
خبــر
 تخصیص ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با گردوغبار 

دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گردوغبار گفت: »برای مقابله با گردوغبار، نزدیک به ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجۀ ۱۴۰۱ 
اختصاص داده شده که پس از فرایند تخصیص، توزیع می شود«. علی محمد طهماسبی بیرگانی توضیح داد: »معموالً عمدۀ اعتبارات 
گردوغبار به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای اجرای طرح ها در این زمینه و سپس به وزارت نیرو برای انتقال آب به 
کانون های گردوغبار جنوب شرق اهواز تخصیص پیدا می کند«. وی گفت: »سیاستگذاری ها و هماهنگی میان دستگاه های مربوطه 
برای مقابله با گردوغبار در این ستاد که دبیرخانۀ آن در سازمان حفاظت محیط زیست است، انجام می گیرد و بیشترین وظیفۀ 

مقابله با این پدیده بر عهدۀ وزارت جهاد کشاورزی به ویژه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است«.  

مدیرعامل جدید آب وفاضالب استان کرمان گفت: در حوزۀ اقتصادی شرکت ها شرایط خوبی 
ندارند، به اقداماتی که در حوزۀ احداث شبکۀ فاضالب در شهرهای استان پیگیری شده اشاره کرد 
و توضیح داد: »در مقولۀ بازچرخانی آب و اجرای شبکه های فاضالب، استان کرمان پایین ترین 
میزان بهره مندی از فاضالب را در سطح کشور داشته است. پروژۀ فاضالب شهر کرمان از دهۀ 
هفتاد شروع شد ما اما توانستیم سه قرارداد برای اولین بار در سطح کشور امضا کنیم که اولی برای 

فاضالب سیرجان بود و تصفیه خانۀ سیرجان تقریبا آمادۀ بهره برداری است«.

 استان کرمان در 
حوزۀ آب شرب

 دچار چالش هایی 
اساسی است 
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فردایکرمان-محسنجاللپور*: 
در هواپیما، مردی کنارم نشسته بود که 
بی تفاوت نسبت به اطرافش، جدول حل 
می کرد. نه او من را می شناخت و نه من 
پرسید:  که  بودم  خود  در  غرق  را.   او 
صادراتی  غیرنفتی  کاالی  »مهم ترین 
ایران که چهار حرف دارد چیست؟« از 

روی عادت گفتم: »پسته«.
گفت:  که  بود  صحیح  پاسخ  ظاهرا 

»آفرین درست گفتی«.
با سوال بی مقدمه ی آن مرد به فکر فرو 
رفتم؛ آیا پسته همچنان مهم ترین کاالی 

غیرنفتی صادراتی ایران است؟
از پنج دهه  ایران بیش  صنعت پسته 
قدمت دارد و از اواخر دهه ی پنجاه تا 
بخش  صادرات  پیشتاز  همیشه  امروز 
کشاورزی بوده اما این واقعیت را نباید از 
نظر دور داشت که این صنعت، به دالیل 
مختلف روزبه روز در حال از دست دادن 

جایگاه خود است.
نیست که ساختار خرده مالکی  شکی 
و مناسبات سنتی در کاشت، برداشت 
و تجارت پسته مسبب اصلی وضعیت 
فعلی است اما بهره وری پایین، استفاده 

نابهینه از انرژی، سرمایه، آب، خاک و 
نیروی انسانی در حال نابود کردن این 

صنعت است.
تا همین چند سال پیش پسته ایران 
در تولید و صادرات حرف اول را در دنیا 
می زد اما در سال های اخیر این جایگاه را 
به صنعت پسته آمریکا داده است. سال 
گذشته در آمریکا حدود ۴5۰ هزار تن 
پسته استحصال شده اما باغداران ایرانی 
در بهترین شرایط حدود ۱۴۰ تا ۱5۰ 
این  کرده اند.  برداشت  پسته  تن  هزار 
وضعیت نتیجه ی همان عواملی است که 
اشاره کردم و متأسفانه نشانه ای مبنی بر 

بهبود مشاهده نمی شود.
و  اقلیم  تغییر  عوامل،  این  کنار  در 
تحوالت دور از انتظار آب و هوا نیز مزید 
با  ایران  پسته  تا صنعت  بر علت شده 
سرعت زیاد به سمت زوال حرکت کند. 
همین چند شب پیش، درختان پسته 
با تازیانه دردناک سرمای شدید مواجه 
شدند و در بسیاری از نقاط کشور باغات 

پسته از بین رفت.
باعث  اقلیم  تغییر  است؛  ساده  مسأله 
شده در زمستان که درختان به خواب 

باشد  نداشته  وجود  سرمایی  رفته اند، 
بر  خواب  از  درختان  که  بهار  در  اما 
می خیزند، سرمای شدید باعث یخ زدن 
درختان می شود و محصوالت را از بین 
می برد. در گذشته، این پدیده هر چند 
سال یک بار اتفاق می افتاد اما در پنج 
سال گذشته تقریبا هر سال با آن مواجه 

بوده ایم.
احتماال خیلی از افراد ویدئوی روشن 

سرما دیده ی  درختان  زیر  آتش  کردن 
پسته را مشاهده  کرده اند اما فقط سرما 
نیست که باعث ناباروری و آسیب زدن 
به درختان پسته می شود؛ گرمای خارج 
از عرف در روزهای اول  بهار نیز به همان 
اندازه برای درختان پسته زیان بار است.

که  شبی  از  پس  هفته  یک  از  کمتر 
به ۶  کرمان  در شهربابک  سرما  دمای 
درجه زیر صفر رسید، درجه ی گرما از 

به طور قطع  این  و  ۳5 درجه گذشته 
به درختان پسته آسیب جدی می زند.

خیلی از دوستان از من سوال می کنند 
که آیا آتش روشن کردن زیر درختان 
زدن  یخ  از  مانع  می تواند  سرمازده 

درختان شود؟
راستش هنوز پاسخی مستند و علمی 
برای این پرسش پیدا نشده اما افرادی 
معتقدند  تجربه  اساس  بر  که  هستند 

این روش اثر مثبت دارد و بعضا باعث 
نجات باغ های پسته از سرمای سوزناک 

سال های گذشته شده است.
به هرحال هرکس که باغ پسته دارد، 
همواره از این که سرما و گرما به باغش 
اگر  بنابراین  دارد؛  هراس  بزنند  آسیب 
کردن  روشن  آتش  که  بدهد  احتمال 
زیر درختان درصد موفقیت اندکی هم 
داشته باشد، قطعا تالش خود را خواهد 
کرد. بعد از این فکرها، خواستم به مردی 
که کنارم نشسته بود بگویم جدولی که 
دیگر  پسته  و  دارد  ایراد  می کند  حل 
صادراتی  غیرنفتی  کاالی  مهم ترین 
ایران نیست اما دیدم خوابش برده؛ مثل 
همه ی افرادی که در این صنعت حضور 
دارند اما هنوز زوال این صنعت را باور 

نکرده اند. 
مثل سیاستمدارانی که با سیاست های 
امضا  را  صنعت  این  اعدام  حکم  غلط، 
تشکل ها،  مثل  دولت ها،  مثل  کردند. 

مثل همه ی ما که خواب مان می آید.
*فعالاقتصادی-رییساتاقبازرگانی
کرمانونایبرئیساتاقبازرگانی،صنایع،
معادنوکشاورزیایران

سرمازدگی اشک 
پسته داران را درآورد

شورای  دومین  و  هفتاد  فارس:  
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
پسته  سرمازدگی  موضوع  با  استان 
اساس  بر  که  شد  برگزار  حالی  در 
مسووالن  و  کارشناسان  نظر  اعالم 
خسارت سرمازدگی به پسته کرمان 
می تواند  که  است  سنگین  چنان 

حتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تبعات 
امنیتی برای استان به دنبال داشته 

باشد.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
کرمان  استان  کشاورزی  و  معادن 
پسته  خسارت  بررسی  به  اشاره  با 
در  سرمازدگی  اثر  بر  کرمان  استان 
هزار   ۱۳ کرد:  تصریح  جاری  سال 
به  وارده  خسارت  تومان  میلیارد 
پسته طی سال جاری داشته ایم، اما 

این رقم با یک معادله یک مجهولی 
یک  که  حالی  در  آمده  به دست 
زنجیره طوالنی از خسارت وارد شده 
و تبعات اجتماعی، فرهنگی، روحی، 
روانی و حتی امنیتی در پی خواهد 

داشت.
خسارت  کرد:  عنوان  طبیب زاده 
سرما به پسته کرمان بسیار سنگین 
می خورد،  به هم  معادالت  و  است 
زیرا افراد بسیاری در این بخش کار 

می کنند.
وزارت  اقدامات  شد:  متذکر  وی 
کشاورزی کافی نیست  و هنوز هیچ 
پسته  خسارت  برای  دستورالعملی 
نرسیده است و این روند باید تسریع 

شود.
را  هواشناسی  سازمان  همچنین  او 
مورد انتقاد قرار داد و پیش بینی های 
یکی  را  سازمان  این  نادرست 
به  شده  وارد  خسارت  دالیل  از 

کشاورزان اعالم کرد.
وی با اشاره به اینکه ما با مشکالت 
مواجه  کشاورزی  بخش  در  زیادی 
برای  مسائل  این  و  هستیم 
و  می شود  تکرار  هم  سرمازدگی 
را  می کردیم  پیش بینی  که  ضرری 
هم داشتیم، افزود: در جمع دوستان 
کارشناسی  و  شویم  هم قسم  گفتیم 
و ارایه پیشنهادات برای سرمازدگی 
پسته را انجام دهیم و تا آخر پیگیری 

کنیم زیرا قابل پیگیری است.
را  این  شد:  یادآور  طبیب زاده 
زمان  در  کشاورز  یک  که  می بینیم 
استفاده  ساده  روش های  از  سرما 
اما  است،  ندیده  خسارتی  و  کرده 
کشاورزی که چند متر با وی فاصله 
و  است  دیده  خسارت  است  داشته 
هزینه های  ما  می دهد  نشان  این 
و  نمی دهیم  انجام  را  کوچکی 

میلیاردها تومان خسارت می بینیم.

پس از گذشت پنج دهه از قدمت صنعت پسته ایران: 

آخرالزمانِ  پسته
تنش آبی اولین معضل و مسالۀ استان است

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  فردایکرمان: 
کرمان در مراسم معرفی مدیرعامل جدید آبفای استان با اشاره 
داد:  توضیح  استان  ارشد  مدیران  راهبردی  شورای  تشکیل  به 
اتفاق در این شورا آن بود که نظام مسائل استان احصا  »اولین 
شد و به ۴7۰ مسئله و سپس، به هشت کالن مسئله رسیدیم 

که اولین معضل آن تنش آبی بود«.
مادرمسئلۀ  و  مسئله  اولویت  اینکه  بر  تاکید  با  رحمان جاللی 
استان ما تنش آبی است، اظهار کرد: »در کرمان مشکل مدیریت 

آب و فرهنگ مصرف آب داریم«.
وی با اشاره به اینکه کارایی و اثربخشی دو ویژگی مهم مدیریتی 
است، افزود: »برای تشخیص اینکه مدیر کارا بوده، نحوۀ استفاده 
از منابع بررسی می شود و اثربخشی، میزانی است که به اهداف 
دست یافته است و مجموع کارایی و اثربخشی شاخص بهره وری 

را تعیین می کند«.
وی با بیان اینکه سپهبد شهید سلیمانی هر دو این ویژگی ها 
طاهری  مهندس  عملکرد  ارزیابی  »برای  داد:  ادامه  داشتند،  را 
مدیرعامل سابق آبفا باید ببینیم چه منابعی و در چه شرایطی 

در اختیار ایشان بوده که توانسته وضعیت را مدیریت کند«.
جاللی در ادامه گفت: »مهندس عبدیان چهار حوزه را باید در 

دستور کار قرار دهد که حوزۀ طرح و برنامه اولین است«.
وی ادامه داد: »مقام معظم رهبری ۲۱ سال قبل سیاست های 
کلی در حوزۀ آب را ابالغ کردند که باید در دستور کار مهندس 
برنامه های  ابالغی رهبری،  بر مبنای سند  و  قرار گیرد  عبدیان 
کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت با برش استانی تدوین شود«.

کرد:  اظهار  است،  زیرساختی  بعدی  حوزۀ  اینکه  بیان  با  وی 
منابع  از  زیادی  بخش  و  باالست  استان  در  شبکه  »فرسودگی 
آبی ما در شبکه هدر می رود و این هم نیاز به منابع و طرح و 

برنامه دارد«.
نیروی  است.  انسانی  نیروی  بعدی  »حوزۀ  داد:  ادامه  جاللی 
کشور  سراسر  در  آبفا،  در  جوان  و  متعهد  و  متخصص  انسانی 
زبانزد است و باید برای توانمندسازی و تثبیت آن کار و نیروهای 

متخصص اضافه شود«.
وی تاکید کرد: »اصل شایسته ساالری باید در دستور کار قرار 

گیرد«.
است.  ارتباطات  حوزه  »آخرین  گفت:  کرمان  استاندار  معاون 
گفتمان دولت سیزدهم مردمی بودن است. مهندس عبدیان باید 

مکانیزم ارتباطی با مردم را به درستی تعریف کند«.
ارتباط  طاهری  مهندس  مثبت  امتیازات  »از  کرد:  اضافه  وی 

مطلوب با ارکان حاکمیت بود که باید ادامه داشته باشد«. 

   خبر

آگهی خريد 2 دستگاه 
Compressor AirEnd Brand Tamrotor  Part Number 3737567  Type 321G      

مورد نیاز کارخانه ذوب و ريخته گری 
شماره يک مجتمــــع جهـــان فوالد سیرجـــان

sp-0101-05 :مناقصه شماره 

 Compressor AirEnd Brand Tamrotor  Part Number 3737567  Type 321G   
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسب به خرید 2 دستگاه ؛

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت های متقاضی می توانند شرايط، اسناد مناقصه و مشخصات اقالم 

موضوع را از طريق مراجعه به آدرس اينترنتیwww.sjsco.ir  دريافت نمايند.

 اسناد و مدارک الزم : 
1-درخواست رسمی. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (
3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت موجود بودن (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.
5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

شرایط :
1-تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و به نفع کارفرما و دارای اعتبار 
ریال  میلیون  دویست  و  میلیارد  یک  مبلغ  به  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع  شرکت  نام  به  ماهه  سه  حداقل 

)1.200.000.000ريال( می باشد. 
2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

3-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  8288  145  0990  تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی 

مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاريخ 7 ارديبهشت 

ماه 1401 ساعت 14:00پاکات خود را به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان تحویل نمایند.

صندوق پستی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 445-78185 می باشد.

آگهی خريد
Expansion Joint 

 کارخانه احیا مستقیم مجتمع جهان فوالد سیرجان
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

 نسبت به خریدExpansion Joint های  کارخانه احیا مستقیم   اقدام نماید؛

 لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد 

تاريخ چاپ آگهی  از  حداکثر يک هفته  آید،  به عمل می  باشند، دعوت  قبول می 

نسبت به اعالم آمادگی خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ 

درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات Expansion Joint در سايت اينترنتی مجتمع جهان فوالد 

سیرجان به آدرس sjsco.ir  قسمت مناقصات قرار داده شده است.

 مدارک الزم : 
توان  ـ  مالی  توان  ـ  اجرایی  سوابق  خصوص  در  شرکت  رزومه  آمادگی،  اعالم  نامه  ارسال 

تجهیزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پایان تاریخ اعالم 

شده فوق به آدرس ایمیل:

 a.shahin@sjscosteel.com   
تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک لیست 

مربوطه )دانلود از طریق سایت sjsco.ir  در بخش خرید و فروش(

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد 


