برق و با
قیمــت بــرق صادراتــی مصرف

میکنــد .بهگــزارش ایرنــا ،علــی
زینی وند در نشست ستاد اقتصاد
مقاومتی استان کرمان با اشاره به
قطعــی بــرق مناطق اطــراف این
واحــد و گمانه زنــی در مورد واحد
یادشــده اســتخراج ارز دیجیتــال
افزود :این واحد بهصورت رسمی
و بزرگتریــن پــروژه ملــی کشــور
اســت که در رفسنجان با قوانین و
مقررات فعالیت میکند و ضمن
آنکه مصرف برق مدیریت شــده
است.
شــرکت ســرمایهگذاری ایــران و
چیــن بهعنــوان بزرگتریــن واحــد
تولیــدی ارز دیجیتــال قانونــی
کشــور در منطقــه ویــژه اقتصادی
رفسنجان فعالیت دارد.
این شرکت ارز دیجیتال بزرگترین
واحد تولیدی ارز دیجیتال قانونی
ایــران اســت کــه در آن  ۵۴هــزار
ماینر نصب شــده است .براساس
ایــن گــزارش طــی روزهــای اخیر
در شــبکههای مجــازی مطالبــی
در خصــوص اســتفاده ایــن واحد
اســتخراج ارز دیجیتــال از بــرق با
تعرفه داخلی انتشار یافته است.

