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راه اندازی شهرک کانی های 
غیرفلزی در هرمزگان 

استاندار هرمزگان گفت: توجه به کانی های غیرفلزی در 
استان هرمزگان کم و بر همین مبنا یکی از چشم اندازهایی 
که برای  استان ترســیم شده ایجاد شــهرک کانی های 
غیرفلزی است. به گزارش تسنیم، مهدی دوستی،   استاندار 
هرمزگان اظهار کرد: هرمزگان جــزو مناطق پرظرفیت  
کشور است و یکی از ظرفیت هایی که دارد اجرای طرح های 
توسعه ای برای تولید سیمان اســت، زیرا هرمزگان تنها 
منطقه ای است که امکان اجرای طرح توسعه سیمان در 
آن وجود دارد. وی افزود: قرار شد یک خط تولید حداقل 
با ظرفیت تولید روزانه 3هزار تن ســیمان در قالب طرح 
توسعه سیمان هرمزگان ایجاد شــود تا در این حوزه نیز 
شاهد توسعه و افزایش سهم اشتغال استان باشیم. استاندار 
هرمزگان بیان کرد: ما برای جذب ســرمایه گذار و توسعه 
اســتان در کنار ظرفیت های بالقوه استان مشوق هایی را 
نیز درنظر گرفته ایم تا ســرمایه گذاران به سرمایه گذاری 
در هرمزگان ترغیب شوند و هدف ما توسعه فعالیت های 
صنایع بزرگ و تشــکیل زنجیره پایین دستی یا تکمیل 
زنجیره ارزش در اســتان است. دوســتی تأکید  کرد: در 
دهه های اخیر توجه بســیاری به توسعه کانی های فلزی 
در استان و کشور شده است اما کانی های غیرفلزی مغفول 
مانده و بر همین مبنا یکی از چشم اندازهایی که برای  استان 
ترسیم شده ایجاد شهرک کانی های غیرفلزی است. وی 
خاطرنشــان کرد: برنامه های ویژه ای برای توسعه استان 
در حوزه های مختلف براســاس طرح اکوسیستم پیمان، 
پیشرفت مردم پایه و توأم با عدالت استان دیده شده است 

که با زمانبندی دقیق پیش خواهد رفت.

 خبر

 گرد و خاک بازمی گردد
پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد با بروز باد 

شدید در کشور عراق فردا گرد و خاک به نوار غربی و 
شمالی کشور بازخواهد گشت

گرچه صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا اعالم کرده بود گرد و خاک خارجی 
که روزهای گذشته اغلب استان ها به ویژه نیمه غربی و شمالی 
را تحت تأثیر قرار داد، یکشنبه کاهش می یابد، اما همین گرد 
و خاک کم نیز دیروز )یکشنبه( مشکالت زیادی برای برخی 

استان ها به وجود آورد.
گــرد و خاک روز گذشــته هم نیمــه غربی کشــورمان را 
تحت تأثیر قرار داد و به گفته کارشناس سازمان هواشناسی، 
کرمانشاه، خوزســتان، ایالم، لرستان، همدان، مرکزی، قم، 
تهران، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و حتی خراسان رضوی 

شاهد پدیده گرد و خاک بودند.
امین حسین نقشینه با اشــاره به کاهش دید افقی در اغلب 
استان ها به ویژه خوزستان به همشهری می گوید: پیش بینی 
ما این است که وزش باد شدید در کشور عراق روز سه شنبه و 
چهارشنبه هفته جاری بار دیگر موجب خیزش گرد و خاک 
و انتقال آن به غرب و شمال غرب کشور شود و حتی گستره 
آن با غلظت کمتر به دامنه های جنوبی البرز هم کشیده شود.

هشدار نارنجی برای 3استان 
این کارشــناس هواشناســی با بیان اینکه گرد و خاک وارد 
شده از کشور عراق طی روزهای گذشــته اغلب استان ها را 
تحت تأثیر قــرار داده، اظهار می کند: روز گذشــته با توجه 
به اســتمرار این پدیده در نوار غربی برای کرمانشاه، ایالم و 
خوزستان هشدار سطح نارنجی صادر و در آن اعالم شد این 
استان ها با کاهش دید، کاهش کیفیت هوا و اختالل در تردد 

جاده ای و ترددهای هوانوردی روبه رو خواهد شد.
به گفته وی، قزوین، البرز، قم، لرستان، شمال استان مرکزی، 
شمال استان همدان، اصفهان، جنوب استان تهران، سمنان، 
خراسان شمالی و گلستان هم هشدار سطح زرد در این باره 

دریافت کردند.

وزش باد شدید در تهران 
هوای پایتخت هــم در روزهای گذشــته تحت تأثیر گرد و 
خاک خارجی وارد شده به کشور آلوده بود و باکاهش نسبی 
این پدیده برای امروز تهران وزش باد شــدید لحظه ای در 
بعدازظهر پیش بینی شــده اســت. همچنین روز سه شنبه 
 نیز در ســاعت های بعدازظهــر تندباد و گــرد و خاک دور

 از انتظار نیست.

غلظت خاک اهواز، ۱۰برابر حد مجاز
خوزســتان یکی از 3استانی اســت که از ســوی سازمان 
هواشناســی هشــدار ســطح نارنجی دریافت کرده است. 
میزان غلظت گرد و خــاک در هوای اهواز روز گذشــته به 
بیش از ۱۰برابر حد مجاز رسید و میزان غلظت آالینده های 
گردوغبــار در خرمشــهر۱3۹۲، بندرامــام)ره(۱33۶، 
شادگان۱3۷۵، ماهشهر۱۲۲۱، آبادان۱۱۷۰ و سوسنگرد نیز 
۱۰۱۶میکروگرم در مترمکعب اندازه گیری شد. بدین ترتیب 
میزان غلظت ریزگرد ها در خرمشــهر به بیش از ۹برابر حد 
مجاز، بندرامام)ره(، ماهشهر و شادگان به بیش از 8برابر حد 
مجاز، آبادان به بیش از ۷برابر حد مجاز و سوسنگرد به بیش 
از ۶برابر حد مجاز رسیده است. به گفته دبیر کارگروه شرایط 
اضطرار آلودگی هوای خوزستان، اداره های دولتی و مدارس 
سراسر خوزســتان در تمام مقاطع تحصیلی به دلیل تداوم 

پدیده گردوغبار دیروز )یکشنبه( تعطیل شدند.

کاهش کیفیت هوا در کرمانشاه و ایالم 
در کرمانشاه و ایالم هم که هشــدار نارنجی دریافت کردند، 
اوضاع بهتر از خوزستان نبود به طوری که شاخص کیفی هوا 
براساس اســتخراج داده ها از ایستگاه سنجش کیفی هوا در 
قصرشیرین، سرپل ذهاب، کنگاور، پاوه، کرمانشاه و اسالم آباد 

غرب روز گذشته بیانگر وضعیت ناسالم بود.
قصرشیرین نیز با ورود سامانه  ناپایدار جوی برای سومین روز 
متوالی درگیر گردوغبار بود و دید افقی به ۱۵۰متر کاهش 
یافت. گردوغبار کیفیت دید افقی در شهرستان های مختلف 
ایالم را هم کاهش داد به طوری که دید شــهر لومار، مرکز 
شهرستان ســیروان ۲۰۰متر، چرداول 3۰۰متر، دره شهر 
و ایوان ۵۰۰متر، مهران 8۰۰متر، آبدانــان هزار متر، ایالم 
۱۹۰۰متر و دهلران ۷کیلومتر اعالم شد. به علت شرایط ناشی 
از بروز گردوغبار در آسمان استان پروازهای نوبت صبح این 
فرودگاه هم لغو شــد. با توجه به شرایط بحرانی گرد و خاک 
اما عالوه بر خوزستان، کرمانشاه و ایالم مدارس مناطقی در 

خراسان رضوی و کردستان  هم تعطیل شدند.

   
گرد و خــاک و ریزگردهــای خارجی در شــرایطی بخش 
زیادی از کشــور را تحت تأثیر قرار داده اســت که استاندار 
خوزســتان مدتی است خواســتار تشــکیل کارگروه ملی 
گردوغبار و راه اندازی دبیرخانه ای برای مذاکره با کشورهای 
همسایه در این باره شده است. صادق خلیلیان تأکید می کند 
برای حل مشــکل گردوغبار ناشی از منشــأهای خارجی 
 باید دستگاه های ذیربط با کشــورهای همسایه مذاکراتی 

داشته باشند. 

عدد خبرپیگیری

آزادراه شیراز- اصفهان به عنوان یک پروژه 
آزادراهــی در دســت ســاخت در کشــور، 
عــاوه بــر نقــش و تأثیــری کــه در کاهــش 
زمان سفر دارد، به کاهش سوانح جاده ای 
و تصادفــات رانندگــی نیز کمک بســیاری 
می کند. به گزارش ایرنا، با توجه به تزریق 
اعتبار به آزادراه شــیراز - اصفهان امســال 
شــاهد بهره برداری از قطعات یک تا ۶ این 

پروژه خواهیم بود.

6
قطعه

اصفهان

تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و بسیج ســازندگی چهارمحال 
و بختیاری برای ســاخت 400واحد مســکن 
ویــژه خانواده هــای نیازمنــد امضــا شــد. به 
گــزارش فــارس، براســاس ایــن تفاهمنامه 
400واحد مســکونی در روســتاهای استان 
با اولویــت مناطق محروم ســاخته و تحویل 
مددجویــان فاقــد مســکن و دارای شــرایط 
می شود. سال گذشــته با مشارکت بسیج 
سازندگی ۲۸۳واحد مسکن روستایی ویژه 

مددجویان تحویل داده شد.

400
واحد

چهارمحال و بختیاری

اســتاندار مازنــدران از ســفر ۲0میلیــون 
مسافر و گردشــگر در ایام نوروز به استان 
خبر داد و گفت: در این مدت تاش کردیم 
 میزبان خوبــی برای مســافران باشــیم. به 
گزارش تسنیم، ســیدمحمود حسینی پور 
افــزود: بــا تعامــل مناســب اداره هایــی 
ماننــد گردشــگری، راهــداری، اورژانس  و 
هال احمــر خدمــات خــوب و ارزشــمندی 
به مســافران و گردشــگران ارائه شــد. او از   
اعضای ســتاد ســفر برای میزبانی خوب از 

مسافران تشکر کرد. 

مازندران

 20
میلیون

بوشهرعکس خبر

 دُم دُم سحری  

دُم دُم سحری ماه رمضان یکی از آیین های سنتی ویژه ماه 
مبارک رمضان در بوشهر است و بیشتر در محله های قدیمی 

این شهر )چهارمحل(برای بیدار شدن روزه داران مورد استفاده 
قرار می گرفته. تعدادی از مردم محله کوتی شهر بوشهر به رسم 

قدیم این آیین را زنده نگه می دارند. حضور و شوق کودکان 
درنیمه شب های  ماه رمضان در تاریکی و خلوتی کوچه ها 

طراوتی به این مراسم می بخشد. برخی از ساکنان این محله 
به وقت سحر منتظر این گروه هستند و از آنان با نوشیدنی 
و خوراکی استقبال می کنند. شعر هایی که خوانده می شود 

شامل محمد یا رسول هللا، علیاً ولی هللا، السام السام یا شهر 
 رمضان یا شهر صیام علیک السام است. 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

مهر سال گذشته بود که نرخ بیکاری استان البرز برای 
نخستین بار پس از ۱۰سال از ۱4.۷درصد در سال۹۷ 
به ۹.۱درصد رسید و البرز توفیق یافت آن را تک رقمی 
کند؛ رقمی که در ماه های بعد باز هم کاهش یافت و 
در عدد 8.3درصد متوقف شــد. با اعالم خبر ایجاد 
۵۰تا ۶۰هزار شغل در ســال۱4۰۱از سوی مجتبی 
عبداللهی، اســتاندار البرز به نظر می رسد این استان 

قصد دارد روند کاهش بیکاری استان را حفظ کند.
با این حال به نظر می رســد البرز با داشــتن بیش از 
3۵۰۰ واحــد صنعتی و ظرفیت هــای قابل توجه در 
زمینه کشاورزی و مشاغل خدماتی باید آمار بیکاری 
کمتری داشته باشد، زیرا با توجه به جمعیت حدود 
4میلیون نفری اســتان همین آمار 8.3درصد بیکار 

هم کم نیست.
البرز به عنوان اســتانی در نزدیکی پایتخت با مسائل 
بسیاری روبه روســت؛ مهاجرت دائمی به این استان 
یکی از مسائل مهمی است که توازن و تعداد نیروی 
کار را مدام به هم می زند. هر ســال حدود ۱۰۰هزار 
نفر مهاجر راهی البرز می شــوند کــه تحصیالت و 
مهارت های متفاوتی دارند و ایجاد شــغل مناسب و 

مطمئن برای آنها کار دشواری است.

ایجاد ۱۰۰هزار شغل در سال۱4۰۱
با اینکه اخبار خبر ایجاد ۵۰ یا ۶۰هزار شغل را برای 
ســال جدید البرز نوید داده اند، سرپرست اداره کل 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان در گفت وگو با 
همشهری این عدد را بیشتر اعالم می کند و می گوید: 
در سال جدید ۱۰۰هزار شغل باید با همکاری نهادها، 

سازمان ها و بخش خصوصی در استان ایجاد شود.
عبداهلل دارایی با بیان اینکه براســاس آنچه از سوی 
مرکز آمار کشــور اعالم شــده، نرخ بیکاری البرز از 
میانگین کشــوری پایین تر اســت، اظهار می کند: 
همه استان ها در ســال جدید برای افزایش اشتغال 
تفاهمنامه هایــی را با وزارتخانه هــای مختلف امضا 
می  کنند که اســتان البرز هم همین رویــه را برای 

سال۱4۰۱ درنظر دارد.
وی با اشــاره به اینکه در اسفند ســال۱4۰۰ ایجاد 
۵۷هزارشغل با احتساب توانایی و ظرفیت های استان 
به اداره کل کار و تعاون استان ابالغ شد، می افزاید: با 
این حال وقتی »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 

از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال جدید 
انتخاب شد، استاندار البرز دســتور داد این عدد  دو 
برابر و ۱۲۰هزار شــغل برای ســال۱4۰۱در استان 

ایجاد شود.
وی با بیــان اینکــه اداره کل تعــاون در کنار دیگر 
دســتگاه ها در ایجاد این شــغل ها همکاری خواهد 
کرد، اظهار می کند: بیشترین درخواست و همینطور 
بیشترین تولید شغل در استان به ترتیب در بخش های 
صنعت، کشاورزی و خدمات اســت. هرچند البرز را 
به عنوان یک استان صنعتی می شناسند، اما کشاورزی 
و خدمات هم در اســتان ما حرف های بسیاری برای 
گفتن دارد. بخش صنعت البرز همواره بیشترین رشد 
را در زمینه اشتغال استان داشته است و امسال هم به 

همین ترتیب خواهد بود.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز 
درباره جمعیت هدف اشــتغالزایی در ســال۱4۰۱ 
هم می گوید: وقتی درباره اشــتغال استانی صحبت 
می کنیم همه اقشار اســتان مدنظر هستند و مردم 
ساکن اســتان، فارغ التحصیالن دانشگاه ها، مشاغل 
خانگی، سرمایه گذاران، افراد نیازمند به آموزش های 

شغلی درنظر گرفته می شوند.

دلیل کمبود نیروی کار 
از مســائل البــرز کمبــود نیــروی کار در بعضی 
شهرستان های این استان است؛ موضوعی که وجود 

بیکاری در این استان را عجیب جلوه می دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز این 
موضوع را مربوط به مشاغل صنعتی و قشر کارگری 
می داند که دلیل آن پایین بودن پایه حقوق کارگران 
اســت. جهانگیر شــاهمرادی می گوید: کاهش نرخ 
بیکاری البرز به پایین تر از میانگین کشــوری اتفاق 
خوب و تعداد بیمه  شدگان اجباری نیز نشان دهنده 
ایجاد اشتغال در اســتان است، اما با وجود همه اینها 
یکی از نگرانی ها در بازدید از واحدهای صنعتی واقع 

در شهرستان های استان، نبود نیروی کار است.
وی با بیان اینکه پایین بودن پایــه حقوق کارگران 
انگیزه آنها برای اشــتغال را کاهش می دهد، اظهار 
می کند: کارگران معموال باید از کرج یا دیگر شهرهای 
اســتان به محل کار خود بروند و به همین دلیل پایه 
حقوق باید افزایش یابد تا رفت وآمد به شهرســتان 
بــرای کارگران به صرفه باشــد. معــاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری البرز ادامه می دهد: اغلب 
بیکاران در مرکز استان هستند ولی نیازمندی های 
ما در شهرستان اســت. بنابراین باید خط اتوبوس و 

رفت وآمد برای رفت وآمد کارگران از مرکز استان به 
شهرستان های اطراف وجود داشته باشد. همچنین 
باید الگوی مسکن کارگری در شهرستان ها برای رفع 

مشکل مسافت کارگران مدنظر باشد.
شــاهمرادی به وجود ۱۲هزار نفر کــه بیمه بیکاری 
دریافت می کنند اشاره می کند و می افزاید: با توجه به 
کمبود نیروی کار استفاده از کسانی که بیمه بیکاری 
دریافت می کنند، باید مدنظر قرار بگیرد و درصورت 

لزوم آموزش های الزم به آنها داده شود.

افزایش اشتغال زنان البرزی
موضــوع اشــتغال وقتی به زنــان می رســد، ابعاد 
گســترده تری می یابد. گرچه در بعضی اســتان ها 
مانند گیالن زنان آمار اشــتغال باالتری نســبت به 
سایر اســتان ها دارند، اما در البرز بیکاری زنان بیش 
از ۲۰درصد است؛ مســئله ای که با توجه به جمعیت 
جوان و تحصیل کرده زنان البرز نیاز به توجهی ویژه 
دارد. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
البرز درباره این موضوع به همشــهری می گوید: نرخ 
بیکاری و اشــتغال زنان اســتان به ترتیــب ۲۲.8 و 
۷۷.۲درصد و در مقایسه با نرخ بیکاری و اشتغال در 
کشور به ترتیب باالتر و پایین تر از میانگین کشوری 
است. مریم اســماعیلی فرد با بیان اینکه مراکز عالی 
آموزشی و پژوهشی و شهرک های صنعتی متعدد این 
استان دارای نرخ باالیی از زنان تحصیل کرده و فاقد 
شغل است، ادامه می دهد: عالوه بر این با توجه به وجود 
شهرک های صنعتی در شهرستان های تابعه استان 
امکان رشد و بالندگی زنان درصورت توانمندسازی 

و حمایــت از کارآفرینان و صاحبان ایــده در حوزه 
اقتصادی وجود دارد.

وی با اشــاره به اختصاص مبلغ 4۰میلیارد تومانی 
از ســوی معاونت زنان و خانــواده رئیس جمهوری 
می  افزاید: ارائه تســهیالت برای حمایت از اشتغال و 
کارآفریتی بانوان استان در حوزه های مشاغل خانگی، 
کشــاورزی و صنعتی یکی از برنامه هایی اســت که 
باتوجه به شعار سال و پتانســیل زنان تحصیل کرده 

استان پیگیری خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز با 
اشاره به سهم ویژه بانوان فعال در حوزه شرکت های 
دانش بنیان درنظرگرفته شود، اظهار می کند: زنان 
تحصیل کرده اســتان می توانند بــرای فعالیت های 
اقتصادی از طریق شرکت های دانش بنیان تسهیالت 
دریافت کنند. همچنین با همکاری استانداری البرز و 
شهرداری کرج زمین هایی فراهم شده است که زنان 
فعال در مشاغل خانگی با ایجاد فضای فروش منصفانه 
بتوانند محصوالت خود را به فروش رسانده و آسان تر 

کسب درآمدکنند.

   
البرز مجموعه ای از توانایی ها و کاستی هاســت. در 
کنار تهران یکی از بزرگ ترین حاشیه نشــینی ها را 
دارد و مهاجرت هر روز به بیکاری و حاشیه نشــینی 
اســتان می افزاید. با این حال بهبود اشتغال و ایجاد 
زمینه فعالیت واحدهای اقتصادی می تواند این استان 
پر ظرفیت را در مســیر پویایی قرار دهد و مسائل و 

آسیب های اجتماعی آن را تا حدودی حل کند.

آشفتگی بازار کار در البرز
   البرز به دنبال اشتغالزایی برای 
۱۰۰هزارنفر در سال جدید است

   کمبود کارگر ساده و بیکاری 
تحصیل کردگان، معضل جدی البرز

   استان البرز 3۵۰۰ واحد 
صنعتی  فعال دارد

حمیده پازوکیگزارش
خبرنگار 

نیاز البرز به شهرک تحقیقاتی
افزایش اشتغال در استان آن طور که استاندار البرز مطرح کرده بدون همکاری بخش خصوصی 
غیرممکن اســت. رئیس اتاق بازرگانی البرز درباره ظرفیت های صنعتی استان برای اشتغال به 
همشهری می گوید: البرز ۱2شهرک صنعتی دارد که بعضی از این شهرک ها با مشکل کمبود کارگر 
مواجه هستند و بیکاری بیشتر برای قشر تحصیل کرده استان مطرح است. با این حال پیشنهاد 
ما در اتاق بازرگانی این است که در کنار شهرک های صنعتی در استان یک شهرک تحقیقاتی هم 
ایجاد شود تا متناسب با سازگاری صنایع و ویژگی های استان طرح های توسعه اقتصاد و اشتغال 
ارائه کند. رحیم بناموالیی با بیان اینکه 6۰ درصد دارو، 9۰ درصد ماکارونی، 9۰درصد قارچ و 6۰ 
درصد محصوالت آرایشی و بهداشتی کشور در البرز تولید می شود، می افزاید: این حجم از تولید 
به شهرک تحقیقاتی نیاز دارد تا نقشه راه ۱۰ سال آینده استان برای تولید بیشتر و بهتر را ترسیم 
کند؛ تولیدی که پیوند عمیقی با موضوع اشتغال دارد و زمینه ساز آن است. وی با اشاره به اینکه 
در این بخش باید یک کمیته راهبردی با عضویت استاندار ایجاد شود، اظهار می کند: برنامه ریزی 
در چنین کمیته ای  می تواند اجرای برنامه های  اشــتغالزایی را تســهیل کند. در البرز بعضی 
شهرک های صنعتی با اینکه ظرفیت کار در 3شیفت را دارند فقط با یک شیفت فعال هستند، در 
حالی که فعال شدن این شهرک ها می تواند بخش قابل توجهی از بیکاران استان را دارای شغل 
کند. بناموالیی فعال نبودن این بخش ها را اتالف سرمایه می داند و می گوید: در البرز 35۰۰ واحد 
صنعتی داریم که 95 درصد آن یک شیفت کار می کنند. زمینه اشتغال در البرز بسیار زیاد است 

اما برای تولید و بهبود اقتصادی استان به برنامه ریزی نیاز است. 

مکث

 عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشــاورزی کشور با 

کشاورزی
اشاره به آسیب ســرمازدگی به محصوالت کشاورزی 
۲۲اســتان گفت: بیشترین خســارت به محصوالت 
کشاورزی استان های یزد، کرمان و فارس وارد شده است. به گزارش 
ایسنا، نیازعلی ابراهیمی پاک در جریان بازدید مناطق خسارت دیده 
کشاورزی استان یزد در اثر سرمازدگی های اخیر اظهار کرد: امسال 
۲مرحله سرمازدگی در کشور اتفاق افتاد و محصوالت زراعی و باغی 

۲۲استان را تحت تأثیر قرار داد.
وی با بیان اینکه خسارت وارد شده در استان های مختلف و با توجه 
به شکوفه زدن درختان متفاوت بوده است، گفت: با توجه به بیمه نامه 
و تعهدی که انجام شده بعد از بررسی ها و جهت جبران خسارت به 

کشاورزان خسارت دیده غرامت داده می شود.

ضرورت استفاده از روش های دانش بنیان
ابراهیمی پاک در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: حدود 
۲سال است که پسته ایران به دلیل سرمازدگی خسارت می بیند و 

احتمال دارد در سال های آینده هم با پدیده سرمازدگی مواجه شویم.
عضو هیــأت مدیره صندوق بیمه کشــاورزی کشــور گفت: برای 
پیشگیری و کاهش خســارت در ســال های آینده، عالوه بر ارائه 
تسهیالت، کشاورزان باید از روش های دانش بنیان و دیگر روش ها 

برای جلوگیری از سرمازدگی استفاده کنند.

 خسارت یزد، 5۱۰۰میلیارد تومان 
رئیس جهادکشــاورزی یزد نیز در این باره گفت: عمده محصوالت 
زراعی و باغی استان خسارت سنگین از ناحیه سرمازدگی متحمل 
شــده که غالب آن مربوط به محصوالت باغی مانند پسته، بادام و 

درختان سیاه ریشه بوده است.
سید ابوالفضل وکیلی میزان خسارت برآورد شده در اثر سرمازدگی 
امسال را در استان ۵۱۰۰میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: در همین 
راستا مسئوالن استان ازجمله استاندار و نمایندگان مجلس مکاتبات 
الزم را با وزارت جهادکشاورزی و وزارت کشور درباره امهال تسهیالت 
 ارزان قیمت و بلندمدت به باغداران و کشــاورزان خســارت دیده

انجام داده اند.

احتمال سرمازدگی در آینده
رئیس جهادکشــاورزی یزد افزود: بــا توجه به اینکــه احتماالً در 
ســال های آینده نیز با پدیده ســرمازدگی مواجه هســتیم، باید 
عالوه بر پوشــش بیمه محصوالت کشــاورزی توســط باغداران و 
 کشــاورزان، تدابیری برای مقابلــه و کنترل ســرما، برای کاهش 

خسارت اندیشیده شود.
محمدعلی ملک زاده، مدیرکل بحران استانداری یزد نیز در این بازدید 
گفت: باید کشاورزان در حوزه پیشگیری سرمایه گذاری کنند تا در 

سال های آینده با چنین خسارات سنگینی مواجه نباشیم. 
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استان های یزد، کرمان و فارس بیشترین خسارت کشاورزی را دیده اند
خسارت سرمازدگی به 22 استان

هرمزگان

سیده زهرا عباسی؛ خبرنگار


