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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سیستان و بلوچستان گفت :سال 94مقرر شد ۸۶کیلومتر مربع از معادن استان تحت
اکتشاف قرار گیرد«.سکینه اشرفی» افزود :مطالعات معادن استان به سرانجام رسید و 143محدوده امید بخش در این مطالعات معرفی شد،
موضوع اصلی این است که به استخراج معادن و فراوری مواد معدنی دست پیدا کنیم که در این باره اقدام های ارزشمندی انجام شده است.

...

یادداشت شفاهی
«محمدنعیم امینی فرد»
رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان

نبود نقشه جامع علمی از منابع معدنی
سیستان و بلوچستان

یکی از نقاط قوت و ظرفیت های مغفول و بالقوه توسعه
سیستان و بلوچستان ،معادن است به ویــژه پهنه های
ارزشمندی که در قسمت سراوان ،ایرانشهر ،فنوج و اطراف
زاهدان وجود دارد .مشکل اصلی که درباره معادن استان
با آن مواجه هستیم این است که مطالعات آکادمیک زمین
شناسی جامعی در این باره انجام نشده است ،بلکه به شکل
جزیره ای در بعضی نقاط اکتشافاتی شده است اما نقشه
جامع علمی از منابع معدنی استان نداریم .ایمیدرو ،باید
راهکار مشخصی را در زمینه معادن استان داشته باشد
که تا به امروز ،تمرکز قابل توجهی نداشته است .هنگام
پیگیری مجمع نمایندگان استان هم مسئوالن جواب های
کلی می دهند ،ولی موضوعی که به نتایج عملی منجرشود
کم دیده می شود .با توجه به بحران عمیق بیکاری که در
استان وجود دارد ،یکی از راه های برون رفت از این وضعیت
سرمایه گذاری در اکتشاف و فراوری محصوالت معدنی
است که باید مورد توجه استاندار ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و ایمیدرو قرار گیرد .دو نماینده مردم استان در
مجلس شورای اسالمی در شورای معادن معرفی شده اند،
اما از آن جا که شورای معادن به تازگی تشکیل شده است
هنوزنمایندگانگزارشیارائهنکردهاند،اینشورامیتواند
در تصمیم گیری های بعد مهم و تأثیرگذار باشد.با توجه به
مشکالتی که به دلیل نبود راه آهن برای حمل و نقل مواد
معدنی وجود دارد ،باید مزیت های نسبی را با شرایط سهل
تری در اختیار افرادی که متقاضی اکتشاف و بهره برداری
هستند قرار دهیم .موضوع بعد استفاده از ظرفیت های
منطقه آزاد چابهار برای صادرات به کشورهای حوزه خلیج
فارس و دیگر کشورهاست و موضوعی که مجمع نمایندگان
هم باید پیگیر آن باشد این است که باید استراتژی و راهکار
مشخصی داشته باشیم و خام فروشی صرف نداشته باشیم.
اگر کارگاه ها و کارخانه هایی ایجاد و فراوری اولیه معادن
انجام شود ارزش افزوده بیشتر و بهتری حاصل میشود که
این امر عزم بیشتر و جدی تری را طلب می کند .استانداری،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،شــورای معادن استان
و ایمیدرو باید به فهم و زبان مشترک دست پیدا کنند و
برنامه زمان بندی شده مشخصی را برای پهنه های معدنی
مرغوب استان که با وجود شناسایی مورد غفلت واقع شده
است داشته باشند و برای سرمایه گذاری اقدام کنند.دو
سال است که یک شرکت چینی در زمینه معادن ایرانشهر
قرارداد امضا کرده ،اما حرکت قابل توجهی انجام نشده
است .سند مشخصی برای معادن استان و توسعه آن و نقشه
راه و استراتژی روشنی نیاز است تا به اشتغال آفرینی در این
استان کمک کند.
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برنامه ریزی ها برای ایجاد صنایع فراوری معدنی
در سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان؛گنجینهمعادنایران
سیستان و بلوچستان ،سرزمین اسطوره ها و دیار نخل
و آفتاب سرشار از ظرفیت ها و قابلیت هاست ،ظرفیت
های فراوانی مانند مرز ،تجارت و بازرگانی ،ترانزیت،
کشاورزی ،صنایع دستی ،گردشگری ،آثار باستانی و
تاریخی ،بزرگ ترین بندر اقیانوسی کشور،معادن غنی و
قرار گرفتن روی کمربند فلزات معدنی جهان که از اروپای
شرقی تا پاکستان ادامه دارد .مواد معدنی مکشوفه در
سیستان و بلوچستان شامل کرومیت ،مس ،منگنز ،آهن،
طال ،تیتانیوم و کانی های فلزی نظیر تالک ،منیزیت ،گل
سفید،آنتیموان،فلدسپاتخاکصنعتی،نیکل،کائولن،
سیلیس و سنگ های ساختمانی به ویژه گرانیت ،این
استان را به رنگین کمان معادن کشور و بهشت سرمایه
گذاران تبدیل کرده است .آری ،سیستان و بلوچستان
رنگین کمان معادن ایــران اســت ،چــرا که بیش از یک
میلیارد تن از ذخایر معدنی در این استان شناسایی شده
است ،اما این خطه قابلیت هایی برای صادرات ذخایر این
معادن هم دارد که برجسته ترین آن ،ظرفیت بندر چابهار
است .ساالنه بیش از 15میلیون تن کاالی معدنی از ایران
به چین صادر می شود و از آن جایی که اکثر معادن در شرق
کشور است ،بهترین و کوتاه ترین مسیر برای ترانزیت آن
چابهار است و به عبارتی می توان گفت که بزرگ ترین
بندر اقیانوسی ایران میتواند به مرکز صادرات معدنی
کشور تبدیل شود .به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی
سیستان و بلوچستان ،در این زمینه ساخت پایانه کاالهای
معدنی برای صادرات دو میلیون تن سنگ معدن در سال
با سرمایهگذاری بیش از 280میلیارد تومانی بخش
خصوصی برنامه ریزی شده است.
▪معادن؛ پیشران در اقتصاد استان

رئیس ســازمــان صنعت ،معدن و تــجــارت سیستان و
بلوچستان درباره ظرفیت های معدنی استان می گوید:
معدن می تواند یکی از بخش های پیشران در اقتصاد
استان باشد و با متحول شدن این حــوزه ،دیگر بخش
های صنعتی و اقتصادی استان فعال می شود ،به طوری
که اگر صنایع سیمان ،واحدهای تولیدی شن و ماسه و
خاک رس ،کارخانه های مس ،آنتیموان ،منیزیت ،گچ و
نظایر آن در استان سودآور است به دلیل وجود معادن به
عنوان تأمین کننده مواد اولیه این صنایع است ،در غیر
این صورت این صنایع معدنی هم در استان پا نمی گرفت
و به دنبال آن اگر صنایع معدنی نبود بسیاری از ارزش
های افزوده قسمت معدن ایجاد نمی شد«.نادر میرشکار»
میافزاید 348 :فقره معدن که حــدود  2.7درصــد از
معادن کشور را تشکیل می دهد با سرمایه گذاری سه
هزار و  26میلیارد ریال در استان کشف شده است که
 217فقره از این معادن فعال و  9معدن نیز در حال تجهیز
و دیگر معادن به صورت نیمه فعال است.به گفته وی،

 73.28درصد از معادن استان را مصالح ساختمانی و
سنگ های تزیینی و نما تشکیل می دهد و  8.61درصد
معادن غیر فلزی و  18.11درصد فلزی است .معادن
فلزی می تواند سهم باالیی در تولید مواد معدنی استان
داشته باشد اما از نظر پشتوانه ضعیف است و انجام کار
اکتشافی روی آن ها ضرورت بیشتری دارد که به همین
منظور با حضور شرکت های تخصصی و مادر تخصصی
دولتی و غیر دولتی در سال  ،93فعالیت های اکتشافی
وسیع در استان با مساحت  85هــزار کیلومتر مربع و
معرفی محدوده های مستعد معدنی (فلزی) جدید توسط
این شرکت ها آغاز شده است و در حال انجام اکتشاف
عمومی و تفضیلی برای کشف ذخایر معدنی در استان
هستند.وی ادامه می دهد :اشتغال مستقیم برای شش
هزار و دو نفر در بخش معدن ایجاد شده است ،طبق آمار
سازمان جهانی کار به ازای هر شغل مستقیم در معدن،
 17شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می شود.
▪نبود سرمایه گذاری مناسب در معادن استان

وی اذعان می کند :متاسفانه فرایند صنعتی شدن استان
طی سال های گذشته عمدت ًا بر اساس تأمین مواد اولیه
از منابع خارجی تعریف و تجربه شده است در حالی که
نقش معادن در توسعه و توجیه اقتصادی صنایع سیمان،
واحدهای تولیدی شن و ماسه و خاک رس ،کارخانه های
مس ،آنتیموان ،منیزیت ،گچ و نظایر آن بر اهمیت و جایگاه
این حوزه در کسب ارزش افزوده بیشتر برای استان می
افزاید ،اما با وجود قابلیت های بالقوه نسبت ًا خوب ،شاهد
سرمایه گذاری مناسب در این حوزه نبوده ایم.وی اظهار
می کند :شاید تناسب زیادی میان حجم سرمایه گذاری و
میزان ذخایر معدنی استان وجود نداشته باشد و برای این
که شاهد رونق بیشتر سرمایه گذاری در معدن و صنایع
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گفت وگو
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداری:

عمومی برای فعالیت های اقتصادی در این استان حضور
ندارند که این مشکل را می توان مهم ترین عامل حضور
نیافتناستاندرجایگاههایصنعتیمطرحکشوردانست
که باید برای رفع آن راهکار های کارشناسی اندیشید.وی
تصریح می کند :شناسایی ظرفیت های معدنی استان،
رونق صنایع و توسعه حمل و نقل و ترانزیت از مبادی مرزی
استان نقش مهمی در رونق منطقه دارد و با تکمیل خطوط
ریلی استان و ورود تجار کشورهای همسایه به بندر چابهار
می توان امیدوار بود توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال
پایدار در استان سرعت بیشتری پیدا کند.وی بیان می
کند :واحدهای شن و ماسه ،کوره ،صنایع غذایی ،مواد
پتروشیمی ،صنایع الستیک ،پالستیک و صنایع شیالتی
بیشترین واحــد هــای فعال در منطقه را تشکیل داده
است ،اما با وجود همه این ظرفیت های ناب ،سیستان و
بلوچستان نتوانسته از لحاظ صنعتی در کشور به جایگاه
مطرحی برسد و این موضوع به بررسی کارشناسانه نیاز
دارد تا بتوان استان را به جایگاه واقعی خود در کشور و
منطقه رساند.وی می افزاید :با فعالیت کارخانه های در
دست ساخت و گرم شدن خط تولید آن ،میزان صادرات
کشور از مبادی استان افزایش خواهد یافت که در کنار هم
قرار گرفتن آن ،سبب رونق گرفتن معادن استان نیز می
شود ،از این رو می توان گفت توسعه سیستان و بلوچستان
از مزارع کشاورزی روی ریل اقتصاد سرعت خواهد گرفت
که به پشتوانه آن در آینده تحولی عظیم در معیشت مردم
منطقه رقم خواهد خورد.

معدنی استان باشیم باید تالش کنیم اطالعات زیادی را
درباره این حوزه در جامعه انتشار دهیم.وی تصریح می
کند :سهم معدن در اقتصاد استان به هر میزانی که باشد،
نباید فراموش کرد که تأثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی
استان به طور مستقیم شاید بیشتر از تأثیر تجارت و حتی
صنعت باشد به نوعی حتی حجم عظیم عملیات معدن
کاری سبب رونق ترانزیت و ترابری نیز می شود ،از طرف
دیگر اشتغال ایجاد شده به واسطه معادن پایدارتر و با
توجه به پراکندگی آن در سراسر استان و مناطق محروم
از اهمیت خاصی برخوردار است.

سیستان و بلوچستان در کمربند فلززایی
و معدنی جهان قرار دارد
ذوالفقاری -سیستان و بلوچستان در کمربند فلززایی و
معدنی جهان که از یوگسالوی تا پاکستان ادامه دارد قرار
گرفتهاست.مدیرکلدفترجذبوحمایتازسرمایهگذاری
استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت های
معدنی استان برای سرمایه گذاری به «خراسان» گفت:
وجود معادن نسبتا غنی گشوده و ناگشوده فلزی و سهم
باالی استان در برخورداری از این معادن با ذخایر معدنی
نظیر کرومیت ،مس ،منگنز ،سرب و روی ،قلع ،تنگستن،
آنتیموان ،طال و کانسارهای غیر فلزی نظیر تالک ،منیزیت،
گل سفید ،سیلیس ،فلدسپات ،کائولن و سنگ های
ساختمانی به ویژه گرانیت و ظرفیت های معدنی تفتان
و امکان استقرار کارخانجات پر عیارسازی ،فــراوری و
صنایعی از جمله چینی ،کاشی و سرامیک قسمتی از
قابلیت ها و توانمندی های استان در حوزه معدن است.
«ماندانا زنگنه» افــزود :در سال های گذشته با توجه به
ظرفیت معدنی استان 85 ،هزار کیلومتر مربع زیر پوشش
مطالعات اکتشافی قــرار گرفت و نتایج امید بخشی به
دست آمد که با تکمیل شدن آن ،زمینه سرمایه گذاری در
حوزه معدن فراهم می شود.وی اظهار کرد :برای ایجاد
معادن و صنایع معدنی ،با توجه به ظرفیت های معدنی
در استان  13پهنه در مناطق مختلف با مساحت کلی 85
هزار کیلومتر مربع از سال  93به شرکت های توانمند
اکتشافی بخش خصوصی و دولتی واگذار شده است.وی
ادامه داد :از این تعداد ،دو پهنه خارستان خاش و جانجای
نیمروز پس از انجام عملیات شناسایی ،پی جویی مرحله
اول و دوم و معرفی مناطق امید بخش معدنی به صدور
پروانه اکتشاف برای انجام اکتشافات تکمیلی منجر شده
است .وی اضافه کرد :چند پهنه دیگر از قبیل  9محدوده
امید بخش نوار مرز و چهار محدوده امید بخش سراوان به
نام ایمیدرو و پهنه امالح تبخیری چابهار به نام شرکت تهیه
و تولید مواد معدنی ایران ،پس از انجام عملیات شناسایی
و پی جویی و معرفی مناطق امید بخش معدنی در شرف
صدور پروانه اکتشاف است.به گفته وی ،عالوه بر آن ،چند
پهنه نیز با توجه به درخواست شرکت تهیه و تولید مواد
معدنی ایران به این شرکت واگذار می شود و پهنه های
نصرت آباد یک و دو ،غرب زاهــدان و نیکشهر هم آماده
واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف
استان است.زنگنه ،ابراز امیدواری کرد :با انجام عملیات
اکتشافی در این پهنه ها و شناسایی ذخایر پنهان معدنی
جدید ،زمینه رونق تولید ،رشد ،شکوفایی و ایجاد اشتغال
پایدار در استان فراهم شود.

▪شناسایی  9محدوده امید بخش

میرشکار ادامه می دهد :یکی از برنامه های مهم برای
توسعه مناطق مرزی کمتر توسعه یافته ،شناسایی پهنه
های معدنی در نوارهای مرزی است که در این زمینه9 ،
محدوده امید بخش در استان شناسایی شده و احتمال
افزایش آن نیز وجــود دارد ،در ســراوان نیز چهار پهنه
امید بخش مورد ارزیابی قرار گرفت که این پهنه ها به
همراه پهنه امالح تبخیری چابهار در شرف صدور پروانه
اکتشاف است و در صورت فعالیت مناسب می تواند این
مناطق را متحول کند .عالوه بر این پهنه ها ،چند پهنه
امید بخش دیگر نیز در مناطق ریگان دلگان ،اسکل آباد
خاش و ایرانشهر شناسایی شده که شرکت تهیه و تولید
مواد معدنی ایران متقاضی دریافت آن است ،پهنه های
معدنی جدید نصرت آباد یک و دو ،غرب زاهدان و نیکشهر
هم آماده واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه
اکتشاف اســت.وی بیان می کند :افزایش صــادرات از
مبادی مرزی یکی از ظرفیت های منطقه است که باید به
آن توجه ویژه ای شود ،چرا که افزایش استخراج معادن و
تولیدات صنعتی استان عالوه بر تامین بازارهای داخلی
به جذب بازارهای خارجی نیز نیاز دارد .

▪معدن و صنایع آن نیازمند فناوری های روز

رئیس ســازمــان صنعت ،معدن و تــجــارت سیستان و
بلوچستان،اضافهمیکند:معدنوصنایعمعدنینیازمند
فناوری های خاص است و باید از فناوری های روز جهان
برخوردار باشیم ،متأسفانه از بیشتر معادن استان که
عمده آن کوچک مقیاس است ،به دلیل ضعف معدن کاری
همچنان به صورت سنتی بهره برداری میشود و سیستم
های استخراجی فقط در یک یا دو معدن استان تقریب ًا
قابل سنجش با دانش روز دنیاست ،در واقع توسعه معدن
و صنایع معدنی به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه می دهد :سیستان و بلوچستان در زمینه معدن
در میان استان های نسبت ًا خوب کشور جای گرفته است
و یکی از استان های مناسب از نظر مواد معدنی محسوب
می شود و در بسیاری از ذخایر مواد معدنی از جمله مصالح
ساختمانی ،سنگ های تزیینی و نما ،منیزیت ،آنتیموان
و  ...در کشور ثروتمند اســت.وی میگوید :بر اساس
اطالعات به دست آمده از بررسی ها می توان بخش معدن
را به عنوان محور توسعه استان معرفی کرد ،با وجود این
شرکت های بزرگ دولتی ،وابسته به دولت و نهادهای

جدول سخت [شماره ]252
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
  - 1رمانی به قلم ارنست همینگوی  ،نويسنده سرشناس
ادبيات آمريكا  - 2نوعی بازی شبیه بیلیارد  -برگشتن
 گوشه ای در آواز ابوعطا  -فرمانده  - 3جریان تند وناگهانی  -پوشاكی زنانه  -بهشت  -شمارش  - 4پیشوند
تکرار  -بزاق  -قطعی برای کتاب  -از اسباب توزین  -کاربن
بی کار شــده!  - 5پاك شده با آب  -قوم مغول  -واضح
وآشكار  -زمستان  - 6الکتریسیته -پایه گــذار جنبش
اسالمی اخوان المسلمین مصر – با  ...آشنا سخن آشنا بگو
 - 7قرارگاه  -گیاخاك  -وابستگی  -بوی خوش - 8درخت
زبان گنجشك  -نان خردشده در آبگوشت  -جاودان  -پاك
 عصاره پخته و غلیظ شده میوه  - 9مطابق با مقتضیاتزمان-سماق-آوازه-صدا- 10لقبرئیسقبیله-آسوده
خاطر  -اعالن  -جشن میالد ائمه(ع)  - 11کنایه از اینکه
تا مقدمات یا وسایل کاری موجود است  ،آن را انجام دهند.

حوادث  - 10رمان تاریخی نوشته صادق کرمیار  -اقیانوس
کبیر- 11ماهاولسالعبری-لیگفوتبالاسپانیا- 12تخم
مرغ عسلی  -معاون هیتلر - 13نگفتنی  -دختر عرب  -فاقد
جذابیت  - 14تیر پیكاندار  -عنوانی كه از طرف مخالفان
به پیروان اسماعیلیه داده شده بود  - 15چین های منظم
پرده  -اثر فدریکو گارسیا لورکا  - 16نوعی خط نوشتاری
اسالمی – از مصالح ساختمانی - 17ماهی کنسروی  -پول
خرد هند  -گونه  - 18سوره نود و یکم قرآن  -مقابل توحید -
برایبیانتأسفبهکارمیرود- 19مرضقند-پدرعلمتاریخ
- 20پروردگارما-ضدهمبودن.
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عمودی
 - 1بی صدا  -تاریخ نگار  - 2احساس آزار دهنده  -شهری
در استان قم  - 3محنت  -درخت افكن  -از گناهان كبیره
- 4همسرزن-دریاچهدیدنیلرستان-لنگهبار- 5صادق
وصمیمی-مبارزمیهنپرست- 6دانشوآگاهی-دستگاه
نمایشفیلم- 7زحمتدادن-درختچهایگرمسیری- 8
لوازممنزل-واحدقدیمیاندازهگیریوزن-گذرگاهباریك
و كم عرض  - 9چهچیز  -صبور و مقاوم در برابر مشكالت و
جدول متوسط [شماره]7038
طراح جدول:مریم احمدی

عمودی:

افقی:

-1پاکیزه – شب مانده – بزنگاه – اکسیر  -2تابع – موش
خرما – خاکستری – گیاه رنگرزی  -3کامپیوتر – لم یزرع
– عضو گزنده – زندگی  -4تکیه بر پشتی – مردم – سردار
معروف رومی – جونده خرابکار – ریشه  -5ربیع – پرستار
خارجی – از قبایل صدر اسالم – اساس – جنس خشن
 -6نصف – وظیفه بگیر – طناب  -7سرما – غبار – لطیف
– جدل – مرسوم  -8خاطر – آمــاس – گریزان – نوع –
صفحات اینترنتی  -9ابتدا – ظرف آبکشی – سمت چپ
– متدین  -10بانگ – اشاره – شفیره – خانم  -11تیره
– سرنیزه – صدای اسب  -آشنا

-1ضربه گیر – استحصال  -2جام  -فراسو -3جد رستم –
برقرار  -4دارو – سنگریزه  -حلقوم  -5تکرار حرف – مرکز
خراسان قدیم – دفع مزاحم  -6دلیل – الم  -7حرف
انتخاب – فلز گلوله – تفاله چغندر  -8حیوان نجیب –
دیدنی ارتش – پایتخت اروپایی  -9زور – پوشش جنگی
قدیم – ضمیر جمع  -10مساوی عامیانه – آشکار -11
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9

حمام خودرو – خاک کوزه گری  -12تلخ – رنگین کمان
– متکا  -13خجستگی – ظلم – نظر -14همنشین – فتنه
– راه میان بر  -15غوغا – غم  -16ناشنوا  -سپاس – عدد
ماه -17از درندگان  -کرکس – کنج  -18بازگشتکننده
بهسوی خدا – آبریز  -19قلب قرآن کریم – نادر و کمیاب
است فقط حروفش در هم ریخته  -20بیرون آوردن -
قومی ساکن روسیه از نژاد اسالو
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
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