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مخترعهمدانیازراهاندازینیروگاهیکمگاواتیمیگوید
نیروگاهانرژیپاکبهاسدآبادمیآید

انرژیهایتجدیدپذیریابهاصطالحانرژیپاکبهوســیله
توربینهایبادی،پنلهایخورشیدی،جریانامواجدریا،
گرمایاستخراجیاززمینو...مورداستفادهقرارمیگیرد.
موضوعیکهبهدلیلخشکســالیوکمبودآبدرسالهای
اخیراهمیتبیشتریپیداکردهاســتوباعثشدهتاصابر
قاسمیان،یکیازنخبگاناسدآبادهمداندستبهکارشودو
باثبت2اختراعدرزمینهپنلهایخورشیدیوتوربینهای
بادی،ایدهساختنیروگاهانرژیپاکیکمگاواتیدراسدآباد

رابهانجامبرساند.
ایننیروگاهبهدلیلاقلیمکوهستانیوموقعیتجغرافیایی
خاصیکهشهرســتاناســدآباددارد،بهخوبــیمیتواند
جوابگوینیازهاباشد.قاسمیانمیگویدکهباساختوتولید
50توربین،نیروگاهمیتواندکارخودراآغازکند،بهشرطی

کهحمایتمالیفراهمشود.

اقلیمخاصاسدآباد
برایآگاهیازموقعیتخاصشهرستاناسدآبادکافیاست
بدانیماینشهرستانازسمتچپبادشتکرمانشاهباارتفاع
1670مترازسطحدریاوازسمتراستبادشتهمدانبا

ارتفاع1867همسایهاست.
اینویژگیخاصباعثشــدهتاصابرقاسمیان،دانشجوی
دکتریرشتهفناوریاطالعات،ایدهراهاندازییکنیروگاه
بادیرادرشهرستاناسدآبادمطرحکند.ایدهایکهموفقبه

اخذپروانهراهاندازینیروگاهازوزارتنیروشدهاست.
قاسمیانکهازســال96رویطرحکارمیکند،میگوید:
ایننیــروگاهدرفاصله50کیلومتریاســدآبادکهارتفاعی
1870متریازســطحدریادارد،جانماییشــدهاســت.
ارتفاعگردنهاسدآبادازســطحدریا2350متراستواین
یعنیســرعتباددراینمنطقهبین7تــا11متربرثانیهو
محلیبســیارخوببرایبهحرکتدرآمــدنتوربینهای

بادیاست.
قاسمیانبااشارهبهاینکهبعدازاخذپروانهراهاندازینیروگاه
بادیاسدآباد،بهدلیلتحریمهاهیچتوربینیواردنشد،ادامه
میدهد:توربینبادیراباتوجهبهاقلیممنطقهطراحیکردم
وباشماره107565ثبتاختراعشد.اینتوربینهماکنون

مراحلتسترامیگذراند.

شهرروشنمیشود
توربینبادیدیگریکهازســویقاسمیانبهثبترسیده،
قراراستبرایروشــناییمعابردرونشــهری،روشنایی
بوســتانهاوهچنینروشــناییجادههایبرونشــهری

استفادهشود.
قاسمیاندراینبارهمیگوید:اینتوربینهممیتواندانرژی
بادرابهبرقتبدیلکندوهمبااســتفادهازپنلخورشیدی
متصلبهآنازانرژیخورشــیدبهرهبگیــرد.ازاینرودر
مناطقیکهباشبکهخطوطبرقفاصلهدارند،مثلمناطقی
درسیستانوبلوچستانهمقابلاستفادهاست.اینتوربین
باجریانبادباســرعت1.7متربرثانیهبهحرکتدرمیآید
درحالیکهمعموالتوربینهابهســرعت3متربرثانیهنیاز
دارند.اینمخترعادامهمیدهد:بااعتباریکمیلیاردتومان
برایخریدمواداولیهودراختیارداشتنزیرساختکارگاهی

چرخهتولیداینتوربینهابهراهخواهدافتاد.
اوعالوهبرایناختراعدیگریهمبرایشــارژخودروهای
هیبریدیبااســتفادهازپنلهایخورشــیدیداردکهدر

انتظارثبتاست.

همکاریادارهفنیوحرفهای
محمودرضاخزایــی،مدیــرادارهفنیحرفهایاســدآباد
بابیاناینکه10درصدبودجهامســالبــهدانشبنیانها
اختصاصدارد،بههمشــهریمیگوید:ادارهفنیحرفهای
زیرساختهایکارگاهیالزمبرایفعالیتهایآموزشیو
تولیدرادراختیارصابرقاسمیانبهعنوانکارآفرینمخترع
قــرارخواهددادتابــهزودیفعالیتخــودرادراینمحل

آغازکند.

  
هماکنــون20نیــروگاهتجدیدپذیــروپاکدر5اســتان
خراســانرضوی،قزوین،گیالن،سیستانوبلوچســتانو
آذربایجانشرقیدرحالبهرهبرداریو3ابرنیروگاهبادیدر
خوافخراسانرضوی،خراسانجنوبیومیلنادرسیستانو

بلوچستاندردستساختاست.

سفرفوریوزیرنیرو
بهچهارمحالوبختیاری

بهدنبالتداوممشکالتآبیبرخیشهرهاوروستاهای
چهارمحالوبختیاریپسازسیالبهایاخیر،وزیرنیرو
درسفریفوریوازپیشتعییننشده،صبحدیروزعازم
ایناستانشد.بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،علی
اکبرمحرابیاندراینســفرکهباهدفبررسیمیدانی
رونداجرایعملیاترفعمشکلآبآشامیدنیشهرکرد
انجامشدهبود،ازتأسیساتآبیوتصفیهخانههایمسیر
سرچشمهکوهرنگبهشهرکردبازدیدکرد.بارشهای
سیلآســای17مردادموجبگلآلودشدنبخشیاز
منابعتامینآبچهارمحالوبختیاریشدکهاینمسئله
روندآبرسانیایناســتانرابامشکالتیمواجهکرد.در
روزهایابتداییاقداماتیچوناســتفادهازروشهای
اضطراری،اعزام13تانکرآبرسانی،ارسال50هزاربطری
آببستهبندیوارسال26کیلومترلوله110برایاتصال
منابعآبزیرزمینیبهشبکهآبآشامیدنیازاستانهای

همجوارازسویوزارتنیروانجامشد.

خبر

راحلهعبدالحسینی؛روزنامهنگارهمدان

سیدهزهراعباسیگزارش
خبرنگار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
گفــت:  شــمالی  خراســان  اســتان 
۸۵درصــد از ۷۳۵کارت بازرگانــی 
حقیقــی و حقوقی صــادر شــده در این 

استان غیرفعال است. 
به گزارش ایرنا، سعید پورآبادی اظهار 
کرد: درمجموع ۶۲۰کارت بازرگانی در 
خراسان شــمالی بنا به دالیل مختلف 
ازجملــه مشــکالت تعهــدات ارزی 

غیرفعال است.
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مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از 
حضور ۶۰هزار دانش آموز خوزستانی 
در طرح مدرسه تابستان خبر داد. به 
گزارش ایســنا، مســعود حمیدی نژاد 
اظهار کرد: این دانش آموزان ابتدایی 
کــه دارای افــت تحصیلــی هســتند در 
مــدارس تحــت پوشــش آموزش هــای 
تابســتانه قرار دارند و البتــه انتظار ما 
استقبال بیشتر خانواده ها از این طرح 

رایگان در استان خوزستان است .

۶۰
هزار

عددخبر

خراسان شمالی

خوزستان

گیالنعکسخبر

 عطر خوش برنج 
در شالیزارهای گیالن 

در مرداد با رسیدن فصل گرما به اوج خود، عطر خوش 
برنج در شالیزارهای گیالن قابل استشمام است. این روزها 

خوشه های برنج کم کم آماده برداشت می شوند.
منبع:  تسنیم

تقسیمکرمانبه2استانشمالیوجنوبیدرراستایمحرومیتزداییوتوسعهجنوبایناستانپهناورصورتمیگیرد



رئیسجمهوریدرســفراخیرخودبهکرمانو
درجمعمردمجیرفتازتشــکیلاستانکرمان
جنوبیخبــرداد؛خبــریکهگرچــهموجب
خوشحالیمردم7شهرستانجنوبیوشهرستان
تازهتاســیسجازموریانشــد،اماموضوعاتی
چونمنبعدرآمدجنوب،تامینآبکشــاورزی
ومرکزیتاســتانرابهدغدغهذهنیمنتقدان

تبدیلکرد.
مرکزپژوهشهایمجلسشــورایاسالمیهم
چندیپیشدرگزارشیدربارهتقسیماتجدید
سیاسیهشــداردادهواعالمکردهبودطیبازه
زمانیشهریور1396تامرداد1400درمجموع
179شهرباپیشــنهادوزارتکشــوروتصویب
هیأتوزیرانایجادشدهاســت.درواقعطیاین
بازهزمانی،تقریباهر8روزیکشــهرایجادشده
استدرحالیکهاغلبشهرهایایجادشدهواجد

شرایطشهربودن،نبودهاند.
باوجوداینهشــدارامااســتانکرمانجنوبی
نهتنهامصوبههیأتدولترادارد،بلکهدرهمین
چنــدروزاخیرموجــبطرحمجددتشــکیل
2اســتانجدیدمنشعبازخراســانرضویبا
توجهبهجمعیــت6ونیممیلیونیایناســتان
شدهاستوبهنظرمیرسددرآیندهبایدمنتظر
طرحمجدددرخواستتقســیم15استاندیگر
چونسیستانوبلوچســتان،اصفهان،تهرانو...

همباشیم.

تشکیلکرمانجنوبیبامصوبهدولتی
جنوبکرمانبــا7شهرســتانرودبارجنوب،
قلعهگنج،منوجان،فاریــاب،کهنوج،جیرفتو
عنبرآبادوشهرستانتازهتاســیسجازموریان
بامرکزیــتزهکلوت،38هــزارکیلومترمربعو
حدودیکمیلیوننفرجمعیــتداردوبهگفته
مسئوالناینبخش،عالوهبرداشتنظرفیتهای
معدنیبیشماربهعنوانقطبتولیدمحصوالت
کشــاورزیپایداروخــارجازفصلبــهمیزان
5میلیونتندرسال،یکیازمناطقاستراتژیک
ومهمکشورمحسوبمیشود.نمایندهجیرفتو
عنبرآبادبهعنوانفردیکهسال99اینطرحرابا
40امضابهمجلسشورایاسالمیارائهدادهاست،
تأکیدمیکندجنوبکرمانباهمهظرفیتهای
خودبهدلیلتوزیعنشــدنعادالنهاعتبار،ثروت
ملیوکمتوجهیدولتهادر4دههگذشــتهبا
محرومیتهایزیادیدستوپنجهنرممیکند.

ذبیحاهللاعظمیبابیاناینکهطرحتشکیلکرمان
جنوبیباهدفرفــعمحرومیتهایاینمنطقه
روندقانونیراطیکردهاســتبههمشــهری
میگوید:مقاممعظمرهبریدرسفردهه80به
کرمانودرپاســخبهاینمطالبــهمردمجنوب
تأکیدکردندبایدزیرســاختهایچنینکاری
فراهمشودوخوشــبختانهزیرساختهایاولیه
چون20ادارهکلودانشــگاهعلومپزشــکیو...
مستقلوهمچنیناســتقاللجنوبکرماندر
جداولتوزیعاعتباراتوزارتخانههافراهماست.

ویبابیــاناینکهمنابــعمالیطرحتقســیم
کرماندرالیحهارائهشــدهبهمجلسشــورای
اســالمیدیدهشدهاســت،میافزاید:اینطرح
تیرماهتوانســتمصوبههیأتدولترابگیردو
رئیسجمهوریاینخبررابهصورترســمیدر
ســفربهکرمانمطرحکرد.حاال50درصدکار
پیشرفتهاســتوبقیهکاربایدازمســیررأی
نمایندگانمجلسشــورایاسالمیوبعدازآن،

شوراینگهبانبگذرد.

معادن،مهمترینظرفیتدرآمدی
کرمانبعــدازسیستانوبلوچســتانفقیرترین

استانکشورمحسوبمیشود؛استانیکهبهدلیل
جغرافیا،ویژگیهــایاقلیمــیوظرفیتهای
متفاوتبه2بخششمالیوجنوبیتقسیمشده،
شهرستانهایشمالیمانندکرمان،رفسنجان،
ســیرجان،زرنــدوراوربهدلیــلظرفیتهای
بالقوهصنعتیومعدنیشــمایلصنعتیبهخود
گرفتهاند.جنوبیهاامابهجایصنعت،آبوهوای
گرمسیریومناسبکشاورزیدارندومهمترین
تولیداتکشاورزیاستانیعنیخرماومرکباتدر

همینمنطقهتولیدمیشود.
باهمهاینهااز24شهرســتانکرمان،توســعه
اقتصــادیباوجــودمعادنبزرگــیچونمس
سرچشــمهیاگلگهرســیرجانفقطســهم
شمالیهاســتوتولیــد5میلیــونتــنانواع
محصوالتکشاورزیبهجایاینکهعاملیبرای
توسعهشهرستانهایجنوبیباشد،موردغفلت
واقعشدهاست.درواقعنهتنهاکشاورزیکههمه
ظرفیتهایاقتصادیجنوبکرمانچونمعادن
وگردشگرینیزدرسایهتوســعهشمالوتکیه

اقتصادیاستانبهاینمنطقهمغفولماندهاند.
دراینشــرایطیکیازانتقادهابهطرحتقسیم
استانی،عادالنهتقسیمنشــدنمنابعدرآمدی
اســت.امانمایندهجیرفتوعنبرآباددراینباره
توضیحمیدهد:گفتهمیشــودکرمانبهشت
معادناستومادرجنوبهممعادنزیادیداریم
کهدرحالتوسعههستندومنبعدرآمدیخوبی

محسوبمیشوند.شایددرکوتاهمدتدرآمدهای
جنوبکمیکاهشیابد،امااینموضوعموقتی

استوسریعرفعخواهدشد.

محرومیتزداییدرجنوبچهمیشود؟
محرومیتزداییازجنوبکرمــانهموعدهای
اســتکهدرهمهدورههایگذشــتهازســوی
مسئوالندادهشدهاست.کرماندر25شاخص
ازشــاخصهایتوســعهپایدارمانندبهداشت،
فضایآموزشی،درآمدناخالصداخلیودرآمد
سرانهازمتوسطکشوریپایینتراستوهمین
اتفاقهمموجبشدهجنوبوشــرقاستانبا
مشکالتزیادیدستوپنجهنرمکنند.هرچند
مسئوالنتأکیدمیکننددرشــمالاستانهم
مناطقمحرومزیادیوجوددارد،اماخشکسالیو
توفانشنزندگیرادرشهرهایجنوبیوشرقی
بابحرانمواجهکردهاست؛2عاملیکهبهاعتقاد
بسیاریازاهالیمانعاشتغالوتوسعهاقتصادی

منطقهشدهاست.
یکیازاقداماتیکهدرســالهایگذشتهبرای
جبرانمحرومیتهایجنوبآغازشــد،امضای
تفاهمنامهبابنگاههایاقتصادیوتعیینمعین
اقتصادیبرایهرشهرستانبود.24معینبرای
مناطقمحرومدراستانفعالهستنددرحالیکه
مستقلشدنجنوبمیتوانداینمنطقهراازاین
معینهامحروموحرکتآنبهســمتتوسعهرا

کندترکند.اعظمیمعتقداستمحرومیتزدایی
فرایندیزمانبراســتکهبههرحالبایداتفاق
بیفتدوتجربهخراسانهایشمالیوجنوبیدر
کنارخراســانرضویهمبههمینشکلاتفاق
افتاد.اوتوضیحمیدهد:محرومیتهادربرخی
مناطقبهقدریزیاداستکهســالهافعالیت
نیازدارد،امابهاعتقادمنهماکنوناعتباراستان
بهمرکزمیرودوســهمکمیبهجنوبمیرسد
درحالیکهجنوببااستانشدناعتبارمستقل
وجداییخواهدداشــتکهبهمحرومیتزدایی
آنکمکبیشــتریمیکند.پیــشازاینهم
کارشناســانومــردمجنــوبدرگفتوگوبا
همشــهریبراســتفادهازظرفیتهایجنوب
برایتوسعهاینبخشتأکیدوتکیهبردرآمدهای
شمالراردکردهبودند،اماآیاجنوبکرمانآماده
ایناستقاللاســت؟نمایندهجیرفتوعنبرآباد
معتقداستفعالیتمستقلجنوبدرسالهای
گذشتهنشانمیدهدروندتوسعهاینمنطقهکند
نخواهدشدوایناستقاللاتفاقامنجربهتوسعه

جنوبکرمانمیشود.

  
باوجوداینکههماکنونکرمانیهاازطرحتقسیم
خوشحالهستند،امارئیسمرکزپژوهشهای
مجلس2هفتهپیشدراینبارههشدارجدیداده
وگفتهبودابعادمنفیتبدیلبیشازحدکشــور
بهواحدهایسیاسیکوچک،مسئلهایاستکه

نمیتوانبهسادگیازآنگذشت.
بابکنگاهداریتأکیدکردهبودباتوجهبهاینکه
نظاماداریخودبربسترتقسیماتکشوریشکل
میگیرد،ایجــادواحدهایجدیدتقســیماتی
بهمعنایافزایشانــدازهوحجمدولتوبارمالی

فزایندهبردوشدولتاست.
ازآنجایــیکهفارس،سیســتانوبلوچســتان،
اصفهان،هرمزگان،خراسانرضوی،خوزستان،
تهران،آذربایجانشرقی،آذربایجانغربی،اردبیل،
گیالن،مازندران،ســمنان،خراســانجنوبیو
لرستانهمطیسالهایاخیرطرحهاییدرباره
تقســیماتجدیدبهمجلسشــورایاسالمیو
وزارتکشــورارائهدادهومتقاضیتقســیمبه
2یاحتی3و4اســتانجدیدبودهاند،منتقدان
معتقدندطرحتقســیماســتانهابــاافزایش
وابســتگیبهپایتخت،کارشناســینیســتو
بهجایآن»افزایــشاختیاراتاســتانداران«
بهویــژهدراســتانهایکمترتوســعهیافتهراه
بهتــر،کمهزینهترومنطقیتریبــرایجبران

عقبماندگیهاست.

تقسیم عادالنه کرمان

تامین آب جنوب از خلیج فارس 
مسئوالندردورههایقبلیوعده10ســالهرفعمحرومیتازجنوبکرمانرادادهبودندکه
درقالبهمینوعدهدربودجه1400اعتباراتیبرایطرحهایتوسعهایجنوبچونتوسعه
وبهسازیراههایروستایی،تثبیتشنهایروان،توانمندســازیجوامعمحلی،افزایش
محصوالتکشاورزی،خدماتدرمانیوآبروســتاییدیدهشدهبود.درمیانهمهاینهااما
چشمامیدجنوبیهابیشازهرچیزبهتوســعهکشاورزیبهعنوانمهمترینمنبعدرآمدی
منطقهاست؛منبعدرآمدیکهحتیبرایتامینآبموردنیازخودچشمبهشمالدوختهاست.
باوجوداینمدیرجهادکشاورزیجنوبکرماندربارهانتقالآبازسرشاخههایهلیلروددر
شمالاســتانبهجنوبتوضیحمیدهدکهاینموضوعبهدالیلمحیطزیستیپیشازاعالم

استانشدنجنوبمنتفیشدهبود.
احمداحمدپوربابیاناینکهآبموردنیازاستانکرمانبهویژهدرمنطقهجنوبازخلیجفارس
تامینخواهدشدبههمشهریمیگوید:بهغیرازآب،مهمترینچالشمادرحوزهکشاورزی
جنوبنداشتنصنایعتبدیلی،فرآوریوهمچنینحملونقلمناسباستکهامیدواریماین
مواردبامستقلشدنجنوبکرمانرفعشود.بهگفتهوی،جنوبکرمانباداشتنبیشاز85گونه
گیاهیظرفیتتولید4.5تا5میلیونتنانواعمحصوالتکشاورزیدرسالراداردوهرایرانی
میتواندبیشاز50کیلوگرمازتولیداتجنوبکرمانبهرهمندشود.بیشاز80هزارهکتارباغ،
1700هکتارگلخانهجالیزیباصادراتقابلتوجه،تولیدمحصوالتزراعیمهمچونسیبزمینی
وپیازورفعچالشکشورازایننظردرخارجازفصل،40هزارهکتارمزرعهاستراتژیکگندم،
بیشترینتنوعتولیداتگیاهانداروییدرکشور،تنوعآبوهوایی،بیشاز2میلیوندامسبک
وبیشاز10هزارنفرشترازمهمترینظرفیتهایکشاورزیجنوبکرماناستکهاحمدپور
بهآناشارهمیکند.مدیرجهادکشــاورزیجنوبکرمانبابیاناینکهبیشاز90درصدمردم
منطقهمستقیمیاغیرمستقیمبهکشاورزیوابستههستند،تصریحمیکند:55درصدسهم
اشتغالمنطقهمربوطبهکشاورزیاستوامیدواریمبااستقاللجنوبکرمانتحولعظیمیدر

کشاورزیاینبخشاتفاقبیفتد.

مکث

جازموریان چند روز پیش به 
عنوان شهرستان جدید کرمان از 
رودبار جنوب جدا شد

چهارمحال و بختیاری


