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کرمان مهرکده میتراییسم

تـاش جـدی ایمیـدرو همـراه با 
مهنـدس  پیگیری هـای  و  حمایـت 
معـدن  صنعـت،  وزیـر  نعمـت زاده، 
بهره بـرداری  پـروژه  از  تجـارت  و 
فـرآوری  واحدهـای  راه انـدازی  و 
کهنـوج  شهرسـتان  در  تیتانیـوم 
ایـن  شـد  باعـث  کرمـان  جنـوب 
پـروژه بـه فـاز اجرایـی وارد شـود.
پـروژه  ایـن  اجرایـی شـدن  بـا   
کارخانه هـای  از  بـرداری  بهـره   و 
 ۵۰ سـاالنه  نیـاز  آن،  سـه گانه 
شـیمیایی  صنایـع  تنـی  هـزار 
ایـن  بـه  کشـور  رنگ سـازی  و 
پیگمنـت  یعنـی  نهایـی  محصـول 
تامیـن خواهـد شـد. پـروژه ای کـه 

شهرسـتان  در  شـده  پیش بینـی 
کمتـر  مناطـق  از  کـه  کهنـوج 
برخـوردار اسـتان کرمـان به شـمار 
نفـر  از هـزار  بیـش  بـرای  مـی رود 
به صـورت مسـتقیم فرصت شـغلی 

کنـد. ایجـاد 
اکتشـافی  مقدماتـی  مطالعـات 
معـدن تیتانیـوم کهنـوج در حالـی 
از  کـه  می شـود  سـالگی   ۳۳ وارد 
یکـی  به عنـوان  تاکنـون   ۶۲ سـال 
اولویـت  در  و  مهـم  طرح هـای  از 
پیشـین  معـادن  و  صنایـع  وزارت 
تـا وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 

کنونـی بـوده اسـت. 
۲ صفحه 

استاندارانکرمان
ازسال1300تا1394شمسی

برگرفتهازکتابرهگذارعمر/خاطراتوفعالیتهایمحمدصنعتی
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خبر

استاندارکرمانتاکیدکرد

ضرورتافزایشمنابع
داخلیبانکهایکرمان
برایارائهتسهیالت

خواسـتار  کرمـان  اسـتاندار   
افزایـش منابـع داخلـی بانـک هـای 
در  تسـهیات  ارائـه  بـرای  اسـتان 

شـد. کشـاورزی  حـوزه 
مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جلسـه  در  حسـینی  رزم  علیرضـا 
و  دولـت  گـوی  و  گفـت  شـورای 
کرمـان  اسـتان  خصوصـی  بخـش 
در خصـوص مشـکات بـازار پسـته 
سـتاد  جلسـه  دو  گفـت:  خرمـا،  و 
پسـته در هفتـه گذشـته بـا حضـور 
فعـاالن در ایـن زمینه تشـکیل شـد. 
وی افزایـش عرصـه جهانـی پسـته، 
و  کننـده  تولیـد  هماهنگـی  عـدم 
مشـکات  جملـه  از  را  صادرکننـده 
گفـت:  و  برشـمرد  پسـته  بـازار 
مشـکات  رفـع  بـرای  راهکارهایـی 
متعقدنـد  برخـی  داد  وجـود  پسـته 
تزریـق  پـول  بخـش  ایـن  بـه  بایـد 
کـرد و برخی ایـن عقیـده را ندارند. 
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه 
افزایـش  و  نفـت  قیمـت  کاهـش 
تـورم بـازار داخلـی پسـته را تحـت 
تاثیـر قـرار مـی دهـد، گفـت: دولت 
تولیـد  اختیـار  در  را  تسـهیاتی 
کننـدگان و صـادر کننـدگان پسـته 
قـرار خواهـد داد. اسـتاندار کرمـان 
تصریـح کـرد: اسـتان کرمـان دارای 
کشـاورزی  محصـوالت  و  باغـات 
زیـادی اسـت کـه باعث شـده میزان 
بـاال  حـوزه  ایـن  در  زایـی  اشـتغال 
اینکـه  بیـان  بـا  حسـینی  رزم  رود. 
اسـتان  در  آب  همیـاری  طـرح 
کرمـان ارائه شـده و سیاسـت دولت 
در راسـتای تقویت حوزه کشـاورزی 
منابـع  افزایـش  خواسـتار  اسـت، 
بـرای  اسـتان  هـای  بانـک  داخلـی 
در حـوزه مختلـف  تسـهیات  ارائـه 

. شد

کاغذ اخبارکرمان ویچ

امیررضاامیرتیموری-کرماننو
مشـاور دبیـرکل سـتاد مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر کشـور گفتـه نرخ 
شـیوع اعتیـاد در ایران سـه درصد 
اسـت و ۶۳ درصد معتادان کشـور 
در حـال حاضـر متاهـل هسـتند. 
بـا  همایشـی  در  صرامـی  حمیـد 
اشـاره  بـا  مخـدر  مـواد  موضـوع 
بـه اینکـه سـاالنه بیـش از هشـت 
اثـر سـوء اسـتفاده  هـزار نفـر در 
مـواد مخـدر در ایـران جـان خـود 
را از دسـت می دهنـد، اظهـار کرد: 
هـم اکنون یـک میلیون و سـیصد 
و بیسـت وهفـت هـزار معتـاد بـه 
انـواع مـواد مخدر در کشـور وجود 
دارد کـه ٩.۵ درصـد آن هـا زنـان 
هسـتند. وی بـا اشـاره بـه تـاش 
هـای انجام گرفته بـرای جلوگیری 
کشـور  بـه  مخـدر  مـواد  ورود  از 
تصریـح کـرد: از ابتـدای پیـروزی 
انقـاب تـا کنـون بیـش از ٩ هزار 
کیلوگـرم یعنی معـادل ١۰ درصد 

افغانسـتان  مخـدر  مـواد  تولیـد 
کشـف  انتظامـی  نیـروی  توسـط 
صرامـی،  اسـت.  شـده  ضبـط  و 
اقتصـاد  بـه  مـواد مخـدر  آسـیب 
کشـور را سـاالنه ۴۰ هـزار میلیارد 
تومـان اعام کـرد و گفـت: نیروی 
انتظامـی جمهـوری اسـامی برای 
ایـن میـزان مـواد مخـدر  کشـف 
بیـش از هفـت هـزار شـهید و ١۲ 
هـزار جانباز داشـته اسـت. مشـاور 
دبیـر کل سـتاد مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر کشـور بـا اشـاره بـه اینکه 
سـن اعتیـاد در سـال های اخیـر از 
۲۳ سـال به ۲١ سـال کاهش پیدا 
کـرده اسـت، ادامـه داد: متاسـفانه 
ایـن  در  الزم   آگاهـی  والدیـن 
زمینـه ندارنـد و ۵۵ درصد از آن ها 
سـه تـا پنـج سـال پـس از اعتیـاد 
می شـوند.  مطلـع  فرزندانشـان 
صرامـی بـا بیـان اینکـه ۵٨ درصد 
معتادان کشـور زیر ۳۴ سـال سـن 
دارنـد، تصریـح کـرد: نـرخ شـیوع 

اعتیـاد در ایـران سـه درصد اسـت 
و ۶۳ درصـد معتـادان کشـور در 

حـال حاضـر متاهـل هسـتند.
اعتیادیکمسالهاخالقی

نیست!
کسـانی کـه معتـاد مـی شـوند 
افـرادی سسـت عنصـر و بـی اراده 
یا از لحاظ اخاقی فاسـد نیسـتند. 
چنیـن برداشـت نادرسـتی سـبب 
مـی شـود تـا بسـیاری از  معتادان 
نتواننـد درخواسـت کمـک کنند و 
از این که معتاد هسـتند احسـاس 
کـه  کاری  کننـد،  شرمسـاری 
بـه همـراه  مثبتـی  نتیجـه  هیـچ 
نـدارد. معتـادان به علت احسـاس 
و  و  خشـم  تـرس،  شـرمندگی، 
عذابـی که می کشـند بـه حمایت 
نیـاز دارنـد نـه چیـز دیگـری کـه 
حـال آنهـا را نسـبت به خودشـان 
بدتـر کنـد. واقعیـت این اسـت که 
ناراحتـی  و  عارضـه  یـک  اعتیـاد 
جسـمی در مغـز اسـت کـه منجر 

مـی  آن  فعالیـت  در  اختـال  بـه 
شـود معتادان و کسـانی که آنها را 
دوسـت دارنـد به سـختی حاضرند 
بـه ایـن واقعیـت تـن دردهنـد که 
و  اسـت  بیمـاری  نوعـی  اعتیـاد 
همیـن امرسـبب می شـود تـا فرد 
معتاد احسـاس شرمسـاری کرده و 
با انـکار اعتیاد خـود، بخواهد ثابت 
کنـد کـه اوضـاع را تحـت کنتـرل 

دارد.
تفاوتمیانعادتواعتیاد

بـه  انسـان هـا  مـا  از  بسـیاری 
مصـرف یـک مـاده یـا پرداختـن 
مـی  عـادت  خـاص  فعالیتـی  بـه 
کنیـم امـا از ایـن بابـت صدمه ای 
بـه مـا وارد نمـی شـود چـون می 
توانیـم هـر زمـان کـه اراده کنیـم 
مصـرف یـک مـاده اعتیـاد آور یـا 
پرداختـن بـه یـک فعالیـت خاص 
را متوقـف کنیـم. آنچـه اعتیـاد را 
از عـادت متمایـز و متفـاوت مـی 
سـازد این اسـت که ما مـاده مورد 
نظـر یـا رفتـار خـاص را بـا وجـود 
پـی آمدهـای منفـی آن کـه کاما 
قابـل پیـش بینی و جدی هسـتند 

همچنـان ادامـه مـی دهیـم.
1.عـادت- بـا داشـتن انتخاب 
همراه اسـت. فردی کـه به مصرف 
یـک ماده یـا پرداختن بـه فعالیتی 
عـادت کـرده اسـت مـی توانـد هر 
زمـان کـه اراده کنـد از عادت خود 

دسـت بردارد.

2.اعتیـاد - بـا مسـائل روانـی 
و جسـمی همـراه اسـت . فـرد بـه 
اعتیـاد،  ابتـا بـه بیمـاری  دلیـل 
و  داده  دسـت  از  را  خـود  اراده 
علیرغـم آگاهـی از پـی آمـد های 
رفتـار  یـا  مخـدر  مـواد  زیانبـار 
اعتیـادآور، همچنـان بـه آن ادامـه 

مـی دهـد.
علیرغـم اینکـه اعتیـاد یکـی از 
پیچیـده تریـن بیماریها می باشـد 
بـه  واقعـی  تمایـل  فـرد  چنانچـه 
درمـان داشـته و ایـن امـر برایـش 
ارزشـمند باشـد و با روش درسـت 
بـه پیـش رود قطعـا درمـان مـی 
مـورد  در  حالیکـه  در   ، گـردد 
برخی از بیماریها متاسـفانه چنین 
مسـئله ای دیـده نمـی شـود. در 
مقابـل در صورتیکـه فـرد هنوز به 
تشـخیص درسـتی نرسـیده باشد، 
عـوارض  و  مشـکات  عمـق  بـه 
واقـف  خـود  اعتیـاد  از  ناشـی 
نگردیـده ، تمایـل واقعـی جهـت 
درمـان نداشـته و حتـی بـه ادامـه 
رونـد اعتیـاد خـود بیشـتر تمایـل 
هرگونـه  متاسـفانه  باشـد  داشـته 
اقـدام درمانـی بـی نتیجـه خواهد 
بـود. البتـه در موارد نـادری بدلیل 
پیچیدگیهای خـاص روانی، اعتیاد 
یـا بیماریهـای زمینـه ای جسـمی 
و  نداشـته  وجـود  درمـان  امـکان 
تنهـا بـا برخـی از داروهـای خاص 
سـعی در کنترل اعتیـاد یا کاهش 

آسـیبهای آن مـی شـود. الزم بـه 
اعتیـاد  درمـان  علـم  اسـت  ذکـر 
دانـش جدیـد و نوپایـی در دنیـا 
بـوده و تعـدد و تنـوع مـواد اعتیاد 
بـا  آن  تفـاوت  و  ایـران  در  آور 
کشـورهای دیگر اسـتفاده از منابع 
پزشـکی خارجـی را در ایـن زمینه 

محـدود نمـوده اسـت.
از ایـن رو درمـان اعتیـاد یکـی 
تریـن  پیچیـده  و  دشـوارترین  از 
مـوارد درمانـی در علـم پزشـکی 
تنهـا  درمـان  موفقیـت  و  بـوده 
تجربـه،  علـم،  از  ای  آمیـزه  بـا 
هنـر، عشـق، صبـر و تعهـد کادر 
درمانـی در قالب یـک کار گروهی 
منسـجم حاصـل مـی گـردد کـه 
تحقـق این همـه متاسـفانه کمتر 
آگاهـی  خـورد.  مـی  چشـم  بـه 
مختلـف  مراحـل  از  فـرد  کامـل 
درمانـی قبـل از اقـدام بـه درمان 
کسـب  در  بسـیارمهمی  نقـش 
دارد،  درازمـدت  مطلـوب  نتیجـه 
امـر  گرفتـن  آسـان  مقابـل  در 
درمـان و اقـدام بـه درمـان بدون 
بررسـی و مطالعـه کافـی منجر به 
بـروز ناکامیهـای مکـرر در درمان 
ایـن معضـل و نهایتـا” بـروز یاس 
و نـا امیدی از درمـان میگردد. در 
حالیکـه چنانچه درمان بدرسـتی 
شـروع شـده و ادامـه یابـد، یـک 
بـار اقـدام کافی اسـت تـا بیمار را 

بـه نتیجـه مطلـوب برسـاند.

عبدالرحمنرحیمی
تـاش جـدی ایمیدرو همـراه با 
حمایـت و پیگیری هـای مهنـدس 
نعمـت زاده، وزیـر صنعـت، معـدن 
بهره بـرداری  پـروژه  از  تجـارت  و 
فـرآوری  واحدهـای  راه انـدازی  و 
کهنـوج  شهرسـتان  در  تیتانیـوم 
ایـن  باعـث شـد  کرمـان  جنـوب 
پـروژه بـه فـاز اجرایـی وارد شـود. 
و  پـروژه  ایـن  شـدن  اجرایـی  بـا 
کارخانه هـای  از  بهره بـرداری 
سـاالنه  نیـاز  آن،  سـه گانه 
تنـی صنایـع شـیمیایی  ۵۰هـزار 
ایـن  بـه  کشـور  رنگ سـازی  و 
محصـول نهایـی یعنـی پیگمنـت 
تامیـن خواهـد شـد. پـروژه ای که 
شهرسـتان  در  شـده  پیش بینـی 
کمتـر  مناطـق  از  کـه  کهنـوج 
برخـوردار اسـتان کرمـان به شـمار 
مـی رود بـرای بیـش از هـزار نفـر 
به صورت مسـتقیم فرصت شـغلی 
ایجـاد کنـد.  مطالعـات مقدماتـی 
اکتشـافی معـدن تیتانیـوم کهنوج 
در حالی وارد ۳۳ سـالگی می شـود 
کـه از سـال ۶۲ تاکنـون به عنـوان 
یکـی از طرح های مهم و در اولویت 
وزارت صنایـع و معادن پیشـین تا 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
کنونی بوده اسـت. رییس سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
صمـت  بـا  گفت وگـو  در  کرمـان 
بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع اظهـار 
کـرد: محصـول خروجـی از مـاده 
معدنـی دی اکسـیدتیتانیوم )تی ای 
محصـول  یـک  به عنـوان   )۲ او 
اسـتراتژیک مورد اسـتفاده صنایع 
شـیمیایی و رنگ سـازی از جایـگاه 
ویـژه ای برخـوردار اسـت. بـا توجه 
کـه  اسـتراتژیکی  اهمیـت  بـه 
دی اکسـیدتیتانیوم دارد هم اکنـون 
هـر تـن آن در بازارهـای جهانـی 
بـا قیمتـی بیـن ۳ تـا ۷هـزار دالر 
عرضـه می شـود کـه بـا توجـه بـه 
نیـاز سـاالنه ۵۰هـزار تنـی کشـور 
بـا  می تـوان  محصـول  ایـن  بـه 
بهره بـرداری از معـادن و واحدهای 
از خـروج میلیون هـا  فـرآوری آن 
دالر ارز جلوگیـری کـرد. محمـود 
بـه  پرداختـن  بـا  اسکندری نسـب 
ایـن موضـوع ابراز کرد: بـا توجه به 
مقاومـت چندین برابـری تیتانیوم 

نسـبت بـه فـوالد می تـوان از آن 
در بسـیاری از صنایـع دیگـر کـه 
فرآینـد اکسیداسـیون و مقاومـت 
فلـز از اهمیـت زیـادی برخـوردار 

اسـت، اسـتفاده کـرد. 
توجـه  بـا  کهنـوج  شهرسـتان 
بـه قـرار گرفتـن در مناطـق کمتر 
معـادن  دارای  کشـور  برخـوردار 
غنـی تیتانیـوم اسـت که بـه گفته 
ایـن منطقـه  برخـی کارشناسـان 
بزرگتریـن  عنـوان  بـه  می توانـد 
معـدن خاورمیانـه در ایـن زمینـه 
مطرح باشـد. اسـکندری نسب این 
را گفـت و ادامـه داد: ذخایر قطعی 
معـادن آبرفتـی و کوهـی تیتانیوم 
کهنـوج ١۵۰ میلیون تـن و ذخایر 
احتمالـی آن حـدود ۴۰۰میلیـون 
شـدن  طوالنـی  کـه  اسـت  تـن 
بهره بـرداری  پروانـه  رونـد صـدور 
اسـتخراج  شـده  باعـث  )۷سـال( 
تاخیـر  بـا  معـادن  ایـن  از  کانـی 
فراوانـی همـراه شـود. بـا گذشـت 
مقدماتـی  مطالعـات  از  ۳۳سـال 
و  شناسـایی  اولیـه  مرحلـه  در 
موقعیت سـنجی معـدن تیتانیـوم، 
و  راه انـدازی  بـرای  الزم  شـرایط 
آن  فـرآوری  کارخانـه  احـداث 
فراهم شـد که متاسـفانه به دالیل 
مختلـف از جمله نبـود خودباوری، 
نبـود دانش فنی و مهارت سـاخت 
کارخانـه ایـن پـروژه با پیشـرفتی 
سـازمان  رییـس  نبـود.  همـراه 
صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
کرمـان با بیـان این مطلـب افزود: 
تولیـد محصول نهایـی »پیگمنت« 
مرحلـه،   ۳ در  تیتانیـوم  کانـی  از 
 ۳ راه انـدازی  و  احـداث  نیازمنـد 
کارخانـه فـرآوری اسـت. کارخانـه 
نخسـت وظیفه پرعیارسـازی ماده 
اولیـه )کانه آرایی( از عیـار ۴درصد 
بـه ۴۵درصـد و تولیـد دی اکسـید 
تیتانیـوم را بر عهـده دارد. کارخانه 
ذوب کـه تولیـد و رسـاندن عیـار 
محصـول تولیـد شـده از ۴۵درصد 
بـه ۷۰درصـد را بـر عهـده دارد در 
مرحلـه دوم قـرار دارد تا در نهایت 
کارخانـه سـوم تولیـد پیگمنـت با 
عیارسـازی سـرباره از ۷۰درصد به 

٩٩/٩درصـد را عهـده دار شـود.
راه انـدازی  کـه  آنجایـی  از 
فنـاوری  نیازمنـد  کارخانه هـا 

از  نگرانـی  بـود  فنـی  دانـش  و 
نیافتـن  دسـت  و  موضـوع  ایـن 
صـورت  در  مطلـوب  نتیجـه  بـه 
راه انـدازی پـروژه باعـث تاخیـری 
چندیـن سـاله در بهره بـرداری آن 
شـد. البتـه بایـد توجه داشـت که 
بـرای سـاخت کارخانـه کانه آرایـی 
فناوری هـای کشـورهای  بـه  نیـاز 
امـا  می شـود  احسـاس  پیشـرفته 
دانـش  بـه  توجـه  بـا  مقابـل  در 
فنـی و تخصص نیروهـای ایرانی و 
فعـال این حـوزه امکان سـاخت ۲ 
کارخانـه دیگر یعنـی ذوب و تولید 
دارد.  وجـود  ایـران  در  پیگمنـت 
واحـد  از  بهره بـرداری  و  احـداث 
بهره گیـری  بـدون  تیتانیـوم  ذوب 
از مشـاوران خارجـی از مهم تریـن 
اقدامـات سـازمان صنعـت، معـدن 
اسـت  کرمـان  جنـوب  تجـارت  و 
که اسـکندری نسـب به آن اشـاره 
کـرد و گفـت: ایـن اقدام براسـاس 
توانمنـدی و دانـش فنـی داخلـی 
بـه اجرا گذاشـته شـده کـه امکان 
دسـتیابی بـه عیارسـازی سـرباره 
انجـام  بـا  درصـد   ۷۰ ۴۵تـا  از 
اسـتان  جنـوب  در  ذوب  فرآینـد 
را محقـق کـرد. البتـه بـا احـداث 
کارخانـه نیمه صنعتـی پیگمنـت و 
بهره بـرداری از آن تـا پایـان سـال 
جـاری چرخـه فـرآوری تیتانیـوم 
تحقـق  کـه  می شـود  تکمیـل 
ارزش افـزوده  می توانـد  امـر  ایـن 
رونـق  منظـور  بـه  را  مناسـبی 

ایجـاد کنـد.  اسـتان  اقتصـادی 
پـروژه  از  بهره بـرداری  رونـد 
فـرآوری  کارخانه هـای  احـداث 
تیتانیـوم بعـد از گذشـت ۳۰سـال 
با پیگیـری و برگزاری جلسـه های 
مهنـدس  حضـور  بـا  متعـدد 
وزیـر  نعمـت زاده  محمدرضـا 
صنعـت، معـدن و تجـارت، مهدی 
عامـل  هیـات  رییـس  کرباسـیان 
رزم حسـینی  علیرضـا  و  ایمیـدرو 
اسـتاندار کرمـان دارای ۲مصوبه به 
منظـور بـه مرحلـه اجـرا در آمدن 
پـی  »ای  شـیوه  بـه  پـروژه  ایـن 
سـی« بـرای کارخانه هایی که روند 
آزمایشـی خود را طـی کرده اند در 
مـدت یک ماه از سـوی پیمانکار با 
هزینه سـازمان ایمیدرو بوده است. 
اسـکندری نسـب در این باره گفت: 

بـا توجه به اهمیـت و جایگاهی که 
ایـن طرح در سـطح ملـی دارد اگر 
پیگیری هـای وزیر صنعـت، معدن 
و تجـارت نبـود، به طـور حتم این 
پـروژه همچنـان مغفـول می مانـد. 
بـه  هم اکنـون  خوشـبختانه  امـا 
همـت و بـا پیگیری هـای مصرانـه 
ایشـان برای به سـرانجام رسـاندن 
فعال سـازی  رونـد  پـروژه،  ایـن 
معـدن و بهره بـرداری از واحدهای 
فرآوری آن از سـرعت قابل توجهی 

برخـوردار شـده اسـت.
 دولـت یازدهـم تـاش و توجـه 
بسـیار زیـادی بـر اجرایـی شـدن 
از  بهره بـرداری  و  احـداث  رونـد 
فـرآوری  واحدهـای  و  معـادن 
چراکـه  داده،  انجـام  تیتانیـوم 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
و رییـس هیـات عامـل ایمیـدرو، 
بـر عملیاتـی شـدن پـروژه اهتمام 
فراوانی داشـته و دارنـد به گونه ای 
تاکیـد  نعمـت زاده  مهنـدس  کـه 
فراوانی بـر پایان کاغذبـازی و آغاز 
فعالیت هـای اجرایـی کرده اند زیرا 
بـه  بررسـی ها  و  انجـام مطالعـات 
تنهایـی نتیجـه ای برای پیشـرفت 
ایـن پـروژه ملـی در بـر نداشـت و 
می تـوان گفـت کـه تـوان فنـی- 
وزیـر  کـه  جسـارتی  و  تخصصـی 
بـرای  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
اجرایـی شـدن ایـن پروژه داشـت، 
را  نخسـت  فـاز  بـه  ورود  زمینـه 
فراهـم کـرد. ایـن در حالـی اسـت 

کـه هم اکنـون پیمانـکاران داخلی 
و خارجـی واحـد سـرباره )مرحلـه 
دوم فـرآوری تیتانیـوم( بـه شـرط 
دارا بـودن »گریـد یـک« انتخـاب 
واگـذاری  اداری  رونـد  و  شـده 
در  و  رسـیده  پایـان  بـه  واحـد 
تجدیـد  مراحـل  گذرانـدن  حـال 
کارگاه در منطقـه کهنوج هسـتند. 
واحـد  راه انـدازی  بـرای  البتـه 
مشـارکت  بـا  نیـز  »کانه آرایـی« 
سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی 
رونـد واگـذاری در مراحـل اداری 
اجرایـی  عملیـات  کـه  دارد  قـرار 
اول  پـروژه در سـفر معـاون  ایـن 
رییس جمهـوری به جنـوب کرمان 

شـد.  خواهـد  کلنگ زنـی 
طـرح  راه انـدازی  از  هـدف 
کهنـوج  معـدن  نیمه صنعتـی 
و  تولیـد  قابلیت هـای  شـناخت 
تولیـد  و  تیتانیـوم  فلـز  فـرآوری 
پیگمنت اسـت که رییس سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
کرمـان به آن اشـاره کـرد و گفت: 
بـا  ایـن طـرح هم اکنـون سـاالنه 
اسـتفاده از ۳میلیـون و ۲۰۰هـزار 
تـن خـاک معدنـی، ۵۰هـزار تـن 
کـه  می کنـد  تولیـد  پیگمنـت 
نتایـج  بـودن  مثبـت  صـورت  در 
مطلـوب می توانـد زمینـه فعالیـت 
و راه انـدازی پـروژه اصلـی را فراهم 
کنـد. واحدهایـی کـه در صـورت 
معـدن  همـراه  بـه  بهره بـرداری 
می شـود  پیش بینـی  تیتانیـوم 

بـرای بیـش از هـزار نفـر به صورت 
ایجـاد  شـغلی  فرصـت  مسـتقیم 
برآوردهـای  براسـاس  کـه  کننـد 
انجام شـده ایـن میزان بـا افزایش 

همـراه خواهـد بـود. 
با توجـه به اهمیت اسـتراتژیک 
و کمبـود میـزان تولیـد تیتانیـوم 
بهره بـرداری  جهـان،  سـطح  در 
فـرآوری  واحدهـای  و  معـدن  از 
آن در جنـوب کرمـان از جایـگاه 
برخـوردار  کشـور  بـرای  ویـژه ای 
نیـاز  بـه  توجـه  بـا  زیـرا  اسـت 
بازارهـای بین المللـی بـه پیگمنت 
نیازهـای  تامیـن  صـورت  در  و 
داخلـی، صـادرات بـه کشـورهای 
در  برنامه هـای  ازجملـه  هـدف 
دسـت اقـدام اسـت کـه می توانـد 
ارزش افـزوده،  ایجـاد  بـر  عـاوه 
را  مناسـبی  اقتصـادی  رونـق 
کنـد.  کشـور  و  اسـتان  نصیـب 
اسکندری نسـب بـا مهـم ارزیابـی 
کـردن صـادرات پیگمنـت اظهـار 
کـرد: هم اکنـون بـا در دسـتور کار 
قـرار گرفتن تولید سـاالنه ۵۰هزار 
تـن پیگمنـت، بهره بـرداری از یک 
معـدن دیگـر تیتانیـوم بـه وسـیله 
بخـش خصوصـی و صـدور چنـد 
زمینـه،  ایـن  در  اکتشـاف  پروانـه 
امیـد مـی رود در سـال های آینـده 
و  اسـتخراج  افزایـش ظرفیـت  بـا 
فـرآوری پیگمنـت، صـادرات ایـن 
دسـتور  در  اسـتراتژیک  محصـول 

قـرار گیـرد.

63درصدمعتادان
متاهلهستند

باپیگیریهایوزیرصنعت،معدنوتجارتدرجنوبکرمانمحققمیشود

پایانیبر33سالچشمانتظاری
کهنوجبرایفرآوریتیتانیوم

خبر
رئیسجمهور:

امامحسین)ع(برای
آرمانیکگروهخاص
جانخودرافدانکرد

حضـرت  شـهادت  ایـام  عـزاداری  مراسـم 
اباعبداهلل الحسـین علیه السـام و یـاران باوفای 
ایشـان، بـا حضور حجت االسـام والمسـلمین 
حسـن روحانـی، در بانکـوک پایتخـت تایلنـد 
برگـزار شـد. بـه گـزارش ایسـنا،  رئیس جمهور 
کـه بـه شـرق آسـیا سـفر کـرده بـود، در ایـن 
مراسـم کـه عـاوه بـر هیـأت ایرانـی، جمعـی 
از ایرانیـان، علمـا و شـیعیان مقیـم تایلنـد نیز 
حضـور داشـتند، بـا اشـاره بـه اینکـه در مـاه 
محـرم در عمـده کشـورهای جهـان خیمـه ای 
بـه نام امام حسـین )ع( برگزار می شـود، گفت: 
امـام حسـین )ع( تنهـا بـه اسـام و شـیعیان 
تعلـق نـدارد بلکـه محبـوب دل همـه آزادگان 
عالـم اسـت. روحانـی با طـرح این پرسـش که 
»چـرا امـام حسـین)ع( و عاشـورا جاودانه انـد 
و همـه قلـوب در برابـر امـام حسـین خاضـع 
هسـتند؟« گفت: امام حسـین )ع( برای آرمان 
یـک گروه خـاص جان خود را فـدا نکرد. هدف 
او ارزش هـای جهانـی بـود و بـه همه بشـریت 
تعلـق دارد. امـام حسـین)ع( کشـته راه آزادی 
اسـت، او برای آزادی انسـان ها جان خود را داد 
و شـهید راه حـق، عـدل، دادگسـتری و اصاح 
جامعـه بود. وی با بیان اینکه »امام حسـین)ع( 
بـرای از بیـن بـردن فسـاد و اصـاح جامعـه و 
برافراشـته شـدن پرچـم هدایت انسـان ها قیام 
کـرد«، افـزود: اگـر مـا مسـیر هدایـت و نجات 
می خواهیـم، امـام حسـین )ع( چـراغ اسـت و 
راه را بـه مـا نشـان می دهـد. اگـر در توفان هـا 
قـرار گرفتیم، امام حسـین کشـتی نجات همه 
انسـان ها و حق طلبـان عالـم و همـه آنهایـی 
اسـت کـه در برابـر ظلـم سـر فـرود نمی آورند 
و ذلـت را انتخـاب نمی کننـد. روحانـی تصریح 
کرد: امام حسـین)ع( شـخصیتی اسـت که در 
زندگـی خـود بیـن شـهادت و ذلـت، شـهادت 
و شمشـیر دشـمن را انتخـاب می کنـد. شـعار 
و  جـاودان  شـعاری  او  الذلـه  منـه  هیهـات 
افتخاری برای همه شـیعیان و انسـان ها اسـت. 
او وارث همـه پیامبـران و صالحـان بـود. اگـر 
هـدف و آرمـان جهانـی و راه هدایت برای همه 
انسـان ها شـد، آن فـردی هـم که وجـودش را 
بـرای آن آرمان بلند فدا کـرده، جاودانه خواهد 
شـد. رئیس جمهـور اضافـه کـرد: خدا جـاودان 
اسـت و هرکـس رنـگ خدایی بگیرد، جـاودان 
خواهد بود و برای انسـان صالح و کسـی که راه 
خـدا را برگزینـد، مرگ مفهـوم نـدارد. بزرگان 
و صالحـان تاریـخ و آنهایـی کـه زندگـی خـود 
را بـرای نجات انسـان ها فـدا کردنـد هیچ وقت 
نمی میرند و همیشـه جاودانه هسـتند. روحانی 
بـا اشـاره بـه تعطیلـی روز عاشـورا در سراسـر 
شـبه قاره هنـد و شـعار معـروف گانـدی مبنی 
بـر اینکه »رهبر من برای آزادی این سـرزمین، 
حسـین بود«، یادآور شـد: میلیاردها انسـان در 
سراسـر جهـان بـه امـام حسـین)ع( احتـرام 
می گذارنـد، چراکـه او راه اخـاق، جهاد و صلح 
را برگزیـد. وی بـا بیان اینکه »امام حسـین)ع( 
و امام حسـن )ع( امامان جهـاد و صلح بودند«، 
افـزود: امـام حسـین )ع( جنگ را شـروع نکرد، 
جنـگ را دشـمن شـروع کـرد و ایشـان دفـاع 
کـرد. امـام حسـین، امـام اخـاق، تواضـع و 
محبـت بـود و در آخریـن لحظـات جنـگ نیز 
پیوسـته می خواست لشـکر دشـمن را هدایت 
کنـد و از ایـن توفـان نجـات دهد و بـه راه حق 
هدایـت کنـد. بر اسـاس ایـن گـزارش، در این 
مراسـم معنـوی کـه اعضـای هیـأت همـراه 
رئیس جمهـور در سـفر بـه تایلنـد و صدها تن 
از ایرانیـان مقیـم و شـیعیان تایلنـدی حضـور 
داشـتند، محمـدی سـفیر جمهوری اسـامی 
ایـران در بانکـوک، دکتر الیـاس رئیس انجمن 
تحقیـق و پژوهـش اسـامی در تایلند و سـید 
مبارک حسـین رئیس انجمن فارغ التحصیان 
ایـران و تایلند و رئیس انجمن محبان ولی فقیه 
در تایلنـد نیز سـخنان کوتاهـی ایـراد کردند.

ایسـنا نوشـت: انتخابات سـال آینده ریاسـت 
جمهـوری پیـش افتاده، سـنت خـردادی،  به 
اردیبهشـت رسـیده،  انـگار همیـن هـم باعث 
شـده رقابت هـای انتخاباتـی جلـو بیفتـد. از 
بهار امسـال،  اظهارنظر دربـاره حضور و غیبت 
شـخصیت های سیاسـی در انتخابـات سـال 
آینـده پربسـامد بوده اسـت، با نزدیک شـدن 
بـه انتخابـات، تعداد ایـن اظهارنظرها بیشـتر 

هـم می شـود.

محمدغرضی
اولیـن کاندیدایـی که در مورد انتخابات سـال 
آینـده اظهـار نظـر کـرد،  محمد غرضـی بود،  
کاندیـدای انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 
٩۲،  در اسـفند سـال گذشـته اعام کرد که » 
من در دو انتخابات گذشـته خود را در معرض 
رای مـردم قـرار دادم و فکـر نکنم بـا توجه به 
نظـر مـردم دوبـاره در انتخابات شـرکت کنم. 
اگـر کسـانی از من دعوت کنند شـاید حضور 
پیـدا کنـم اما دیگر به صورت شـخصی خودم 
را در معـرض رای مـردم قـرار نخواهـم داد.« 
آقـای غرضـی در مـورد علـت ایـن تصمیـم 
تـازه هـم گفت کـه تبلیغـات بـرای انتخابات 
هزینه هـای زیـادی دارد و او بـه عنـوان یـک 
بازنشسـته نمی توانـد این هزینه هـا را بپردازد.

محمدرضاباهنر
خرداد سـال جـاری،  محمدرضـا باهنر هم که 
بعـد از کناره گیـری از انتخابـات مجلس دهم،  
خیلی هـا در مـورد احتمـال کاندیداتـوری اش 
در انتخابـات آینده اظهارنظـر می کردند اعام 
کـرد کـه نیتـی بـرای رییـس جمهور شـدن 

نـدارد،  دبیرکل جامعه اسـامی مهندسـین با 
اشـاره ضمنی بـه این که عده ای بـه او توصیه 
می کننـد کـه بـرای انتخابـات آینـده کاندیدا 
شـود،  گفتـه اسـت: »خواب های زیـادی برای 
مـا دیده انـد کـه هیچ کـدام تعبیـر نمی شـود. 
بـه عبارتـی مـن بـرای انتخابـات سـال آینده 
نامـزد نمی شـوم، ضمن اینکه من بازنشسـته 
شـورای  مجلـس  نماینـده  دیگـر  و  شـده ام 

اسـامی هم نیسـتم.«

محسنرضایی
محسـن رضایی هم قبا اعام کرده اسـت که 
تمایلی به شـرکت دوباره در انتخابات ریاسـت 
تشـخیص  مجمـع  دبیـر  نـدارد،   جمهـوری 
مصلحـت نظـام  که لبـاس نظامـی اش را هم 
دوبـاره بـه تن کرده ،  در پاسـخ بـه احتماالتی 
کـه در مـورد حضـور دوبـاره اش در انتخابـات 
مطـرح شـده، گفتـه اسـت: » مـن بـه سـپاه 
برگشـتم، در حال حاضر بنده در اختیار رهبر 
انقاب هسـتم که هر مأموریتـی بدهند، اجرا 
مـی کنـم. دیگـر کاندیـد ریاسـت جمهـوری 

نمی شـوم.«

علیالریجانی
نفـر بعدی کـه احتمـال کاندیداتـوری اش را 
رد کـرده علی الریجانـی رییس فعلی مجلس 
اسـت کـه خیلی ها او را در قـد و قامت رقابت 
بـا حسـن روحانی مـی داننـد،  با این حـال او 
در حاشـیه سـفر بـه کهکیلویـه و بویراحمـد 
در پاسـخ بـه خبرنگارانـی کـه از او در مـورد 
احتمال حضورش در انتخابات آینده پرسـیده 
بودنـد،  تصریـح کـرد کـه در انتخابـات آینده 

کاندیـدا نخواهد شـد.

حجتاالسالمدعایی
و  مسـوول  مدیـر  دعایـی،   االسـام  حجـت 
نماینـده ولـی فقیه در موسسـه اطاعات،  هم 
در سـال جـاری بـه عنـوان گزینـه محتمـل 
بـرای ریاسـت جمهوری مطرح شـده بـود،  او 
در اردیبهشـت سـال جـاری در مصاحبـه ای 
تاکیـد کـرد کـه هیـچ انگیـزه ای بـرای وارد 
شـدن بـه رقابت هـای انتخابـی نـدارد. » بـه 
روح امـام قسـم می خـورم کـه هیـچ انگیزه  و 
آمادگـی بـرای کاندیـدا شـدن از سـوی هیچ 

جریانـی را نـدارم.«

محمدجوادظریف
در میـان اعضـای دولـت فعلـی هـم گمانـه 
زنی هایـی بـرای پیـدا کـردن کاندیداهـای 
آینـده انتخابـات ریاسـت جمهـوری مطرح 
می شـود،  یکـی از مطرح تریـن گزینه هـا از 
بعـد از حصـول توافـق بیـن ایـران و گـروه 
امـور  وزیـر  ظریـف  جـواد  محمـد   ١+۵
البتـه  کـه  بـوده  دولـت  محبـوب  خارجـه 
بارهـا بـا قاطعیـت حتـی احتمـال تـاش 
بـرای حضـور در جایـگاه ریاسـت جمهوری 
را هـم رد کـرده و در مصاحبـه ای با روزنامه 
قصـدی  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  شـرق 
بـرای ریاسـت جمهـوری نـدارد. »از خـدا 
می خواهـم بـه مـن در همیـن مسـئولیت و 
جایگاهـی که هسـتم کمک کند تا بخشـی 
از محبت هـای مـردم را پاسـخ بگویـم. فعا 
تمـام تـاش مـن و همکارانـم در همیـن 

زمینـه اسـت.«

حسنقاضیزادههاشمی
قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی 
هـم تا بـه حال بارهـا به عنـوان گزینـه ای برای 
انتخابـات آینده ریاسـت جمهوری مطرح شـده 
اسـت اما حتـی او هم احتمـال کاندیداتوری اش 
را رد کـرده اسـت. او در خـرداد سـال جـاری در 
مصاحبـه ای در مـورد آینـده سیاسـی اش گفته 
اسـت: » بـرای من همیـن وزارت هم زیاد اسـت 
و خـودم را الیـق ایـن کاری کـه انجـام می دهم 
هـم نمی دانـم. من پزشـک هسـتم و تخصص ام 
نیز در زمینه چشـم پزشـکی اسـت. این کارم را 
هـم خیلی خوب بلد هسـتم. بنابراین فکر نکنم 
بـه درد کارهـای دیگـری بخـورم. عـاوه بـر آن 
معتقد هسـتم که در کشـور تنهـا روحانیان می 
تواننـد رییـس جمهور موفقی شـوند، من خودم 
را از جنـس سیاسـت نمی دانـم و عاقـه ای هـم 
بـه قدرت نـدارم. تصمیـم دارم بعد از ایـن دوره 
چهار سـاله وزارت سـر کار تخصصی پزشکی که 

بـه آن عاقـه دارم، برگردم.«

قاسمسلیمانی
سـردار قاسـم سـلیمانی،  کـه مدت هاسـت مـورد 
توجـه بسـیاری از رسـانه ها قـرار گرفتـه اسـت، 
از مـاه هـا قبـل توسـط برخـی بـه عنـوان گزینه 
مناسـب بـرای رویارویـی بـا روحانـی در انتخابات 
آینـده ریاسـت جمهـوری مطرح می شـد،  امـا در 
نهایـت با انتشـار نامـه ای آب پاکی را روی دسـت 
همـه ریخـت و تصریـح کـرد که ترجیـح می دهد 
»سـرباز« باقی بماند و وارد عرصه سیاسـت نشـود. 
او در نامـه خـود کـه خطـاب بـه رهبـری نوشـته 
شـده آورده اسـت: » حقیـر سـرباز صفـر والیـت و 
نظـام جمهـوری اسـامی و ملت شـجاع و عزیزتر 
از جانـم بـوده و انشـاء اهلل بـا اسـتعانت از خـدای 

سـبحان تا آخر عمر در همین جایگاه »سـربازی« 
خواهـم بـود. از همـه بـرادران و خواهـران عزیـزم 
خواهشـمندم با بی اعتنایی به اظهـارات فریبکارانه 
و تفرقـه افکنانـه دشـمنان اجـازه ندهنـد وقـت 
ارزشـمند خدمتگـزاران ایـن ملت صـرف اهداف و 

مقاصد شـوم دشـمنان گـردد.«

محموداحمدینژاد
امـا پر سـر و صـدا ترین کنـاره گیـری از رقابت 
گیـری  کنـاره  آینـده  در سـال ٩۶،   انتخابـی 
محمـود احمدی نژاد بوده اسـت. جنجالی ترین 
کناره گیری از انتخابات ریاسـت جمهوری آینده 
هـم بـه نـام محمـود احمدی نـژاد رقم خـورده 
اسـت،  او کـه از مـدت هـا قبل کفـش آهنی به 
پا در اسـتان های مختلف می گشت و سخنرانی 
می کـرد، بعد از این که مسـتقیما از شـرکت در 
انتخابـات آینـده نهـی شـد، نامه ای خطـاب به 
رهبـری منتشـر و اعام کرد که برنامـه ای برای 
کاندیداتـوری در انتخابت سـال ٩۶ نـدارد. او در 
نامـه خـود نوشـت:» همان گونه که مسـتحضر 
هسـتید در دیـدار مورخ نهم شـهریورماه سـال 
جـاری، اینجانـب برنامه هـای تبییـن انقـاب 
در سراسـر کشـور را تشـریح نمـودم، پـس از 
فرمودیـد کـه در  توصیـه  عالـی  آن حضـرت 
ایـن دوره مصلحـت نیسـت بنـده در انتخابـات 
شـرکت نمایـم و اینجانـب نیـز تبعیـت خـود 
را اعـام نمـودم. ضمـن تشـکر از بیانـات مهـم 
حضرت عالی در جلسـه درس خـارج فقه مورخ 
پنجـم مهرمـاه جاری، به اسـتحضار می رسـانم 
کـه در عمـل به منویـات رهبر بزرگـوار انقاب، 
برنامـه ای بـرای حضـور در عرصـه رقابت هـای 

انتخاباتـی سـال آینده نـدارم.«
اگـر ایـن اظهـار نظرهـا را نهایی تلقـی کنیم 
و احتمـاال فرامـوش شـدن آن هـا را نادیـده 
بگیریـم، تـا ایـن جـا تعـدادی از گزینـه های 
بالقـوه کاندیداتوری از چرخه حذف شـده اند، 
امـا بـرای مشـخص شـدن ایـن کـه باالخـره 
رقابـت انتخاباتـی دور بعـد بیـن چه کسـانی 
خواهـد بود به نظر می رسـد بایـد منتظر ماند 

تـا نـور بـه بخش هـای دیگـر صحنـه بتابد.

تعیینکاندیدایریاستجمهوریباروش»حذفگزینهها«

اینآقایانرییسجمهوربعدیایراننمیشوند

شاهینشاهی
تاکنـون هـرگاه نامـی از جنـوب کرمان 
و  محرومیـت  همـواره  می شـد  شـنیده 
ناامنـی صفات جداناشـدنی جنـوب کرمان 
بـوده اسـت. اما از زمان اسـتقال سـازمان 
صنعـت معـدن و تجـارت روند رو به رشـد 
سـرمایه گذاری در ایـن مناطـق آغازشـده 
اسـت.امروز برخـاف گذشـته دیگـر اخبار 
بـه  بـه جنـوب کرمـان محـدود  مربـوط 
ناامنی نیسـت. اگـر درگذشـته در بهترین 
کشـاورزی  بـه  اشـاره ای  تنهـا  شـرایط 
جنـوب و  محصـوالت مرغوب آن می شـد 
امـروزه بایـد بیـش از ایـن جنـوب کرمان 
سـرمایه گذاران  بخصـوص  و  مـردم  بـه 
بـه  کرمـان  جنـوب  شـود.  شـناخته  آن 
لحـاظ زمین شناسـی یکـی مناطـق بکـر 

ازنظـر  جنوبـی  اسـت.کرمان  ایران زمیـن 
زمین شناسـی سـه زون کمربندافیولتـی، 
ماگمایـی  کمربنـد  و  جازموریـان  چالـه 
کرمـان را شـامل می شـوند. ازنظرمعدنـی 
و پتانسـیل زمین شناسـی اقتصـادی ایـن 
مناطـق مسـتعد کانـی زایـی آهـن، مس، 
طا، سـرب و روی، منگنـز، کروم، تیتانیم، 
مولیبـدن و نقـره می باشـند.هرچند که در 
کارهـای  هنـوز  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
اکتشـافی انجام نشـده اسـت ، اما تا همین 
حـد نیـز معادن بـزرگ و صاحـب نامی در 
جنـوب کرمـان وجـود دارد. طـا و مـس 
همان گونـه که عنوان شـد جنـوب کرمان 
بـر روی زون ارومیه - دختـر قرار دارد.این 
کمربند آتش فشـانی به لحاظ کانی سـازی 
بزرگ تریـن معـادن مـس پرفیـری کشـور 

در ایـن نواحـی قرار دارند کـه از آن جمله 
می تـوان بـه مـس سرچشـمه و ... اشـاره 
کـرد. همچنیـن در ایـن مناطـق معـادن 
طـا به صـورت رگـه ای و جـود دارنـد کـه 
در کنـار معـادن مـس وجـود دارنـد کـه 
تاکنـون دو معـدن زرترشـت و زهمکان از 
سـازمان صنعـت معـدن و تجـارت جنوب 
کـه  زرترشـت  گرفته اند.معـدن  مجـوز 
پروانـه بهره بـرداری دریافـت کـرده اسـت 
بر اسـاس اقدامات اکتشـافی تاکنون ۶۰۰ 
کیلوگـرم ذخیـره آن مشخص شـده اسـت 
و معـدن زهمـکان نیـز پروانـه اکتشـاف 
دریافـت کـرده و در مرحلـه اخـذ گواهـی 

است. کشـف 
زمینـه  در  کرمـان  جنـوب  البتـه 
معـادن مـس شـاید یکـی از قدیمی تریـن 
محدوده هـای باشـد کـه بـر روی آن کار 
اکتشـافی مـس بـه انجـام رسـیده اسـت.

بـر اسـاس مطالعاتـی کـه یوگسـاوها در 
ایـن مناطـق بـه انجـام رسـانده اند مناطق 
ایـن منطقه یکـی از مناطق مسـتعد مس 
در اسـتان اسـت.بر اسـاس اسـنادی کـه 
در کتابخانـه ملـی جنـوب شـرق وجـود 
دارد قریـب بـه ۵ دهـه قبـل یوگسـاوها 
برنـده مناقصـه مـس بهراسـمان بوده انـد.
بـر اسـاس ایـن اسـناد ایـن مناطـق یکی 
از قدیمی تریـن مناطـق ایـران بوده اسـت 
کـه مسـگران کرمـان بـرای تهیـه ظروف 

مسـی مـس خـود را از ایـن مناطـق تهیه 
زمینـه  ایـن  در  کـه  می کرده اند.کسـانی 
کـه  می داننـد  خـوب  دارنـد  فعالیتـی 
یوگسـاوها بامطالعه و محاسبات دقیق در 
مناطـق معدنـی و به خصـوص مس حضور 
از  کرمـان  جنـوب  می یافته اند.انتخـاب 
سـوی این مهندسـین اتفاقی نبوده اسـت 
و امـروز نیـز مشـخص گردیـده اسـت که 
ایـن مناطـق مسـتعد وجـود بزرگ تریـن 
معـادن مـس هسـتند. البتـه در جنـوب 
کـه  شناخته شـده  مـس  معـادن  کرمـان 

دارای پروانـه باشـند نیـز وجـود دارد. 
کرومیت

مرکـز  تردیـد  بـدون  کرمـان  جنـوب 
ابـر  نیـز  اسـت.تاکنون  ایـران  کرومیـت 
جنـوب  صادرشـده  مجوزهـای  اسـاس 
بیـن  در  را  مجـوز  بیشـترین  کرمـان 
معـادن  دارد.وجـود  کشـور  اسـتان های 
معـادن کرومیـت  و  (اسـمینون)  فاریـاب 
کوچـک  معـادن  و  واسـفندقه  مهروئیـه 
دیگـر باعـث شـده اسـت کـه کرومیـت با 

بخـورد.  پیونـد  کرمـان  اسـتان  اسـم 
تیتانیوم

 زون مسـتعد تیتانیـم کـه در جنـوب 
کرمـان از قلعـه گنج شـروع می شـود و تا 
فاریـاب ادامـه دارد. کانسـار تیتان کهنوج 
در مجموعـه گابرویـي ایـن حـوزه بیانگـر 
اهمیـت بـاالي آن ازنظـر فلز زایی اسـت. 

بـر اسـاس مطالعـات انجام شـده بـر روی 
اسـتان  جنـوب  کشـور  فلـزی  زون هـای 
اسـت. برخـوردار  ویـژه ای  موقعیـت  از 
 - اسـفندقه  زایـی کرومیـت  فلـز  حـوزه 
فاریـاب : ایـن حـوزه بخـش پایینـی زون 
سـنندج - سـیرجان اسـت کـه از شـرق 
بـه فروافتادگـی جازموریـان و از جنـوب 
مکـران  زون هـای  بـه  غربـي  جنـوب  و 
سـنگ های  بـه  شـمال  از  و  زاگـرس  و 
آتش فشـانی زون ارومیـه - دختر محدود 
ذخایـر  بزرگ تریـن  از  یکـی  و  می شـود 
کرومیـت کشـور محسـوب می شـود. در 
منگنـز  از  ذخایـر کوچکـي  ایـن حـوزه، 
فلـز  حـوزه  دارد  وجـود  نیـز  مـس  و 
تـوده ای  مـس  منگنـز،  کرومیـت،  زایـی 
حـوزه  ایـن  جازموریـان:   - بلوچسـتان 
مجموعـه افیولیتي واقع در شـمال حوضه 
مکـران و جنـوب گـودال جازموریـان را 
بـا رونـدي تقریبـاً شـرقي - غربي شـامل 
پوسـته  بقایـاي  حقیقـت  در  و  می شـود 
اقیانوسـي بجـا مانـده از فرورانـش صفحه 
مرکـزي  ایـران  صفحـه  زیـر  بـه  عمـان 
اسـت کـه به صـورت مجموعـه ای درهـم 
دیـده  قدیمـي  دگرگونـه  سـنگ های  بـا 
می شـود. در ایـن حـوزه کانـی زایی مس 
تـوده ای، کرومیـت، طا، منگنـز، نیکل و 
کانه هـای غیرفلـزی تالـک، منیزیـت و ... 

اسـت. پی جویـی  قابـل 

جنوبکرمان؛پایتختمعدنیایران
یادداشت

آگهیحصروراثت
خانـم نرگـس زنگـی آبـادی فرزنـد حسـن دارای شناسـنامه 
۲۴۵۵ بشـرح دادخواسـت شـماره ١۶۳/٩۵ مـورخ ١۲/٩۵/۷ 
توضیـح داده شـادروان حسـن زنگـی آبـادی فرزنـد رمضـان 
فـوت  عـراق  در کشـور  تاریـخ ٩۵/۲/۳۰  در  بشناسـنامه ١۶ 
شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: ١-علی 
زنگـی آبـادی فرزنـد حسـن شـماره شناسـنامه ۲۲۵۶ متولـد 
١۳۴٨ فرزنـد متوفـی. ۲-مسـعود زنگـی آبـاد فرزنـد حسـن 
شـماره شناسـنامه ۷۲ متولـد ١۳۶۲ فرزنـد متوفـی. ۳-محمد 
زنگـی آبـاد فرزند حسـن شـماره شناسـنامه ۵١ متولد ١۳۵۶ 
فرزنـد متوفـی . ۴- حکیمـه زنگی آبادی فرزند حسـن شـماره 
شناسـنامه ۳۷١٨۰ متولـد ١۳۵۰ فرزنـد متوفـی. ۵- نرگـس 
زنگـی ابـادی فرزنـد حسـن شـماره شناسـنامه ۲۴۵۵ متولـد 
١۳۵١ فرزنـد متوفـی. ۶- زهـرا زنگـی آبـادی فرزنـد اصغـر 
لـذا  متوفـی.  همسـر   ١۳۲٨ متولـد   ۲۶ شناسـنامه  شـماره 
مراتـب یک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی 
مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر 
آگهـی به شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد واال گواهی صادر 
خواهـد شـد و هـر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از 

ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.
م الـف ١۴۵٨ دفتـر شـورای حـل اختاف شـعبه زنگـی ابادی 

١ شهرسـتان کرمان

آگهیابالغوقتدادرسی
توجهـاً  و  االرجـاع  حسـب  دارد  مـی  اعـام  بدینوسـیله 
آقایـان  تجدیدنظرخواهـی  درخواسـت  و  اعتـراض  بـه 
غامحسـین، ناصر، حسـین شـهرت همگی امانـی فرزندان 
در آن نسـبت بـه دادنامه شـماره ٩۴۰۰١۵۶۷-١۰/۲١/٩۴ 
شـعبه چهـارم دادگاه عمومـی حقوقی سـیرجان و بطرفیت 
تجدیدنظرخوانـدگان آقـای حسـن، اصغـر، عبـاس، حاجی 
درویـش  محمدعلـی،  و  پـور  نورمنـدی  همگـی  شـهرت 
شـهرت هـر دو نظافـت و حسـین آبدریـده، پرونـده امـر 
سـاعت   ١۳٩۵/۰٩/١۳ مورخـه  دادرسـی  وقـت  مقیدبـه 
١۰/۳۰ صبـح گردیـده اسـت لـذا از آنجائـی کـه حسـب 
اعـام تجدیدنظر خواهان هـا تمامی تجدیدنظـر خواندگان 
فـوق مجهـول المـکان مـی باشـند، در اجـرای مـاده ۷۳ 
قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی مراتـب بـرای یـک نوبـت در 
یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی درتانامبردگان 
)تجدیدنظرخوانـدگان( بـا اطاع از وقت دادرسـی، در وقت 
واقـع در کرمـان  ایـن دادگاه  مقـرر جهـت رسـیدگی در 
خیابـان عدالت دادگسـتری کل اسـتان کرمـان دادگاههای 
و  رسـیدگی  راسـاً  دادگاه  واال  گردنـد  حاضـر  تجدیدنظـر 

تصمیـم مقتضـی اخـذ خواهـد نمـود.
م الـف١۴۶۲  رضـا همایـون مقـدم- مدیر دفتر شـعبه دوم 

دادگاه تجدیدنظـر کرمان
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سرداراسعدبختیاری1298ـ1301ش

هنـزا شـهری کوهسـتانی در اسـتان 
کرمـان اسـت. ایـن شـهر مرکـز بخش 

هنـزا از توابـع شهرسـتان رابـر اسـت.
بخـش هنـزا از توابـع شهرسـتان رابر 
اسـتان کرمـان در ۵۰ کیلومتري شـرق 

شـهر رابر قـرار گرفته اسـت.
بـه  غربـی  شـمال  طـرف  از  هنـزا 
شهرسـتان رابر و از طرف شـمال شرقی 
بـه شـهر رایـن و از جنـوب شـرقي بـه 
شـهر سـاردوییه محـدود مي شـود و در 
نقطـه مرزی شهرسـتان رابـر و جیرفت 

قـرار دارد.
بخـش هنـزا از سـطح دریـا در حدود 

۲ هـزار و ٨۰۰ متـر ارتفـاع دارد و آب و 
هـواي آن در بهـار و تابسـتان، مطبوع و 

خنک و در زمسـتان ها سـرد اسـت.
رودخانـه دائمـي هنزا از میان روسـتا 
عبـور مي کنـد. ظاهراً در گذشـته تعداد 
بخـش  ایـن  در  آبـي  آسـیاب  زیـادي 
وجـود داشـته اسـت که در حـال حاضر 

اثـري از آن هـا باقـي نمانده اسـت.
آب  خروجـي  بـه  محلـي،  زبـان  در 
آسـیاب » هنـزاب« مي گوینـد؛ از ایـن 
رو، ایـن مـکان بـه هنزا، مشـهور شـده 

. ست ا
میرمحمـد  امـام زاده  قدیمـي  بنـاي 

ابوطالـب نشـانگر قدمـت تاریخـي ایـن 
روستاسـت.

جاذبههايگردشگري
در  اسـتقرار  دلیـل  بـه  بخـش هنـزا 
هوایـي  و  آب  کوهسـتاني،  محـدوده 
مطبـوع و مناظـر و چشـم اندازهاي زیبا 
و دلپذیـري دارد. دره هـاي خـوش آب 
و هـوا، سرسـبز و کوه هـاي مرتفـع، این 
بخـش را دربرگرفته انـد. گـذر رودخانـه 
هنـزا از میـان روسـتا، سـبب شـادابي 
حواشـي  اسـت.  شـده  آن  طـراوت  و 
گل هـاي  بلنـد،  درختـان  از  رودخانـه 
رنگارنـگ و گیاهـان طبیعـي پوشـیده 

بنـدر  کوهسـتاني  دره  اسـت.  شـده 
هنـزا بـا درختـان کهنسـال گـردو بـه 
ویـژه در فصل هـاي بهـار و تابسـتان بـه 
تفرجگاهـي زیبـا تبدیـل مي شـود. این 
روسـتاي کوهسـتاني، با طبیعـت بکر و 
زیبـا، گردشـگران بسـیاري را به سـوي 

مي کنـد. جلـب  خـود 
دیگـر  گردشـگری  هـای  جاذبـه  از 
ایـن بخش مـی توان بـه امامزاده سـید 
ابوطالـب)ع( و همچنیـن  محمـد رضـا 
آبشـار سـرخوییه، امامزاده سید مرتضی 
)ع( و آبشـار آبسـر در روسـتای سـید 
بنـدر  در  سرتشـتک  تخـت  مرتضـی، 

هنـزاءدره گلی هوک در سرمشـک ،دره 
گلوگازر،جنـگل هـای اورس گلوچـار و 

گلـوگازر اشـاره کـرد.
منطقـه  عشـایر  تابسـتان،  فصـل  در 
در اطـراف روسـتا اتـراق مي کننـد و به 
رمه گردانـي، فـرآوري محصـوالت لبني 
و تولیـد صنایع دسـتي مانند نخ ریسـي 

مي پردازنـد.  گلیم بافـي  و 
دیـدن زندگـي پـر جنـب و جـوش 
تأمـل  و  توجـه  بسـیار جالـب  عشـایر، 

اسـت. برانگیـز 
و  گـردو  هنـزا  سـوغات  مهم تریـن 

اسـت. بـادام 

هنزا،طبیعتبکر
گردشگری

اطـاع  شـبکه  گـزارش  بـه 
 ” از  نقـل  بـه  دانـا؛  راه  رسـانی 
مهندسـان ایـران “ ؛قدمـت کـوه 
هـای شـرقی قبرسـتان کرمـان 
) مسـجد صاحـب الزمـان ) عج(  
 ١۲ بـه   ) ع   ( علـی  یـا  طـاق 
هـزار سـال قبـل بـر مـی گـردد 
ایـن کـوه هـا ”  ، نـام باسـتانی 

. دارد  نـام   ” شیوشـگان 
مردمانـی در آن زمان از صخره 
های سـخت کـوه، نیمـه گنبدی 
را بـرای مراسـم آیینـی خـود به 
شـکل یک اسـتوانه بـزرگ مانند 
شـبیه  یـا  و  کـوروش  منشـور 
چشـم بزرگی بـه انـدازه ۷۰ متر 

تراشیدند.
کل وسـعت ایـن دسـت کنـد 
فوتبـال  زمیـن  یـک  از  بزرگتـر 
نـگاره  سـنگ  ایـن  کـه  اسـت 
تندیسـی از سـایه انسـان نمـا و 
پرسـتش گاهی بـزرگ در منطقه 
ای باسـتانی بـوده اسـت ایـن اثر 
کـه از هالـه تقـدس گونـه  ایـی 
از سـایه تشـکیل شـده اسـت ، 
پیشـرفته  ایـی  تمـدن  نشـانگر 
از یـک قـوم هوشـمند در عصـر 

باسـتان بـوده اسـت.
بـا تحقیقـات صـورت گرفتـه 
یک پژوهشـگر کرمانی مشـخص 
شـده کـه در دو نوبـت از سـال 
)ایـام نـوروز و اوایـل مهـر مـاه ( 

سـایه ایـن صخـره هـا به شـکل 
نیمـرخ یک انسـان در مـی آید و 
سـایه  ها بـه مانند یک انیمیشـن 
عمـل کـرده و از طرفـی تداعـی 
کننده یک سـاعت آفتابـی کامًا 

. اسـت  دقیق 
بـر طبـق آثـار مکتـوب زمـان 
قدیـم ایـن سـایه نمـا مربـوط به 
آییـن مهـر یا میتراییسـم اسـت 
کـه آییـن مهر، مـادر تمـام دین 

ها بـوده اسـت.

مهـر پرسـتی بر پایه پرسـتش 
و  خورشـید  )خـدای  میتـرا 
عدالـت( در دوران پیـش از آیین 
زرتشـت وجـود داشـته اسـت و 
ایرانیـان پیش از زرتشـت ، دینی 
چنـد خدایی داشـتند ، که میترا 
هـا  آن  خـدای  تریـن  گرانقـدر 
بـه حسـاب مـی آمـد، میتـرا از 
دل سـنگ درون غـاری بـه دنیـا 
آمد و این زاده شـدن اسـتعاره از 
فروغ ناشـی از برخورد دو سـنگ 

بـه هم اسـت.
کنـده کاری ها انجام شـده در 
دل کـوه حفـره های عظیـم و تو 
خالـی را بـه شـکل یـک صـدف 
بسـیار بـزرگ نشـان مـی دهـد 
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن کنـده 
هدفـدار  صـورت  بـه  هـا  کاری 
کـوه  نزدیکـی  در   . اسـت  بـوده 
هـای شیوشـگان آثـار مرتبطـی 
و  گاو  چهـره   ، معبـد  همچـون 
کاغ کـه از اشـکال مقدس آیین 

مـی  دیـده  اسـت،  میتراییسـم 
. د شو

سـایه کاغـی از میـان شـکم 
گاو بـه همـراه تندیسـی از سـر 
یـک انسـان بـر روی پـای کاغ 
نیـز در ایـن سـایه نگاره مشـهود 
شناسـان  باسـتان   . باشـد  مـی 
قدمـت ایـن کنـده کاری هـا را 
باسـتانی  روسـتای  بـا  همزمـان 
صخـره ای میمنـد مـی داننـد .
آیین مهر بیش از ۲۵۰۰ سـال 

قبـل کل اروپـا را در بـر گرفتـه 
اسـت پیچیدگی ایـن مجموعه و 
سـایه نـگاره  هـا از آداب رمز آلود 
زیـرا  اسـت    برخـوردار  خاصـی 
ایـن سـایه هـا در وسـط ظهر که 
مظهـر عدالتی مضاعف بـوده ، به 

شـکل نهایـی خـود می رسـند .
مقایسـه حجـم کار نسـبت به 
آثـار مشـابه کیـش مهـر  سـایر 
کـه در دنیـا وجـود دارد ، بسـیار 
بزرگتـر و از سـویی بـه صـورت 
علنـی اسـت، هـم چنیـن غـاری 
تراش خـورده در همجـواری این 
کنـده کاری ها وجـود دارد ارزش 
باسـتانی دارد که تقریبـا دو برابر 
بزرگتر از غارهای میتراییسـم در 

اسـت. جهان 
تـا کنـون در هیـچ نقطـه ای 
هـای  نـگاره  سـایه  جهـان  از 
اسـت   نشـده  یافـت  باسـتانی 
آنچـه کـه در ایـن کنـده کاری 
عظمـت،  می شـود،  دیـده  هـا 
ظرافـت، هنر، اراده، هوشـمندی 
بـا نجـوم مـی  ارتبـاط آییـن  و 
کنـده  ایـن  وجـود  بـا  باشـد. 
کاری هـا، تاریـخ تاسـیس علـوم 
مـدرن در عصر باسـتان هـزاران 
سـال بـه عقـب تـر بـرده خواهد 
شـد و می توانیـم بـا معرفـی این 
آثـار شـوکی عظیمی بـه جامعه 

کنیـم. وارد  جهانـی 

)اکتبـر   ١۳۳۰ مهرمـاه  دوم  نیمـه 
سیاسـي  گزارشـهاي  بیشـتر   )١٩۵١
رسـانه ها در سراسـر جهـان در ارتباط 
دکترمحمـد  کـه  زیـرا  بـود  ایـران  بـا 
مصـدق رئیـس دولـت وقـت ایـران در 
نیویـورک بـود تـا از برحق بـودن ایران 
در ملـي کـردن نفت خود و طـرد نفوذ 
خارجـي از ایـران کـه مغایـر اسـتقال 
دفـاع  اسـت  ملـت  یـک  حاکمیـت  و 
کنـد.  وي کـه ١۴ مهر عـازم نیویورک 
شـده بـود و در جلسـه شـوراي امنیت 
شـرکت کـرده بـود از آن پـس هـر روز 
بـاره  در  سـخنراني  و  مصاحبـه  چنـد 
انگلسـتان و مداخـات  مظالـم دولـت 
از  ایـران  در  دولـت  ایـن  اسـتعماري 
نخسـتین دهـه قـرن ١٩ تا بـه آن روز 

انجـام مـي داد. 
دکتـر مصـدق ضمـن اظهـارات خود 
بدبختـي  بیشـتر  امنیـت  شـوراي  در 
هـاي ایران در قـرون ١٩ و ۲۰ را نتیجه 
مداخات انگلسـتان در ایران و سیاست 
هـاي آن دولـت معرفـي کـرد کـه بـاز 
هـم حاضـر نمـي شـود از سـر ایرانیـان 
دسـت  غفلـت  خـواب  از  شـده  بیـدار 
بـردارد. اسـتدالل دکتـر مصدق سـبب 

شـد که شـوراي امنیـت تصمیـم بگیرد 
کـه رسـیدگي بـه قطعنامـه انگلسـتان 
صـدور  بـه  موکـول  را  ایـران  ضـد  بـر 
حکـم دادگاه بیـن المللـي )الهـه( کند.  
مصـدق ۳۰ مهـر بـراي دیدار بـا ترومن 
رئیـس جمهـوري وقت آمریـکا از حزب 
دمکرات وارد واشـنگتن شـد و بـا رفتار 
و بیانـات خـود نظر مردم امریکا نسـبت 
ایـران روشـن سـاخت. اسـتقبال مـردم 
نیویـورک و واشـنگتن از دکتـر مصـدق 
کـه گاهـي بربدبختـي ایرانیـان گریـه و 
زمانـي کـه مصلحـت ایجـاب مـي کـرد 

غـش مـي کـرد کـم سـابقه بود.
دین آچسـن وزیـر امـور خارجه وقت 
آمریـکا کـه جداگانـه بـا دکتـر مصـدق 
ماقات و مذاکـره کرده بود در خاطرات 
خـود نوشـته اسـت : دکتـر مصـدق در 
حالـي کـه سـرش را بـر بازوي پسـرش 
دکتـر غامحسـین کـه بـا او بـه آمریکا 
آمـده بـود تکیـه داده بـود به آهسـتگي 
قـدم بـر مـي داشـت ، ولـي بـه محـض 
بـراي  مـا  کـه  شـد  متوجـه  کـه  ایـن 
اسـتقبال از او رفتـه بودیم سـر از بازوي 
پسـر برداشـت و بماننـد یـک جـوان با 
گامهـاي اسـتوار بـه سـوي ما آمـد و در 

اینجـا بود کـه فهمیدم که ما بـا چگونه 
سیاسـتمداري رو به رو هسـتیم و سبب 
غـش کـردن هـاي او را درک کـردم . 
او معمـوال هنگامـي خـود را بـه غـش 
کـردن مـي زد کـه مسـیر مذاکـرات در 
جهـت زیـان ایران قـرار مي گرفـت و از 
آن پـس آن را دیپلماسـي گریـه و غش 
نـام نهـاده بـودم بـه همـان گونـه کـه 
رقـص سـرگرد سـالم از گروه »افسـران 
بـه  سـودان  مـردم  بـراي  مصـر«  آزاد 
منظـور جلـب نظـر آنـان بـه اتحـاد بـا 
مصـر را دیپلماسـي رقص خوانـده بودم.
دین آچسـن نوشـته اسـت : ترومن و 
مـن در مذاکـره بـا مصـدق قانع شـدیم 
کـه نبایـد زیـاد تسـلیم نظر انگلسـتان 
در قبـال مسـئله نفـت ایـران ازجملـه 
موافقـت با تعـرض نظامي انگلسـتان به 

منظـور تصـرف آبادان شـویم. 
دکتـر مصدق در مذاکـرات، در جایي 
کـه احسـاس مـي کـرد ممکـن اسـت 
بـه زیـان ایـران تمـام شـود چهـره در 
هـم مـي کشـید و لجوجانـه حاضـر بـه 
گذشـت نمـي شـد و مـن در چهـره او 
بـود  متبسـم  دیگـر  لحظـات  در  کـه 
در  کـه  را  ایرانـي«  »ناسیونالیسـم 

تاریـخ باسـتان خوانـده بودم بـه وضوح 
مشـاهده مي کـردم. دکتـر مصدق پس 
از مذاکـراه با مقامـات آمریکایي و انجام 
چنـد مصاحبـه در واشـنگتن از طریـق 

مصـر بـه میهـن بـاز گشـت.
 او در طـول اقامـت کوتـاه خـود در 
مصـر نطقـي ایراد کـرد و در آن موهبت 
برخـوردار بودن از اسـتقال و حاکمیت 
ملـي ، و طـرد اسـتعمار و آثـار نکبـت 
بـار آن را مـورد تاکید قـرار داد . جمال 
عبدالناصـر پـس از رسـیدن بـه قـدرت 
بارهـا گفتـه بـود که نطق دکتـر مصدق 

افسـران  کـرد.  منقلـب  اورا  قاهـره  در 
مصـري کمتـر از دو سـال بعد بـه نظام 
سـلطنتي دسـت نشـانده انگلسـتان در 
مصـر پایـان دادنـد. دکتـر مصـدق در 
جلسـه سـوم آذر مـاه مجلـس گـزارش 
سـفر خـودرا مطـرح و تاکیـد کـرد کـه 
انگلسـتان نمـي خواهد ما امـور نفتمان 
در  اسـت  مشـترکمان  میـراث  کـه  را 
دسـت داشـته باشـیم و بـراي شکسـت 
نیرنـگ  و  دسیسـه  هـر  بـه  دادنمـان 
دسـت خواهـد زد، باید متحـد و مراقب 

. شیم با

کوههایمسجدصاحبالزمان)عج(نشانگرتمدنیپیشرفتهازیکقومهوشمند؛
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کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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حیات

چهرهدرخشان
سیدعلیاکبرصنعتی

بخش8
بـه کـه کرمـان صنعتـی پرورشـگاه
سـال در صنعتـی اکبـر حـاج همـت
در را بزرگانـی شـده، تاسـیس 1295
دامـانخودپـروردهاسـت.یکـیازاین
بزرگان»سـیدعلیاکبـرصنعتی«اسـت.
سـیدعلیاکبرصنعتینقاشومجسـمه
سـازمعـروفایـراناسـت.کتاب»چهره
هـایدرخشـان«نوشـتهحبیبیوسـف
ایـنهنرمنـد زندگـی روایـت بـه زاده

شـهیرپرداختـهاسـت؛
بـی بـی و صـدای نالـه چـرخ نـخ ریسـی او 
چیـزی نبـود کـه ازیـاد علـی اکبـر بـرود. درآن 
چنـد روز، دلـش بـرای بـی بـی خیلـی تنـگ 
شـده بـود. گاهـی در میـان سـر و صـدای بچـه 
هـا، گوشـه ای مـی نشسـت و بـه فکر فـرو می 
رفـت. هنـوز، دلیـل بـی وفایی بـی بـی را درک 
نکـرده بـود. نمـی دانسـت چرا بـی بـی او را در 
یتیـم خانـه رهـا کرده و رفتـه بود. صـدای گریه 
هـای آن شـب بـی بـی هنـوز در گوشـش بـود. 
می دانسـت کـه چه قدر علی اکبرش را دوسـت 
دارد. مثـل کبوتـر دسـت پـرورده ای بـود کـه 
دلـش می خواسـت به بام آشـنای خانه کاهگلی 
بـی بـی پر بکشـد. ایـن بود کـه یـک روز بعد از 
خـوردن ناهـار، فکر فـرار از یتیم خانه به سـرش 
زد. کـم کـم از بچه ها فاصله گرفـت و پاورچین 
پاروچیـن بـه طـرف درخروجـی یتیم خانـه راه 
افتـاد. هنـوز چنـد قـدم مانـده بـود که »شـیخ 
غامحسـین« را در برابـر خـود دیـد؛ پیرمـردی 
بـا حوصلـه کـه نگهبـان یتیـم خانـه بـود. علی 
اکبـر فکـر اینجـا را نکرده بـود. مدتـی زل زد به 
چشـم های شـیخ غامحسـین، می دانسـت که 
هـر قـدر هـم تند بـدود، نمـی تواند از دسـت او 
فـرار کنـد. کمـی عقـب عقـب رفـت و ناگهـان 
خیز برداشـت بـه طـرف در، اما حتی نتوانسـت 
از شـیخ غامحسـین رد شـود. او دسـت علـی 
اکبـر را محکـم گرفتـه بـود و مـی گفت:»کجـا 
مـی روی بچـه جـان! بیـرون خبـری نیسـت، 
برگـرد.« چـاره ای نبود. »وقتی دیـدم راه فراری 
نمانـده، بـا گریه و التمـاس افتادم روی دسـت و 
پای شـیخ غامحسـین. گفتـم دلم بـرای دیدن 
بـی بی تنگ شـده، بگـذار برای چنـد لحظه ای 
هـم که شـده سـراغ بی بی بـروم. قـول دادم که 
زود برگـردم. یـادش بخیـر! شـیخ غامحسـین 
وقتـی دیـد بدجـوری التمـاس می کنـم، گفت 
تـا غـروب نشـده، خـودش بـی بـی را خبـر می 

کنـد و بـه یتیـم خانه مـی آورد«. 
علـی اکبـر وقتـی دید کـه التماس فایـده ای 
نـدارد، سـرش را پاییـن انداخـت و با دلـی پر از 
غـم و انـدوه پیـش بچـه ها برگشـت، امـا هنوز 
چند قدم دور نشـده بود که شـیخ غامحسـین 
از پشـت سـر صدایـش کـرد و بـا خنـده گفت: 
»صبـر کـن! بـی بـی این جاسـت. همیـن چند 
لحظـه پیـش آمده«.   بـی بی در چارچـوب در، 
آغـوش بـاز کـرده و منتظـر علـی اکبر بـود. هر 
دو بـا اشـتیاق به طـرف هم دویدنـد و در آغوش  
هـم از خوشـحالی گریـه کردنـد. علـی اکبر بعد 
از مدتهـا گرمـای دسـت هـای پینـه بسـته بی 
بـی را حـس مـی کـرد، غافـل از آن کـه بی بی 
همیـن چنـد لحظه پیـش نیامـده بـود، بلکه از 
صبح پشـت دیـوار یتیم خانه به انتظار ایسـتاده 
بـود تـا یـک نظـر علـی اکبـرش را ببینـد. علی 
اکبـر نمی توانسـت بفهمـد که بعـد از او، بی بی 
چـه قدر تنها شـده اسـت. در حالی کـه او روزها 
بـا بچـه هـای یتیـم خانـه باز مـی کـرد، بی بی 
اوقاتـش را در آن اتـاق تاریـک و بـی نـور مـی 

گذراند.
 او بـدون علـی اکبر، دیگـر حوصله چرخاندن 
چـرخ نـخ ریسـی را هـم نداشـت. از آن  روز بـه 
بعـد، وقـت و بـی وقت به یتیم خانه سـر می زد. 
»اغلـب، جیب قبایش پر از مویز و کشـمش بود. 
نـه فقط بـه خاطر بخشـیدن به من، کـه بی بی 
همـان مختصر مویز و  کشـمش هـا را هم میان 
بچـه ها تقسـیم می کرد. مدتی گذشـته بود که 
سـوای من، سـایر بچـه ها هـم عادت بـه دیدن 
بـی بـی کردنـد. تا بـی بی پـا به یتیـم خانه می 
گذاشـت، دور او حلقـه مـی زدند و سـراغ مویز و 

کشـمش را از او می گرفتند«

بختیـاری  قلی خـان  جعفـر 
از  و  بختیـاری  ایـل  رؤسـای  از 
فاتحـان تهـران، در سـال ١۳۲۳ 
بهـادر«  بـه »سـردار  ملقـب  ق. 
شـد )١(. پـس از فتـح اصفهـان 
السـلطنه؛  ضرغـام  وسـیله  بـه 
 ۷۰۰ قلی خـان،  جعفـر  عمـوی 
سـوار بختیـاری به سـمت تهران 

روانـه شـدند. 
او از جملـه کسـانی بـود، کـه 
در حملـه نیروهـای بختیـاری به 
سـمت تهران در سـال ١۳۲۷ ق. 
ریاسـت اردوی چهـارم بختیاری 
را بـه عهـده داشـت. فرماندهـی 
نیـز،  بختیـاری  سـواران  کل 
برعهـده علـی قلـی خان سـردار 
اسـعد، پـدر جعفرقلی خـان بود 

.)۲(
مشـروطه  پیـروزی  از  پـس 
بـردن  پنـاه  و   خواهـان 
محمدعلی شـاه، به سفارت روس 
و بـه قدرت  رسـیدن احمدشـاه، 
مشـروطه  سـران  از  جمعـی 
مجلـس عالـی را تشـکیل دادنـد 
تـا وضعیـت کشـور را مشـخص 
ایـن  چنـدی،  از  پـس  سـازند. 
مجلـس منحـل شـد و اداره امور 
هیئـت  بـه  مشـروطه  انقـاب 

مدیـره مشـروطه اعطـا شـد. که 
نام حسـن تقی زاده، حسـین خان 
نـواب، محمدولی خـان تنکابنـی، 
بختیـاری،  جعفرقلی خـان 
در  حکیم الملـک  و  وثوق الدولـه 
میـان هیئـت مدیـره بـه چشـم 
می  خـورد. وظایـف ایـن هیئـت، 
تـا  کشـور  و  حکومـت  اداره 
برگـزاری انتخابات بـود؛ از جمله 
کارهایـی کـه این هیئـت مدیره 
محاکمـه  دسـتور  داد،  انجـام 
فضـل اهلل  شـهید  شـیخ  قتـل  و 
میـرزا  و  مفاخرالملـک  نـوری، 
اسـماعیل خانآجودان باشـی بـود 

.)۳(
از  پـس  قلی خـان  جعفـر 
 ١۳۳۶ سـال  در  پـدرش،  فـوت 
سـوم«  اسـعد  »سـردار  بـه  ق. 
ملقـب شـد و  پـس از سـرکوبی 
شورشـیاناردبیل و اهـر، در سـال 
١۳۳٨ ق. بـه حکومـت کرمـان 
مـدت  بـه  وی  شـد.  برگزیـده 
سـه سـال عهـده دار حکومت در 
در  او   .)۴( کرمـان شـد  اسـتان 
سـال ١۳۴١ ق. از پسـت خـود؛ 
به عنـوان حاکم کرمان اسـتعفاء 

داد. 
خاطراتـش،  کتـاب  در  وی 

کرمـان  از  خـود  خـروج  علـت 
داده اسـت:  شـرح  طـور  ایـن  را 
آخـر  ان شـاءاهلل  دارم  »خیـال 
بهـار اسـتعفاء داده، حرکت کنم. 
هـزار  یـک  ایالـت  حقـوق  اوأل 
اسـت  شـده   تومـان  دویسـت  و 
مخـارج  در صورتی کـه  مـاه.  در 
مـن کم تـر از ماهـی چهـار هزار 
تومـان نیسـت. بایـد مبلغی ضرر 
کنـم. دخـل خارج هم نـدارم، به 
ایـن جهـت مجبـور از اسـتعفاء 
زیـادی  قـرض  شـد.  خواهـم 
هـم دارم، کـه نمی توانـم بـرای 
از جیبـم ضـرر  دولـت  خدمـت 

.)۵(»... کنـم 
بـه  ١۳۰١ ش.  سـال  در  وی 
بـه  تیمورتـاش  و  آمـد  تهـران 
کرمـان شـد.  جـای وی حاکـم 
رضاخـان کـه در آن موقـع وزیر 
جنـگ بـود، بـرای ایـن کـه وی 
ایالتـی  حکومـت  بـه  دوبـاره 
کـرد  کوشـش  بسـیار  برسـد، 
تـا  خواسـت  وقـت  دولـت  از  و 
اسـتانداری خراسـان  بـه  را  وی 
بگذارنـد. بـه هـر صـورت وی در 
سـال ١۳۰۲ ش. بـرای حکومت 
خراسـان انتخـاب شـد. پـس از 
آمـدن بـه تهران،بـه نمایندگـی 

از طرف ایـل بختیـاری، نماینده 
مجلـس شـد و بـه مجلـس راه 
یافـت و پـس از آن کـه رضاخان 
به  نخسـت وزیری رسـید، وی به 
وزارت پسـت و تلگـراف منصوب 
شـد. در دوران سلطنت رضاخان 
پهلـوی و در کابینـه محمدعلـی 
فروغـی معـروف بـه ذکاءالملـک 
دوم نیـز بـه عنوان وزیر پسـت و 

تلگـراف حضـور داشـت )۶(. 
کابینـه  رفتـن  کنـار  از  پـس 
آمـدن  کار  روی  و  ذکاءالملـک 
جعفرقلـی- مسـتوفی الممالک، 

کابینـه جایـی  در  دیگـر  خـان، 
را  او  رضاخـان  ولـی  نداشـت؛ 
نزدیـک  بسـیار  اطرافیـان  از 
بیشـتر  در  و  گردانیـد  خـود 
بـه  بـود.  وی  همـراه  سـفرها 
سـردار  السـلطنه،  مخبـر  گفتـه 
تدیـن  و  تیمورتـاش  بهـادر، 
علـم  پـای  »سـینه زنان  از 
تغییـر سـلطنت«  و  جمهوریـت 

.)۷( بودنـد 
مخبرالسـلطنه  کـه  هنگامـی 
در سـال ١۳۰۶ ش. بـه عنـوان 
تعییـن  مسـئول  نخسـت وزیر 
کابینـه شـد؛ وی سـردار اسـعد 
را بـه عنـوان وزیرجنـگ معرفی 
پـس  ترتیـب  ایـن  بـه  و  نمـود 
از  دوری  سـال  یـک  حـدود  از 
دولـت، جعفرقلی خـان به وزارت 

بازگشـت. 
سـردار  ش.   ١۳١۲ سـال  در 
وزیـر جنـگ  عنـوان  بـه  اسـعد 

همـراه  بـه  فروغـی  محمدعلـی 
رضاشـاه بـه شـهر بابـل رفـت و 
در آنجـا بـه اتهـام توطئـه علیـه 
شـاه دسـتگیر و به تهـران آورده 
و راهـی زنـدان قصر شـد! پس از 
چنـد مـاه کـه در تهـران زندانی 
تهـران،  زنـدان موقـت  بـود، در 
 ۵۵ سـن  )در  و  شـده  مسـموم 

سـالگی( بـه قتـل رسـید )٨(.
در  وی  حکومـت  مـورد  در 
کرمـان گفتـه شـده اسـت: »... 
دشـمن  چـون  اسـعد  سـردار 
جـان  حفاظـت  بـرای  داشـت، 
خـود عده ای از بسـتگان خود را 
همـراه به کرمـان آورد. این عده 
بـه جای آن کـه مجری عدالت و 
نظـم و امنیـت را مراعات نمایند 
خـود مرتکب خاف کاری شـده، 
در حـال مسـتی بـه روی مـردم 
بی پناه اسـلحه می کشـیدند و از 
کسـبه هر چـه می گرفتنـد پول 
شـکایت  عـده ای  نمی دادنـد. 
آن ها را به سـردار اسـعد نموده، 
سـردار به ایـن قضیه رسـیدگی 
کـه  را  آن هـا  از  نفـر  چنـد  و 
الواطـی و شـرارت از ناصیه شـان 
پیـدا بـود بـه اصفهـان فرسـتاد 
از  عـده ای  زمـان  ایـن  در   ...
یاغیـان بلـوچ، دهـات نرماشـیر 
قتـل  بـه  را  عـده ای  غـارت،  را 
رسـانده، بچه هـای شـش هفـت 
سـاله را اسـیر با خـود می بردند 
و عـده ای دیگـر همیـن عمل را 
در اطـراف خبیـص )شـهداد( و 

توابـع گـوک )گلبـاف( می نمایند. 
سـردار اسـعد تلگرافـی بـه تهران 
عباس خـان  سـرهنگ  گـزارش، 
البـرز با عده ای سـرباز بـه تعقیب 
فرسـتاده  بلـوچ  قمـع  و  قلـع  و 
عباس خـان  می شـوند. سـرهنگ 
رحـم بـه بلوچ هـا ننمـوده و بـه 
هـر کـس کوچک ترینظنیمی برد 
دسـتور اعدام او را صـادر می نمود 
سـرهنگ  تـرس  از  بلوچ هـا   ...
مـال  و  بچـه  و  زن  عباس خـان 
خود را گـذارده، آواره کوه و بیابان 
سـرهنگ  ایـن  بـه  و  می شـدند 
لقـب قصـاب داده بودند و به جای 
می گفتنـد  سـرهنگ،  گفتـن 

.)٩( »... عبـاس قصـاب 

پینوشتها:
قتـل  ماجـرای  حمیدرضـا:  دالونـد،  ـ   )١(

.١۳٨ ص  بختیـاری،  اسـعد  سـردار 
)۲( ـ عاقلـی، باقر. نخسـت وزیـران ایران از 
مشـروطه تا انقاب اسـامی، ص ٩۷ و ٩٨.
)۳( ـ بامـداد، مهـدی: شـرح حـال رجـال 

ایـران، ج ۳، ص ۲۴۵.
)۴( ـ امیربهـادر، جعفرقلـی خـان: خاطرات 
سـردار اسـعد بختیـاری، بـه کوشـش ایرج 

افشـار، ص ١۵.
)۵( ـ همان، ص ۶۷.  

)۶( ـ عاقلـی، باقـر. نخسـت وزیـران ایـران 
از مشـروطه تـا انقـاب اسـامی، ص ۳٨٩.

)۷( ـ هدایـت )مخبرالسـلطنه(، مهدی قلی: 
خاطرات و خطـرات، ص ۵١۴.

)٨( ـ بامـداد، مهـدی: شـرح حـال رجـال 
ایـران، ج ۳، ص ۲۴۶.

)٩( ـ همـت، محمـود: کرمان؛ شـهر شـش 
دروازه، ص ١۰٩ و ١١۰.

وی  حکومـت  زمـان  در  عکـس  ـ   )١۰(
حکومتـی  عمـارت  محـل  در  کرمـان  در 
گرفتـه شـده  کرمـان(  فعلـی  )فرمانـداری 

اسـت.
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سالروزدرگذشت
داستاننگار50میلیوني

 Harold Robbins رابینـز  هرولـد 
داسـتان نـگار آمریکایي که ۲۰ نـاول او به 
۳۲ زبـان ترجمه شـد و تا زنـده بود جمعا 
 ١۴ داشـت  فـروش  نسـخه  میلیـون   ۵۰
اکتبـر ١٩٩٨ در ٨١ سـالگي درگذشـت. 
گذرانیـده  یتیمخانـه  در  را  نوجوانـي  وي 
بود و در بزرگسـالي در تجارت ورشکسـته 
شـده و پـس از درگذشـت همسـرش براثر 
یـک بیماري مرمـوز، به کارگـري پرداخته 
بـود.  هرولـد از نیمـه عمـر کار داسـتان 
نـگاري را بـا نوشـتن تجربـه هاي خـود از 
زندگانـي آغـاز کرد کـه چـون مطالبش از 
دل برآمـده بودنـد بـر دل نشسـتند و او 
را بـه صـورت داسـتان نـگاري بلنـد آوازه 
بـه  مـردم  سـابقه  بـی  توجـه  درآوردنـد. 
داسـتانهای رابینـز بـود کـه ایـن فرضیـه 
ادبـی را مطـرح سـاخت کـه داسـتانهای 
مشـکات  ـ  مشـکات  کـه  ای  نویسـنده 
اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی را لمـس 
و تجربـه نکـرده باشـد سـودبخش و موثـر 
نخواهـد بود. ناشـران به ایـن فرضیه توجه 
او  دارنـد. معروفتریـن داسـتانهاي  بسـیار 
عبارتنـد از: »رویـاي بازرگانـان« ، »کارپت 
بگـرز«، »یتیمخانـه«، »غریبـه را دوسـت 
نـدار«، »مـرا تـرک نکـن«، »حقیقـت زن 

افسـانه اي« و ....

خروجآلمان
ازجامعهمللو

کمیسیونخلعسالح
دولـت وقـت آلمـان )هیتلـر( ١۴ اکتبـر 
١٩۳۳ جامعـه ملل را دسـتگاهي بي معنا، 
بـي خاصیـت، بـدون توجـه بـه واقعیـت 
هـاي روز و فاقـد تـوان اجرایـي اعام کرد 
و از عضویـت آن خـارج شـد. هیتلـر که از 
ژانویـه ١٩۳۳ قـدرت مطلـق را در آلمـان 
بـه دسـت گرفته بـود اعام داشـت که در 
جامعـه ملـل، بـه آلمـان به چشـم کشـور 
درجـه ۲ نـگاه مـي کننـد و لـذا عضویـت 
در چنیـن مجمعـي بي معنا اسـت. وي در 
همیـن روز عضویـت آلمان در کمیسـیون 
خلـع سـاح را لغـو کـرد و اعـام داشـت 
ایـن کمیسـیون هنگامـي مفیـد اسـت که 
همـه کشـورهاي عضـو ان متسـاویا خلـع 
سـاح شـوند، نـه فقـط بعضـي کشـورها. 
طبـق قراردادهـاي پایـان جنـگ جهانـي 
از  آلمـان  ورسـاي(،  )قراردادهـاي  اول 
تجهیـزات  و  تسـلیحات  برخـي  داشـتن 
نظامـي محـروم شـده بـود. هیتلـر ضمـن 
اعـام خـروج آلمـان از عضویـت جامعـه 
ملـل گفـت کـه آلمان بـراي دفـاع از خود 
بـار دیگـر مسـلح خواهـد شـد. او سـپس 
دولتهـاي پیشـین آلمـان، پـس از جنـگ 
خائـن  را  خـود،  از  پیـش  و  اول  جهانـي 
خوانـد و گفـت که دولت حـزب نازي چیز 
دیگري اسـت. هیتلـر با این عمـل، غروررا 
بـه آلمانـي هـا بازگردانید و آنان را پشـت 

سـر خـود متحـد کرد.

هواپیمايبوئینگ
رويشهرسرنگونشد

و97تنراکشت
بـاري  بوئینـگ  اکتبـر ١٩۷۶ یـک   ١۳
ویـژه  صنعتـي  روغـن  کـه   ۷۰۷ نـوع  از 
روغنـکاري چـرخ دنده ها به شـهر »سـانتا 
کـروز« در کشـور بولیوي حمـل کرده بود، 
پـس از تخلیه بار و درجریان بلند شـدن از 
فـرودگاه بـه قصد بازگشـت بـه علت آتش 
گرفتـن یکـي از چهـار موتورش سـرنگون 
شـد و پـس از برخـورد بـا سـاختمان یک 
مدرسـه و یک استادیوم ورزشـي نوجوانان 
بـه خیابـان افتاد و چند فروشـگاه را ویران 
سـاخت. در ایـن رویـداد ٩۷ تـن از جمله 
شـماري دانـش آمـوز و افـراد یـک تیـم 
فوتبـال نوجوانان کشـته و بیـش از یکصد 
تـن نیـز مجـروح شـدند. این حادثـه بیش 
از پیـش بـه اعتبـار ایـن نـوع هواپیمـا که 
بـود  بوئینـگ  جـت  نـوع  تریـن  قدیمـي 

لطمـه زد. 

سرداراسعدبختیاریدرزمانحکومتدرکرمان)10(
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

»منوچهـر رخ « یکـی از پیشکسـوتان حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی اسـتان اسـت 
کـه از سـال 1366 فعالیـت خـود را در وزارت معـادن و فلـزات آغـاز کـرده و تاکنـون 
مسـئولیت های مختلفـی در ایـن زمینـه، و همچنیـن مسـئول طرح هـای ملـی و اسـتانی، 
کارشـناس امـور معـادن و رییـس اداره بهره بـرداری و نظـارت اسـتان در اداره کل 
معـادن و فلـزات، را در کارنامـه ی فعالیت هـای خـود دارد. رخ همچنیـن در چهار دوره ی 
اخیـر سـازمان نظام مهندسـی معـدن، یـک دوره به عنـوان دبیـر و سـه دوره به عنـوان 
رییس این سـازمان مشـغول فعالیت بوده و هسـت. برای بررسـی بیشـتر وضعیت معادن اسـتان، با 

مهنـدس »منوچهـر رخ « بـه گفتگو نشسـتیم.

گردشگریگفت و گو

خلیج همیشـه فـارس در جنوب کشـورمان قـرار دارد 
و نـام خلیـج فـارس تـا ابـد خلیـج فـارس باقـی خواهـد 
مانـد. در ایـن میـان آنچه کـه کمتر به آن پرداخته شـده 
آشـنایی با جزایـر ایرانی موجود در خلیج همیشـه فارس 

است.
بـه نظـر مـی رسـد مـا ایرانیـان بایـد بیـش از پیش با 
جزایـر ایرانـی موجـود در خلیـج فـارس آشـنا شـویم تـا 
بتوانیـم هرچـه بهتـر و علمی تر به هرگونـه ادعای جعلی 
در رابطـه بـا جزایـر ایرانـی و خلیـج فارس پاسـخ گوییم. 
در خلیـج همیشـه فـارس در حـدود ۳۰ جزیـره بزرگ و 
کوچـک قـرار دارند کـه تعـدادی از آنها مسـکونی بوده و 
تعـدادی نیـز غیر مسـکونی انـد.  جالب اسـت بدانید که 
ورود بـه تعـدادی از جزایـر ایرانـی حتـی برای مـا ایرانی 
هـا نیـاز به اخذ مجـوز از مراجـع ذیصاح دارنـد، چرا که 
در آنها تاسیسـات نظامی و نفتی مسـتقر شـده اسـت، با 
ایـن وجـود تعـداد جزیـره هـای ایرانـی در خلیـج فارس 
آنقـدر زیاد اسـت که گردشـگران بتوانند بـا خیال راحت 
بـه بازدیـد ازآنهـا برونـد. جزایـر ایرانـی خلیج فـارس در 
حوزه سیاسـی سه اسـتان بوشهر، خوزسـتان و هرمزگان 
قـرار دارنـد، در ایـن پرونـده نگاهـی خواهیـم داشـت به 
جزایـر ایرانـی خلیج همیشـه فـارس، با ما همراه باشـید:

ابوموسی
اسـتان  در  ایرانـی  جزیـره  جنوبـی  تریـن  ابوموسـی 
هرمـزگان و در آب هـای خلیـج همیشـه فـارس اسـت. 
مسـاحت این جزیره در حدود ۲۵ کیلومتر مربع و در ۲۶ 
درجـه عـرض شـمالی و در ۵۵ درجـه طول شـرقی واقع 
شده اسـت. ایـن جزیـره در ۲۲۲ کیلومتـری بندرعبـاس، 
۷۵ کیلومتـری بنـدر لنگـه، ۶۰ کیلومتری شـمال امارت 
شـارجه در امـارات متحده عربـی و ١۶۰ کیلومتر از تنگه 
هرمـز فاصلـه دارد. حاکمیـت ایران بـر جزایر ابوموسـی، 
تنـب بـزرگ و تنـب کوچـک از دوران امپراطوری هـای 
عیامـی، ماد، هخامنشـی، اشـکانی وساسـانی ادامه دارد.   
این جزیره در اسـناد تاریخی و نقشـه ها با نام » بوموو«، 
بـه معنـی »بـوم« در معنی »جـا و مـکان« و »اوو«یعنی 
آب و بـرروی هـم بـه معنـی مکان آب ثبت شـده اسـت. 
نـام ابوموسـی نامی جدید اسـت کـه سـابقه آن به حدود 
بیـش از یکصـد سـال قبـل بـاز مـی گـردد. هنگامی که 

یکـی از سـاکنان ایـن نـام را بجای بوموسـو رایـج کرد.
جزیرهقشم

قشـم بزرگتریـن جزیـره ایرانـی در خلیج فارس اسـت 
کـه در میـان سـایر جزایـر ایـران از جایـگاه ویـژه ای 
برخـوردار اسـت. جزیره قشـم دارای بزرگتریـن غارنمکی 
جهان اسـت، همچنیـن در این جزیره جاذبه های بسـیار 

دیگـری نیـز قـرار دارند. 
جزیرهخورموسی

 خـور موسـي  کانـال طویـل و عمیقـي اسـت کـه از 
خلیج فارس منشـعب شـده  و در سـاحل شـمالي  خلیج 
فـارس  و جنـوب اسـتان خوزسـتان واقـع شـده اسـت.  
عـرض دهانـه آن ۳۷ تـا۴۰ کیلومتـر،  طـول آن از دهانه 

تـا بنـدر امـام خمینـي ٩۰ کیلومتـر، فاصله آن  تـا بندر 
ماهشـهر ١۲۰ کیلومتر و عمق  آن ۲۰ تا ۵۰ متر اسـت.  
ایـن جزیـره بـه دلیـل ویژگـي هـاي خـاص زیسـت 
زیسـتگاه  و   دارد  ای  ویـژه  موقعیـت  خـود  محیطـی 
بسـیاري از پرنـدگان نـادر از جملـه گیانشـاه خالـدار و 
مـکان تخـم ریـزي بسـیاري از ماهیـان خلیـج فـارس،  
بخصـوص میگو اسـت.  سـاحل و آب های اطـراف جزیره 
بـه دلیل اکتشـاف و اسـتخراج نفـت و تـردد نفتکش ها، 
رفت و آمد کشـتیها و منابع و صنایع مسـتقر در خشـکي 

اند.   آلـوده 
جزیرهمینو

بین آبادان و خرمشـهر واقع شـده و دو شاخه اروندرود 
آن را فـرا گرفتـه،  در گذشـته صلبـوخ نام داشـته اسـت، 
بیشـتر کاربـرد تفریحـی بـرای مـردم دو شـهر آبـادان و 
خرمشـهر دارد.  در جزیـره مینـو پنـج نهـر جریـان دارد،  
کـه دو تـاي آن هـا  از رودخانـه جرف و سـه تـاي دیگر از 

اروندرود منشـعب مي  شـود.  
جزیـره مینـو از معـدود نقاطـي از جهان اسـت که در 
آن سیسـتم آبیـاري بصـورت طبیعـي و با جـزر و مد آب 
انجـام مـي  شـود و نیـازي بـه وسـایل مکانیکـي و تلمبه 
آب نـدارد.  نخـل هـاي بي شـمار این جزیره اکوسیسـتم 
و همچنیـن  مهاجـر  پرنـدگان  زیسـت  بـراي  مناسـبي 
نیزارهـاي انبـوه و رازآلـود آن پناهـگاه حیوانات وحشـي 

از جملـه گراز اسـت.
جزیرهبونه

ایـن جزیـره مابیـن جزیـره بونـه بـه همـراه دو جزیره 
کوچـک دیگـر بـه نـام  هـای دارا و قبرناخـدا در شـمال 
غربـي خلیـج فـارس در دهانـه خورموسـی در اسـتان 
خوزسـتان قـرار دارد  و فاصلـه هوایـی ایـن جزیـره از دو 
شـهر هندیجـان و بندر ماه شـهر تقریبـاً برابر اسـت.  این 
جزیـره محـل تخم گذاری پرسـتو هـای دریایی اسـت  و 
از دیگـر گونـه های پرنـده موجود در جزیره مـی توان به 

سـلیم خرچنـگ  خـوار اشـاره کرد. 
جزیرهقبرناخدا

ایـن جزیـره غیـر مسـکونی،  در دهانـه خـور موسـي 
قـرار دارد.  جزیـره قبـر ناخـدا از شـرق بـه خـور موسـي 
و از غـرب بـه خـور غـزالن محـدود مـي شـود.  ۵ جزیره 
کوچـک دیگـر از جمله جزیره واسـطه کوچک و واسـطه 
بـزرگ در اطـراف این جزیره وجود دارد.  در تشـکیل این 
جزایـر عواملـي چـون رسـوبات رودخانـه اي و جریانـات 
جـزر و مـد موثـر بوده اسـت،  با جـزر، آب دریـا تا فاصله 

زیـادي از جزیـره عقب نشـیني مـي کند.
جزیرهخارک

ایـن جزیـره مرجانـی در ۵۷ کیلومتـری شـمال غرب 
بوشـهر و ۳۰ کیلومتـری بنـدر ریـگ قـرار دارد،  طـول 
جزیـره  حـدود ٨ کیلومتـر و قسـمت پهـن تـر آن در 
شـمال به عرض حدود ۴ کیلومتر اسـت.   جزیره خارک 
بـا داشـتن مزایـای طبیعی و سـواحل عمیق،  بـرای پهلو 
گرفتـن نفت  کش  هـای اقیانوس  پیما و ایجـاد لنگرگاه ها 

بسـیار مناسـب اسـت به گونه ای که در این جزیره یکی 
از مهـم  تریـن پایانـه  هـای صادرات نفـت ایـران از حدود 
۵۰ سـال پیـش بنـا شـده و همچنـان در حال گسـترش 
اسـت.  یک قشـر سـنگی در وسـط جزیره به بلندی ۶۰ 
متر چون پشـته سـطح جزیره را پوشـانده، ایـن بلندی ها 
موجـب می  شـوند بندرگاه  های شـرقی خـارک در مقابل 
جریـان بـاد کـه در جهـت شـمال غربی و جنوب شـرقی 

مـی  وزند، محفوظ باشـد.
جزیرهخارکو

ایـن جزیـره کوچـک در فاصلـه ۵ کیلومتـری شـمال 
شـرق جزیـره خـارک واقع شـده و امروزه  بـدل به محل 
مناسـبی جهـت رشـد پرنـدگان در منطقه خلیـج فارس 
شـده اسـت. در گذشـته این جزیره زمانی محل اسـتقرار 
نظامیـان انگلیسـی جهت تسـخیر خارک بـوده و پیش از 
آن  نیـز سـردار مشـهور ایرانـی،  میرمهنا بـرای حمله به 
هلندیـان در خـارک از جزیره خارکو نیروهـای خود را به 

سـمت خارک  گسـیل داشـته  است.
جزیرهعباسک

ایـن جزیـره بیـن بنـدر بوشـهر و شـبه جزیره شـیف 
قرار دارد،  نام پیشـین این جزیره شـاه زنگی بوده اسـت.  
ایـن جزیـره غیر مسـکونی اسـت  و بافت زمیـن و جنس 
خاک آن برای کشـاورزی مناسـب نیسـت و بیشتر زمین 
آن ماسـه  ای اسـت. ایـن جزیـره یکـی از بهتریـن نقـاط 
بـرای اجرای طرح سـاخت سـوخت های پـاک بیولوژیک 

است. 
جزیرهمیرمهنا

  جزیـره میـر مهنـا از جزیـره  های غیرمسـکونی ایران 
در خلیـج فـارس اسـت،  میر مهنا نام یکـی از دریانوردان 
دالور ایرانـی اسـت،  کـه بـه اسـتعمار گـران هلنـدی در 
خلیـج فـارس حمله می کـرد.  انگور و انجیـر این جزیره 
از قدیـم معـروف بـوده  اسـت همچنیـن گنبدی موسـوم 

بـه قدمـگاه امیرالمؤمنیـن نیـز در این جزیره قـرار دارد.
جزیرهفارسی

   ایـن جزیـره غیر مسـکونی بـه دلیل وجود ایسـتگاه 
هواشناسـي از اهمیـت ویژه اي برخوردار اسـت،  ایسـتگاه 
هواشناسـي جزیـره فارسـي اطاعـات هواشناسـي را بـه 

تمـام شـرکت  هاي کشـتیراني مي  رسـاند.
جزیرهالوان

 الوان جزیره ای اسـت مسکونی با وسعت ۷۶ کیلومتر 
مربـع.  نـام دیگـر ایـن جزیـره شـیخ شـعیب اسـت و از 
شـمال شـرقی به بنـدر مقام، از شـرق به جزیره شـتور و 
از جنوب به حوزه  های نفتی رسـالت، رشـادت و سـلمان 
محـدود می شـود،  الوان پـس از قشـم و کیـش بـزرگ 

 تریـن جزیـره ایـران در آب  هـای خلیج فارس اسـت.
جزیرهشتور

جزیره شـتور یا شـیدور با طـول ١.۷ کیلومتر و عرض 
٨۰۰ متـر،  در فاصلـه حـدود یـک و نیـم کیلومتـري 
جنـوب شـرقي جزیـره الوان قـرار دارد.  ایـن جزیـره از 
بـا ارزش   تریـن و مهـم   تریـن پناهگاه   هـاي حیات وحش 
و جـزء مناطـق حفاظـت شـده در خلیـج فـارس اسـت،  
پرنـدگان،  الک پشـت  هـاي دریایـي، ماهـي  هـا و دلفین 
 هـا از گونـه هـای سـاکن در جزیـره هسـتند، همچنیـن 
تعداد زیادی مار سـمی سـیاهرنگ و کوچـک که معمواٌل 
زیـر شـن مخفی می  شـوند،  از سـاکنین طبیعـی جزیره 
هسـتند.  بـه دلیـل وجـود تعـداد بسـیاری مـار در ایـن 

جزیـره، بـه شـتور جزیـره مـاران نیز مـی گویند.
جزیرههندورابی

  ایـن جزیـره بـا ٨ / ۲۲ کیلومتـر مربـع مسـاحت، در 
حـد فاصـل بیـن دو جزیـره کیـش و الوان قـرار گرفتـه، 
سـطح هندورابـی همـوار و تقریبـاً بدون عارضـه طبیعي 
اسـت.  هندورابـي در فاصله ۳۲۵ کیلومتـری بندر عباس 
و ١۳۳ کیلومتـری بندرلنگـه قـرار دارد و بلند ترین نقطه 

آن بیسـت و نـه متـر و بـزرگ  ترین قطر آن هفـت و نیم 
کیلومتر اسـت. 

   فعالیـت اقتصـادی اکثـر اهالی در جزیـره هندورابی، 
فعالیـت  هـای  آنکـه  جالـب  و  اسـت  غواصـی  و  صیـد 
صنعتـی یـا بهـره  برداری از معـادن و منابع زیـر زمینی و 
حتـی صنایـع دسـتی در هندورابـی وجود نـدارد. محیط 
زیسـت جزیـره به دلیل بسـته بـودن آن محدود اسـت و 
موجوداتـی از قبیـل انـواع پرنـدگان کوچـک و پرنـدگان 
مهاجـری ماننـد باز و شـاهین و تعداد کمـی از خزندگان 

و مـوش صحرایـی در آن زندگـی می کننـد.  
جزیرهکیش

 در گذشـته ایـن جزیـره را قیـس مـی نامیدند. کیش 
بـا شـکل بیضی خود و بـا مسـاحت ٨٩.۷  کیلومتر مربع 
و بـا طـول ١۵.۶  و عـرض ۷ کیلومتـر،  در جنـوب غربی 
بندرعبـاس قـرار گرفتـه اسـت.  جزیـره کیـش امـروزه 
خلیـج  در  گردشـگری  قطـب  تریـن  مهـم  بـه  تبدیـل 
همیشـه فارس شـده اسـت و به دلیل سـاخت و سازهای 
بسـیاری کـه در جزیـره صـورت گرفتـه اسـت هماننـد 

گذشـته محیـط زیسـت بکر خـود را نـدارد. 
کیـش را بـه جرات مـی توان یکی از مهـم ترین جزایر 
ایـران و از مهـم تریـن مقاصد گردشـگری در کشـورمان 

تاریخـی،  طبیعـی،  گوناگـون  هـای  جاذبـه  کـه  نامیـد 
تفریحی و انسـان سـاخت آن گردشـگران بسـیاری را در 

طـول سـال بـه آن جـذب مـی کند. 
جزیرهفروربزرگ

  ایـن جزیـره با مسـاحت ۲۶.۲ کیلومتر مربـع در ۲۰ 
کیلومتـری خـاک مادرقـرار دارد. جالـب اسـت بدانبد که 
ایـن جزیـره بـر روي یکـي از کمربنـد هـاي زلزلـه  خیـز 
جهـان قرار دارد. سـطح جزیره از تپـه ماهورهاي کوچک 
تشـکیل شـده اسـت.  جزیـره شـیب هاي تنـد و پرتـگاه 
 هایـي دارد کـه گاهي ارتفاع آنها از ده متر بیشـتر اسـت، 
و بـه دلیـل عمـق زیـاد رنـگ  آب در نزدیکـي جزیـره 
سـیاه اسـت.   در جزیـره فـرور بـزرگ بقایای سـاختمان  
هـای مخروبـه و اراضـی کشـاورزی بایـر و چاه  هـای آب 
بـه همـراه یـک چـراغ دریایـي وجـود دارد کـه نشـان از 
مسـکونی بـودن جزیره در زمان  های گذشـته اسـت.  در 
حـال حاضـر جزیره غیر مسـکونی اسـت و تنهـا تعدادی 
مأمـور دولتـی در آن حضـور دارنـد.  در آب  هـای ایـن 
جزیـره ماهـی فـراوان وجـود دارد و بـه همیـن خاطـر 

صیـادان در اطـراف آن فعالیـت زیـادی دارند.  
جزیرهفرورکوچک

  نـام دیگـر ایـن جزیره غیر مسـکوني فرورگان اسـت،  
کـه در جنـوب فـرور بـزرگ و شـمال جزیره سـیری قرار 
دارد،  مرتفع  ترین نقطه آن از سـطح دریا ۳۶ متر اسـت.  
بـه علـت موقعیـت اقلیمي و اسـتقرار در مسـیر مهاجرت 
پرنـدگان دریایـي،  زیسـتگاه گونـه  هاي متنـوع پرندگان 

مهاجر و بومي اسـت.

جزیرهسیری
 ایـن جزیـره  بـا مسـاحت ١۷.۳ کیلومتـر مربـع،  در 
میانـه خلیـج فـارس قـرار دارد،  فاصلـه آن تـا مرکـز 
شهرسـتان ابوموسـی که در قسـمت شـرقی جزیره واقع 
شـده،  حدود ۲۷  کیلومتر و تا مرکز اسـتان حدود ١۵۲ 

مایـل دریایی اسـت. 
نـام اصلـی آن راز اسـت،  کـه بـه دلیـل نزدیکـی بـا 
مناطق عرب نشـین حاشـیه جنوبی خلیج فـارس، اعراب 
از معـادل عربـی ایـن نـام یعنـی سـری اسـتفاده کردند،  
کـه ایـن نام در زبـان  های اروپایی سـیری تلفظ شـده  و 
از راه زبـان  آنان به فارسـی وارد شـده اسـت. ایـن جزیره 
فاقـد پسـتی و بلنـدی اسـت و نسـبتاً مسـطح اسـت، به 
گونـه ای کـه مرتفـع  تریـن نقطـه آن ۲۴  متـر از سـطح 

دریا ارتفـاع دارد.
جزیرهتنببزرگ

ایـن جزیـره تقریباً گرد اسـت و خاک شـنی و خشـک 
دارد،  نـام  هـای دیگـر آن در قدیـم تنـب َگـپ، تنب مار 
و تـل مـار بـوده اسـت. در قسـمت  هـاي جنـوب غربي و 
نزدیکـي سـواحل آن خانه  هـاي مسـکوني از راه چندین 
خیابـان و جـاده بـه هـم پیوسـته  انـد،  ایـن جزیـره در 
شـمال شـرقي ابوموسي واقع شـده و در داراي موج  شکن 

و لنگـرگاه اسـت.  مـردم بومـي این جزیـره از صید ماهي 
و مرواریـد امـرار معـاش مـي  کننـد،  مـار هـاي سـمي و 

کوچـک در ایـن جزیـره بـه وفور وجـود داد.
جزیرهناز

ایـن جزیـره غیـر مسـکونی که کامًا مسـطح اسـت با 
مسـاحت حـدود سـه هکتـار در یـک کیلومتری سـاحل 
شـرقی قشـم  قـرار گرفتـه اسـت و فاقـد سـاحل شـنی 
اسـت. اطـراف جزیره را دیـواره  های صخـره  ای به ارتفاع 
پنـج تـا ده متـر دربـر گرفتـه اسـت.  در زمـان جـزر بـا 
پـس  روی کامـل آب دریـا بـرای مـدت کوتاهـی باریکـه 
 ای از خشـکی جزیـره نـاز را بـه سـاحل قشـم وصـل می 
 کنـد.  روبـه  روی جزیـره ناز در قشـم سـاحل شـنی قرار 
دارد،  کـه مکان مناسـبی برای تغذیه پرنـدگان دریایی و 

ماهیگیـران بومی اسـت.  
جزیرههرمز

 هرمـز یکـی دیگر از جزایر بیضی شـکلی اسـت که در 
ورودی خلیـج فـارس و در فاصله ٨ کیلومتری بندرعباس 
قـرار دارد.  ایـن جزیـره بـه علـت موقعیـت جغرافیایی و 
مجـاورت بـا تنگـه هرمـز کلید خلیـج فارس نامیـده می 

شود.
جزیرههنگام

 بـا مسـاحت ۵۰ کیلومتر مربـع، یکی از نقـاط دیدنی 
اسـتان هرمـزگان در کرانـه  هـای جنوبـی جزیـره قشـم 
اسـت. هنـگام دارای معـادن نمـک، خاک وسـرب اسـت. 
بزرگتریـن قطـر آن از روسـتای هنـگام کهنه تا روسـتای 
هنـگام جدیـد ٩ کیلومتر اسـت.  تنها فعالیـت اقتصادی 
در جزیـره هنـگام کـه اکثـر اهالـی بـه آن مشـغولند، 
ماهی گیـری و صیـادی اسـت. از مهـم تریـن جاذبه های 
ایـن جزیـره بایـد بـه سـاحل دلفیـن ها اشـاره کـرد که 
دلفیـن هـا در نزدیکی سـواحل هنـگام به نزدیکـی قایق 
هـا مـی آینـد و ضمـت همراهی قایق ها شـروع بـه بازی 

مـی کنند. 
جزیرهالرک

 ایـن جزیـره از کوه های آتشفشـانی مخروطی شـکل 
تشـکیل شـده و یکـی از نقـاط دیدنـی اسـتان هرمزگان 
 اسـت.  در ایـن جزیـره فعالیت کشـاورزی وجـود ندارد و 
تنهـا فعالیـت اقتصادی اکثـر اهالی جزیـره الرک صیادی 
و غواصی اسـت.  آب آشـامیدنی مردم این جزیره بیشـتر 
از طریـق بندرعبـاس تأمیـن مـي  گـردد و همچنین آب 
برکـه   هـا و چـاه  های آن مـورد اسـتفاده قرار مـی  گیرد.

امالکرم
از جزیره هـای غیـر مسـکونی ایرانـی در خلیـج فارس 
اسـت کـه در اسـتان بوشـهر قـرار دارد. ایـن جزیـره در 
نزدیکـی کرانه هـای دهسـتان بردخـون شهرسـتان دیـر 
واقـع شـده اسـت و سـطح خـاک آن تنهـا یـک متـر از 
سـطح دریا باالتر اسـت و بزرگ ترین قطـر آن ۲ کیلومتر 
اسـت. فاصلـه ایـن جزیـره تا جزیـره نخیلـو ٨ کیلومتر و 

آب و هـوای جزیـره گـرم و مرطـوب اسـت.
مطاف

ایـن جزیره نیـزاز جزیره هـای غیر مسـکونی ایرانی در 
خلیـج فارس اسـت که در اسـتان بوشـهرواقع شـده. این 
جزیـره تـوده ای از ماسـه بـه عـرض تقریبـی یـک میل و 
طـول تقریبـی ده میـل اسـت کـه در هنگام مـد زیر آب 
مـی رود و در هنـگام جـزر بیـرون می آیـد. وقـوع طوفان 
و یـا آشـنا نبـودن دریانـوردان بـه منطقـه، قایق هـای 
ماهی گیـری زیـادی را در ایـن ناحیـه بـه گل می نشـاند. 

آشناییباجزایرایرانیخلیجفارس

از یکـی بهعنـوان شـما نظـر بـه 
پیشکسـوتانبخـشمعـدن،آیـااین
یکـی بهعنـوان میتـوان را بخـش
ازمحورهـایتوسـعهاسـتاندرنظـر

داشـت؟
کـه  همان طـوری  کنـم  عـرض  بایـد 
مسـتحضرید، عاوه بر پتانسـیل باالی معادن 
فلـزی، غیرفلزی و خاک های صنعتی، اسـتان 
کرمـان ازلحاظ پتانسـیل سـنگ های تزیینی 
و نما و در گذشـته در اسـتفاده از سـنگ های 
بیـن  در  )اونیکـس(  مرمـر  باالخـص  نـرم 
اسـتان های کشـور متمایـز بـوده؛ به طوری که 
بهتریـن معـادن مرمر کشـور ازجملـه معادن 
سـنگ مرمـر گـدرا سـیاه رایـن، درج سـرج 
بردسـیر، بادامسـتان، اسـفندقه و ده مریـم، 
تنگوئیـه و سـایر در ایـن اسـتان بهره بـرداری 
ذخایـر  عمـده ی  متأسـفانه  کـه  می شـده 
ایـن معـادن، چـه بـه روش غیراصولـی و چـه 
بـه روش اصولـی برداشت شـده، ولـی هنـوز 
هم مقـداری از ایـن ذخایـر موجـود می باشـد 
و بعـدازآن، معادن سـنگ مرمریت در اسـتان 
جایگاه بسـیار خوبی دارنـد. همین طور معادن 
سـنگ چینی و سـایر. بنابراین بـا به کارگیری 
روش هـای مکانیـزه و نیـز فـرآوری مناسـب 
می تـوان گفـت یکـی از محورهـای توسـعه ی 
بـه  نمـا  و  تزیینـی  سـنگ  معـادن  اسـتان، 
شـمار مـی رود. البته در اسـتان کرمان سـنگ 
گرانیـت کمتر از سـایر سنگ هاسـت که بنده 
معتقـدم آینـده متعلق به سـنگ های نـرم بر 
اسـت؛ چه ازنظر زیبایی و چـه ازنظر هزینه ی 
فـرآوری و همچنیـن  باالخـص  و  اسـتخراج 
ازلحـاظ مقاومت و جهت صادرات هم نسـبت 
بـه سـنگ های سـخت جایـگاه بسـیار برتری 

داشـت خواهند 
سـنگ معـادن مشـکالت عمـدهی 
تزیینیدرمناطقمختلفاسـتانراچه
مـواردیمیدانیـدوچـهراهحلهایـی

بـرایآنهـامدنظـردارید؟
خاصـه  به طـور  مشـکات  عمـده ی 
عبارتنـد از: ١-عـدم اطـاع کافـی از وجـود 
باقی مانـده ی ذخایر مرمر اسـتان )قبًا یکی از 
مسـئولیت هایی که داشتم مسـئول طرح های 
ملـی و اسـتانی در اداره کل معـادن و فلـزات 
اسـتان بـود، یکـی از طرح هـای پیشـنهادی 
اکتشـاف اصولـی ذخایـر باقی مانـده ی مرمـر 
اسـتان بود که متأسـفانه به دلیل نبود بودجه 
ادامـه نیافـت( ۲-صعب العبـور بـودن راه هـای 
ارتباطـی بسـیاری از معـادن سـنگ ازجملـه 
معـادن آبشـوئیه، مـاران، آب بیـد جیرفـت، 
شـهربابک و ... ۳-کافـی نبـودن کارخانه هـای 
فـرآوری مناسـب کـه واقعـاً یکـی از معضات 
سـنگ های تزیینـی و نمـا می باشـد و هنـوز 
باید سـنگ خام به اسـتان های دیگـر ازجمله 
اصفهـان، تهـران، یـزد و... حمـل شـود کـه 
بـرای بیشـتر ایـن معـادن ازلحـاظ هزینـه ی 
۴-کمبـود  نیسـت.  مقرون به صرفـه  حمـل، 
نقدینگـی و همچنیـن عـدم تخصیـص وام، 
باالخـص کـه صنـدوق بیمـه ایـن معـادن را 
سـرویس نمی دهـد. ۵-کمبـود و حتـی نبـود 
تعمیرگاه هـای مناسـب جهت ماشـین آالت و 
نیـز عـدم دسـتیابی مناسـب به لـوازم معدنی 
موردنیـاز کـه بایـد از اسـتان های دیگر تأمین 
گـردد. ۶- عـدم دسـتیابی آسـان مشـتریان و 
صادرکننـدگان بـه انـواع سـنگ قابـل صدور 
اسـتان ۷- نبـود تشـکل فعـال و پـی گیـری 
در ایـن خصـوص کـه بتوانـد از حقـوق معدن 
کاران و صنعتگـران ایـن بخـش دفـاع نمایـد 
و همچنیـن از خدمـات ویـژه ای ایـن بخـش 
اسـتفاده شـود. و امـا راه حل هـا: الـف) ایجـاد 
ایجـاد  درواقـع  مناسـب،  ارتباطـی  راه هـای 
امکانـات زیربنایـی ازجملـه آب و برق توسـط 
اصولـی  و  صحیـح  اکتشـاف  ب)  دولـت. 
باالخـص باقی مانـده ی ذخایـر مرمـر اسـتان 

ایـن  واگـذاری  و  خصوصـی  بخـش  توسـط 
معـادن بـه فعـاالن ایـن بخـش، نـه این کـه 
ماننـد سـایر معـادن به صـورت خریدوفـروش 
توسـط دالالن حتـی محدوده هـای اکتشـاف 
واحدهـای  احـداث  و  توسـعه  پ)  نشـده 
فـرآوری بـا تکنولـوژی پیشـرفته ی روز دنیـا 
و بـه وجـود آوردن شـرایط مناسـب احـداث 
بـرای صاحبان ایـن صنعت از طریق سـازمان 

کـه  به گونـه ای  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
خـام فروشـی در اسـتان بـه حداقـل ممکـن 
در  استخراج شـده  عمـده ی سـنگ  و  برسـد 
در  چـه  مصـرف  جهـت  و  فـرآوری  اسـتان 
خارجـی  بازارهـای  در  چـه  و  داخلـی  بـازار 
تعمیرگاه هـای  ایجـاد  باشـد ت)  قابل رقابـت 
مجهـز در محورهـای تجمـع معـادن سـنگ، 
از  پارکینگ هـای سـنگ  احـداث  همچنیـن 
انـواع سـنگ های استخراج شـده و قابل عرضه 
کـه مشـتریان باالخـص صادرکننـدگان بـه 
سـنگ  نمونـه  و  مراجعـه  پارکینگ هـا  ایـن 
موردنیـاز خـود را انتخـاب نماینـد. ضمنـاً در 
فروشـگاه های  پارکینگ هـا،  ایـن  مجـاورت 
ث)  گـردد.  احـداث  معدنـی  لـوازم  مجهـز 
افزایـش نقدینگـی معـدن کاران و صنعتگران 
ایـن بخـش به صـورت وام هـای درازمـدت از 
طریـق صنـدوق بیمه و بانـک صنعت و معدن 
و سـایر بانک هـا ج) در خصوص تشـکل فعال 
و پیگیر، خوشـبختانه همین انجمن توسعه ی 
صـادرات سـنگ اسـتان بـا توسـعه و فعالیت 
بیشـتر، به طوری کـه همه ی فعـاالن در بخش 
سـنگ، چـه صاحبان معـادن و چـه صاحبان 
صنعـت سـنگ در ایـن انجمن شـرکت فعال 

باشند. داشـته 
بـاتوجـهبـهانبـوهفارغالتحصیـالن
رشـتههای در پرانـرژی و جـوان
زمینشناسـیومعـدنکـهعمومـاًبـه
عضویتسـازماننظاممهندسـیاستان
درمیآینـد،نقـشآنهـارادربهبـود
شـرایطمعدنداریومعـدنکاریمؤثر

میدانیـد؟
سـازمان  برسـانم  عـرض  بـه  بایـد 
نظام مهندسـی معدن متشـکل از متخصصان 
در رشـته های اصلـی معـدن، زمین شناسـی 
متالورژی، نقشـه برداری و رشـته های مرتبط 
کاردانـی،  مقاطـع  در  اصلـی  رشـته های  بـا 
دکتـری  و  ارشـد  کارشناسـی  کارشناسـی، 
کـه در هـر کجـا فعالیـت نماینـد حتـی در 
شـرکت های  یـا  و  ارگان هـا  و  ادارات  سـایر 
بـه عضویـت سـازمان  بایـد حتمـاً  دولتـی، 
درآینـد. درنتیجـه ایـن سـازمان از پتانسـیل 
و  متخصصـان  کل  از  تخصصـی  و  علمـی 
و  فوق الذکـر  رشـته های  فارغ التحصیـان 
تشکیل شـده؛  آن  بـا  مرتبـط  رشـته های 
یعنـی در سـطوح مختلـف دارای پتانسـیل 
علمـی اسـت و در حـال حاضر بـازوی توانای 
وزارت صنعـت، معدن و تجـارت و همین طور 

سـازمان های صنعت، معدن و تجارت اسـتان 
اسـت که قسـمت عمده ای از مسئولیت ها به 
ایـن سـازمان تفویـض و در آینـده بیشـترین 
انجـام  را  معـادن  تخصصـی  مسـئولیت های 
خواهـد داد. ایـن سـازمان کـه لزوم تشـکیل 
آن در قانـون معـادن توسـط مجلس تصویب 
توسـط  معـدن  نظام مهندسـی  قانـون  و 
مجلـس شـورای اسـامی تصویـب و پـس از 

تأییـد شـورای نگهبـان آیین نامـه ی اجرایـی 
آن توسـط هیـأت محتـرم دولـت تصویـب 
گردیـد، نقـش آن در توسـعه ی بخش معادن 
آن قدر مهم اسـت که حکم ریاسـت سـازمان 
نظام مهندسـی معـدن ایران توسـط شـخص 
بنابرایـن  می گـردد.  رییـس جمهـور صـادر 
نقـش این سـازمان در بهبـود وضعیت معادن 
نظام مهندسـی  زیـرا  اسـت،  مؤثـر  کامـل 
بـرای ایـن تشکیل شـده کـه کارها بـه روش 
مهندسـی انجـام شـود و از خطاهـای مرتبط 
بـا ایـن بخش جلوگیری کنـد و نظارت نماید 
کـه عملیـات بهره برداری و اکتشـاف به روش 
از  فـرآوری  نیـز  و  سیسـتماتیک  و  اصولـی 
مـواد معدنـی بـا روش هـای پیشـرفته انجـام 
شـود. بنابرایـن طراحـی و نظارت مسـتمر از 
وظایـف اصلی سـازمان نظام مهندسـی معدن 
اسـت. بایـد عـرض کنـم کـه همان طـوری 
کـه اسـتان کرمـان بهشـت معـادن اسـت و 
مهم تریـن معـادن کشـور و با پتانسـیل مواد 
معدنـی و تنـوع مـواد معدنـی در این اسـتان 
مقـام اول را دارد، باید به فراخور آن سـازمان 
نظام مهندسـی معـدن هـم، چنین باشـد که 
البتـه ایـن باید فعـاالن بخش معـدن و اعضا 
اظهـار نماینـد، ولـی ازلحـاظ تعـداد عضو در 
را  اول  مقـام  اسـتان  ایـن  مقاطـع مختلـف 
داراسـت. انشـاء اهلل در سـایر مـوارد، ازجمله 
احسـاس مسـئولیت و انجام وظایف، آینده ی 
بسـیار روشـن و خوبـی را در پیـش خواهیـم 

داشت.
توسـعهی انجمـن نقـش و وجـود 
صـادراتسـنگهایتزئینـیراتـاچه
سـنگ صنعـت توسـعهی در میـزان

میدانیـد؟ مؤثـر اسـتان
همان طـور کـه پیش تـر هم اشـاره کـردم، 
یکی از مشـکات موجود در بخش سنگ های 
تزئینـی، نبـود یک تشـکل فعال یا سـندیکا و 
صنـف و علمی تـر انجمن توسـعه ی صـادرات 
اسـت که البته تنها در زمینه صادرات فعالیت 
نکنـد، بلکه در زمینه توسـعه ی معادن سـنگ 
و نیـز توسـعه ی صـادرات آن فعالیـت نمایـد. 
یعنـی درواقـع از فرهنگ سـازی، تأمیـن لوازم 
و تجهیـزات موردنیاز، فـرآوری در حد مطلوب 
و نهایتـاً صـادرات، نیـاز بـه فعالیت مسـتمر و 
احسـاس  کامـل  انجمـن  ایـن  همه جانبـه ی 

می شـود. 
مشـکل رفـع بـرای راهحلـی آیـا 
بـه معمـوالً کـه محلـی تعارضهـای

تعطیلـیمعـادنیـابیانگیزگـیمعدن
داریـد؟ میانجامـد داران

البتـه همه ی ما پاسـخ را می دانیـم، رعایت 
قانـون، آنچـه را که قانـون معـادن به صراحت 
ایـن  در  متأسـفانه  ولـی  نمـوده،  مشـخص 
خصـوص در بیشـتر مناطـق کشـور ازجملـه 
ملوک الطوایفـی  به صـورت  کرمـان  اسـتان 
عمل می شـود که تبعات خوبـی در درنخواهد 
داشـت. بنابرایـن بـرای جلوگیـری و رفع این 
مشـکل، قاطعیت دسـتگاه قضایـی و پس ازآن 
نیـروی انتظامـی منطقـه ی مـورد تعـرض را 
می طلبـد. ضمنـاً جدیت و پی گیری سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت هـم بسـیار مؤثر و 
راه گشـا خواهـد بـود. به عنوان مثـال سـال ها 
قبـل در مجـاورت چند معدن سـنگ، عده ای 
از افـراد دو آبـادی مجاور معـدن و تعدادی هم 
از افراد سـاکن شهرسـتان سـیرجان موجبات 
مزاحمـت و تعـرض بهره بـرداران ایـن معـادن 
از فراهـم آوردنـد و علی رغـم این کـه دو نفـر 
از معارضـان از افراد نیروی انتظامی سـیرجان 
بودنـد، ولـی زمانی که بـا برخـورد و قاطعیت 
اداره کل معـادن و فلزات وقت مواجه گردیدند 
به راحتـی دسـت از مزاحمت خود برداشـتند.
معـادن اصولـی اکتشـاف وضعیـت 
ارزیابـی راچگونـه اسـتان درسـطح

؟ میکنیـد
همان طـور کـه می دانیـم و شـاعر فرمـوده 
»خشـت اول گـر نهـد معمـار کـج، تـا ثریـا 
مـی رود دیـوار کـج « رکـن اصلـی و اساسـی 
هر معدن اکتشـاف آن می باشـد، چـه ازلحاظ 
ذخیـره، شـکل معـدن، امتداد، جهت، شـیب 
نهایتـاً   ... و  معـدن  کلـی  شـیب  و  الیه هـا 
میـزان  حتـی  و  اسـتخراج  روش  انتخـاب 
اسـتخراج سـالیانه و از همـه مهم تـر انتخـاب 
ماشـین آالت و هزینـه ی اسـتخراج، بنابرایـن 
از  چـه  کثیـری،  عـده ی  این کـه  علیرغـم 
مکتشـفان و چه از متخصصان، طرح اکتشاف 
را چنـدان مهـم نمی داننـد، بایـد عـرض کنم 
کـه از اهمیـت فوق العـاده برخـوردار اسـت و 
نهایتـاً در هـر معدن اکتشـافی سیسـتماتیک 
و اصولـی اسـت کـه برنامه ریـزی کوتاه مـدت، 
باشـد.  داشـته  را  بلندمـدت  و  میان مـدت 
متأسـفانه وضعیـت اکتشـاف به جـز معـادن 
دولتـی ماننـد سرچشـمه، گل گهـر فاریاب و 

تعـداد انگشت شـماری از معـادن خصوصـی، 
بسـیار نابسـامان و غیراصولـی اسـت که علل 
متعـددی باعـث این امر شـده که بـه تعدادی 
از آن هـا مختصراً اشـاره می نمایـم. اوالً اگرچه 
صاحب نظـران معتقدنـد کـه اکتشـاف معادن 
اوالً مرحلـه ی بهره بـرداری را بایـد دولت انجام 
دهـد، بنـده اعتقـاد شـخصی ام مخالـف ایـن 
امـر اسـت. ثانیـاً تعـداد معـادن کـه محـدود 
نیسـت تـا دولـت بتوانـد برنامه ریـزی جهـت 
اکتشـاف نمایـد. ثالثـاً تـا اواخر سـال های ۶٩ 
و ۷۰ اکتشـاف توسـط دولـت انجام و سـپس 
یـا در قالـب قـرارداد اسـتخراج فـروش و یا در 
قالـب تعاونی های معدنی بـه بخش خصوصی 
واگـذار می گردیـد کـه بیشـتر منحصـر بـه 
تهیـه ی دفترچـه مشـخصات می شـد، ولی از 
آن بـه بعـد بـر اسـاس قانـون جدیـد معـادن 
در مـدت کوتاهـی عمـده ی معادن شناسـایی 
و اکتشـاف گردیـد. ولـی نظـارت بـر عملیات 
اکتشـاف بـه علـت نبـودن اعتبـارات و نبـود 
کارشـناس کافی ضعیـف بود کـه تاکنون هم 
ادامـه دارد. باوجـود سـازمان نظام مهندسـی و 
تفویـض اختیارات بیشـتر، این مهـم روزبه روز 
کیفی تـر شـده و آینـده ی روشـنی در پیـش 

بود.  خواهـد 
بـهنظـرشـمارونـدواگـذاریمعادن
مطابـققوانیـنموجـودصحیحاسـت
وچـهراهکارهایـیرادرایـنزمینـه
پیشنهادمیکنیدتاراهسـرمایهگذاران
ومعـدنکارانواقعـیهمـوارهگـردد؟

واگـذاری معـادن بر اسـاس قانـون معادن، 
کشـف  گواهی نامـه  صـدور  طریـق  از  چـه 
قانـون تجـارت (مزایـده)  بـر اسـاس  و چـه 
دارای اشـکاالت زیـادی اسـت که امید اسـت 
بازنگـری قانـون معـادن اصـاح گـردد. یکـی 
از عللـی کـه عملیـات اکثـر معـادن معطـل 
یـا غیرفعـال و پـس از مدتـی مجوز اکتشـاف 
باطـل و در لیسـت معـادن مزایـده ای قـرار 
می گیرنـد، ایـن اسـت کـه عمدتـاً متقاضیان، 
دالل و سـودجو هسـتند و راه بـرای هرکسـی 
و در هـر شـغلی بـاز اسـت کـه محـدوده ای را 
درخواسـت نماید و متأسـفانه کسانی که توان 
فنـی دارنـد کمتـر وارد ایـن حرفه می شـوند. 
اگرچـه در آیین نامه و دسـتورالعمل های اخیر 
امتیـازات بیشـتر بـه متخصصـان داده شـده 

اسـت. به عنوان مثـال بـرای اعضـای سـازمان 
نظام مهندسـی بـا دارا بـودن پروانه ی اشـتغال 
بـا پایه هـای مختلـف باالتریـن امتیـاز را قائل 
شـده اند و ان شـاءاهلل در بازنگری قانون معادن 
بایـد تکلیـف کسـانی کـه دارای تـوان فنی و 
مالـی هسـتند از سـایر دالالن و سـودجویان 
متمایـز گـردد تا معـادن از این حالت تعطیلی 
و  تخریـب  از  مهم تـر  همـه  از  غیرفعـال،  و 
تضییـع مـواد معدنـی، بـه دلیـل زودبازدهـی 
و اکتشـافات بهره بـرداری غیراصولـی و غیـر 
سیسـتماتیک خارج شـود. حتـی در مزایده ی 
معـادن، بنده پیشـنهاد نمودم که بـه برندگان 
یـک مهلـت سـه تا شـش ماهه یـا بیش تـر یا 
کمتـر داده شـود با همـان امکاناتی کـه اعام 
نمـوده و امتیـاز گرفته، شـروع به اکتشـاف یا 
بهره بـرداری نماید و در صـورت انجام عملیات 
و حصـول نتیجـه ی مثبـت، مجـوز اکتشـاف 
یـا بهره بـرداری بـه نام برنـده ی مزایـده صادر 
گـردد، نه اینکه پـس از اعام برنـده ی مزایده 
بـدون هیچ گونـه عملیاتـی اقـدام بـه فـروش 

نماید.  معـدن 
قانـونجدیـدمعـادنچقـدررضایت
بخـشخصوصـیراجلبکردهاسـت؟
وقتـی قـرار شـد قانـون معـادن بازنگـری 
شـود، یک نسـخه از پیش نویس این قانون را 
نیز به سـازمان نظام مهندسی کشـور دادند و 
از آن طریق به همه ی اسـتان ها ارسـال شـد، 
نیـز  اسـتان ها  نظام مهندسـی  سـازمان های 
نظـارت خـود را ارائه کردند و می شـود گفت 
ایـن سـازمان بیشـترین دخالـت را در اصاح 
قانـون معـادن داشـت. حال اگر آنچه توسـط 
بازنگـری  در   ، پیشنهادشـده  سـازمان  ایـن 
قانـون معـادن مدنظر قـرار گیرد لحاظ شـود 
خیلـی از مشـکات معـادن برطـرف می شـد 
چراکـه پیشـنهادها از سـوی کسـانی عنـوان 
شـد کـه بـا مشـکات معـادن مواجـه بودند. 
یکـی از موارد مهـم قانون جدید معـادن این 
اسـت جهـت محاسـبه تـوان فنـی و مالی بر 
اسـاس میانگین حسـاب صورت می گیرد که 
ایـن موضوع واقعاً دسـت بخـش خصوصی را 
بسـته اسـت و مـورد اعتـراض همـه فعالیـن 
بخـش خصوصی و به خصوص نظام مهندسـی 
معدن بوده اسـت کـه امیدواریم این مشـکل 

هم بـه زودی حـل گردد.
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حاشیه

 یـک مقـام کنسـولی ایـران در هنـد از 
احتمـال صـدور حکـم نرگـس اشـتری تـا 

یـک مـاه آینـده خبـر داد.
اسـت  اصفهـان  اهـل  اشـتری،  نرگـس 
و پـس از مهاجـرت بـه انگلسـتان پـدر و 
مـادر خـود را از دسـت می دهـد. ابتـدا بـه 
مـدت یـک سـال در پرورشـگاه های هند و 
سـریانکا فعالیت هـای خیرخواهانـه انجام 
می دهـد و بـا دیـدن وضعیـت کـودکان و 
تنگدسـتی آن هـا اقـدام بـه تاسـیس مرکز 
کـه  بی سرپرسـت  کـودکان  نگهـداری 

معلـول یـا نابینـا بودنـد می کنـد.
و  کـودک  یـک  غیرعمـد  قتـل  اتهـام 
سـهل انگاری کـه منجـر بـه غـرق شـدن 
یـک کـودک کـه در زمـان پیـک نیـک در 
کنـار رودخانـه ای بـه بـازی مشـغول بـوده 
او را از ادامـه فعالیت هـای خیرخواهانـه اش 
بـاز مـی دارد. جزییـات بیشـتر را در اینجـا 

بخوانیـد. 
در  ایـران  سرکنسـول  نوریـان،  حسـن 
حیدرآبـاد هنـد در رابطه بـه پرونده نرگس 
کلباسـی اشـتری تبعه ایرانـی - بریتانیایی 
آزاد  اشـتری  خانـم  کـرد:  خاطرنشـان 
شـده اند ولـی بـا توجـه بـه شـرایطی کـه 
در منطقـه رایـاگادا حاکـم اسـت و منطقه 
افـراد  بـود  ممکـن  دارد  قبیله یـی  حالـت 
غـرق شـده  کـودک  خانـواده  نزدیـکان  و 
مشـکلی  برایشـان  بخواهنـد  رودخانـه  در 
ایجـاد کننـد بـه همیـن دلیـل موقتـا در 
شـهر دیگـری خـارج از محل زندگی شـان 
سـکونت می کننـد و تنهـا برای شـرکت در 

بـه رایـاگادا می آینـد. جلسـات دادگاه 
او در رابطـه بـا این که ایـن پرونده از چه 
سـالی در جریان اسـت و در حال حاضر در 
چـه مرحله ای قـرار دارد گفت: ایـن پرونده 

از سـال ۲۰١۴ بـه جریـان افتـاده اسـت و 
رسـیدگی به آن بسـیار طوالنی شـده است 
و حـدود ۲ تـا ۳ روز گذشـته بـه رایـاگادا 
رفتـم و رییـس دادگسـتری ایـن شـهر بـه 
مـن گفـت: از دادگاه عالـی ایالـت اریسـا 
نامـه ای دریافت کرده اسـت کـه ظرف یک 
مـاه آینـده یعنی تا اوایل نوامبـر رای نهایی 
صـادر خواهد شـد تـا خانم نرگس اشـتری 

بتوانـد بـه کار خود ادامـه دهد.
وی در ادامـه در رابطـه بـا اینکـه از چـه 
ایـران در جریـان پرونـده نرگـس  زمانـی 
کلباسـی اشـتری قـرار گرفت توضیـح داد: 
بـا توجـه به ایـن که در ۵ سـالی کـه خانم 
اشـتری در ایالـت اریسـا سـکونت داشـتند 
هیـچ تماسـی بـا مـا نگرفتند کنسـولگری 
ایشـان  حضـور  از  اطاعـی  هیـچ  هـم 
نداشـت. از سـوی دیگـر خانـم اشـتری بـا 
گذرنامـه بریتانیایـی بـه هنـد وارد شـده و 
آن طـور کـه خـودش گفتـه قصـد داشـت 
بـه کـودکان یتیـم و نابینـا در خفـا کمک 

کنـد هیـچ اطاعـی از وجود او نداشـتیم و 
نمی شـناختیمش.

نوریـان بـا بیـان ایـن کـه پـس از غـرق 
شـدن کـودک هنـدی و بـاز شـدن پرونده 
بـرای خانـم اشـتری او بـا سـفارت بریتانیا 
تمـاس گرفته بـود گفـت: زمانی کـه خانم 
اشـتری از کمـک و حمایـت افـراد محلـی 
بـا  بـه گفتـه خـودش  بـود  ناامیـد شـده 
ولـی  می گیـرد  تمـاس  بریتانیـا  سـفارت 
بریتانیـا بـه این مسـاله ورود پیـدا نمی کند 
در  ایـران  سرکنسـولگری  آن  از  بعـد  و 
حیدرآبـاد در جریـان موضـوع قـرار گرفته 
ایرانـی خانـم  تابعیـت  بحـث  بافاصلـه  و 

اشـتری مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
او ادامه داد: بسـتگان خانم اشـتری اصل 
شناسـنامه او را که در اصفهان بود از طریق 
سیسـتم اوتوماسـیون ارسـال کـرده و بـا 
توجـه بـه این که پـدر و مادر و شناسـنامه 
ایرانی داشـتند بـدون هیچ مانعی برایشـان 

گذرنامـه ایرانی صـادر کردیم./فرارو
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واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان خاتم انبیاء)ص( و کلینیک ویژه شهرستان بافت موضوعمناقصه

 مبلغ: به عدد: ١/۶۵۶/۰١٩/۵۰۰ ریال )بحروف: یک میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون و نوزده هزار
و پانصد ریال(ا

برآوردیکساله

مبلغ: ٨۲/٨۰۰/٩۷۵ ریال )به حروف: هشتاد و دو میلیون و هشتصد هزار و نهصد و هفتاد و پنج ریال(ا تضمینشرکتدرمناقصه
نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه
http://www.kmu.ac.ir

 http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات  
ج( بافت، بلوار شهداء شبکه بهداشت درمان بافت)دبیرخانه(ش

دریافتاسناد
ازتاریخدرجآگهیلغایتساعت13
روزچهارشنبهمورخ1395/7/28

 ،محل تسلیم پیشنهادها: ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی
مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

آخرینمهلتتحویلپیشنهادها
تاساعت15روزدوشنبه

مورخ95/08/10

ساعت ١۴ روز سه شنبه مورخ ١۳٩۵/۰٨/١١ گشایشپیشنهادها

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شناسهآگهی5935هزینهدرجآگهیبرعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

آگهیمناقصهعمومی
یکمرحلهایبهشماره32/11/8/95


