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بـــا توجه به اين كه پدرگراميمان از پيشكســـوتان رشـــته 
راهسازي در استان كرمان ميباشند و از سال 1346 در اين زمينه 
فعاليت داشتند و در ســـال 1353 با تاسيس شركت «عادليان» 
بهصورت رسمي در مناقصات راه و باند كشور شركت نمودند كه 
ازجملهكارهاي بزرگ ايشان ميتوان به ساخت فرودگاهبينالمللي 
يزد اشاره نمود، با اين انگيزه ما فرزندان نيز با توكل برخداوندبزرگ 
و به گفته ســـعدي: ميراث پدر خواهي، علم پدر آموز؛ براي ارايه 
بهترين خدمات در زمينه اجراي پروژههاي عمراني در مســـير 
وي گام نهاديم و در تاريخ 1383/7/9 اقدام به تاســـيس شركت 

راهسازي، ساختماني و تاسيساتي «پتك راهكوير» نموديم.
اكنون باتوجه به بومي بودن و آشنايي به منطقه، اين شركت 
بهعنوان يك شـــركت فعال درحوزه راهســـازي از بدو تاسيس 

تاكنون به شمار ميرود.
استفاده از جديد ترين ماشـــين آالت و به كارگيري آخرين 
تكنولوژيهاي راهسازي درايران و نيروهاي متخصص و مجرب 
موجب شده تا مســـئوليت بيش از 30 پروژه راهسازي و اجرايي 

درسطح استان كرمان به عهده اين شركت قرار گيرد.

هذا من فضل ربيباسمهتعالي
 ( اين توانايي از عنايت خداوند است)

شركت پتك راه كوير

1- پروژه زيرسازي و بهسازي و روكش آسفالت قطعه 3 اللهزار بردسير
2- پروژه آسفالت مهديآباد و عرب آباد رفسنجان

3- پروژه بهسازي و آسفالت محور گلوساالر رضا خنامان روكرد – كاخ رفسنجان
4- پروژه احداث جاده دسترسي اردوگاه حرفهآموزي و كاردرماني كرمان

5- پروژه لكه گيري و درزگيري شهرستانهاي كرمان – بردسير
6- پروژه قيرپاشي و آسفالت بلوار ورودي باند كندرو و دوربرگردانهاي كرمان 

كرمان  و رفسنجان، رفسنجان كارخانه سيمان ممتازان
7- محوطه سازي كارخانه بسته بندي گوشت

8- زيرسازي، قيرپاشي و آسفالت خيابان حسينيه
9- روكش آسفالت جاده كاظمآباد

10- زيرسازي، قيرپاشي و آسفالت محوطه كارخانه برد سيران 
11- زيرسازي و قيرپاشي شهرك صنعتي شماره 3

12- زيرسازي، قيرپاشي و آسفالت خيابانهاي چترود
13- زيرسازي،قيرپاشي خيابانهاي اصغرشهرباغين

14- قيرپاشي و آسفالت خيابان علمدار فاز اول و دوم شهر باغين
15- زيرسازي شهرك صنعتي سعدي

16- زيرسازي و قيرپاشي آسفالت خيابان فاطميه شهر باغين
17- پروژه تكميل عمليات اجرايي در طول كل مسير هفت باغ 

                       شامل زيرسازي و آسفالت و درزگيري
18- اجراي بزرگترين پروژه پيست كارتينگ به همراه سالنهاي بولينگ

                        بيليارد ، اسكواش، پيست اسكوترو تيروكمان در جنوب شرق كشور 
                        در محور هفت باغ علوي(در حال اجرا)
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به 3000 متر مى رســـد. رشته اى در هم تنيده كه 
طوالنى ترين بازار سرپوشيده جهان را تشكيل داده 
اســـت. بازارى كه مجموعه هاى تاريخى زيبايى 

چون گنجعلى خان و وكيل را در دل خود دارد.

خانه حاج آقا على: 
بزرگترين خانه خشتى جهان

شهر رفســـنجان به دليل مجاورت با مناطق 
گرم كويرى، ميزبان بســـيارى از بناهاى خشتى 

استان كرمان اســـت. بناهايى كه برخى با توجه به 
امتيازهايى كه دارند از شرايط ويژه اى برخوردارند. 
يكى از اين عظمت هاى خشتى خانه حاج آقا است 
كه با 7000 مترمربع زير بنا بزرگترين خانه خشتى 

در سطح جهان محسوب مى گردد.
همچنين اســـتان كرمان با بيش از 180 هزار 
كيلومتر مربع وسعت (بدون احتساب مرزهاى آبى 
ايران در سيستان و بلوچستان) پهناورترين استان 
كشور است كه اگر چه بخش قابل توجهى از آن را 
وحشتناك ترين مناطق كويرى جهان فرا گرفته اند 
اما به دليل غنى بودن خاك آن يكى از مهمترين و 
بر جسته ترين استانهاى كشور در بحث كشاورزى 
و معدن نيز به حساب مى آيد. همچنين وجود انواع 
آب و هوا و تنوع اقليمى خاص اين استان باعث شده 
عالوه بر منابع ارزشـــمند طبيعى و محيط زيست 
بـــا ارزش، در موارد زيادى، ما تجربه دار موجوديت 
ســـه فصل در كمتر از 12 ساعت باشم و در مناطق 

زيادى شاهد تالقى درختان مناطق سردسيرى و 
گرمســـيرى در يك نقطه بوده و اختالف دماى 
خنك ترين و گرمترين روزهايمان در همين فصل 

تابستان به بيش از 40 درجه برسد. 
پارك ملى خبر و چندين منطقه حفاظت شـــده 
از جمله مهروئيه كهنوج كه باقى مانده جنگلهاى 
كهور جنوب شرق ايران محســـوب مى گردند، 
پناهگاه خرس سياه آســـيايى و زاغ بور همچنين 
وجود گونه هاى گياهى و جانورى منحصر به فردى 
مثل مرغ جيرفتى از ديگر نشـــانه هاى غنى بودن 
اســـتان كرمان به حساب مى آيند. موارد مذكور در 
اين يادداشت بخشى از پتانسيلهاى بى شمار استان 
كرمان است كه در بخشـــهاى مختلف تاريخى، 
فرهنگى و طبيعـــى ايران زمين از جايگاه ويژه اى 
برخوردارند و صد افسوس همانگونه كه قدر ايران 

عزيز را نمى دانيم قدر كرمان را هم ....
     محمد جهانشاهى

 استان كرمان


