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خبر
نشست بررســی راهکارهای برگزاری هر چه
بهتر نهمین نمایشــگاه تخصصــی تکنولوژی
های نوین کشــاورزی و ماشــین آالت در اتاق
کرمان برگزار شــد .به گــزارش روابط عمومی

آب و کشاورزی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان کشــاورزی تاکید ما بر مصرف صحیح آب است
کرمان ،این نمایشگاه از  21تا  24آذر 96در محل و نه تعطیلی کامل کشاورزی ،ادامه داد :تاکنون
دائمی نمایشگاه های کرمان برپا خواهد شد 88 .میلیارد دالر برای تولید پسته صادراتی آب
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه در مصرف کردهایم.

راهکارهای برگزاری بهتر
نمایشگاه تخصصی
کشاورزی در کرمان بررسی شد
دوشنبه  13آذرماه  15 1396ربیع االول  4 1439دسامبر 2017شماره  8 89صفحه

اردكانيان در نخستین آزمون در وزارت نيرو چه میکند؟

انتقال آب ونک به باغات پسته رفسنجان
شــركت عمران رفسنجان به مديريت عاملي سيدمحمد مرعشي
قصد دارد پروژه ونك-ســولگان را با هدف تأمين آب باغات پســته
رفسنجان اجرا كند.
لوبختياري
در اين پروژه آب سرشاخههاي كارون از استان چهارمحا 
به دشــت رفســنجان واقع در كرمان منتقل خواهد شد .براساس
معيارهاي جهاني ،پروژههاي انتقال آب فقط با هدف تأمين نيازهاي
شرب اجرا ميشوند؛ اما در ايران ،شركت مهاب قدس بهعنوان مشاور
اين پروژه با تكيه به مطالعات شــركت عمران رفســنجان بهعنوان
پيمانكار ،انتقال آب در مســيري به طــول  ٦٣٧كيلومتر با هدف
تأمين نياز باغات پسته را اقتصادي اعالم ميكند.
در گزارشی که گروه اقتصاد روزنامه شرق منتشر کرده ،آمده است:
اين در حالي اســت كه به اعتقاد كارشناسان آب و تجار (صرفنظر
از اثرات مخرب محيطزيستي پروژههاي انتقال آب) ،هيچ محصول
كشاورزي آنقدر سود ندارد كه انتقال اين ماده حياتي ،براي توليد
آن بهصرفه باشد .پروژه انتقال آب سد ونك به رفسنجان در دولت
اصالحات با دســتور رئيس اين دولت ،متوقف شده بود .اما با چراغ
ســبز سازمان حفاظت محيط زيســت دولت دوازدهم ،بار ديگر به
جريان افتاده است.
رضا اردكانيان ،وزير نيرو ،بر مديريت بههمپيوسته منابع آب تأكيد
دارد و معتقد اســت« :بايد طرحهاي آمايش آبمحور ،براي كشور
تهيه شود» .بنابراين پروژه انتقال آب سرشاخههاي كارون به دشت
رفســنجان ،نخستين آزمون وزير نيروي دولت دوازدهم است تا در
مقابل اجراي پروژهاي بدون توجيه اقتصادي و طرح آمايشي مقاومت
كند .بهتازگي بحث اجراي پروژه انتقال آب از سرشاخههاي كارون
به دشت رفسنجان مطرح شده است.
عيسي كالنتري ،رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كه مدعي
است خودكفايي به قيمت ازدسترفتن منابع آب اقدامي نادرستي
بوده اســت ،به پروژه انتقال آب ونك به سولگان با هدف تأمين آب
موردنياز باغات پســته دشت رفسنجان چراغ سبز نشان داده است.
در عین حال شــائبههاي سياسيبودن اين پروژه مطرح است و به
گفته مهدي قمشي ،عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز،
صددرصد اين شــائبهها درست اســت؛ زيرا بحث اجراي اين پروژه
مدتهاست كه پيگيري ميشود.
او ميگويــد :پروژه انتقال آب سرشــاخههاي كارون به دشــت
رفسنجان (ونك-سولگان) از دوره اول اصالحات مطرح شد .اجراي
اين پروژه با دســتور مستقيم رئيس دولت اصالحات متوقف شد تا
اينكه زمزمههاي اجراي آن در اواخر دولت يازدهم به گوش رسيد.
قمشــي ادامه ميدهد :در اواخر سال  ،٩٥مناقصه انتخاب پيمانكار
پروژه برگزار شد؛ اما ازآنجاكه هدف پروژه تأمين آب كشاورزي بود
و بررسيهاي وزارت نيرو نشان ميداد كه انتقال آب براي كشاورزي
منطقي نبوده و بهصرفه نيســت ،با دستور حميد چيتچيان ،وزير
نيروي دولت يازدهم ،اين پروژه متوقف شد؛ اما بهتازگی زمزمههايي
در زمينه اجراي مجدد پروژه به گوش ميرسد.
او تأكيد ميكند :نقش وزير جديد نيرو در اجراي اين پروژه بسيار
مهم است .اردكانيان ميتواند جلوي اجراي آن را بگيرد.

مرعشــي ،مديرعامل شركت
عمران رفسنجان
شركت عمران رفســنجان مجري
پروژه انتقال آب ونك -سولگان است.
مدير عامل اين شــركت سيدمحمد
مرعشي است.
برخــي منابــع آگاه ميگويند كه
او برادرزاده حســين مرعشي ،رئيس
ســازمان ميــراث فرهنگــي دولت
اصالحات ،است .بعدها محمدحسین
مرعشی جایگزین وی شده است که
میگویند نسبتی با مرعشیها ندارد.
نام شــركت مهاب قدس وابســته به
آســتان قــدس رضــوي در مناقصه
اجراي پروژه انتقال آب ســولگان به
رفســنجان ،بهعنوان برنده اعالم شد.
اين شــركت در صفحه اصلي پرتال
خود درباره مشــخصات پروژه آورده
اســت« :طرح انتقال آب از سولگان
با هدف جبران بيــان منفي ذخاير
آبهــاي زيرزميني و تأمين نيازهاي
كشــاورزي ،محدوده طرح (دشت رفسنجان) از منابع آب سطحي
به ميزان  ٢٠٠ميليون مترمكعب طراحي شــده است .در مطالعات
مالي با توجه به اينكه مؤسســه عمران رفسنجان بهعنوان نماينده
بهرهبرداران ،ســرمايهگذاري در طرح را بر عهده دارد ،تحليل مالي
از ديدگاه آنها انجام شده است».
در ســايت شركت مهاب قدس آمده اســت« :شاخصهاي مالي
طرح از ديدگاه مؤسســه عمران رفســنجان با درنظرگرفتن قوانين
و مقررات موجود براســاس مباني و مفروضات مالي و در شــرايط
تورمــي (قيمتهايجاري) با درنظرداشــتن تأمين مالي از طريق
فاينانس خارجي محاسبه شد .بررسي شاخصهاي مالي مربوط به
بهرهبرداران در شرايط تورمي نشان ميدهد كه درآمد حال خالص
بهرهبرداران در اثر اجراي طرح ١٠٤هزارو  ٩٣٣ميليارد ريال است.
نســبت منفعت به هزينه نيز  ٣١,١اســت .دوره بازگشت سرمايه
طرح از ابتداي دوره ساخت  ١٦سال محاسبه شده است .نرخ بازده
داخلي طرح با احتساب  ٣٠سال عمر مفيد معادل  ٢٨درصد است.
بــا توجه بــه نرخ تنزيــل در نظــر گرفتهشــده بــراي پروژه
( )%١٨=benchmarkطرح از سودآوري بااليي برخوردار است».
اگرچه پروژه ونك-ســولگان مدتها مسكوت مانده بود؛ اما در ٢١
مرداد ســال  ،٩٣نامهاي با امضاي رحيم ميداني ،معاون وزير نيرو
در امــور آب و آبفــا ،خطاب به صمــدي ،مديرعامل آب منطقهاي
چهارمحالوبختياري ،نوشته ميشود.
در اين نامه ذكر شــده است كه در راستاي اجرائيكردن مصوبه
 ٢٢٠٦٧.١٠٠به تاريخ چهارم شــهريور سال  ٨١بهعنوان مؤسسه

عمران رفســنجان و با توجه به مصوبه  ٣٩٦جلسه كميته تخصيص
آب ،ساالنه  ٣٤٢.٢ميليون مترمكعب آب با متوسط تأمين ٢٥٢.١
ميليون مترمكعب آب از ســد مخزني ونك-ســولگان در اســتان
چهارمحالوبختياري به دشــت خانميــرزا و حوضه آبريز كوير در

پروژه انتقال آب سد ونك
به رفسنجان در دولت اصالحات
با دستور رئيس اين دولت،
متوقف شده بود .اما با چراغ
سبز سازمان حفاظت محيط
زيست دولت دوازدهم،
بار ديگر به جريان
افتاده است
درهانجير استان كرمان منتقل شود.
بر اســاس اطالعات موجود در اين نامه ،بخشي از اين آب صرف
تأمين نيازهاي آب شــرب لردگان در استان چهارمحالوبختياري
خواهد شــد .بخش ديگــري از آن ،كمبودهاي طرح بهشــتآباد

به رفســنجان براي تأميــن نيازهاي
شــرب كرمان را جبران خواهد كرد،
امــا بخش اعظــم آن؛ يعنــي ١٧٥
ميليون مترمكعب آب در سال ،صرف
تعادلبخشي دشت رفسنجان و تأمين
نياز باغات كرمان خواهد شد.
اين نامه به امضاي معاون وزير نيرو
رسيده است ،اما هدايت فهمي ،معاون
دفتر برنامهريزي كالن آب و آبفاي اين
وزارتخانه كه مسئوليت برنامهريزي در
زمينه منابع آب كشور را برعهده دارد،
از ارســال اين نامه اظهار بياطالعي
ميكند.
وي ميگويد :اطالعــي از جزئيات
اين نامه ندارم ،زيرا وزارت نيرو دفتر
تخصيص دارد و ممكن است با نظر اين
دفتر ،نامه نوشته شده باشد.فهمي با
تأكيد بر اينكه از جزئيات طرح انتقال
آب اطالع ندارد ،اظهارنظر كارشناسي
در اين رابطه را نيز منوط به مالحظه
نامه ارسالشده از سوي معاون آب و
آبفاي وزارت نيرو ميكند.
وي به پرسشــی درباره منطقيبودن انتقال آب براي كشاورزي،
اينگونه پاسخ ميدهد :نظر كارشناسي من اين است كه انتقال آب
براي كشاورزي بههيچوجه بهصالح نيست .ضمن آنكه انتقال براي
شرب  -با وجود آنكه فقط شش ميليارد مترمكعب از كل منابع آبي
كشور به شرب اختصاص دارد -هم بايد داراي شرايط خاصي باشد.
اگر مديريت مصرف در محل دريافت آب انجام نشود ،اين انتقال
تقاضــا را باال برده و توقع ايجاد ميكنــد ،در نتيجه انتقال آب كار
صحيحي نيســت .به گفته معاون دفتر برنامهريزي كالن آب و آبفا،
آورد رودخانه كارون در گذشته  ٢١تا  ٢٢ميليارد مترمكعب بود كه
اين رقم درحالحاضر به  ١٤تا  ١٥ميليارد مترمكعب رسيده است.
انتقال آب به قيمت تعطيلي مصارف پاييندست
كارون كه به گفته هدايت فهمي در سالهاي اخير نيمي از آورده
خود را از دســت داده است ،در يك پروژه انتقال آب بخشي از آب
سرشاخههايش را براي باغات پسته رفسنجان از دست ميدهد.
اين در حالي اســت که اين روزها بين مردم سه استان اصفهان،
چهارمحالوبختياري و خوزســتان ،بر سر حقابههايشان از كارون،
بحثهاي زيادي در گرفته است.
حال با اجرای پروژه انتقال آب جديد از كارون قطعا اين تنشها
بيشــتر هم خواهند شد .مهدي قمشي ،عضو هيئت علمي دانشگاه
شــهيد چمران اهواز ،با تأكيد بر اينكه كارون كشش انتقال آب را
ندارد ،به «شرق» ميگويد ٩٠ :درصد آب رودخانه كارون در استان
خوزســتان مصرف ميشود .بر اساس اســتانداردهاي جهاني ،فقط

اطالع رسانی تخصصی و انتشار هفتگی
آخرین مناقصهها و مزایدههای استان کرمان در «اقتصاد کرمان»

پیشنهادهایی برای کار

قابل توجه شرکت ها و پیمانکاران

کارستان

اقتصاد کرمان؛ پیشگام اطالعرسانی بازار کار و استخدام در استان کرمان

درج رایگان اطالعات مناقصه و مزایده شرکتها  -شماره تماس32474272 :
ردیف

نوع فراخوان

موضوع

دستگاه مناقصه گذار

مهلت

1

مناقصه

روکش آسفالت محور سه راهی بزنجان-
بنگان-هنزا و رابر

وزارت راه وشهرسازی
استان كرمان

96/9/12

2

مناقصه

بهسازی لکه گيری درزگيری و ريگالژ
آسفالت محورهای فهرج -نگين کوير-
اماميه و کمربندی فهرج علی کلی

وزارت راه وشهرسازی
استان كرمان

96/9/13

3

مناقصه

بهسازی و لکه گيری درزگيری و ريگالژ
آسفالت محور گلباف-حرمک-کشيت

وزارت راه وشهرسازی
استان كرمان

96/9/13

4

مناقصه

بهسازی و لكه گيری درزگيری و ريگالژ
آسفالت محور بم -دولت آباد -كرك-
دارستان

وزارت راه وشهرسازی
استان كرمان

96/9/13

5

مناقصه

6

مناقصه

اجرای روشنايی نقطه ای محل تقاطع ها
پارکينگ ها و ساير نواحی ضروری در
محورهای حوزه استحفاظی اداره کل

وزارت راه وشهرسازی
استان كرمان

96/9/13

تجديد مناقصه عمومی انجام پروژه های
آبخيزداری

وزارت جهاد کشاورزی

96/9/16

7

مزایده

اجاره يک باب غرفه جهت فعاليت حمل
و نقلی (غرفه به متراژ  ۵۷متر مربع)

وزارت راه وشهرسازی
استان كرمان

96/9/13

8

مناقصه

اصالح و ايمن سازی ورودی گلزار از
سمت نگار

وزارت راه وشهرسازی
استان كرمان

96/9/12

«اقتصاد کرمان»؛
رسانه مناقصهها و مزایدههای استان کرمان

 ٤٠درصد منابع آب بايد مصرف شــود و با توجه به شــرايط ايران،
ميتوانيــم حداكثر  ٦٠درصد آب اين رودخانه را اســتفاده كنيم و
بقيه آب براي تأمين نيازهاي محيطزيســتي و نيازهاي پاييندست
باقي بايد در رودخانه باقي بماند .اجراي هر نوع پروژه انتقال آب در
باالدست كارون ،مستلزم تعطيلي بخشي از مصارف پاييندست است.
وي تأكيد ميكند :قيمت هر مترمكعب آب انتقالي كارون دو هزار
تومان خواهد بود و هيچ كشــتوكاري اينقدر ارزش افزوده توليد
نميكند كه اجراي پروژه ونك-ســولگان ،صرفه اقتصادي داشــته
باشــد .اجراي پروژههاي انتقال آب با هدف حفظ باغات پســته در
ميان تجار هم طرفداري ندارد .محمدحسين برخوردار ،عضو هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی تهــران ،درباره اجراي پروژه انتقال آب با
هدف تأمين نيازهاي باغات پســته رفسنجان به «شرق» ميگويد:
صادرات پسته به قدري زياد نيست كه ما آب را بهخاطر پسته انتقال
دهيم .اگرچه بهثمرنشستن باغات پسته زمان ميبرد ،اما بهتر است
بهجاي پروژههاي انتقــال آب ،مناطقي را پيدا كنيم كه منابع آب
مطمئن داشــته باشند و باغات پسته را در اين مناطق ايجاد كنيم.
وي ادامه ميدهد :با خشكشدن باغات پسته رفسنجان ،بخشي از
اشتغال از دست ميرود ،اما هدف اصلي ،ايجاد اشتغال براي كشور
عزيزمان ،ايران ،است و با ايجاد باغات جديد در محلهاي مناسب،
اشتغال ازدسترفته جبران ميشود.
بــه گفته برخــوردار ،انتقال آب به رفســنجان صرفا هزينههاي
سرمايهگذاري را به كشور تحميل ميكند .مشكل كشور ما اين است
كه صادراتمحور نيست و حتي در صنعت نيز مونتاژكار شدهايم .به
علت فقر فرهنگي ،در هيچيك از بخشهاي اقتصادي نتوانســتهايم
به اهداف خود برسيم.
درحاليكه ساير كشــورها فرهنگســازي را از مدارس ابتدايي
شروع ميكنند ،معلمان ما درگير مسائل معيشتي هستند.وي اضافه
ميكند :زماني كه در كشور نفت را به قيمت گران ميفروختيم بايد
به توصيه مقام معظم رهبري عمل ميكرديم و با استقرار سيستمهاي
نوين آبياري ،مصرف آب بخش كشــاورزي را اصالح ميكرديم ،اما
اينگونه نشــد .به دليل برنامهريزي دقيق آمريكا ،امروز اين كشور
رتبه دوم توليد پسته جهان را دارد و بر اساس گزارشها ،خشكسالي
كاليفرنيا از بين رفته و اين كشــور در سال جاري ،رتبه اول توليد
پسته جهان را به خود اختصاص ميدهد.
پروژه انتقال آبي در ايران كليد خورده اســت كه مجوز آن حدود
دو دهه قبل صادر شد ،اما صاحبان اين مجوز ،هنوز هم اصرار دارند
آن را اجرا كنند .رضا اردكانيان با پشتوانه حضور  ١٢ساله در مجامع
بينالمللي ،وزير نيرو شده است .وي كه بر تدوين طرحهاي آمايش
آبمحور و مديريت بههمپيوسته آب اصرار دارد ،در آستانه آزموني
بزرگ قرار دارد ،زيرا در پروژه ونك-ســولگان قطعا اصول آمايشي
رعايت نشده و آب ،صرف بخشي خواهد شد كه بيشترين هدررفت
را دارد .اردكانيان در  ١٢سال گذشته به كشورهاي مختلفي كمك
كرده است تا منابع آب خود را بهينه مديريت كنند .حال بايد ديد
كه آيا وي در كشور خود ميتواند تسليم پروژهاي با شائبههاي زياد
سياسي نشود؟

ساعت کار

حقوق و مزایا

جنسیت

مدرک مورد نیاز

 7/30تا16

 650تومان

خانم

برق ،مکانیک ،تاسیسات

توافقی

توافقی

آقا

راننده پایه یک

توافقی

توافقی

آقا

خدمات دفتری و آبدارچی

توافقی

توافقی

آقا

حسابدار

 8تا 16

اداره کار

خانم

بازاریاب

توافقی

توافقی

آقا

امور دفتری

 2شیفت

درصدی

آقا

 6تا  12شب

 500تومان

خانم

 8تا 16

اداره کار

آقا

حسابدار

 7/30تا 14

اداره کار

آقا

منشی مطب دکتر

 4روز صبح
 4روز عصر

 500تومان

خانم

مزون لباس عروس

 2شیفت

 600تومان

خانم

فنی کار

 8تا 16

اداره کار

آقا

طراح

توافقی

توافقی

آقا

صندوقدار و سالن دار و دفتردار تاالر

 16تا 23

660

خانم -آقا

آشپز و کمک آشپز

خدماتی
برشکار MDF
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