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پيامك300099004806 :
 زهرا خواجویینژاد
 16و  17فروردین  1400تا پایان سال در ذهن همه
کشاورزانباقیمیماند.روزهاییکهعلیرغمپیشبینیهای
هواشناسی ناگهان سرمای هوا به منفی  5درجه رسید و
محصول پسته اکثر باغداران را نابود کرد .سرما محصول
سال بعد را هم از بین برد تا شادی برداشت پسته را که
با افزایش قیمت دالر همراه شده بود ،به کام کشاوزان
تلخ کند .حاال اکثر کشاورزان ماندهاند و یک باغ سرمازده
بدون محصول .همهی اینها بهانهی گفتو گوی ما با
اکبر محمودآبادی رییس جهادکشاورزی بود .او نیز مانند
کشاورزانازایناتفاقبسیارمتاثربودوگفت:سرمازدگی
و نابود شدن محصول تبعات زیادی برای شهرستان دارد،
از اثرات اقتصادی آن گرفته تابیکاری ،اثرات اجتماعی،
اثرات روانی در خانوادهها و...
هفتهگذشتههفتهخوبیبرایکشاورزاننبودو
سرمازدگی بزرگی رخ داد ،چه مقدار از باغات مغلوب
سرماشدند؟
سطح زیرکشت پسته شهرستان  43هزار و 500
هکتار است که قریب به  41هزار هکتار از آن بارور
هستند.بااینسرمازدگیکه 16و 17فروردینماهداشتیم
تقریبا میشود گفت اکثر باغات پسته از  20درصد تا 100
درصدآسیبدیدندوحتیباغاتیراهمکهظاهرشانسالم
است،آسیب زده است .درواقع این سرمازدگی به 41هزار
هکتارازباغاتپستهشهرستانآسیبواردکرد.
معادلریالیخسارتسرمازدگیچقدراست؟
آن چیزی که ما ارزیابی کردیم حدود  1850میلیارد
تومان خسارت به باغات پستهمان وارد شده است.
عالوه بر خسارتی که امسال به درختان وارد شده است،
سرشاخههایی که رشد کرده بودند و جوانههای زایشی
که محصول سال آیندهمان را تضمین میکردند و
نشاندهندهیمحصولسالآیندهبودندهمازبینرفتند.
زمانی جوانههای زایشی از بین برود ،محصول سال آینده
هم از بین میرود .یعنی یک اتفاقی مانند سرمازدگی
محصول دوسال باغداران را از بینبرد.
 راهی برای فرار از این معضل وجود ندارد؟
ریسک سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در تمام
دنیا وجود دارد .چون شما در یک محیطی دارید کار
اقتصادی و تولیدی انجام میدهید که خیلی از آیتمهایش
دست شما نیست مثل همین تغییرات دمایی .البته در
چند سال گذشته که تغییرات اقلیمی حادث شده است،
اثرات منفی آن این خسارت را دو چندان کرده است .مثال
اگرماامسالبارندگیداشتیمقطعبهیقینرطوبتنسبی
که هوا داشت باعث میشد کمتر با مشکل سرمازدگی
مواجه شویم.اگر مثال کفه نمک آب داشت میشودگفت
این اتفاق نمیافتاد .در رابطه با راهکارهایی برای کاهش
اثرات خسارت ناشی از سرمازدگی باید بگویم مثال یکی از
راههایش این است سیستم آبدهی تحت فشار را روشن
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کنند یا به نوعی آب روی درخت پاشیده شود.
با توجه به اینکه سرمازدگی ما حالت تشعشعی
است یعنی زمانی اتفاق میافتد که هوا حالت
سکون کامل داشته باشد و اصال سرعت باد به
صفر برسد و سرما روی درخت بشیند .یکسری
دستگاهها وجود دارد که هوای سرد را از پایین
 دمای هوا ناگهان در 16و  17فروردین به منفی  5درجه رسید و همه را غافلگیرکرد
میکشد و هوای گرم جایگزین می کند البته این
دستگاهبینیکیدودرجهمیتوانددماراتعدیل
کند ولی شما نمیتوانید وقتی دما منفی  4یا
منفی  5درجه است ،کاری کنید و عمال کاری از
دست کسی ساخته نیست .در کنار این روشها
سوزاندن کاه و پلش و الستیک هم میتواند
موثر باشد .البته در این زمینه باید یک همکاری
و تعاون بین همهی کشاورزان وجود داشته
باشد که مثال در یک سطح  50هکتاری حداقل
 2500نقطه از آن کاه و پلش بسوزانیم که اثرات
سرمازدگی کم شود .اینکه کشاورزی بتواند
تنهایی این کار را انجام دهد عمال اثری ندارد.
البته در دنیا کارهای دیگری هم شده حاال در
کشور ما کمتر بوده است .مثال در آن کشورها
یکسری بستهها و سوختهای آماده وجود دارد
کهبهمحضاینکهشرایطدماییبهگونهایباشد
که سرمازدگی را پیشبینیکند از آنها استفاده
میکنند .روشهایی وجود دارد ولی کشاورزان
ما کمتر دنبال این راهها رفتهاند .صنعت ما به
همراهکشاورزیماحرکتینداشتهاست.
 برخی از کشاورزان از عدم
اطالعرسانیبهموقعدرخصوصسرمازدگی
گالیهداشتندومعتقدبودنددرصورتاطالع
داشتنشایدمیتوانستندجلویاینخسارت اکبر محمودآبادی ،رییس جهادکشاورزی /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
رابگیرند؟
بعیدمیدانمکههمهکشاورزانفرمایششماراگفته بود و شب بعد یعنی بامداد 17فروردین سمت چاه قلعه ،واثراتاجتماعی،اثراتروانیدرخانوادههامیتواندداشته هزینههاینگهداریازباغسرجایشاناست؟
کلیه هزینههای نگهداری از باغ سر جایشان است
باشند ولی صددرصد کشاورزان ما صد قدم از بقیه مردم دارستان ،ابراهیمآباد رضوی ،محمودآباد ،اسالمآباد و ...باشد.وقتیمعیشتتامینباشدواقتصادپویاباشداثرش
چون نمیشود که درخت را بیرون انداخت.وقتی جوانه
درهمهبخشهادیدهمیشود.
جلوترهستند.معموالعلمیکارمیکنند،پایشمیکنندو سمت کفریز و چاهزهرا و ...کمتر آسیب دیده بودند.
 آیا بیمه تمام خسارت کشاورزان را پرداخت انتهایی درخت را سرما میزند دوباره باید ساختار و شکل
 حادثهای مانند سرمازدگی چه عواقبی برای
اخبار را دنبال میکنند اینکه خبر نداشتند درست نیست،
درخت را اصالح کنند یا مثال یکسری کودها باید داده شود
میکند؟
چوندرصدناچیزیازمردممیتوانندچنینادعاییداشته شهرستاندرپیدارد؟
بیمه درصد ناچیزی از خسارت را پرداخت میکند .که محرک برایش باشد و بتواند یک قسمتی از خسارت
کشاورزیوصنعتپستهچرخهیکاملیازاشتغالرا
باشند .ولی اینکه هیچکس فکر نمیکرد اینقدر سرمای
شدیدی بیاید درست است ،چون همه سایتها دمای  4دربرمیگیرد .سالهای که پسته داریم در فصل برداشت در حقیقت ما بیمه مدیریت باغ را انجام دادیم .نهایت درخت را جبران کند و برگرداند .درواقع کلیه هزینهها سر
درجه را پیشبینی کرده بودند اینکه دمای هوا به منفی  800-700 5هزار نفر/روزکارگر در امر برداشت کمک گزینههایی که اکثر مردم را شامل میشود روی مرز جایشانهستندولیکشاورزهیچعایدیندارد.
 عالوه بر پسته سایر محصوالت هم دچار
درجهبرسدرااصالکسیپیشبینینکردهبودوغافلگیری میکنند.حاالشمااینرادرفصولمختلفدرنظربگیرید؛  7-6میلیون تومان است .البته رقمهای باالتر از این را
مردمازاینناحیهبود.حتیجاهاییکهمردمازکاهوپلش در زمینه داشت ،اصالح ،تامین ،کوددهی ،و ...چرخهی همداریمامااکثراهمان 7-6میلیونتومانپرداختیشان سرمازدگیشدند؟
بله .عالوه بر پسته ،گردو و بادام هم دچار سرمازدگی
اقتصادی خوبی برای مردم بومی و غیربومی است .شما است و این خیلی کم است .حال ما بیمه پایه را پیشنهاد
استفادهکردهبودنداثرآنچنانینداشتهاست.
 بیشترین و کمترین آسیب سرمازدگی به کدام یادتان است در سنوات قبل وقتی سرمازدگی اتفاق دادیم که آن تا مرز 14میلیون تومان داه شود .البته عرض شدند؛  260هکتار از درختان گردوی بلورد و  300هکتار
میافتاد ،حتی ساندویچی شهرستان که در قسمتهای کردم این رقم پرداختی بیمه بسیار تا بسیار نسبت به در هماشهر که جمعا  560هکتار از درختان گردو دچار
مناطقواردشدهاست؟
در بامداد  16فروردین بیشتر روستاهای حاشیه کفه آخر این چرخه قرار میگرفت از این قضیه متاثر بود و هزینهای که داخل باغ شده است و خسارتی که االن به باغ آسیب شدند 710 .هکتار از درختان بادام شهرستان
دچار آسیب شدند .همچنین  150هکتار از درختان
آسیب دیدند یعنی از سمت دارآباد ،زیدآباد بگیرید تا به صراحت میگفت در فروش من تاثیر گذاشته است .وارد شده است ناچیز است.
 زمانی باغی دچار سرمازدگی میشود سایر سردسیریمانبااینسرمازدگیازبینرفتند.
مالجی ،دارینو ،عمادآباد ،فیروزه ،و ...را بیشتر سرما زده صددرصد اثرات اقتصادی زیادی دارد و به تبع آن بیکاری

 چه میزان از باغات در این سالها
خشکشدهاند؟
طبق پایشی که قبال انجام داده بودیم حدود
 10و 500هکتارازباغاتپستهشهرستانخشک
شدهاند.
 االن با این وضعیت آبی پستهکاری
مقرونبهصرفهاست؟
ببینید برای آب که کسی نمیتواند
ارزشگذاری کند .آبی که ما داریم از عمق
 200-180متری در میآوریم و حدود  10هزار
مترمکعب برای هر هکتار آب مصرف میکنیم
اگر ما میتوانستیم روشهای نوین را به کار
ببریم ،اگر میتوانستیم بهتر از آب بهرهوری
انجام دهیم ،یعنی استفاده از آب را روی مرز
 6-5هزارمترمکعبدرهرهکتارمیرساندیم،
اقتصادیترین محصول در شرایط فعلی در
شهرستان با توجه به شرایط بازرگانی که داریم
و نیاز آبی کم ،پسته است.
 بسیاری معتقدند تا ده سال آینده
کشاورزی سیرجان با توجه به شرایط آبی که
داریم از بین میرود این را قبول دارید؟
ببینید آنچه که گذشته دارد نشان میدهد
این است بالخره روز به روز روزگار ما در قضیه
آب چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت
مطلوب نیست.سطح آب مرتب دارد پایین
میرود ،کیفیت آب پایین میرود .بنابراین این
موضوع یک امر بدیهی است حاال اینکه ما تا
چه حد بتوانیم این را ادامه دهیم ،اینکه چقدر
از روشهای نوین یا روشهایی که در دنیا وجود
دارد بتوانیم استفاده کنیم االن قابل پیشبینی
نیست اما از نظر من اوضاع خوبی در آینده در
بحثکشاورزیوآبنداریم.مگراینکهیکفکروتدبیری
اندیشیدهشود.
 االن مشخص است چه مقدار از منابع آبی ما
مشکلکیفیپیداکردهاند؟
آبی که االن در بخش کشاورزی مصرف میشود در
خیلی از نقاط دنیا از نظر علمی دیگر آب کشاورزی نیست
یعنی آب با  ECباالی  5-4هزار در دنیا آب کشاورزی
حساب نمیشود ،در حالی که ما آب با  8-7 ECهزار را
درزمینهپستهداریماستفادهمیکنیم.
 اینکه میگویند  92درصد آب شهرستان در
بخشکشاورزیمصرفمیشودصحیحاست؟
ببینید آن چیزی که وزارتخانهی ما قبول دارد و رویش
بحث میکند روی مرز  85درصد است حاال حتی اگر
همان  85درصد هم در نظر بگیریم رقم بزرگی است و
درواقع بیشتر آب در بخش کشاورزی مصرف میشود.
 خیلی از کشاورزان آب چاههایشان را به دلیل

سرما محصول دو سال پسته سیرجان را زد

«آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ورق گالوانیزه ،ورق

«آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات خردهكاري

کربن استیل و نبشی» (یک مرحله ای)

فني(عمران ،برق ،تاسيسات) کارخانه احياء شرکت مجتمع

«شماره -99-25م»

جهانفوالد سیرجان» (دو مرحلهای) «شماره -99-39ت»
شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه برگــزاری مناقصــه
عمومــی جهــت «انجــام خدمــات خــردهكاري فني(عمــران ،بــرق ،تاسيســات کارخانــه احيــاء»
خخــود اقــدام نمایــد؛ لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد صالحیــت دعــوت بــهعمــل مـیآورد تــا
ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی ،پــاکات خــود را بــه آدرس منــدرج
در اســناد مناقصــه ارســال نماینــد.
شــرکتهای متقاضــی میتواننــد جهــت اطــاع از چگونگــی تنظیــم پیشــنهاد فنــی و مالــی شــرایط،
اســناد و مشــخصات موضــوع مناقصــه را از طریــق مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی www.sjsco.ir
دریافــت نماینــد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصه(اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تمــاس
تلفــن ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی (شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت ،گواهی
آخرین تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع
مناقصــه (قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع
مناقصــه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته (صورتهای مالی سه سال اخیر)
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه
شرایط:
 -1محــل اجــرا :ســایت شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان ســیرجان،
کیلومتــر  50جــاده ســیرجان -شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده اختصاصــی گلگهــر میباشــد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 -4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید.
(پاسخگویی در ساعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

بهصرفهنبودنکشاورزیبهبخشصنعتمیفروشند
و امسال هم با این سرمازدگی شاهد آن خواهیم بود
شماموضعتاندربرابراینتغییرکاربریچههست؟
من از جایگاه متولی امر آنچه که عقل سلیم میگوید
این است اگر جایی کشاورزی نمیتواند بهرهوری از آب
داشته باشد قانون مسیر بهش داده است ،کمیسیون
مربوطه دارد میفرستیم درصورت موافقت ،فروش آب
به بخش صنعت هیچ اشکالی ندارد .هم جایگاه مرجع
قانونی دارد و هم اینکه اگر این آب در بخش صنعت
استفادهشودمشکلینیست.استفادهآبدربخشصنعت
در شهرستانی مثل ما به مراتب بیشتر ارزش دارد .االن
هر لیتر آب در صنعت فکر کنم سالگذشته  40تومان
هزینهاش میشد تا وقتی که دست صنعتگر میرسید ما
اگر  10هزار متر مکعب برای هر هکتار استفاده کنیم و
ضربدر عدد 40کنیم ببینید چه عددی میشود و این مبلغ
آب بهایی میشود که کشاورز از آب یک هکتار میتواند
استفادهکند.
 متاسفانه در بعضی باغات از هر هکتار مثال
 300کیلو پسته برداشت میشود و این اصال مقرون
بهصرفهنیست؟
فرمایشتان متین است بعضی باغات در این حد
داریم در مقابل برخی از باغات هم که رکورد زدند و از
هر هکتار 14-13تن برداشت کردند .این فاصله با ترویج
روشهای نوین قابل پر کردن است
 با این وضعیت آبی بسیاری موافق بحث تغییر
کشت هستند در این سالها سعی شد گلمحمدی و
زعفرانجایگزینشود،اماانگاراستقبالینشد؟
زعفران چون زمان آبدهیاش در فصولی بود که
محصوالت دیگر به آب نیاز نداشتند و درواقع یک کشت
توامان بود و زعفران جای یک محصول دیگر را عمال
نمیگرفت برای همین انتخاب کردیم چون نیاز آبیاش
هم کم بود ولی میشود گفت ما محصولی را نداریم که
بهتر از پسته برایمان عمل کند .گلمحمدی هم که
پیشنهاد شد برای مناطق پستهکاری توصیه نکردیم برای
مناطق کوهستانی بود که اصال کشت و محصول مناسبی
نداشتند.گلمحمدی هم مشکالت خاص خودش را دارد
باید حتما صادر شود که خریدار آنچنانی هم در شرایط
فعلیندارد.
 االن در شهرستان چند هکتار از باغات پسته
شهرستانازطریقروشهاینوینآبیاریمیشود؟
قریب  14هزار هکتار از باغات پستهمان یعنی
یک سوم باغات را اجرای سیستم کردیم که نسبت به
میانگینکشوریالحمداهللباالترهستیم.مشکلیکهمادر
شهرستان داریم بحث خردهمالکی و ECآب است .اینکه
االن یک مقدار با سرعت قبل نمیتوانیم سیستم آبیاری
نوین را اجرا کنیم افت کیفی آب است .البته هزینههای
باالی اجرای سیستمها هم مزید بر علت شده است.

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه خریــد ورق
گالوانیــزه ،ورق کربــن اســتیل و نبشــی مــورد نیــاز کارخانــه خــود را بــه شــرح ذیــل از
طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد؛ لــذا از تولیدکننــدگان و تامینکننــدگان معتبــر
کــه دارای توانایــی مناســب ،ســوابق و تجــارب مــورد قبــول میباشــند ،دعــوت بهعمــل
میآیــد از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی تــا تاریــخ اعــام شــده در اســناد مناقصــه ،پــاکات
پیشــنهاد خــود را بــه واحــد خریــد شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان(آدرس اعــام
شــده در اســناد)تحویل نماینــد.

شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به
آدرس اینترنتی  www.sjsco.irدریافت نمایند.

شرایط:

 -1تضمیــن شــرکت در مناقصــه معــادل  350،000،000ريــال (ســیصد و پنجــاه
میلیــون ریــال) ،ضمانــت معتبــر و بــدون قیــد و شــرط و بــه نفــع خریــدار و دارای
اعتبــار حداقــل ســه ماهــه بــه نــام شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان و بــه شــرح
اعــام شــده در اســناد مناقصــه میباشــد.
 -2شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات
مختــار میباشــد.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4هزینه چاپ آگهیها ،به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -5جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09162777544تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)

واحد خرید و تدارکات شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

