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فرمانده انتظامی شهرستان انار خبر داد؛
دستگیری27 سارق و کشف 24 فقره 

سرقت در انار

ضرورت استفاده از سیستم های تحت فشار 
بابلر برای نجات درختان پسته

توسط رئیس اداره کتابخانه های عمومی انار:
برنامه های بیست و هفتمین دوره کتاب 
جمهوری اسالمی  ایران در شهرستان انار

تشریح شد
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دستگاه الپاراسکوپی بیمارستان

 ولیعصر)عج( 

42 2

2 2

 کرمان

حسین جنایی از پژوهشگران کشاورزی استان کرمان 

از مسئوالن خواستار شد؛

 کمک کنید باغات پسته هیزم 
کوره های زغال نشود
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 طرح توســعه ذوب و تعمیرات اساسی کارخانه 
ذوب مس خاتون آباد از مرداد ماه امســال آغاز 
شده اســت و با اجرای این طرح، ظرفیت تولید 
کارخانه ی ذوب مــس خاتون آبــاد از 80 هزار 
تن به 1۲0هزار تن آند در ســال افزایش خواهد 
یافت ضمن اینکه آالینده های گاز و غبار ناشــی 
از فعالیت کارخانه ذوب با تغییر تکنولوژی کوره 
فلــش و تغییرات اساســی در فرآینــد ذوب، در 
 حد استانداردهای زیســت محیطی خواهد بود.

بــه گــزارش روابــط عمومی مجتمــع مس 
شــهربابک، به منظور آشنایي بیشتر همشهریان 
با نتایج مثبت این طرح، گفتگویی ترتیب  داده ایم 
با مهندس حســین شــاهی معاون بهره برداری 
مجتمع مس شهربابک که بخشي از این گفتگو 

را در ذیل می خوانید.

جناب آقــاي مهندس شــاهي، یکي 
از مهمترین تاثیــرات اورهال و طرح 
توســعه ذوب، کاهــش آالیندگــي 
زیســت محیطــی می باشــد، لطفا 
 در این خصــوص توضیــح دهیــد.

با راه اندازی ذوب مس خاتون آباد در سال 1383 
شــرکت ملي صنایع مس ایران همواره اقدامات 
فراوانــی جهت کنتــرل آالینده های زیســت 
محیطی انجام داده اســت. چک و بازرسی های 
روزانــه و تعمیــرات موضعی، پــروژه اصالح 
الکتروفیلترها و عقد قرارداد با جهاد دانشــگاهی 
علــم و صنعــت در ســال 86 و اســتفاده از 
شــرکت های متخصــص به عنــوان مشــاور 
و اجــرای پروژه های متعدد، کمک شــایانی به 
بهبود شــرایط زیســت محیطی کرد بطوري که 
غبار خروجی از دودکش ها در ســال 96 به میزان 

 مجاز اســتاندارد محیط زیســت کاهش یافت.
از آنجایی که شــرکت مس همواره به ســمت 
صنعت ســبز پیش رفته اســت با رویکرد عدم 
آلودگي محیط زیســت، اقدام به ساخت کارخانه 
اکسیژن، کارخانه اســید و تغییر تکنولوژی کوره 
فلش نموده تا مقدار تمامی آالینده های زیســت 
 محیطــی را به زیر اســتاندارد جهانی برســاند.

طــرح توســعه ذوب خاتون آبــاد و احــداث 
کارخانجــات اســید و اکســیژن از برنامه های 
بلنــد مــدت شــرکت ملــی صنایع  مــس 
ایــران در ایــن خصــوص بــود کــه علیرغم 
مشــکالت فــراوان ناشــی از تحریم هــا هم 
 اکنــون در مراحــل پایانــی نصب می باشــد.

این کاهش آالیندگــی فقط در بخش 
غبار خروجی از دودکش ها بوده اســت 
و در بخش گاز so2 هنوز مشــکالتی 

وجود دارد، درست است؟
 عمده مقوله ی آالیندگی شامل غبار خروجی از 
دودکش ها و گازso۲ می باشد. بحث آالیندگی 
کارخانه ذوب مــس خاتون آباد بیشــتر به دلیل 
خروج غبــار از دودکش ها بــوده و در واقع حد 
اســتاندارد زیســت محیطی 150میلــی گــرم 
بر نرمال متر مکعب اســت که خوشــبختانه با 
اقدامات صورت گرفته، میــزان غبار خروجی از 
دودکش های خاتون آباد به زیر این مقدار رسیده 
است. جهت حذف آالینده گاز so۲ نیاز به تغییر 
تکنولوژی در کوره فالش و احداث کارخانه اسید 

می باشد که هم اکنون در حال اجراست.

لطفا در خصــوص تغییــر تکنولوژی 
کــوره ذوب و تاثیــر آن بــر کاهش 

دهیــد. توضیــح   آالیندگــی 
تکنولوژی ای که در حال حاضــر در کارخانه ی 
ذوب مس خاتون آباد در حال اجرا است، از مدرن 
ترین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه ذوب مس 
است. سیستم جدیدی که اســتفاده شده است، 
تکنولــوژی ذوب فلش با مشــعل جت مرکزی 
است که از هوای غني شــده با اکسیژن استفاده 
می کنــد و تفاوت آن بــا مشــعل های ونتوری 
که قبال استفاده می شــد در میزان تولید غبار و 
مصرف انرژی است. در واقع مشعل های سیستم 
قبلی ذوب، تولید غبار باالیی داشــتند و این غبار 
به وسیله گازهای خروجی از کوره از دودکش ها 
خارج می شد. اما در مشــعل جت مرکزی تولید 
غبار از 14درصد به حــدود 5درصد کاهش پیدا 
می کند. مزیت دوم مشعل جت مرکزی این است 
که چون در آن از هوای غنی شــده از اکســیژن 
استفاده می شود، هوای مصرفی فرآیند، که باعث 
خروج غبار می گردد نیز بــه حدود نصف کاهش 
پیدا می کند و همین تغییرات باعث می شــود که 
تولید غبــار در کوره فلش کاهــش یابد و مقدار 
غبار باقی مانده نیز در تجهیزات مســیر گازهای 
 خروجی شامل بویلر و الکتروفیلترها جذب شود.

آیــا در تجهیزاتــی نظیــر بویلــر و 
الکتروفیلتر نیز تغییر و اصالحات صورت 

گرفته است؟
بویلر یکی از تجهیزاتی اســت که در جذب غبار 
موثر اســت و چون در گذشته سیســتم بویلر در 
قســمت فن های ســولفاتایزینگ دچار مشکل 
بوده اســت، در حال حاضر محل قرارگیری این 
فن ها و دمش هوا در گازها تغییر کرده اســت و 
کارایی بویلر بهبود یافته اســت بطوري که جذب 
غبــار در بویلر و الکتروفیلتر هــا افزایش می یابد 
و همین میزان غبــاری هم که تولید می شــود 
توســط بویلر و الکتروفیلترها جذب خواهد شد. 
در سیســتم الکتروفیلترها نیز تعمیرات اساسی 
در حال انجام  اســت و کلیــه ی قطعات داخلي 
الکتروفیلترها تعویض گردیده و سایر قسمتهای 

آسیب دیده تعمیر می گردد.

جناب مهنــدس، در زمینه  کاهش غبار 
اقدامات اساســي صورت گرفته است، 
اما چه تدبیری بــرای کاهش گازهای 

خروجی از دودکش ها اندیشیده اید؟
تاکنــون گاز خروجی از الکتروفیلترها مســتقیم 

وارد دودکــش می شــد و در هوای آزاد انتشــار 
می یافــت اما از ایــن پس گازهــای خروجی از 
کوره کــه حاوی so۲ می باشــند، مســتقیم 
وارد کارخانه اســید می شــوند و تبدیل به اسید 
ســولفوریک می گردند و خروجی آن به شــکل 
یگ گاز پاک و بــدون آالینده هــا خواهد بود. 
برای کاهــش و رفع کامــل آالیندگی الزم بود 
کارخانه ی اکسیژن و کارخانه ی اسید سولفوریک 
احداث کنیــم که این امر انجام شــده اســت. 
کارخانه ی اکسیژن راه اندازی شده و کارخانه ی 
اســید نیز در مراحل نهایی نصب است که پس 
از اجرای توســعه ذوب، کارخانــه ذوب خاتون 
 آباد و کارخانه اســید با هم راه اندازی می گردند.

با توجه به صحبت های شما، مردم دیگر 
شاهد فعالیت دودکش های کارخانه ی 
ذوب خاتون آباد نخواهند بود، درســت 

است؟

بله بــا تکنولــوژی جدیــد ذوب، دودکش های 
بلند خاتــون آباد از مــدار خارج خواهند شــد و 
گاز خروجــی از کــوره وارد کارخانه ی اســید 
می شــود و ذوب مس خاتون آباد  به عنوان یک 
 صنعت ســبز به فعالیت خود ادامــه خواهد داد.

شرکت مس چه برنامه ای برای فروش 
اسیدســولفوریک تولیدی کارخانه ی 

اسید دارد؟

طرح نهایی شرکت مس برای اسید سولفوریک 
تولیدی در کارخانه اسید، احداث کارخانه ی کود 
شیمیایی است، این پروژه در حال مطالعات اولیه 
است و در دستور کار قرار دارد اما تا زمان احداث 
کارخانه ی کود شــیمیایی، برنامه ی ما فروش و 

صادرات اسید سولفوریک است.

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشــکر اینجانب را جهت یاری 
رســاندن درتهیه مطالب و گزارش های ویژه نامه جام جم 

شهرستان انار پذیرا باشید؛اسعداهلل ایامکم.
حسن تقی پورنماینده روزنامه جام جم
 درشهرستان انار

آگهی و تبلیغات خود را به ما بسپارید؛

نماینده روزنامه جام جم در شهرستان انار

حسن تقی پور  09217517198

جناب آقایـان علـی اصغـر صیـادی 
 محمد قدیـری )سعداهلل(

در گفتگو با معاون بهره برداری مجتمع مس شهربابک عنوان شد؛

حذف دود از کارخانه  ذوب مس خاتون آباد

نماینده مردم رفســنجان و انار در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: ۷6 درصد پــروژه انتقــال آب خلیج 
فارس به رفسنجان انجام شــد و از آنجا که قرار است 
به چادرملوی یزد هم برود لذا اگر اجرای پروژه تا 8۲ 

درصد انجام شود آب به رفسنجان خواهد آمد.
مهندس احمــد انارکی محمــدی 4 آبــان در جمع 
خبرنگاران بیان کرد: پروژه انتقــال آب خلیج فارس 
به سیرجان، مس سرچشمه رفســنجان وچادرملوی 
یزد از ۲ ســال قبل در حال اجرا اســت کــه اجرای 
لوله گذاری ها تــا 86 درصد پروژه انجام شــده و به 
سیرجان در حال اجرا اســت و اگر این لوله گذاری تا 
91 درصد انجام شود آب به ســیرجان انتقال می یابد، 
برای رفســنجان هم در حال حاضر این پروژه تا  ۷6 
درصد انجام شــده و تا به 8۲ درصد که برسد آب به 

رفسنجان می رسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر  این خط لوله تا نزدیکی 
شهرستان انار هم رســیده و به زودی قرار است این 
خط 310  کیلومتر از سرچشــمه رفسنجان تا چاردملو  
اجرا شــود  ضمن اینکه خــط لوله در این مســیر با 
30 متر  عرض اســت و تمام مســیر از بندرعباس تا 

چادرملوی یزد تملک شده است.
انارکی محمدی خاطرنشان کرد: برنامه ای نیز داریم 

که در بین راه طبق تعهــدی که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت داده برای شهرک های صنعتی می توانیم از 
این آب استفاده کنیم و دیگر اینکه برای بخش های 
آب آشامیدنی و بهداشتی است که در این رابطه نیز با 
توجه به وضعیت موجود منابع آبی در رفسنجان، یکی 
از تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
هم این اســت که آب را  از این خط لوله بخرد و برای 

آشامیدن مردم واگذار کند.
وی افــزود: همچنین بخشــی دیگــر از  این آب که 
اضافه می آید برای تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
تزریق می شــود که برای کشــاورزی نیز به مصرف 
برسد، این  اولین خط لوله است که در حال اجرا است 

و ما 3 خط در مسیر در حال انجام داریم.
مدیر مالی پروژه انتقــال آب خلیج فارس بیان کرد: 3 
دستگاه آب شــیرین کن در بندرعباس داریم که یکی 
انجام و نهایی شــده  و دو تا هم در حال انجام اســت 

تا آب دریا را شیرین کرده ودر مسیر لوله قرار دهند.
انارکی محمدی خاطرنشــان کرد: منابــع ملی نیز از 
محل مس سرچشــمه، گل گهر سیرجان و چادرملوی 
یزد و بخشی هم با تشکیل کنسرســیومی بین بانک 
ها تأمین می شــود که امیدواریم این آب انتقال یابد و 

دغدغه مردم کاهش یابد.

۷۶ درصد پروژه انتقال آب خلیج فارس 
به رفسنجان انجام شد



   پنجشنبه 9آبان 1398   شماره 5514

فرمانده انتظامی انار از شناســایی و دســتگیری ۲۷ســارق و کشف۲۷فقره 
سرقت طی مهرماه سال جاری خبر داد.

سرهنگ رضا خلیلی نژاد بیان داشــت:در پی وقوع چندین فقره سرقت و در 
اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی،شناســایی و دستگیری سارقان به 

صورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار گرفت.وی اظهار داشــت:متهمان در 
بازجویی های صورت گرفتــه به۲4مورد ســرقت منزل،اماکن خصوصی و 

دولتی،خودرو،موتورسیکلت و وسایل داخل خودرو اعتراف کردند.
ســرهنگ خلیلی نژاد با اشــاره به اینکــه 90درصد علت ســرقت ها غفلت 

مالباختگان اســت تصریح کرد:اســتفاده از قفل های ضد ســرقت،دقت در 
نگهداری اشــیاء و اموال قیمتی،توجه به هشــدارهای انتظامی و همچنین 
اتصال اماکن به ســامانه مها از مهمترین راههای پیشــگیری از سوءاستفاده 

سارقان هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان انار خبر داد؛
دستگیری27 سارق و کشف 24 فقره سرقت در انار

خبــر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کرمان

خبر

فرماندار انار:
جشنواره پسته اکبری برگزار 

می شود

علی زهــرودی فرمانــدار انار در نشســت خبری 
بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه از برگــزاری 
جشــنواره پســته اکبری در روزهــای 9 و 10 آبان 
 ماه در محل پــارک قلعه ساســانی انار خبــر داد.

وی از این جشــنواره بعنوان شــکرگزاری از مائده 
آســمانی یاد کرد و گفت: برگزاری این جشــنواره 
فرصتی مناسب برای معرفی جاذبه های گردشگری 
، تاریخــی ، محصــوالت و تولیدات شهرســتان 
بخصوص پســته اکبــری و همچنیــن زمینه ها 
و پتانســیل های سرمایه گذاری اســت. وی افزود: 
از طریق میراث فرهنگی اســتان پیگیــر ثبت این 
 جشنواره در تقویم میراث استان و کشور خواهیم بود.

زهرودی همچنین از برنامه های این جشــنواره را 
برپایی نمایشــگاه جهــت معرفــی محصوالت و 
تولیــدات  خانگی و صنایع دســتی شهرســتان ، 
اجرای موســیقی زنده و محلی ، برگزاری مسابقات 
 ورزشــی و بازی های بومی و محلی عنــوان کرد.

علی زهرودی در خصوص ســوال : جشنواره پسته 
اکبری بر صادرات پســته چه تاثیری خواهد داشت 
گفت : ما از خــرداد ماه با پیگیری و جلســاتی که با 
اتاق بازرگانی استان و مسئولین این اتاق داشته ایم 
، در خصوص صادرات این محصــول بویژه قیمت 
آن مذاکراتــی صورت گرفته که هنــوز پیگیری در 
این خصوص در سطح اســتان و با حضور تاجران و 
 تولید کنندگان این محصول ادامه خواهد داشــت. 
وی در پایان از کلیه خبرنگاران خواست تا در جهت 
خودداری از پیش فروش پســته توسط کشاورزان و 
خرده مالکان با قیمت پایین اطالع رســانی نموده تا 
ضمن کوتاه نمودن دســت دالالن ، بتوان در جهت 
تصویب قیمت منطقی و مناســب توســط مراجع 

مربوطه گام برداشت.

امام جمعه شهرستان انار:

با درک صحیح و دشمن شناسی 
نباید در دام جریان های 

انحرافی قرار گرفت

حجــت االســالم منتظــری در خطبــه هــای 
نماز جمعه شهرســتان انار اظهار داشــت:پیامبر 
اســالم جامعه ای که از نظر اخالقــی و فرهنگی 
اقتصــادی بر لبــه پرتگاه بــود را بــا روش های 
 بســیارخوب تربیتــی و اصالحــی نجــات داد.

وی تصریــح کــرد: در جریــان امامــت امــام 
حســن مجتبی چیــزی کــه باعــث مظلومیت 
چندیــن برابــر امــام شــد ، نبــودن تحلیــل 
 سیاســی و بصیــرت در میــان مــردم بــود.

وی با اشاره به داشــتن بصیرت و درک صحیح در 
تمامی شــرایط زمانی و مکانی و دشمن شناسی و 
جریان شناسی گفت:با داشتن این درک و بصیرت 
 نبایــد در دام جریان های انحرافــی قرارگرفت .

وی در گوشه ای از سخنان خود با اشاره به مسئله 
وقف اظهار اشت: وقف مانند چشمه جوشانی است 
که توســط وقف کننده ایجاد و خیــرات معنوی 
و مادی آن نصیب مــردم و واقف می شــود ودر 
طول تاریخ با استفاده از موقوفات خدمات فراوانی 
در ساخت مســاجد ،حســینیه ها ، اداره مجالس 
عزاداری اهل بیت، چاپ و نشر قرآن کریم و سایر 
 خدمات فرهنگی بهداشــتی و درمانی شده است.

 ســازمان اوقاف و امور خیریه کلیه موقوفات را بر 
اســاس نیات واقفین در همان محل وقف هزینه 

خواهد کرد.

به گفته صادقیان رئیــس اداره کتابخانه 
های عمومی شهرســتان انار همزمان با 
سراسر کشور برنامه های متنوعی جهت 
گرامیداشــت  هفته کتــاب) ۲4 لغایت 
30آبان (در نظر گرفته شــده اســت که 
 مهمترین این برنامه ها به شرح ذیل میباشد 

1- برپایی نمایشــگاه بــزرگ کتاب در 
شــهر امین شــهر به مدت یک هفته با 
برنامه های متنوع جنبی شــامل نشست 
های تخصصی، شب شــعرکتاب،اجرای 
موسیقی زنده، شبی با قران بزرگترین کتاب 
هدایت بشــر، همایش خانواده و فرهنگ 

 مطالعه و سایر برنامه های فرهنگی دیگر 
۲-اهــداء و توزیــع  بیــش از 6 هــزار 
جلــد کتــاب در بیــن مــردم توســط 
 اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

3-برگــزاری مســابقات کتابخوانــی 
از جملــه مســابقه کتابخوانــی تحــت 
 عنــوان گام دوم انقــالب اســالمی 

4-اجــرای برنامــه هــای مرتبــط با  
 گرامیداشت این هفته در مدارس شهرستان 

5-برگــزاری نشســت هــا و حلقــه 
هــای کتابخوانــی در کتابخانــه هــا، 
 مدارس، مســاجد و پایگاه های بســیج 

6-تجلبــل از اعضــاء نمونــه کتابخانه 
هــای عمومــی  و عضویت رایــگان و 
 فراگیر افراد در کتابخانــه های عمومی 

 خاطر نشان میســازد شهرســتان انار با 
جمعیت 35 هزار نفر دارای 5 باب کتابخانه 
عمومی خیر ســاز با بیش از 104 هزارجلد 
کتاب  به بیش از 5 هزار نفر عضو خدمت 
رســانی میکند بگونه ای که دسترســی 
به کتابخانه عمومی تقریبــا در همه نقاط 

شهرستان فراهم گردیده است .

برنامه های بیست و هفتمین دوره کتاب جمهوری 
اسالمی  ایران در شهرستان انار

با سالم لطفا خودتان را معرفی نمایید؟
به نام خدای بلند اسمان /خداوند خاک و خدای جهان 

من سارا ناجی زاده هستم، متولد شهرستان انار خلبان 
PPL- هواپیمای مسافربری ،دارای گواهینامه های

ATPL-EROZEN-CPL کارشــناس ارشد 
مهندسی طراحی  محیط زیست و اکنون دانشجوی 
دکتری شهرسازی می باشم.همچنین مولف دو کتاب 
طراحی محوطه فرودگاه پیــام و ترجمه کامل کتاب 

PPM خلبانی هستم .

چرا رشته خلبانی را انتخاب کردید؟
عشــق و عالقه به پرواز  و خلبانــی از کودکی همراه 
من بود برخی از دوستان تصورشان بر این بود که من 
آدم رویاپردازی هستم و خلبان شدن برای یک خانم 
ناممکن است البته در ان زمان )سال1381( امکانات 
و سطح آگاهی مانند االن نبود و من به سختی متوجه 
شدم که خانم ها هم اجازه خلبان شدن در ایران دارند 
و زمانی که ایــن جرقه در ذهنم ایجــاد گردید تمام 
تمرکزم به این ســمت سوق داده شــد.خیلی تالش 

کردم و سرانجام به خواســته ام دست پیدا کردم  و به 
این نتیجه رسیدم که هیچ چیز نمی تواند جای پشتکار 
را بگیرد حتی استعداد.خداراهم شاکر هستم که در این 

راه کمکم کرد تا به خواسته ام دست پیدا کنم .

برخورد خانواده در خصوص این اتخاب چه 
بود؟

در ابتدا مادرم خیلی تمایلی نداشــتند که من در رشته 
خلبانی تحصیل کنم ولی با دیدن شور و اشتیاق وافری 
که در من بود راضی شــدند و در این راه از هیچگونه 
حمایتی دریغ نکردند و به جــرات می توانم اقرار کنم 
که تمام موفقیت هایی که تا کنون کســب کردم را 

مدیون خانواده ام هستم.
خودتــان چگونه ایــن رشــته را تصور 

می کردید؟
تا حدودی با تصورات من هم راستا بود ولی فکر نمی 
کردم که یک خلبان هیچ وقــت فارغ التحصیل نمی 
شود و همیشــه باید کتاب های خلبانی را با خودمان 
حمل کنیم و هرروز مطالعه نماییم و این امری بدیهی 

است چرا که شغل خلبانی بسیار خطیر و پر مسئولیت 
می باشد و الزمه آن هم تالش مستمر است.

در اولین پرواز چه حســی داشتید توضیح 
دهید؟

اولین پروازم با کاپیتــان خدایاری در فرودگاه پیام بود 
ابتدا حدود دو ساعت  با ســیموالتور پرواز کردیم بعد 
برای پرواز آکچوآل)actual(منطقــه چارلی)c( را 
انتخاب نمودیم .پرواز بســیار خوب و مملو از هیجان 

بود.

واکنش اقوام و دوستان بعد از اولین پرواز 
چه بود؟

عکس العمل دوستان و اقوام نزدیک بسیار خوب بود و 
دائما مورد لطف و تشویق آنها قرار می گرفتم.

برخورد مردم شهر انار در این زمینه چگونه 
بود؟

شــهر انار مردم بســیار با فرهنگ و با محبتی دارد  و 
همیشه با محبت هایشان بنده را مورد لطف قرار داده 

و شرمنده نموده اند.

چه توصیه ای برای مردم شهرســتان انار 
)زادگاهتان( دارید؟

اخبار انار را مرتب دنبال می کنم و همیشــه شــاهد 
موفقیت های جوانان شهر انار در همه زمینه ها هستم 
و این مایه مباهات من است، مردم بسیار خوب و بی 
ریایی در این شهر داریم اما مسئولین شهر باید تالش 
نمایند تا از هدر رفتن ســرمایه های مادی و انسانی 
جلوگیری شود بنده به عنوان فردی که در رشته شهر 
سازی نیز در حال تحصیل هســتم از زاویه دید خودم 
جای خیلی از فعالیت ها را در شــهر خالی می بینم و 
حتی  افراد متمول که ســرمایه های خود را در خارج 

از شهر صرف می کنند و مدت زمان زیادی باید طی 
شود تا به نتیجه برســند می توانند با زحمت کمتر در 
همین شهر خودمان به سود باالتری برسند و تعدادی 
از جوانان هم مشغول به کار شوند وکار آفرینی ایجاد 

شود.

بهترین خاطره زندگی ؟
خاطره زیاد دارم ولی بهترینش زمانی است که متوجه 
شــدم در ایران خانم ها اجازه ورود به رشته خلبانی را 

دارند  که برایم بسیار مهیج و شیرین بود. 

اهل مطالعه هستید؟
به اقتضای شغلم مرتب بایدمطالعه کنم وعالوه بر آن 
چون سالها دانشــجو بودم دائم با کتاب و جزوه سرو 

کار دارم.

بهترین اثری که خواندید چی بود؟
من عاشــق مطالعه هســتم از دوران نوجوانی کتاب 
های بســیاری مطالعه نمودم و تاثیــر زیادی هم در 
شکل گرفتن شــخصیت من داشــتند .مطالعه یک 
اثرخوب  می تواند زندگی فردرا به کلی تغییر دهد.من 
به کتاب های تاریخی ،روانشناســی،ادبیات و عرفان  
عالقمندم،گاهی برای این امر وقــت کم می آورم و 
کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین برایم بسیار 

جذاب بود.
آخرین کتابی که مطالعه کردید در چه زمینه 

ای بود؟
کتاب جین جیکوبز به نام مرگ و زندگی  شــهرهای 
بزرگ امریکا،کتاب نوسازی شهری از دکتر عندلیب و 

Atpl Written Exam کتاب
اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید؟

سپاس بی کران از شما به خاطر این مصاحبه  و وقتی 
که گذاشتید.

بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تالش 
و زحمــات ارزشــمند و صادقانه مســئولین محترم 
شهرســتان انار به ویژه نماینده مردم شهرستان های 
رفسنجان و انار جناب مهندس انارکی محمدی، جناب 
مهندس زهرودی فرماندار، جناب سرهنگ خلیلی نژاد 
فرمانده ناحیه انتظامی، جناب ســرهنگ مرادی زاده 
فرمانده ناحیه بسیج سپاه شهرســتان، مدیریت شبکه 
بهداشت و اورژانس، شهرداری و شورای اسالمی شهر 
انار، اداره کتابخانه عمومی، بخشداری اصحاب رسانه، 
اعضای هیئت امناء و هیئت زنجیر زنی مسجد زینبیه، 
هیات عاشــقان کربال، گروه موزیــک مجموعه عام 
المنفعه، دهیاری لطف آباد،دســت اندرکاران برگزاری 
مراســم خیرین گرانقدر و ارجمند شهرســتان آقایان 
مهندس محمــدی نماینده مردم در مجلس شــورای 
اسالمی، حاج یوســف صاحبی، حاج حســن باقری، 
مهندس وحید محمدی شــهردار منطقــه 15 تهران، 
مهندس رحیمی شــهردار انار، حــاج حمید محمدی 
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، مهندس 
حســین برهانی،بخشــدار، دکتر محمدرضا قدیري، 
اعضای شورای اسالمی شــهر انار، دکتر علی باقری 
زاده، دکتر رضا قدیري ریاســت دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد انار، مهندس حامد انارکی محمدی، دکتر محسن 
حسینی، مهندس عباس زارع شورای اسالمی بخش، 
محمد محمدی فرزنــد حاج جواد، حســین محمدی 
و مهندس احمــد محمدی فرزند حاج جــواد، محمود 
عبدالرضایی فرزند حاج عبداهلل، حاج حسین سلیمانی، 
محمــد محمــدی فرزند حــاج علی، حــاج محمود 
عبدالرضایی مهندس امین احمدی، حســین محمدی 

فرزند حــاج غالمرضا، حــاج ناصر بهارســتانی، رضا 
میرکی، مهندس علیرضا باقری مهندس اکبر احمدی، 
حاج حســین تراب بیگی، مهندس رضا احمدی، حاج 
اکبر گنجی، حاج حســن گنجی، حسین علی عباسی، 
احمد حســنی کیا، مهندس حمیــد عبداللهی، محمود 
بهارســتانی، حاج علی جاللی، امیــن خلعتبری، ناصر 
حســینی، حاج حســن شــاهولی، خانواده های حاج 
 حسن صیادی و شــادروان مالک صیادی و محمدی

که مارا در هرچه بهتر شــدن همایش چاووش خوانی 
شهرســتان انار و اعــزام برندگان بــه کربالی معلی 
و مشــهد مقدس یاری نمودند اعالم داشــته و برای 
 تک تک عزیزان آرزوی موفقیت و سالمتی می نماییم.

با احترام رضا شیبانی و حسن تقی پور

همایش بزرگ چاووش خوانی مسجد زینبیه )س( 
 شهرستان انار به روایت تصویر

قدردانی مدیر کل تعاون و رفاه از 
تیم آرمان گهر سیرجان

نماینده کارگران ایــران ، در اولین حضور کشــورمان 
 در رقابتهای جهانی فوتبال شــرکت ها قهرمان شــد .

به گزارش  روابــط عمومــی اداره کل  تعــاون ، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان کرمان به نقل از فدراســیون 
ورزش کارگــری این رقابتها بــا حضــور 16 تیم و از 
روز جمعه 3 آبــان در موناکو آغاز شــد کــه در پایان 
تیم  آرمان گهر ســیرجان نماینده کشــورمان موفق 
شــد با پیروزی در تمامی بــازی ها و 6 برد و کســب 
 18 امتیــاز مقتدرانــه به مقــام قهرمانی دســت یابد.

نماینــده ایــران در بــازی های خــود تیــم کمپانی 
sita کشــور کیپ ورد را بــا نتیجه 4 بر ۲ شکســت 
داد.در بــازی دوم نیــز پرتغــال را بــا نتیجــه پرگل 
8 بر 0 مغلوب کــرد و در آخرین دیدار  نیــز نیجریه را 

بــا نتیجه پــرگل 8 بــر 1 از پیــش رو برداشــت و با 
 9 امتیاز بــه مرحله یــک چهــارم نهایــی راه یافت.

آرمان گهــر در بــازی یک چهــارم نهایی توانســت 
با نتیجه 3 بــر 1 تیم فوتبــال ایرلند را شکســت داده 
و به مرحله نیمــه نهایی راه یابد.نماینده کشــورمان در 
بازی نیمه نهایی نیز خوش درخشــید و موفق شــد با 
نتیجــه 6 بــر 0 تیــم موناکو میزبــان مســابقات را 
 مغلوب کرده و فینالیســت رقابتهای این دوره شــود.

در بازی فینال این رقابت ها تیم آرمان گهر ســیرجان 
موفق شــد با نتیجه ۲ بر 1 تیم RTC کشور کیپ ورد 
 را شکست داده و قهرمانی این مسابقات را بدست آورد.

این اولین حضور ایران پس از عضویت ســال گذشــته 
 در کنفدراســیون جهانــی فوتبال شــرکت هاســت.

گفتنی اســت پیش از آغاز مســابقات بــا حکم آلبرت 

زیبلی رئیــس ایــن کنفدراســیون،آقای دکتر محمد 
دادکان بعنوان مدیرکل آکادمــی و عضو هیات اجرایی 
 کنفدراســیون جهانی فوتبال شــرکت ها منصوب شد.

فدراســیون جهانی فوتبال شــرکت ها در سال ۲009 
با هدف ارتقاء ســالمت و ســبک زندگی و گســترش 
نشــاط و شــادابی در محیط های کارگری و مستقل از 
فدراســیون جهانی فوتبال تاسیس شــد و هم اکنون 
5/۲ میلیــون بازیکن فوتبال در قالب 60 کشــور عضو 
این نهاد بین المللی هســتند.در حال حاضر مســابقات 
فوتبال 5 نفره توسط این فدراســیون برگزار می گردد. 
اما به گفته آلبــرت زیبلــی رئیــس fifco برگزاری 
 فوتبال ۷ نفــره و 11 نفره نیز در دســتور کار قرار دارد.

فدراســیون ورزش کارگری از سال گذشته به عضویت 
مدیــر کل تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعي این نهاد بین المللی در آمده است

اســتان کرمان با صــدور پیامــی قهرمانی 
تیــم آرمــان گهــر ســیرجان نماینــده 
کارگــران کشــور را در رقابتهــای جهانی 
 فوتبــال شــرکت هــا تبریــک گفــت .

متن پیام تبریک مدیر کل تعاون ، کار و رفاه 
 اجتماعي استان کرمان به شــرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
قهرماني مقتدرانه تیم آرمان گهر ســیرجان 

نماینده کارگران کشــور در رقابتهای جهانی 
فوتبال شــرکت ها ، رویدادي بزرگ و غرور 
آفرین اســت.این افتخارآفرینــي کم نظیر 
باعث ایجاد موجي از شادي و نشاط در جامعه 
ورزشي بویژه جامعه کار ، تولید و تعاون کشور 
گردید، بــه بازیکنان عزیز تیــم آرمان گهر 
ســیرجان ، مربیان و دســت اندرکاران تیم ، 
جامعه ورزشي کارگران کشور و استان کرمان 
و همه مردم شــریف و قهرمان پــرور ایران 
صمیمانــه تبریک مي گویم و ســربلندي و 
موفقیت روزافزون براي همه ورزشــکاران 
خوب کشــورمان بویژه کرمانیــان نجیب و 

فهیم را آرزومندم.

 رضااسماعیلي
مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي

 استان کرمان

قهرمانی نماینده کارگران ایران در رقابتهای جهانی فوتبال شرکت ها

گفتگو با سارا ناجی زاده، خلبان هواپیمای مسافربری  از شهرستان انار؛

عشق و عالقه ام به پرواز از کودکی با من بود
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خاموشی یک ماهه چاه های کشاورزی شهرستان انار

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه  در استـان 

کرمـان 
جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کار گروه سازگاری با کم آبی شهرستان انار با حضور 

اعضا در فرمانداری برگزار گردید. 
علی زهرودی فرماندار به لزوم صرفه جویی در مصرف منابع آب اشاره کرد و افزود: یکی 
از راههای صرفه جویی خاموشی چاههای کشاورزی در شهرستان بوده به طوری که 

کمترین ضرر را به درختان داشته باشد و بیشترین حجم صرفه جویی نیز حاصل شود. 
سپس کاردوست رییس اداره منابع آب شهرستان ضمن تشکر از کشاورزان اناری بابت 
همکاری در خصوص خاموشی سال آبی گذشته حجم صرفه جویی را با در نظر گرفتن 
خاموشی یک هفته ای بعد از بارندگی فروردین ماه سال جاری و خاموشی حدودا یک 

هفته ای خرداد ماه 1۲ میلیون متر مکعب عنوان کرد و یکی از کم هزینه ترین و پر بازده 
ترین راههای صرفه جویی را خاموشی چاههای کشاورزی در فصولی که درختان نیاز به 
آب ندارند، عنوان کرد. سپس مهران مدیر جهاد کشاورزی سال جاری را یکی از سالهای 

پر محصول انار عنوان کرد .

شهرســتان انار یکی از مناطق حاصلخیز اســتان 
کرمان برای رشــد و ثمردهی درخت پسته است. 
درخت پســته متنوع می باشــد اما رقــم درخت 
پســته اکبری این شهرســتان به عنوان یکی از 
مرغوب تریــن پســته های دنیا، می توانــد انار را 

جهانی  کند. 
شهرستان انار یکی از شمالی ترین مناطق استان 
کرمان است که به واسطه داشتن منابع آبی خوب 
در گذشته و خاک حاصلخیز، کشاورزان را ترغیب 

به کاشت درخت پسته نموده است.
این شهرســتان که در فاصلــه ۲10 کیلومتری از 
مرکز اســتان کرمان واقع شــده، دارای دو شهر 
انار و امین شــهر و 85 روســتا، آبــادی و پارچه 
آبادی می باشــد که اکثریت ســاکنان آن به امر 
کشاورزی در زمینه تولید محصوالت پسته مشغول 
هســتند. فعالیت این قشــر زحمتکش سبب شده 
تولید این محصول پســته بویژه رقــم اکبری به 
لحاظ میزان و کیفیت در جایگاه بسیار خوبی قرار 
بگیرد. این شهرستان از شــمال و شمال غربی به 
استان یزد و از شرق و جنوب شرقی به شهرستان 
رفسنجان و از مغرب و جنوب غربی به شهرستان 
شهربابک محدود شده  اســت. همین امر جایگاه 
سوق الجیشــی ویژه را به این شهرستان به لحاظ 
قرار گرفتن در ســه راه ترانزیتی شمال به جنوب 
و جنوب شــرق بخشیده اســت. در واقع انار نقطه 
اتصال شمال به جنوب و شــرق به شمال و غرب 

کشور بشمار می رود.    
اختصاص 35 هزار هکتار از اراضی انار به 

کشت پسته

در حال حاضر باالترین سطح زیرکشت شهرستان 
انار مربوط به باغات پســته اســت به نحوی که 
35 هزار هکتار از اراضی این شهرســتان به کشت 
این محصول اختصاص یافته و بیشــترین سطح 
زیر کشــت مربوط به پســته اکبری انار است. در 
هر هکتار درخت پســته اکبــری 1000 تا 1۲00 
کیلوگرم بــار می دهد. پســته اکبــری به همین 
راحتی ها هم به ثمر نمی رســد. دست های بسیار 
به کار گرفته می شــوند. کارگران فصلی و دائمی 
از شــهرهای مختلف به انار می آیند. پسته ای که 
با این همه رنج و زحمت  و عشق به بار می نشیند. 
بازهم راه طوالنی در پیش دارد تا مهمان خانه های 
شما شود. این قصه پسته اکبری بود، پسته ای که 
مهمان شــادی های شماســت. خوردنی محبوب 
پرطرفدار در میان مردمان جهان. پســته ای که با 
زحمت بسیار مردم انار توانست جایگاه ویژه ای در 
میان انواع پسته های ایران باز کند. با این وصف با 

توجه به حاصلخیزی خاک و امالح موجود در آب 
در حال حاضر به جرأت می تــوان اعالم می کرد 
که هیچ پســته ای در ایران کیفیت پســته اکبری 
انار را ندارد زیرا بافت خاک آن بســیار قوی است 
و آب مناسب برای کشت پسته دارد. مضافًا اینکه 
زمان میوه دهی این درخت با شــروع رشد سریع 
جنین از10 تیرماه شروع و زمان رسیدن میوه های 
آن پایان شــهریور و نیمه اول مهرماه می باشــد. 
شــروع گلدهی این رقم ۲1 فروردیــن و مرحله 
پایانی گلدهی ۲6 فروردیــن و طول دوره گلدهی 

11 روز است. 
 

مشخصات میوه پسته اکبری

نوک پوست سبز متوسط است و رنگ پوست سبز 
در هنگام رسیدن میوه قرمز است. موقعیت شکاف 
خوردن پوست اســتخوانی در قســمت شکمی و 
پشــتی مساوی اســت و شکل پســته مستطیلی 

کشیده است.
رنگ رویی مغــز بنفش قهوه ای و رنگ پوســت 
استخوانی کرم تیره است؛ و رنگ رویی مغز بنفش 
قهوه ای و رنگ زمینه مغز زرد روشــن و رسیدگی 

میوه از نوک شروع می شود.
طول پسته خشک 1۲.۲۲ میلی متر )زیاد(، عرض 
پســته خشــک 61.1۲ میلی متر )زیاد( است.وزن 
هر عدد پســته اکبری در زمان رسیدن به صورت 
تر حدود 4.8 گرم و به صورت خشــک حدود 1.5 

گرم است
وزن هر عدد پســته اکبری در زمان رســیدن به 
صورت تر حــدود 4.8 گرم و به صورت خشــک 
حدود 1.5 گرم است. انس پســته اکبری بین ۲0 
تا ۲6 برداشــت می شــود. البته انس ۲4 آن رایج 

تر است.

خصوصیات درخت پسته اکبری

درخت پسته اکبری به شکلی است که به سرمای 
باالیی احتیاج دارد تقریبا )1۲00( ســاعت مفید و 
به نوعی می توان گفت که درختی ســرما دوست 
است و در مقابل ســرما تا حدی مقاوم است. لذا در 

مناطق گرمسیر کمتر کشت می شود.
این نوع دارای قدرت رشــد متوسط و عادت رشد 
گسترده می باشد. ارتفاع درخت به طور متوسط به 

3 متر می رسد.
در این رقم طول برگ 4.15 میلی متر )متوســط( 
و عرض برگ 4.4 میلی متر )کم( می باشــد اندازه 
برگچــه انتهایی نســبت به برگچه هــای جانبی 

بزرگ تر بوده و در ضمن شــکل برگچه انتهایی، 
نیزه ای پهن می باشد.خوشــه این نوع پسته دارای 
وزن تقریبی 51.6 گرم، وزن پســته خشــک هر 
خوشــه 15.4 گــرم می باشــد این رقــم دارای 

پسته های درشت با انس خندان ۲0 )کم( است.
خوشه های پســته اکبری به طور متوسط با طولی 
حدود 10 ســانتی متر و عرضی۷.5 سانتی متر می 
باشد. وزن هر خوشــه به طور متوسط در حالت تر 

60 گرم و در حالت خشک 4۷ گرم است.
تعداد عدد پسته در هر خوشه به طور متوسط ۲9 تا 
34 عدد اســت و از این تعداد حدود ۷ درصد پسته 
ها دهان بسته و حدود 9.5 درصد پسته ها پوک و 

همچنین حدود 81 درصد پسته ها خندان هستند.

فاصله زیاد میزان آفالتوکسین موجود در 
پسته انار با حد مجاز استاندارد

نظر بــه اینکه چند ســالی اســت کارشناســان 
کشــاورزی اقدام بــه نمونه گیــری از محصول 
تولیدی این شهرســتان می کنند که آزمایش های 
آنها نشــان دهنده فاصله زیاد میزان آفالتوکسین 
موجود در پســته انار با حد مجاز تعیین شده است. 
تمام محصول پسته شهرســتان انار نیز به صورت 
آفتابی خشک می شــود و این امر بر کیفیت تولید 
این محصــول می افزاید. در حــال حاضر بیش از 
یک سوم ســطح زیرکشت پسته اســتان کرمان 
به شهرســتان انار اختصــاص دارد و در آینده ای 
نزدیک، انار به یکی از مناطق پســته خیز کشــور 

تبدیل می شود.
از ســویی با توجه به اینکــه از روش های نوین و 
دانش بومی منطقــه نیز در تولیــد این محصول 
اســتفاده می شــود نتیجه اقدامات انجام شده در 
این زمینــه طی چند ســال آینده به ثمــر خواهد 
نشست. در حال حاضر به رغم اینکه پسته انار هنوز 
شهرت چندانی ندارد، اما مشــتریان پر و پا قرص 
خارجی بســیاری دارد به نحوی که بخش عمده 
محصول تولیدی این شهرستان به خارج از کشور 
منجمله روسیه، چین، آلمان، امارات، هند، عراق، 

افغانستان، انگلستان و ... صادر می شود. 

و اما داستان پسته اکبری

در زمان های قدیم در شــهر انار اکبــر آقایی بود. 
این اکبر آقا روزها پیوندهای مختلف را به درختان 
پیوند می زد و حاصل این پیوندها شد پسته خوش 

قد باالیی شهره خاص و عام.
پسته ای که بعدها نام آن را اکبری گذاشتند و این 

نام برگرفته از پدیدآورنده اش آقای اکبر تاج آبادی 
است. از آن روزبه بعد مردم انار پسته کله قوچی و 
پســته فندقی را رها کردند و شروع کردند به پیوند 

زدن پسته اکبری و این پسته جهانی شد. 

پســته اکبری انار را روی سکوی جهش 
اقتصادی قرار می دهد

شاید نام پسته انار و بویژه پسته اکبری انار تاکنون 
به گوش کســی نخورده باشــد اما این محصول 
نه تنها نام انــار را یکبار دیگر مــی تواند جهانی 
می کند بلکه انار را روی ســکوی جهش اقتصادی 

قرار  دهد.
نوع خاک شهرستان انار و بافت متفاوت آن با دیگر 
مناطق اســتان همچنین امالح موجود در آب این 
شهرستان سبب شده پســته انار از کیفیت بهتری 
نسبت به پسته سایر مناطق استان برخوردار باشد 
و بســیاری از پســته کاران این شهرستان حتی 
مدعی کیفیت بســیار بهتر محصول خود نسبت به 

پسته های مشهور ایران هستند.
از آنجا که بخش قابل توجهی از ســطح زیرکشت 
پســته این شهرستان بارور هســتند و درختان آن 
به ثمر  نشســتند، کارشناسان کشــاورزی بر این 
باورند که طی چند سال آینده، میزان تولید از یک 
سو و کیفیت پســته تولیدی انار از سوی دیگر، نه 
تنها کشــاورزی و اقتصاد کشاورزان انار را متحول 
می کند بلکه در رشــد اقتصادی استان کرمان نیز 
بســیار اثرگذار خواهد بود. لذا برگزاری جشنواره 
پسته اکبری انار و معرفی این محصول استراتژیک 
یعنی پســته اکبری انار به عنوان یــک برند، می 
تواند نقش بسزایی در جهش اقتصادی و موفقیت 
خریداران و فروشندگان محصول پسته اکبری انار 

ایفا نماید.

پسته اکبری انار و جهش گردشگری انار

گردشــگری فعالیت نســبتا پیچیده ای است که 
چندین بخش جامعه و اقتصــاد را در بر می گیرد.

این امر بــدون برنامه ریزی ممکن اســت باعث 
ایجاد صدمات ناخواســته وغیر منتظره ای شود.

با وجود رقابت شــدید برای توسعه گردشگری در 
جامعه بایــد برنامه ریزی های مناســبی صورت 
بگیرد تا بتوان به اهداف توسعه گردشگری دست 
یافت. جاذبه های گردشــگری یــک مقصد، تنها 
به ویژگی های محیــط طبیعی یا ابنیــه، صنایع 
دســتی و نظایر آن خالصه نمی گــردد. در واقع 
رویدادهایی کــه در یک مقصد گردشــگری رخ 

می دهند خــود می توانند به عنــوان منبع مهمی 
برای جــذب گردشــگران تلقی شــوند. امروزه 
اهمیــت برپایی نمایشــگاه ها و جشــنواره ها در 
توســعه اقتصاد جهانی روز به روز در حال افزایش 
اســت، بطوری که بر اساس بررســی های انجام 
شده برپایی جشنواره ها و نمایشــگاهها هر ساله 
حداقل 300 میلیــارد دالر درآمد بطور مســتقیم 
عاید اقتصاد جهانی می کنند. برپایی نمایشــگاه 
ها بویژه در سطوح منطقه ای و بین المللی از جنبه 
های مختلف موجبــات پویایی اقتصــاد بومی را 
فراهم می سازد که از جمله آن کمک به توسعه و 
رونق صنعت گردشگری و نیز حفظ و ارتقاء سطح 
اشتغال ملی و منطقه ای است. برگزاری نمایشگاه 
ها و جشــنواره ها و تاثیر اقتصادی آن بر توســعه 
گردشگری از جمله مولفه های اساسی مورد تاکید 
برنامه ریزان و سیاستگذاران می باشد. بررسی ها و 
تحقیقات صورت گرفته رابطه متقابلی بین برپایی 
جشنواره ها و نمایشــگاه ها و توسعه گردشگری 
و توریسم بازرگانی را نشــان می دهد که برپایی 
یک نمایشــگاه یا جشنواره بطور مســتقیم تعداد 
زیادی گردشــگر را به خود جذب می کند و منجر 
به رونق اقتصادی در منطقه می شود. از این حیث 
باید توجه داشــت که جشنواره پســته اکبری انار 
هم می تواند نقش بســزایی را در جذب گردشگر 
فراهم سازد و این مهم منوط به پذیرش مسئولیت 
اجتماعی افرادی است که در سه ضلع کشاورزی، 
خرید و فروش پســته و حوزه گردشگری فعالیت 
دارنــد. اگر همگرایی این ســه فعال بــا یکدیگر 
همگام گردد می تواند با برند سازی پسته اکبری، 
فصل برداشت پسته و نحوه فرآوری آن را به یکی 
از مقاصد گردشگران تبدیل نموده و در تقویم ملی 
گردشــگری ثبت گردد. ضمن اینکه این جشنواره 
فرصتی را فراهم خواهد ساخت برای گردشگرانی 
که قصد بازدیــد از مراکز تاریخی و گردشــگری 
شهرستان انار منجمله ارگ انار )در گویش محلی: 
قلعه(، بقعه بشــر بن حارث معروف به بشر حافی، 
قلعه ســنگی ده حیدر، قلعه داوودآباد، ســاختمان 
اداره طرق، خانه خادم آســتانه، مزار شاه، پیر مراد، 
کارخانه پنبه، کاروانســرا و قلعه دختر بیاض، برج 
کلیاس بشــرآباد، یخدان، بقعه امامــزاده محمد 
صالح)ع(، خانه ابوالحســن خانی، کاروانسرای شاه 
عباســی انار، بافت قدیم بیاض و امین شهر، قلعه 
نهصد ســاله شــاهم آباد، تاالب فرهنگ آباد )در 
گویش محلی: خیــس کش که متشــکل از چند 

حوضچه می باشد( و کلوت ها را دارند. 

پســته اکبری انار و تقویــت آیین های 

سنتی و فرهنگی انار

اشعار محلی، بازیهای بومی و محلی، الالیي هاي 
مادرانه، قصه ها، افســانه ها، آوازها، ترانه ها، مثل 
ها، معماها، نمایش عروســکي، نوازندگی، گفت 
و گوها، همنشــینی ها، شب نشــینی ها، ضرب 
المثل هاي محلــي، غذا هاي محلــي، لباس هاي 
محلــي، مکان هــاي تاریخــي، آداب و ســنن، 
فعالیتهای زندگی اجتماعی بخشــي از شناسنامه 
فرهنگي و تاریخی شهرستان انار بشمار می روند. 
از این رو آشنایی نسل جدید، مسافران، میهمانان 
و گردشــگران با خــرده فرهنگ هــای محلی و 
منطقه ای می تواند ســبب تقویــت و حفظ آیین 
های فرهنگی و محلی از یک سو و از سوی دیگر 
باعث پیوند نســلها با یکدیگر و شناخت معرفتی 
گردشــگران و میهمانان با فولکلور این شهرستان 
که متشــکل از رفتارها، گفتارها، پوشش ها، آداب 
و رســوم و ... باشــد و همین امر زمینه پیوستگی 
و همبســتگی اجتماعی و احســاس قرابــت را با 
مردمان این شهرســتان فراهم خواهد ساخت. لذا 
جشنواره پســته به جهت اینکه بستر حضور اقشار 
مختلف، گردشگران، مسافران و دیگر گروههای 
موثر را فراهم می ســازد؛ می تواند گام موثری در 
آشناســازی، معرفی و تحکیــم و تقویت فرهنگ 
این شهرستان باشد. لذا شایســته است مسئولین 
و برنامه ریــزان فرهنگی از این فرصت مناســب 
برای معرفی و شناســاندن ظرفیتهــای فرهنگی 
شهرستان نهایت اســتفاده را داشته باشند. ضمن 
اینکه برگزاری این جشــن نوعًا نشــاط اجتماعی 
را نیز به شــکرانه این نعمت الهــی بدنبال خواهد 

داشت. 

و اما پایان
جشنواره پسته فرصت مغتنمی است برای مطالبه 
بحق شــهروندان اناری کــه خواســتار معرفی 
ظرفیتهای شهرســتان می باشند. از این حیث این 
جشــنواره این فرصت را برای مســئولین و افراد 
موثر و ذینفع شهرســتان فراهم می ســازد که با 
همیاری مجریان برگزاری ســعی نمایند نقش و 
وظیفه خود را از حیث داشــتن مسئولیت اجتماعی 
در شهرســتان ایفا نمایند زیرا این جشــنواره می 
تواند گامی در جهت توسعه و معرفی شهرستان در 
ابعاد اقتصادی، گردشــگری، فرهنگی و اجتماعی 
باشد و رشد اقتصادی، رونق گردشگری و تقویت 
پیوندهــای فرهنگی و اجتماعــی را در افق آینده 

شهرستان بدنبال داشته باشد. 
تهیه گزارش:عباس بهنویی

لبخند جشنواره پسته اکبری به ارتقاء اقتصاد، گردشگری و آیین های فرهنگی شهرستان انار

 محصولی که می تواند شهرستان انار را جهانی  کند

مهندس انارکی محمدی نماینده مردم شهرستان 
های رفســنجان و انار در پایان بازدید از شــبکه 
بهداشــت و درمان و بیمارســتان شهرستان انار 
به خبرنگار جام جم کرمان گفت: پروژه ســاخت 
بیمارســتان حضــرت ولیعصــر که با نوســانات 
بازار توســط پیمانکار قبلی نیمه کاره رهاشــده 
بود اکنون بــا اختصاص بودجــه 1۲5 میلیاردی 
ریالــی پروژه ســاخت بیمارســتان بــه مناقصه 

گذاشــته و پیمانکار جدید انتخاب و روند ساخت 
 بیمارســتان به ســرعت در حال اجرا می باشــد

وی ادامــه داد: بــا توجه بــه اینکه شــهر انار 
یک مرکــز بهداشــت درمان بیشــتر نداشــت 
تالش هــا صــورت گرفــت تــا اینکــه مرکز 
بهداشــت درمانــی حضرت امــام رضــا علیه 
الســالم در بلــوار ایــت الــه خامنه ای شــهر 
 انــار در ســال 9۷بــه بهــره بــرداری رســید

مهنــدس انارکــی محمــدی ضمــن قدردانی 
از همــه خیریــن گرانقــدر گفــت: در خصوص 
بازســازی ســاختمان بهداشــت و درمان شهید 
باهنر و با پیگیری هایی که انجام شــده از سوی 
دولت نیمــی دیگــر از هزینه های ســاختمان 
پرداخت و اکنون مرکز بهداشــت شــهید باهنر 
 در حــال خدمت رســانی بــه مردم می باشــد

مهندس انارکــی محمدی با اشــاره بــه اینکه 
تمام تــالش مســئوالن حــوزه انتخابی خدمت 

به مــردم شــریف شهرســتانهای رفســنجان 
و انار می باشــد تصریــح کرد: بــا پیگیری های 
صورت گرفتــه در خصوص دریافــت آمبوالنس 
هــای پیشــرفته یک دســتگاه آمبوالنــس  بنز 
اســپرینتر و یک دســتگاه تویوتا به اورژانس انار 
 در ســال هــای 96 و 9۷ اضافه گردیده اســت

نماینــده مــردم شهرســتانهای رفســنجان و 
انار  گفت: همچنیــن  تالش شــده حضور اکثر  
پزشــکان متخصــص در کلینیک بیمارســتان 
انار را داشــته باشــیم تا مشــکالت مردم مرتفع 
گردد وبــا قــوت ادامــه دارد  تا مــردم در  این 
 زمینــه هیچگونــه نگرانــی نداشــته باشــند

نایــب رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس در 
خصــوص راه انــدازی کلینیک دیابت در ســال 
9۷ و همچنیــن کلینیک قلب و عروق در ســال 
98 کــه نیاز مبرم مردم شــریف شهرســتان انار 
و حومــه بود گفــت: ایــن کلینیک هــم اکنون 

 در حــال انجــام خدمــات مربوطه می باشــد.
مهنــدس انارکی محمــدی در پایــان از تالش 
تمامی مســووالن، پرســنل و کارمندان  شبکه 

بهداشــت و درمــان و بیمارســتان و اورژانس 
شهرســتان انار بویژه  از خیریــن فرهیخته تقدیر 

نمود.

  انارکی محمدی نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار  : 

اختصاص 125 میلیارد ریال جهت ساخت بیمارستان شهرستان انار
مشــارکت 2 میلیــارد ریالی 
خیــر انــاری بــرای خرید 
الپاراســکوپی  دســتگاه 

بیمارستان ولیعصر )عج(

خیر بزرگوار جناب حــاج میرزا علی مبینی طی 
یک عمل خداپســندانه مبلــغ ۲ میلیارد ریال 
جهت خرید یک دســتگاه الپاراســکوپی به 

بیمارستان ولیعصر انار کمک مالی کرد.
باحضور حجت االســالم منتظری امام جمعه 
شهرســتان انار و جمعی از مسئولین بهداشت 
و درمــان شهرســتان ، خیر بزرگــوار جناب 
آقای حاج میــرزا علی مبینــی طی یک عمل 
خداپســندانه مبلغ ۲ میلیارد ریال جهت خرید 
یک دســتگاه الپاراســکوپی به بیمارســتان 

ولیعصر انار کمک مالی کرد.
الزم به ذکر اســت با پیگیریهای دکتر برجی 
رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان انار 
مقرر شــد مابقی هزینه خرید دســتگاه توسط 
دانشــگاه علوم پزشکی رفســنجان پرداخت 

شود.
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تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست
حافظبنفشه زار شود تربتم چو درگذرم

حسین جنایی شــخصی که از سالهای خیلی دور کم 
و بیش با فعالیتهایش آشــنا هســتیم کاریکاتور می 
کشید و گاهی برای روزنامه ها طنز می نوشت تا به 
امروز که چند سالیســت بعنوان یک دوست خوب در 
 جریان خیلی از فعالیتها و گاه مشکالتش قرار گرفتم

دوســت خوبی که با جرات اگر بگویم یکی از دلسوز 
ترین افــردا منطقه نســبت به سرنوشــت مردم و 
کشاورزانی که درگیر کمبود آب و خشکسالی میباشد 
اشتباه نگفته ایم،دغدغه بحران آب،تک محصولی و 
خشکسالی و تالش برای کمک به کشاورزان برای 
حل این معضالت هیچگاه اورا رها نکرده و از سالها 
 قبل تا به امــروز به این موضوعات پرداخته اســت.

به پــاس قدردانی از ایشــان که یکــی از نخبگان 
منطقــه بدون تخصــص وتحصیالت دانشــگاهی 
میباشــد  و شــاید کمتر کســی اورا بشناســد که 
چه فعالیتهای ارزشــمندی انجام داده ودر دســت 
اقدام دارد بهانه ای شــد برای انجــام این مصاحبه 
کــه دانســتن آن بــا وجــود طوالنی شــدن این 
مطلــب خالی از لطــف نیســت و آنقدر جــذاب و 
 شنیدنی اســت که خســته کننده هم نخواهد بود.

بــرای  را  خودتــان  بیشــتر  لطفــا 
 خواننــدگان عزیزمــان معرفــی کنید؟

خدمــت همــه همشــهریان عزیــزم ســالم 
دارم،من حســین جنایی اهــل امین شــهر،دیپلم 
تجربی،پدرم کشــاورز بــود که بعلت خشکســالی 
از کشــاورزی دور شــدم ولی همیشــه با شــغلی 
کــه انتخاب کــردم در کنارشــان بــودم دغدغه و 
مشکالتشــان را از نزدیک دیده و بــا تجربه تلخی 
که قبــال خــودم و خانــواده ام درگیــرش بودیم 
مشکالتشــان را بهتــر دیده ولمس کردم و ســعی 
 کــردم تا امکانش هســت بــه آنها کمــک نمایم.

چرا همیشــه در شــبکه هــای اجتماعی 
و کانالهــا و رســانه های محلی بیشــتر 
بــه موضــوع خشکســالی پرداخته ای 
و کمبــود آب و هشــدار خشکســالی 
 همــواره دغدغــه اصلی شــما بــوده؟

 ما در حدود بیســت ســال پیش جزو اولین خانواده 
هایی بودیم که باغاتمان بعلت کمبود آب خشــک و 
درآمد خود را ازدســت دادیم و چون بجز کشاورزی 
کار دیگری از دســتمان ســاخته نبــود خیلی دچار 
سختی شــدیم و من همیشــه به این موضوع فکر 
می کردم که اگر روزی کمبــود آب برای کل منطقه 
بوجود آید یک فاجعه بزرگ اتفاق خواهد افتاد چون 
برای ما پیش آمده بود و خانواده هایی نظیر ما تعداد 
کمی بودند و میتوانســتند خودشان را با شرایط وفق 
دهند ولــی چنانچه همه درگیر آن شــوند روزگار بر 
منطقه غیرقابل تصور خواهد شــد. این احتماالت از 
وضعیت آینده منطقه باعث شــد مسئولیت بیشتری 
 بر دوش خود احســاس کنــم وبی تفاوت نباشــم

برای همین در این مدت از طریــق کانالها،روزنامه 
ها، راه انــدازی کانالی با موضوع کشــاورزی و انار 
ایــده،راه اندازی اولیــن کمپین نه به خشکســالی 
ایــران در اینســتا همچنیــن مواجهــه رو در رو با 
کشــاورزان و بحث و گفتگو با آنها تا شــاید سبب 
ساز تشویقشان شــده قدر ســرمایه حاصل از پسته 
 را بداننــد و وارد تولیدات دیگر بجز پســته شــوند.

در صنعت،تولیدات گلخانه ای و... ســرمایه گذاری 
کننــد و از طرف دیگر بــا خالقیــت ذاتی،نوآوری 
وتحقیــق بــرروی وضعیــت آبــی و کمبــود آب 
کشاورزی،شــهری وحتی منطقه ای راه حل داشته 

باشم.

به نظر خودتان موفق بودید؟

متاســفانه در بحث فرهنگ ســازی نه موفق نبودم 
و یک دســت صدا ندارد و همــکاری و تالش همه 
نهادهای دولتی وغیر دولتی و کار جهادی باید انجام 
شــود در واقع تا همه خودشان را مســئول ندانند و 
 اقــدام عملی انجــام ندهنــد موفــق نخواهیم بود

مردم انار خبره کشاورزی هســتند از روزی که بدنیا 
آمده اند کنار درختان پســته رشد کرده و بزرگ شده 
اند و جالب اســت که بدانید دهها سال قبل و زمانی 
که در منطقه نهالهای پســته کاشته میشد نسبت به 
جمعیت آنــروز انار تقریبا به ازای هــر اناری حداقل 
1000درخت پســته کاشــته شــده، ما گاهی برای 
پرورش چنــد درخت وگیاه داخــل باغچه خانه مان 
مشــکل داریم تصور کنید نگهداری از 1000درخت 
به ازای  هرفرد چقدر می تواند طاقت فرســا باشد که 
باید قدر چنین مردمی و کشــاورزانی را دانســت وبا 
توجه به آثار خشکسالی که این چندساله نمایان شده 
و برکشــاورزان خیلی سخت گذشــته باید از طریق 
دولتها به آنها کمک شــده که یک اتفاق خوشــایند 
با تالش و پیگیــری نماینده محتــرم، زحمت کش 
ودلسوز در مجلس شــورای اسالمی جناب مهندس 
انارکی محمدی صورت گرفت وآن امهال 3ســاله 
تســهیالت کشــاورزی بود هرچند بعضی بانکها با 
وجود اینکه بر مشــکالت منطقه وکشاورزان اشراف 
 کامل دارند شــانه خالی کردند که جای تاسف دارد.

همانطــور که عــرض کــردم تــک محصولی و 
مردمان خبره کشــاورزی،تجارب نــا موفق بعضی 
افراد که در ســالهای قبل در راه صنعــت گام نهاده 
اند وایــن اواخر عــدم نقدینگی باعث شــد صنعت 
منطقه بــدون کوچکترین رشــدی حرفــی برای 
گفتن نداشته باشد و تالش مســئولین منطقه ای و 
 افرادی همچون بنده حقیر به نتیجه دلخواه نرســد.

انگیزه شما از راه اندازی یک واحد تولیدی 
چیست؟

من با برخی کشــاورزان به واســطه فروشگاه کود و 
سم  ارتباط نزدیک داشتم، صحبت میکردم،از طریق 
رســانه های محلی یا شــبکه های مجازی هشدار 
میدادم که صددرصد روی درخت پســته ســرمایه 
گذاری نکنند،چون متقاعد کردن کشــاورزان خیلی 
 مشــکل بود واین اواخر نقدینگی کشــاورزان بعلت

کاهش برداشــت محصول کم شــده بود پیشنهاد 
تشکیل تعاونی دادم حتی تصمیم گرفتم ابتدا خودم 
پیشقدم شوم تا شــاید دیگران تشویق شوند بسمت 
تولیدات دیگــر بروند برای همین شــرکتی با دهها 
عضو ثبت دادم  تا با استفاده از سرمایه های کم یک 
تولیدی بزرگ احداث شود که ابتدا مورد استقبال قرار 
 گرفت ولی در روز عمل هیچکــس همراهی نکرد.

در آن شــرایط تصمیم گرفتم به تنهایــی برای راه 
اندازی تولیدی خیلی کوچــک در زمینه کود با توجه 
به نیاز منطقه اقدام و ثابت کنم که با ســرمایه کم و 
به کمک دولــت چنانچه همه بخواهنــد می توان از 
حالت تک محصولی خارج شــد که تصورم با توجه 
به اینکه در این منطقه عالوه بر هفت خوان رســتم 
از هفتاد خــوان دیگر باید گذر کنیم اشــتباه بود که 
باعث شــده شــهرک صنعتی انار از بعضی  شهرک 
های صنعتی روستاهای اســتان یزد کوچیکتر باشد. 
در صورتی که با توجه بــه کمبود آب، تک محصولی 
و منطقه ای که در آن قــرار داریم با همه تاکید رهبر 
و دولت بر حمایت از تولید داخلی در صورتی حمایت 
و اقدام عملی نشــود نتوان آینده روشن پیش بینی 
کرد که همه باید مشکالت مســیر تولید را کم کرده 
و بر این مردم زحمت کش آســان گیرند متاســفانه 
در این منطقه عکــس آن اتفاق افتــاده که تالش 
مضاعف مسئولین را می طلبد که در این راه نماینده 
محترم در مجلس شــورای اســالمی که دلسوزانه 

فعالیت میکنند و نگاه ویژه بــه اوضاع منطقه دارد را 
تنها نگذارنــد تا بتواند موفق تر از قبــل اقدام نموده 
توجهات دولت نســبت به این منطقه بیشــتر شود 
چون منطقه کشــاورزی و تک محصولــی با کمبود 
آب است مردم خبره صنعت نیســتند با کوچکترین 
مشــکالت در تغییر مســیر جدید کــم می آورند و 
باید کمــک کرد،مشــورت داد و در مســیر صنعتی 
 شــدن دستشــان را محکم گرفت تا موفق شــوند.

درباره مشکالتی که در راه تولید برای شما 
به وجود آمد توضیح دهید.

من ســال 93و94 بــا حصــول اطمینــان از جهاد 
کشــاورزی انار بــرای گرفتن تســهیالت در قبال 
 تکمیل ۷0درصد تولیدیم شــروع بساخت آن کردم

اوایــل95 تکمیــل شــد و همزمــان در بانــک 
 صــادرات درخواســت تســهیالت ثابــت دادم 
بعلت نداشــتن وثیقه شهری تمام ســال 95درگیر 
بانک بودم ودر نهایت موفق به گرفتن تســهیالت 
 نشــدم،بعد تولیــدی صددرصــد تکمیــل کردم.

یکبــار دیگــر اوایــل ســال96اینبار در بانــک 
کشــاورزی درخواست تســهیالت دادم و برخالف 
تصور در بانک کشــاورزی هماننــد بانک صادرات 
وثایق روستایی و ســند محل اجرای طرح پذیرفته 
نشــد در حالی که بنده بخاطر حمایــت از تولیدات 
روستایی،قبول وثایق روستایی، قبول وثایق مربوط 
به محل اجــرای طرح،معــاف شــدن از مالیات و 
ارتباط نزدیک با کشــاورزان وکار بــر روی ایده ها 
وتحقیقاتم روستا را به شــهرک صنعتی انار ترجیح 
دادم که با مشــکالتی کــه پیش آمد ایــن انتخابم 
اشــتباه دیگرم بــود که باعــث شــده تولیدی من 
کوچکترین ارزش افزوده ای بهمراه نداشــته باشد.

بعد آن با فراهم شــدن وثایق کارشناســی وثیقه ها 
عمدا یا ســهوا چندین ماه طول کشــید و این آغاز 
مشــکالت من تا به امروز بــوده،در نهایت با کمک 
نماینده محترم مردم در مجلس شــورای اســالمی 
و همراهی جنــاب مهندس خیاط حســینی رئیس 
اعتبارات اســتان که جا دارد از آنها تشکر کنم موفق 
به گرفتن تسهیالت 5روز به عید 9۷ شدم یعنی بعد 
تمام شدن فصل مصرف کود که وارد تولید و کسب 
 درآمد نشــد و صرف هزینه های ثابت از قبل شــد!

ایــن تســهیالت بایــد حداکثــر تــا آبــان96 
دریافــت و وارد چرخــه تولیــد می شــد و بــه 
مصــرف می رســید و بــا درآمــد حاصــل از آن 
 هزینه هــای ثابــت را پوشــش می داد که نشــد. 
 بــا پایان فصل مصــرف کود تا فصــل جدید یعنی 
زمســتان 9۷ باید یکســال دیگر صبر می کردیم و 
زمســتان 9۷ بــا از بیــن رفتــن محصول پســته 
عمال تولیــد ممکــن نشــد وچنانچه در امســال 
بــه تولیــد برســیم بعــد از 4ســال از ســاخت 
 موفــق خواهیــم شــد کــه جــای تاســف دارد!

البته الزم اســت یاد آوری کنم که طی این ســالها 
بنده بصورت آزمایشی به تعداد محدود با شیوه عمل 
آوری متفاوت تولید داشــتم و کودهــای تولیدی، 
توســط تعدادی از کشــاورزان پیشرو اســتفاده و 
با رضایت همراه بوده ودرســت از زمانــی که ما به 
شــیوه ایده آل تولید کود کمپوست رسیدیم تولیدی 
تعطیل شده که در آن روش با استفاده از مواد خاص، 
خالقیت و تجربه چندساله موفق شدیم کودی تهیه 
کنیم که با ph بســیار پایین که نظیر آن را در هیچ 
جایی نمیتــوان یافت کودی مناســب برای هرگونه 
 آب و خاک حتی آب خاک شــور متناســب باشــد.

پس آزمایشی کود کمپوســت متناسب با 
درختان پسته ساخته اید که به تولید انبوه 

نرسیده؟
بله،وقتی یک تولیدی راه اندازی میشود باید در طول 
ســال فعال باشــد نه یکی دو ماه در فصل زمستان 

که به تعداد محدود تولیــد میکردیم،هرچند تولیدی 
ما ظرفیت خیلی کمی دارد ولی بــرای همین مقدار 
تولید احتیاج به حداقل 1میلیارد تومان سرمایه وکار 
همه روزه میباشــد که از توان ما خارج بود با توجه به 
اینکه چند سال گذشته بشــدت تولید پسته کاهش 
یافته فروش نقــدی کود امکانش نیســت و از آنجا 
که کشاورزان یکسال باید تا برداشت محصول صبر 
کنند خرید یکســاله انجام میدهند که فروشگاههای 
کود و سم با وجود همه مشکالتی که برای خودشان 
بوجود می آید بســختی با این شرایط وفق پیدا کرده 
 اند و مجبورند کود بصورت یکساله بفروش برسانند.

ولی خوشــبختانه امســال شــاهد محصول خوبی 
هســتیم امیــدوارم همانطــور که فروشــگاههای 
کود و ســم در این ســالها بقــول اناریهــا هوای 
کشــاورزان را داشــته انــد امســال ورق برگردد 
و کشــاورزان بــا خرید نقــدی و پرداخــت بدهی 
ســالهای قبلشــان به فروشــگاهها کمــک کنند 
چون تعدادی از فروشــگاهها به مشــکل خورده و 
تعطیل شــده اند با کلــی بدهی بانکــی  و درحالی 
 که درآمــدی ندارنــد باید ســود پرداخــت کنند.

شــما تحقیقات شــخصی زیــادی در 
ارتبــاط بــا کمبــود آب و حــل بحران 
آب انجــام دادید،چطــور به ایــن فکر 
 افتادیــد وتــا کجا پیــش رفتــه اید؟

با همه ســختی ها ســعی کردم به هر طریق  مفید 
بوده وبه مردم کمک کنم چون تالشم در راه اندازی 
تولیدی با مشکالتی که خواسته و ناخواسته به وجود 
آمد موفــق نبودم و نمــی تواند بعنــوان الگو جهت 
تشویق کشــاورزان کمک کند برایم خیلی ناراحت 
کننده بــود تصمیم گرفتــم از طریق دیگــر اقدام 
کنم شــاید بتوانم کمی مفید باشــم و با استفاده از 
ایده های اختراعی و تحقیقاتــم در کاهش مصرف 
آب در کشــاورزی و تاثیرات خشکســالی به حداقل 
برســانیم وحتی در مرکــز بارورســازی ابرها برای 
افزایش بارندگی منطقه وایــران راه حل کم هزینه 
ودر عیــن حال عملی ارائــه دادم که نظــر موافقی 
 داشــتند امیدوارم مورد توجه مســئولین قرار گیرد.

ایــده هــای نوآورانــه متنوعــی وجــود دارد 
 کــه تعــدادی مربوط بــه کشــاورزی میباشــد. 
برای بــه نتیجه رســیدن ایــده های کشــاورزی 
ام آنها را به مرکــز تحقیقات ارائه و بــر روی یکی 
از آنها کار کردیم کــه به نتیجه رســیده و منتج به 
عقــد قــرارداد مشــارکت و همــکاری بــا مرکز 
تحقیقــات کشــاورزی و منابع طبیعی شــد. با امید 
به اینکــه با تکمیــل و اســتفاده از آنهــا برخی از 
مشــکالت کشــاورزی،بیابان زدایــی وجنــگل 
 کاری در بحــث آب وخشکســالی برطــرف نماید.

 شما یکی از ایده ها از ده ها ایده در بخش 
آب و کشاورزی را به اجرا ونتیجه رسانده 
اید که ایده کاملی اســت که میتواند برخی 
از مشــکالت آبی را حل نماید با طرح شما 

چطور به کشاورزی کمک خواهد شد؟

انشــااهلل با یاری خداوند روش ابداعــی بنده که تله 
آبی و تله خاکی میباشــد که برای شــرایط مختلف 
آبی و خاکی طراحی متفاوت دارد یــک نوع آن تله 
آبی وخاکی با روش پیله پروانــه در مرکز تحقیقات 
اجرا شــده وبا توجه به قرارداد عدم افشا نمی توانم 
جزئیات را شــرح دهــم ولــی در کل باعث کاهش 
چشــمگیر مصرف آب در ایجاد باغات دیم،کاشــت 
محصوالت جالیــزی وهمچنین در بیابــان زدایی 
خواهد شد که  امیدوارم تست های نهایی با موفقیت 
 طی کرده ودر آینده بتواند به کشــاورزی کمک کند.

ساخت فیلم مســتند خشکسالی با حضور 

شما واقعیت دارد؟

من در جریان تماشای فیلم بسیار تاثیر گذار تاالن در 
دانشــگاه یزد که در ارتباط باکمبود آب و کشاورزی 
میباشــد وتوصیه میکنم همه کشاورزان و مسئوالن 
ببینند با چند مستندســاز حرفه ای آشــنا شــدم که 
دغدغه آب داشتند از من  خواستند تا در ساخت فیلم 
مستند در ارتباط با خشکسالی وکمبود آب در منطقه 
ودر کل مناطق پســته کاری کمکشــان کنم ابتدا 
برایم قضیه جدی نبود با هم چندین جلسه گذاشتیم 
ســاعتها بحث وگفتگو کردیم نظرات و دیدگاههای 
مرا می شنیدند مصر بودند از دغدغه هایم در ارتباط 
با کمبود آب با اســتفاده از مســتندات موجود فیلم 
بســازند که به طور کامــل به محصول ارزشــمند 
پســته، مشــکالت منطقه، تــک محصولی،کمبود 
آب کشــاورزی علل و عوامل)سیاســتها،عملکردها 
وتصمیمات( که سبب شــده طی این سالیان منطقه 
در نقطه ای که هســتیم قرار بگیرد ساخته شود که 
من مخالــف حضورم بودم ولی پیگیــری آنها باعث 
شــد قبول کنم، حتی به منطقه آمدنــد وکمی فیلم 
وعکس تهیه شــد در حالــی که ســاخت این فیلم 
ممکن اســت چندسال طول بکشــد وهزینه باالیی 
احتیاج دارد و از آنجا که امسال شاهد بارندگی خیلی 
مناسب همراه با محصول مناســب در منطقه بودیم 
و پیش بینی میشود ســال آبی جدید با بارندگی های 
مناســب همراه باشــد و هنگام فیلم برداری، باغات 
باید خشــک وبدون برگ باشــد گرفتن مجوزها و 
 غیره باعث شــد فعال متوقف باشــد باید صبر کنیم.

انشــااهلل بــا خواســت خداونــد چنانچــه آثــار 
خشکســالی کاهــش یابــد بطــور حتم ســاخته 
 نخواهــد شــد کــه امیــدوارم اینطــور باشــه. 

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شــما 
اگر صحبتی دارید و به غیر از مشکالتی که 
 عنوان کردید اگر مسائلی مانده بفرمایید؟

به خودیها،مــردم و جوانــان انار بیشــتر اطمینان 
کنیم،دکتــر علیرضا نبــی کارآفرین مشــهدی که 
شرط اســتخدام برای کارگاههای تولیدیش داشتن 
سوء پیشینه اســت! در محل اتاق بازرگانی وصنایع 
و معادن ایــران که با حضــور کار آفرینــان برگزار 
شــده ســخنرانی می کردند و می گفت اقدس قمه 
کشی داشــتند که با پنج تا بچه هایش جلو مردم سد 
می کردند کلی حکم شــالق و محکومیت داشته و 
شــوهرش بخاطر 300 گرم مواد اعدام می شــه در 
صورتی که خودش بــاالی یک کیلو مــواد توزیع 

می کرده!! 
و دکتر نبی به چنین شــخصی اطمینان می کنه کار 
می دهد و اقدس قمــه کش تبدیل میشــه به حاج 
خانــم و183کارگاه تولیدی در ســطح مشــهد می 
چرخاند،می خــوام بگم که به انســانها و انســانیت 
اطمینان کنیــم ودر بعضــی نقاط حتی بــه چنین 
 افرادی اطمینان می کنند و وارد تولید شده و موفقند

ولی گاهی احســاس میشــه در منطقه یکی بخواد 
کاری انجام دهد کمتر حمایت می شــود مگر اینکه 
از همه نظر کامل و بی نقص تشخیص داده شود! از 
سن و سال و وضعیت ظاهری طرف در نظر میگیرند 
تا طایفه،اصالــت و خدای نکــرده محکومیتی!! هر 
چند از این نظر منطقه ســالمی داریم به هرحال اگر 
یک اناری بخواهد کاری انجــام دهد هر قدر بزرگ 
باشــد با دید مثبت نگاه نمی شــود وکمتر اطمینان 
می کنند و موفــق نخواهند بود که ایــن یک آفت 
بزرگ برای منطقه شده و شاید از خوی و درآمدهای 
فراوان پســته در ســالهای قبل ایجاد شده باشه که 
باید تغییر کنیم و عکــس آن اگریکی از بیرون بیاید 
بــدون تحقیق کلــی حمایت می کننــد و اصطالح 
خود بدی اناری ها زیاد بی ربــط از این موضوعات 

نیســت که حتما باید خودمان را اصالح کنیم وباید 
به جوانان،روشــن فکران و حتی سیاســیون منطقه 
 و نیروی جوانی اطمینان کرد تا به موفقیت رســید.

و ســخن آخر همــه بایــد قــدردان کشــاورزان 
که با پشــتکار و ســخت کوشــی ســبب شــده 
انــد بزرگتریــن جنــگل مصنوعی جهــان از دل 
 کویــر در ایــن منطقــه شــکل بگیــرد باشــیم.

از همه مســئولین منطقه تقاضــا دارم برای کمک 
 بــه ایــن کشــاورزان کار جهــادی انجــام دهند.

واز دولت محترم تقاضا دارم قدردان این مردم باشد، 
ارز آوری پسته از زمان جنگ تا به امروز را فراموش 
نکنند،کمک خیران این منطقه که بزرگترین خیرین 
کشــور هســتند را فراموش نکنند،رزمنــدگان این 
منطقــه در دوران 8ســال دفاع مقدس که پیشــرو 
وزبانزد بودند را فراموش نکنند،شــهدای بسیار این 
مناطق را از یــاد نبردند و فراموش نکند که ســهم 
هر فــرد در منطقه انار و رفســنجان از کودک تا پیر 
مردان و پیر زنــان آن در ایجــاد بزرگترین جنگل 
مصنوعی جهان کاشت و داشت تقریبا 1000درخت 
 همراه بــا زحمــت حداقل چهل ســاله میباشــد.

باید به ایــن مردم واین منطقه از طــرف دولت نگاه 
متفاوتی بشــود وکمــک کنند باغات پســته هیزم 
کــوره های زغــال نشــود و کمک کنند تــا مردم 
منطقــه در راه صنعتــی شــدن گامهــای محکم 
 برداشــته و تــا موفقیت کامــل رهایشــان نکنند.

واز آنجا که خودم چندسالیســت درگیر بانکها شده 
بعضی مســائل را درک کــرده ام از مدیریت بعضی 
بانکها انتظار مــی رود با توجه به اینکه مشــکالت 
کشــاورزان را به خوبی میدانند چون بعضی خود از 

کشاورزان هستند.
 مصوبــات دولت که برخی از آنها توســط ســخت 
کوشــی و پیگیری نماینده محترم مردم در مجلس 
بدست آمده مانند امهال 3ســاله وامهای کشاورزی 
صددرصد اجــرا نمایند ومصوبه بخشــش ســود و 
دیرکرد وامهــای زیر صد میلیون کامــل اجرا گردد 
ودر این راه پشتیبان وطرف مردم و کشاورزان باشند 
و از آنجا که منطقه تک محصولی بوده و برداشــت 
محصول ســالی یکبار و گاهی هر چندسال یکبار با 
وجود همه هزینه های کمر شــکن همراه میباشــد 
در باز پرداخت تســهیالت کشــاورزان که طی این 
چندساله با سیلی صورتشان را ســرخ نگه داشته اند 
این موضوع را در نظــر بگیرند و با توجــه به اینکه 
منطقــه کشاورزیســت از بانک کشــاورزی انتظار 
بیشتری می رود تا برای صنعتی شدن منطقه قوانین 
متناسب با آن شــکل داده پیش قدم شود مثال قبول 
وثیقه های روســتایی و باغات کشــاورزی که تنها 
ســرمایه اکثر آنها بوده در راه صنعتی شدن مناطق 
تک محصولی کشــاورزی به تصویب رســانده و از 

کشاورزان دریافت نمایند.
حمایت از صنایع در ارتباط با پســته همانند فرآوری 
و بســته بندی پســته در اولویت باشــد چون تمام 
محصول درخت پســته از میوه، پوســت ســخت 
ونرم،چوب وحتی سرشــاخه ها وعلفهای هرز پای 
 درخــت قابل تبدیل شــدن به محصول می باشــد.

از کشاورزان درخواست دارم بعلت شوری آب وخاک 
مناطق پسته کاری تا حد امکان از مصرف کودهای 
شــیمیایی مخصوصا بــا ph باال خــودداری کنند 
وکودهــای حیوانی را بعد از تبدیل به کمپوســت به 
مصرف برســانند تا قدرت جذب باال رفته هزینه ها 
کم شود ودر صورتی که عملیات کمپوست کودهای 
حیوانی از تابســتان که قیمت مناســبی دارند انجام 

گیرد هزینه ها بیشتر کاهش می یابد.
 در صــورت لــزوم بــرای کمپوســت کــود از 
 طریــق جهــاد کشــاورزی آمــوزش ببیننــد.

 با امید موفقیت هر چه بیشتر و داشتن سرزمینی آباد 
وسربلند برای همه کشاورزان زحمت کشان عرصه 

تولید.

جهت گفتگو به دیدار جوانــی رفتیم که نامش زبانزد 
خاص و عام اســت. وقتــی دیدمش همــان لبخند 
همیشــگی که با متانت تمام همراه بود به لب داشت 
آری جناب آقــای محمد جدیدی جــوان پرتالش و 
خســتگی ناپذیر.قبل از آنکه گفتگو را شــروع کنیم 
خیلی از پدر بزرگوارش مرحوم شــادروان حاج علی 
گفــت و از دعای خیر مــادرش و اینکــه بزرگترین 

ســرمایه زندگیش بودند و هســتند، از همســرش 
که تکیــه گاه بــزرگ زندگــی خود می دانــد، آری 
 آنچــه می خوانید ماحصل گفتگو با ایشــان اســت.

محمدرضا جدیدی فرزند مرحوم 
 حــاج علــی جدیــدی متولــد 13۶0
 چه شد به کار کشاورزی پسته روی آوردید؟

چون اجــداد و بزرگان مــا از قدیم تا کنــون در کار 
کشــاورزی موفق بودند بخصوص مرحوم پدرم یکی 
از کشاورزان موفق و بنام شهرستان انار در تولید پسته 
بود که توانست بســیاری را به کار مشغول نماید. من 
هم به این کار خوب راغب شدم و عالقه مند. بگذارید 
خاطره ای از پدرم راجع به کشــاورزی بگویم. پدرم 

همیشه سخنش این بود درخت موجود زنده ای است 
مثل فرزند خود انسان در حال رشــد و نیاز به دیدار و 
مراقبت صاحب دارد و باید صاحب ملک بر روی ملک 
پای گذارد تا خداوند روزی و رزق خوب و با برکتی به 

باغ و صاحب آن عطا نماید.
انواع پسته و بهترین نوع آن؟

اکبری انــاری، کله قوچــی، احمدآقایــی، فندقی و 
بهترین نوع اکبری.

کدام یک سازگاری بیشتری در شهرستان 
انار دارد:

بدلیــل آب و هــوای شهرســتان پســته اکبــری 
ســازگاری بیشــتری دارد. و عمده دلیــل موفقیت، 

مدیریت کاملی اســت که باغــداران دارنــد و البته 
 آب و خــاک حاصلخیــزی کــه در منطقه اســت.
 مشکالت کشاورزان پســته کار چیست؟

خشکســالی هــای اخیــر، کمبــود شــدید منابع 
آب بــه لحــاظ کمــی و کیفــی، شــوری وتلخی 
منابــع آب، شــرایط اقلیمــی، کمبودوگرانــی کود 
 و ســموم، کیفیــت پاییــن بســیاری از ســموم.

صندوق بیمه کشــاورزی توانسته رضایت 
کشاورزان را تامین نماید:

در این چند ســال اخیر وضعیت بهتر شــده است که 
جادارد که در این راستا اقدام بیشتر صورت گیرد.

کدام سیســتم آبیاری برای برداشت پسته 

مفید است؟
اگر آب بود بهترین روش آبیاری غرقابی ولی با وجود 
کم آبی و جلوگیری از هدر رفــت آب موجود و عدم 
افزایش شوری و تلخی آب و نجات درختان پسته که 
حاصل دســترنج نیاکان ما و کشاورزان کنونی است، 
 باید از سیســتم های تحت فشــار بابلر استفاده شود.
 خاطره ای از پــدر گرانقدرتــان بگویید.

همیشــه مي گفــت : خداونــد خیلی بهــم کمک 
کرد تــا زحمات بــه نتیجه برســد و توانســتم یک 
کشــاورز نمونه بشــوم تنها بدلیل اینکه هیچ وقت 
احســاس بزرگــی و غــرور نکــردم. و نصیحــت 
من بــه شــما فرزندانــم و فرزنــدان شهرســتان 
تنها راه پیشــرفت تان توکل به خــدا و اوصیای او، 
و در هرشــغل و منصبی که پیش میگیریــد نه تنها 
 بزرگی نداشته باشــید بلکه همیشــه مردمی باشید.

همــواره ما را بــه رضایــت خداونــد، کارو تالش، 
موفقیت و دســتگیری از مســتمندان آن هم نه در 
یک مقطع بلکه در همه مواقع زندگی و انجام امورات 

خیرخواهانه دعوت می کرد. 

در پایــان چه توصیــه ای بــرای مردم 
شهرســتان انار و چــه خواســته ای از 

مسئوالن دارید:
من کوچکتر از آنم که توصیه ای داشــته باشــم به 
مردم شــریف شهرســتان ولی عاجزانه میخواهم در 
خصوص کاشت درخت پسته بر اساس آب درخت زیر 
 کشــت ببرند تا آینده بدلیل کمبود آب متضرر نشوند.

از زحمات مسووالن که در رشــد اقتصادی اجتماعی 
صنعتــی و در دیگــر زمینه هــا خدمــت می نمایند 
تشــکر دارم و آرزوی موفقیت ولی خواهانم به قشر 
 کشاورز و دیگر اقشار بیشــتر از گذشته توجه نمایند.

یک درخواست ویژه دارم و آن هم با عنایت به اینکه 
روســتای گلشــن یکی از مناطقي اســت مثل سایر 
مناطق شهرســتان که مردمان خیری دارد و همواره 
در انجام امور خیر حضور داشته و دارند و بدلیل اینکه 
روستای گلشن از بافت شهری خوبی برخوردار است، 
نسبت به شهر شدن آن اقدام اساسی مبذول فرمایند 
و تا هرچه سریعتر یکی از خواسته مردم گلشن عملی 

شود.

حسین جنایی از پژوهشگران کشاورزی استان کرمان از مسئوالن خواستار شد؛

 کمک کنید باغات پسته هیزم کوره های زغال نشود

ضرورت استفاده از سیستم های تحت فشار بابلر برای نجات 
درختان پسته


