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سفر نروید همچنان در خانه بمانید

گل های محالت در گلخانهها پژمرد

 10ماه خزان در هلند ایران

هوای سرد همراه با آلودگی کالنشهرها تا یلدا

حمیرا حیدریان

خبرنگار

گلخانه داران و پرورش دهندگان گل در محالت
در ایــن  70ســاله چنیــن کســادی و بیرونقــی را
در شــغل خود نه تجربه کرد ه و نه از گذشــتگان
خــود شــنیده بودند .مگر میشــود بالیی بیاید و
صددرصــد دارایــی و ســرمایهگذاری در پرورش
گل را نابــود کنــد؟ صاحبان  700واحــد پرورش
گل در محــات و بیــش از  3هزار نفر شــاغل در
ایــن صنعت اکنون فقط چشــم به آینــده دارند
و هدفشــان مانــدن و بقا در این حرفــه تا زمانی
است که شر کرونا ازسرشان کم شود.
ایــن شهرســتان بیشــترین ســطح زیــر کشــت و
پــرورش انــواع گل و گیاه زینتی را در کشــور دارد
و تولیــد  ۳۵۰گونــه مختلــف گیاهــان زینتــی،
آپارتمانــی و فضــای ســبز ،محالت را بــه یکی از
قطبهــای پــرورش و تجــارت گل و گیــاه ایران
تبدیل کرده است .ویروس کرونا به صنعت گل
و گیاه شهرســتان محــات بیــش از  30میلیارد
تومان خسارات سنگینی وارد کرده است.
مدیرعامل تعاونی گل و گیاه شهرستان محالت
توگــو با «ایران» با اعــام این خبر گفت:
در گف 
در شهرســتان محــات گلهــای شــاخه بریده،
فصلی ،نشــایی ،باغچهای ،آپارتمانی ،درخت و
درختچه تولید میشود .میتوان گفت از بهمن
سال گذشــته که این بیماری شیوع پیدا کرد این
صنعت صددرصد آسیب دید.
ابراهیــم علیپور با بیــان اینکه بــازار گل و گیاه را
میتــوان بهعنــوان اولین متضررشــده ناشــی از
شــیوع بیماری کرونا دانســت ،افزود :مشــتریان
عمده گلهای فصلی ،فضای سبز و باغچهای که
در اوایل اســفندماه بهعلت کاشت در باغچهها
شروع میشد ،شهرداریها و سازمانهای بزرگ
بودند که با ظهور این بیماری فروش آن به صفر
رسید .همچنین 60درصد فروش گلهای شاخه
بریــده همچــون رز ،میخک ،آنتریوم ،آلســترو و
لیلیــوم که در ایام نوروز به فروش میرســید نیز
بههمین سرنوشــت دچار شــد و استقبالی برای
خریــد صــورت نگرفت .تمــام گلخانههــا مملو
از گلهــای شــاخه بریــده شــد کــه روی دســت

ëëمدیرعامــل تعاونــی گل و گیــاه شهرســتان محــات :عــده ای از تولیدکنندگان
نیم
ســابقه و تجربه طوالنــی در این صنعت دارنــد اما تمام و اصل ســرمایه آنان طی
نگاه
این چندماه اخیر از بین رفته اســت چرا که تولید گل مانند دیگر صنایع و تولیدات
و اصناف نیســت که ســود آنها از بین برود ولی ســرمایه حفظ شود مانند یک رســتوران ؛ بلکه
نخریدن محصول مســاوی است با از بین رفتن اصل ســرمایه ،چرا که گل یک موجود جاندار
است که برای زنده بودن آن باید هزینه کرد
تولیدکنندگان ماند و دهها میلیون شــاخه گل از
بین رفت.
علیپور با اشــاره بــه اینکه این بیمــاری صادرات
داخلــی و خارجــی را در اوایــل شــیوع نیز تحت
تأثیــر قــرار داد ،اظهــار داشــت :ایــن بیمــاری
تبعات دیگری نیز داشــت ،بســته شدن مرزها و
محورهای مواصالتی و قطع شدن ورود و خروج
به سایراستانها در اوایل این بیماری باعث شد
تــا نه تنها ایــن محصول از ســبد خانوارها شــود
بلکه در بحث صادرات نیز فلج شویم.
وی گلهــای شــب بــو ،اللــه و ســنبل را از جمله
گلهایی دانست که فروش آن بین  15اسفندماه
تا 15فروردین ماه است و خاطرنشان کرد :عمده
این گلها نیز آسیب دیده و با توجه بهعمر کوتاه
ایــن گل هــا و هزینه تمام شــده زیــاد آن ،هزینه
مضاعف دیگری به تولیدکننده وارد شد.
وی با اشاره به تولید گلهای آپارتمانی و درخت
و درختچــه در شهرســتان محالت نیــز تصریح

کــرد :ایــن نــوع از گلهــا نیــز بایــد در اســفند و
فروردین ماه توزیع می شد و به فروش میرسید
اما عمر گلهای آپارتمانی ،درخت و درختچهها
کوتاه نیست و قابل نگهداری در گلخانهها است
که طی ســه مــاه اول ســالجاری فــروش آنها با
مشــکل مواجه بود که بعد از خردادماه بازار آن
کمی رونق گرفت.
علیپــور افزود :عدهای از تولیدکنندگان ســابقه و
تجربه طوالنــی در این صنعت دارند اما تمام و
اصل ســرمایه آنان طی این چندماه اخیر از بین
رفته اســت چرا که تولیــد گل مانند دیگر صنایع
و تولیدات و اصناف نیســت که ســود آنها از بین
برود ولی سرمایه حفظ شود مانند یک رستوران؛
بلکه نخریدن محصول مســاوی اســت با از بین
رفتــن اصــل ســرمایه ،چرا کــه گل یــک موجود
جاندار اســت که برای زنده بودن آن باید هزینه
کرد.
وی بــا بیــان اینکه برای جبــران خســارات وارده

به تولید کنندگان تاکنون حمایتهای مؤثری از
ســوی دولت صورت نگرفته اســت ،یادآور شــد:
متأســفانه با وجود پیگیریهای بسیار زیادی که
از سوی دستگاههای ذیربط دولت انجام گرفت
آنطور که باید شــاهد حمایت از تولید کنندگان
تاکنــون نبودهایــم و پــس از مدتهــا دوندگــی
دولــت بــرای پرداخــت وام  12میلیــون تومانی
از متقاضیان دریافت تســهیالت خواســت تا در
ســامانه کارا ثبتنــام کننــد که اگرچــه این مبلغ
در مقابل ســرمایههای از بین رفته بســیار اندک
و ناچیــز بــود اما همین مبلغ نیز با شــرایطی که
تعیین کرده بودند به تعداد بســیار کمی تعلق
میگرفت و عمالً میتوان گفت حمایت خاصی
از این طریق نشــد ،اما ناگفته نماند که صندوق
حمایت از توسعه ســرمایهگذاری استان بالغ بر
 5میلیــارد و  300میلیون تومان و شــرکت مادر
همیــن صندوق در تهران نیز مبلغ یک میلیارد
تومان اختصاص داد که با توجه به خسارت 30
میلیارد تومانی وارد شده هنوز نیازمند حمایت
هستیم تا این صنعت جان دوباره بگیرد.
مدیرعامل تعاونی گلوگیاه شهرستان محالت
با اشاره به خسارت جبرانناپذیر وارده به خاطر
شیوع بیماری کرونا به بخش صادرات گلوگیاه
شهرستان محالت عنوان کرد :ساالنه  20میلیون
دالر صــادرات گل از شهرســتان محالت صورت
میگیــرد .بخش عمده صــادرات این محصول
به کشور عراق انجام میگیرد ،کما اینکه چندین
سال بهعنوان صادرکننده نمونه در این صنعت
بودهایم ،اما با شــیوع این بیماری دچار مشــکل
شــدهایم .آنچــه کــه در ایــن بخــش مهــم تــر و
قابل تأمل اســت اینکه در مقابل فروشــی که در
بخش صادرات به کشــور عراق صورت میگیرد
مــا بــه جــای ارزآوری همــان ریــال را در داخــل
کشــور توســط عراقیهــا دریافــت میکنیــم کــه
گاهی واســطهها در این روند دســت دارند و این
تولیدکننــدگان را بــه نوعی با ضــرر مالی مواجه
کرده و باید پاســخگوی مســئوالن باشــیم که ارز
واردهای وجــود نــدارد امــا نکتــه اینجا اســت که
چرا باید کارتهای بانکی داخل کشور در دست
خریداران عراقی باشد.

گــروه ایــران زمیــن  -ســرما ،کرونــا و آلودگــی هــوای کالنشــهرها؛ این
تصویری اســت که پیشبینیهای هواشناسی از وضعیت هوا تا اولین
روز زمستان و طوالنیترین شب سال میدهد و کارشناسان بهداشتی
هم با توجه به شرایط دیرپای کرونایی هشدار میدهند .اگر میخواهید
بر مبنای این پیشبینی تصمیم درستی بگیرید ،در خانه ماندن ،سفر
نرفتن و یلدا را در جمع خانوادگی کوچک خودتان برگزار کردن است.
هوای ســرد فعالً میهمان بیشــتر اســتانهای کشــور بویژه استانهای
شمالی و شمال شرق کشور است.
«صادق ضیاییان» ،مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی به «ایران»
گفت :همانگونه که پیشــتر هشــدار داده بودیم روز شــنبه را نسبت به
هفته گذشته با کاهش  5تا  10درجهای در بسیاری از استانهای شمالی
و شــمال شرق کشور شروع کردیم تا جایی که دمای هوا در روستاهای
کوسه و دشت در استان خراسان شمالی به ترتیب به منفی  20.9درجه
و منفی  18.2درجه ســانتیگراد رسید که ســردترین نقاط کشور بودند.
وی افزود :تا روز سهشــنبه با پایداری و سکون هوا مواجه هستیم که در
کالنشــهرهایی مانند تهران ،اراک و اصفهــان با غلظت آالیندهها هوا
برای گروههای حساس ناسالم خواهد شد و اگر ترافیک شهری سنگین
باشد هوا برای همه گروهها ناسالم خواهد شد که الزم است مسئوالن
شــهری به این مســأله توجه ویژه داشــته باشــند .ضیاییــان همچنین
تصریح کرد :با ورود سامانه جدید از غرب کشور در روز سهشنبه پایان
هفته بارانی و در مناطق کوهســتانی برف را در استانهای نیمه غربی
خواهیم داشــت .بهگفته وی ،امروز دوشــنبه افزایش اندکی در میزان
دما داریم ولی درمجموع با سرما به استقبال زمستان خواهیم رفت.
در همیــن حال «محمد رودبــاری» ،مدیرکل دفترمدیریــت بحران و
تجهیز ماشینآالت سازمان راهداری و حملونقل جاده ای با تأکید بر
اینکه در روز آغازین هفته همچنین در محورهای کوهستانی استانهای
سردســیر بــارش پراکنده برف داشــتهایم نســبت به کــوالک مقطعی
در گردنههــای کشورهشــدار داد .بهگفتــه وی بهدنبــال بــارش بــرف و
ماندگاری هوای سرد احتمال کوالک مقطعی در جادههای کوهستانی
وجود داد .لذا از رانندگانی که قصد ســفر به مناطق کوهســتانی دارند
انتظار میرود حتماً توصیههای ایمنی را جدی بگیرند و ماشین خود را
به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.
ëëهشدارزردهواشناسیبرایاستانمرکزی
غالمرضا مرادی ،معاون توســعه و پیشبینی اداره هواشناسی استان
مرکــزی در ایــن باره بــه «ایران» گفــت :با توجه به پیشبینی شــرایط
پایدارجوی و هوای ساکن برای کشور و نیز دمای پایین و وارونگی دما،
شرایط برای انباشت آالیندهها در شهرها بخصوص شهرهای صنعتی
فراهــم میشــود .وی افــزود :این شــرایط برای شــهرهایی نظیر شــهر
اراک که هم صنعتی بوده و هم شرایط اقلیمی آن طوری است که به
انباشــت آالیندهها کمک میکند پررنگتر خواهدشــد .بنابراین از روز
پنجشــنبه هفته قبل ،هشدار سطح زرد درباره آلودگی هوا برای استان
مرکزی را اعالم کردیم که این شرایط تا روز سهشنبه هفته جاری ادامه

دارد .مــرادی ادامــه داد :در ایــن مدت در برخی ســاعتها بخصوص
زمانهایی که هوا ســردتر است شاخصهای آالیندگی برای گروههای
حساس ناسالم خواهد بود اما اگر انتشار آالیندههای ناشی از فعالیت
نیروگاههای حرارتی و پاالیشــگاهها کنترل نشــود هوا بــرای همه افراد
ناسالم میشود .وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه و اواخر روز سهشنبه
ســامانه بارشی وارد کشور میشــود که از انباشــت آالیندهها میکاهد،
گفــت :این بارشها در مناطق سردســیر اســتان مرکــزی نظیر تفرش
بهصورت برف و در مناطق گرمسیر نظیر ساوه بهصورت ترکیب باران
و بــرف خواهــد بود .مــرادی به گروههای آســیب پذیر نظیــر بیماران،
کودکان و سالمندان توصیه کرد که تا حد امکان از منازل بیرون نیایند
و افزود :دســتگاههای خدمات رســان نظیر زیرمجموعههای دانشگاه
علوم پزشــکی و نیز دستگاههای اجرایی مانند سازمان محیط زیست
نیز باید آمادگی الزم را در این روزها داشته باشند.
ëëجادههایمهآلودهولغزندهدرآذربایجانشرقی
رئیس گروه پیشبینی اداره هواشناسی استان آذربایجان شرقی نیز به
«ایران» گفت :تا بعد ازظهر سهشنبه هفته جاری بهدلیل پایداری هوا،
افزایش آالیندههای جوی را بویژه برای شهرهای بزرگ صنعتی داریم
و در برخی نواحی «مه» پیشبینی میشود.
محمــد امیدفر افزود :از بعدازظهر سهشــنبه ،نفوذ ســامانه بارشــی را
داریــم که تــا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشــت و موجب ابرناکی
و بارشهــای متنــاوب بــاران و بــرف و در برخی نواحی «مــه» خواهد
شــد .در این شــرایط اختالل در تردد جادهای ،کاهش دید و لغزندگی
پیشبینی میشود .وی تصریح کرد :از نظر دما ،تغییرات قابل توجهی
پیشبینی نمیشــود امــا در اواخر فعالیت ســامانه یعنی روز جمعه،
کاهش نســبی دما بــه میزان تقریبــی 5درجــه ،دور از انتظــار نخواهد
بود .اجتناب از سفرهای غیرضروری و رعایت نکات ایمنی ،به همراه
داشتن تجهیزات زمستانی ،انجام اقدامات پیشگیرانه درباره احتمال
آبگرفتگی معابر عمومی و برفروبی در مناطق سردسیر و کوهستانی،
توجه به توصیههای کارشناســان جهاد کشــاورزی استان از توصیهها و
مواردی بود که امیدفر به رعایت آنها تأکید کرد و افزود :از امروز تا روز
سهشنبه که بارشها آغاز میشود ،هوا برای گروههای حساس ،ناسالم
اســت و با توجه به قرار داشتن در شــرایط کرونایی بهتر است مردم تا
حد امکان از منازل خارج نشوند.

