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حبیب ا ...ترشیزیان
رئیس نظام مهندسی معدن خراسان رضوی

مشکالت جوانان شوت شد!

صنایعمعدنی
ظرفیتها و ضرورتها

بچه که بودم ،یک روز مربی مهد کودک مان از ما پرســید دوســت دارید در آینده چه کاره شــوید؟ یکی گفت می خواهم
دالل سکه شوم ،دیگری گفت می خواهم بازرگان بشوم و با ارز  4200ثبت سفارش کنم ،ماشاءا، ...هزار ماشاءا ...در
روزگاری که همه دوست داشتند دکتر و خلبان و مهندس شوند ،آینده نگری هم مهدی های بنده خیلی خوب بود! اما
به عقل ناقص ما رسید که در آینده وزیر ورزش و جوانان بشویم ،چرا که نه استیضاح می شود و نه در مقابل بدبختی های
جوانان مســئولیتی دارد! فقط می ماند مقوله ورزش که آن هم در مملکت ما کی داده و کی گرفته! این بود که با همین
تفکرات خام بزرگ و دست آخر «عمو شاطر» شدیم!

بفرمایید جناب وزیر ورزش
و جوانان! این توپ در حکم
مصائب جوانان از جمله
مسکن جوانان ،اشتغال
جوانان ،تحصیل جوانان،
تفریح جوانان و دست آخر
ورزش جوانان است ،لطفا
پرتاب بفرمایید بلکه گره
از این مشکالت وا رفت!

روایتی از مردمانی که یک روز هفته
دور هم جمع میشوند تا به نجات
کارتنخوابها بشتابند

نذرمهربانی
غذاهــا بســته بنــدی شــدهاند و ماشــینها آمــاد ه
حرکتاند .با اعضای یک گروه خیریه که در حاشیه
شــهر فعالیت میکنند همراه میشــوم .شــهر من
خیابانهایــی دارد که بیســت و چند ســال پشــت
پلکهایــم خوابیده بودنــد و حاال انگار بــا ورود من
بــه آن خیابانهــا بیدار شــدهاند .بــرای مالقات با
«ســیندرال» به انتهای خیابانی آمدهایــم .خانه که
نه ،چهاردیــواری هم نه ،حفــرهای دارد که توی آن
یکند.
ب هجای زندگانی« ،زند همانی» م 
ســیندرال یکی از 400آدمی اســت کــه گروهی از
آدمهای خیر این شــهر برایش آستین باال میزنند
و وعده غذایــی میبرند تا گرســنه نمانــد .به بهانه
این گزارش بــا بروبچههایی که در آشپزخانهشــان
مهربانــی تقســیم میکننــد ،همــراه شــدیم و بــه
حاشیههای این شهر رفتیم:

آخ جاااااان! مدت ها دنبال همچین موقعیتی بودم که
مشکالت را شوت کنم تا بر شانه جوانان مملکت ام
سنگینی ننماید ،بگیر که اومد!

ببخشید از وزارتخونه های دیگه پیام فرستادن اینقدر
پرتاب قوی داشتید که توپ رو انداختین تو زمین اونا!

وونیم که او بنده خدا تو عکس اول گفت،
آقا مو همو ِج ُ
خواستم ُبگم غِ لط کِ ردُ م بابا ،نِخواستُم! اگه افتتاح کِ ردن
جان مو زودتر بِرن ،دهنُم سرویس رفت زیر بار ایی فشار!

بازار روز
اقتصادی

کاال

گوجه فرنگی

قیمت(تومان) واحد

1800

کیلو گرم

سیب زمینی

1800

کیلوگرم

پیاز زرد

4100

کیلو گرم

عدس کانادایی

6000

کیلو گرم

لوبیا قرمز

7800

کیلو گرم

برنجپاکستانیدرجهیک 7300

کیلو گرم

روغن نباتی ذرت

24500

حلب 4.5
بدون پالم

روغن مایع

5200

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

7250

کیلو گرم

گوشت
گوسفندی(الشه)

39500

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

49500

کیلو گرم

•تمام آدمهای شهر معتادند

خوب که فکر میکنم میبینم تمام آدمهای شــهر
معتادند! تمام آدمهای شهر کسی یا چیزی دارند
کــه نمیتوانند ترکــش کننــد .بارها با خودشــان
عهد بستهاند در تاریخی که هرگز نمیرسد ،برای
همیشه خودشــان را خالص کنند اما ِ
ترک عادت
یعنی یک بار مردن و دوباره زنده شدن و شاید قصه
ترس آدمهــا از مرگ آنها را به عاداتشــان پایبند
نگه میدارد! کســی میگفت«:دشمن معتاد فکر
اوســت ،ســمزدایی تن که کاری ندارد ،نهایت اش
دو هفته طول میکشــد .این فکر ماســت کــه ما را
دچار لغزش میکند .ذهن که وابست ه چیزی شد،
جسمراهمدربندنگهمیدارد.جنگاصلیمعتاد
جنگبافک ِروابستهاستنهجسمگرفتار!»همهاین
حرفهاباعثمیشودبیشتربهدریکهبهرویمباز
سرتاسریبزرگیکهتابلویانام
شدهایمانبیاورم.د ِر
ِ
ونشانینداردوکسانیکهپشتآندرکارمیکنند
هم دنبال نام و نشان نیســتند .آنهایک روز هفته
در این آشــپزخانه دور هم جمع میشوند تا توی آن
دیگهای بزرگ ،مهربانی بپزند برای آدمهایی که
باخودشاننامهرباناند!میگویند«:رسالتمااین
استکهمعتادهارابهزندگیبازگردانیم.سهسال
اســت که هر هفته یکباردور هم جمع میشویم و
برایشانغذامیپزیم.البتهغذابهانهاست،میرویم
باآنهاحرفبزنیم،بهآنهانزدیکشویمتابتوانیم
کمکشانکنیم.همینحاالمثالهاییزندهبرای
این ادعا در این جا حاضرند .کسانی که چند هفته
کهستند
پیشبهکمپتحویلشاندادیموحاالپا 
و آمدهاند تــا کمکحالمان باشــند ».از راه پلههای
باریککنا ِردیگهاباالمیرومتادراتاقیکههوای
تابستان را در چهار دیواریاش حبس کرده است،
آنهاراببینم.

•آدمهایی که نیاز به مراقبت دارند

تابهشانزدهمینپلهبرسیمیکیازاعضایاینگروه
خیریه برایــم توضیح میدهد«:هرکســی تمایل به
ترک داشته باشــد ،بدون این که نام و نشــانی او را
بپرسیم ،به کمپ میبریم و تمام هزینههای کمپ
را هم خودمان میپردازیم .حتــی چند نفرمان در
دورههایی شــرکت کردهایم تا بتوانیم با آنها بهتر
ارتباط برقرار کنیم تــا در نتیجه بتوانیم بهتر کمک
شــان کنیم ».به داخل اتاقی راهنماییام میکند،
ضبطصوتراروشنمیکنموتا رسیدنمالقاتیها
منتظر میمانم .بعد از دقایقی انگشتی مودبانه به
در میزند ،صورتی بیست و چند ســاله از پشت در
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اذن دخول میگیرد و به همراه خودش دوتن دیگر
را هم به داخل میآورد .رضا ،بهنام و هادی .هرسه
خوشصحبتاندوانگارازاینکهگوشیداوطلبانه
رو بــه روی آنها منتظر نشســته اســت ،احســاس
خرسندی میکنند .رضا شروع میکند«:لغزشی
بودم،هزاربارتصمیمبهترکگرفتماماهربارتوبهام
رابهدلیلیشکستموبهراهسابقرفتم.همهچیزمرا
از دست دادم .زنم ،دخترم ،زندگیام .توی خانواده
کمجمعیتماکسیحتیلببهقلیانهمنمیزند.
آدم آن خانواده بودم اما حاال...
یک زمانی بهترین ِ
ترک کرد ه و رها شــدهام اما باید از نو بسازم .باید از
صفر شروع کنم .همیشــه با خودم میگفتم معتاد
آن کسی اســت که کارتن خواب شده است .من به
آن درجه رسیدم که شبها در محل کارم کنار سگ
نگهبان میخوابیــدم! من فهمیــدهام آدمها برای
«تغییر» باید احساس کنند به آن نیازمندند .زمانی
که بچههای این جمعیت مرا پیــدا کردند ،تمامقد
محتاج تغییر بودم .روزی که پایم به این جا باز شد،
اشــتیاق جمع به داخــل رگهای من هــم تزریق و
حالم زیر و رو شــد .دلم میخواهد پاک بمانم و این
جافعالیتکنم.
بهنــام ادامــه میدهد«:این جــا پر از انــرژی مثبت
سرحال سرحالیم .من 25سال معتاد بودم،
است.
ِ
ایــن اواخر حتی هنــگام مصرف درد میکشــیدم!
درد آگاهی به این که  40سالم است اما هنوز هیچ
جایگاه خوبی در خانواده و اجتماع ندارم .یک شب،
شش ساعت پیادهروی کردم به خدا میگفتم یا تو
تمامش کن یا خودم تمامش میکنم .حتی خودم
را جلــوی اتوبوسانداختــم اما نشــد! همان شــب
به بچههای این جمعیــت برخوردم ،داشــتم طبق
معمول مواد میکشیدم ،یک لحظه به خودم گفتم
تو همین امشب از خدا خواســتی که تمامش کند.
شــد! بســاطم را پرت کردم و گفتم با شــما میآیم.
حاال  25روز اســت که پاکمِ .
پاک پاک ».هادی که
از همه کم حرفتر اســت ،بعــد از آن همه ســکوت
حرفهــای خوبــی میزنــد «:در هــر خانــوادهای
بــه آن بچهها کــه مریــض احوالترند بیشــتر توجه
میشــود .حواسشــان بــه او هســت و مراقب اش
هســتند .من همیشــه با خودم فکر میکنــم ما هم
برای خدا همین طور هستیم .خدا حواسش خیلی
بهماست.حواسشهستکههروقتقلباخواستیم
نجات پیدا کنیم ،وسیلهاش را بفرستد و نجاتمان
بدهد .یک شــب از آن شــبهایی که میدانســتم
بچههای این جمعیــت میآیند به خــدا گفتم :دلم
میخواهد از این «زندهمانی» نجات پیدا کنم و چند
صباحی«زندگانی»کنم!همانشببابچههاراهی
شدم برای ترک .»...گرم صحبت هستیم که برای
مراسم دعا و کشیدن غذا به پای دیگها دعوتمان
میکنند .میگوینــد خیلیها رهاییشــان را پای
همین دیگها گرفتهاند .یادم میآید من هم یکی
از آدمهای معتاد شهرم!

•سیندرال ،کارتن خواب بود
غذاهــا بســته بنــدی شــدهاند و ماشــینها آمــاد ه
حرکتاند .با چندتاییازاعضاهمراهمیشوم.شهر
من خیابانهایی دارد که بیســت و چند سال پشت
پلکهایم خوابیده بودند و حــاال انگار ناگهان بیدار
شدهوجانگرفتهاند.یکیازهمراهانمانمیگوید:
اول برویم سراغ «سیندرال» ...فهم اش برایم سخت
اســت که از چه صحبــت میکنند اما چنــد کوچه و

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

رضاکیانیانکهاینروزهافیلم«دلم
میخواد»بهکارگردانیبهمنفرمانآرارا
روی پرده دارد و در آن نقش اصلی را بازی
میکند،درگفتوگوییباروزنامهایران،
درخصوصحضورشدرعمدهآثاراین
کارگردانگفت:برخیبهآقایفرمانآرا
میگفتند،چرانقشهارافقطبهرضاکیانیان
میدهید؟اومیگفتچونهمهنقشهارا
خوببازیمیکندوچراپیکسیدیگربروم
ولقمهرادورسرمبچرخانم.تقریب ًاایدهاکثر
فیلمهارابامنمطرحمیکردند.ویدرتشریحایفایایننقشبیانکرد:من
مخالفاینایدهامکهبازیگربانقشزندگیمیکند.درستایناستکهبازیگر
نقشرانمایشمیدهد.خیلیفرقدارد اینکهنقشرازندگیکنیمیاآنرا
نمایشدهیم.درکتاب«شعبدهبازیگری»عمدهحرفمهمیناست؛بازیگر
نقشرازندگینمیکند،بلکهنقشرانمایشمیدهد.

خیابان باالتر ،رمز این کلمات گشوده میشود.
«ســیندرال» را در جایــی در حاشــیه شــهرمالقات
میکنیم .خانه که نه ،چهاردیواری هم نه ،حفرهای
دارد که توی آن به قول هادی «زندهمانی» میکند.
از حفرهای مملو از لحاف و تشک و بالشتهایی که
از نخ پر شــدهاند ،بیرون میآید .مــا را که میبیند
ســر صحبت را باز میکنــد .میگوید«:با شــوهرم
این جا زندگی میکنیم .البته شوهرم پاک است.
دوتا بچه داریم که هر دویشان بهزیستیاند .پسرم
هفت ماهــه به دنیــا آمد .توی دســتگاه گذاشــتن
اش ،صبح بعد از زایمــان وقتی برای دیدنش رفتم
گفتند از بهزیســتی آمدند و او را بردنــد! دخترم را
هم مادر شوهرم تحویل داد .میخواهم پاک شوم
و بچههایــم را پس بگیرم .میدانــم که همهچیز به
خودم بستگی دارد .این اعتیاد لعنتی همه چیزم
را به باد داده است!»
از یکی از همراهان ماجرای لقبی را میپرســم که
به او دادهاند ،این طور برایم تعریف میکند «:از بین
کمکهای مردم ،یــک جفت کفش بــود که به پای
هیچ کدام از مددجوها نمیرفت .شــش ماه داخل
ماشــینام بود و برایش صاحبی پیــدا نمیکردیم.
برای هرکس میبردیم یا بزرگ بود یا کوچک .بین
خودماناینطورشوخیمیکردیمکهقسمتاست
شفقطبهپایسیندرالبشود.اولینباریکه
اینکف 
مریم را دیدیم ،کفشهایی پاره به پا داشت .از توی
ماشین آن جفت را برایش آوردم ،عجیب بود ،انگار
قالب اش را برای او گرفته بودند .خالصه بعد شش
ماه سیندرالی ما پیدا شد!

•کلبه آرش
انتهــای یکــی از مناطق شــهر همان جایی اســت
که میشــود فاصله بین فقیر و غنــی را وجب کرد.
ســمت راســتمان برج تازه تاســیس اطلس است
ِ
ســمت چپمان خرابههایــی که مردم اســم اش
و
را خانــه گذاشــتهاند .معادلــه پیچیدهای نیســت؛
آدمها همینقدر بــه هم نزدیکانــد و در عین حال
ِ
کوچــک زنــگ زدهای در حاشــیه
بســیار دور! د ِر
خیابانــی یکطرفــه ،نیمــه باز اســت .تعــدادی از
همراهان صاحبخانه را میشناســند .نام کوچک
پسر صاحبخانه را صدا میزنند و با بفرمای او داخل
میشــویم .پشــت آن در ،چهــار دیواری مســقفی
وجــود نــدارد! آرش ،پســر کوچــک صاحبخانه ،از
ِ
کوچــک او را دارد،
حکم کلبه
چادر مســافرتی که ِ
بیرون میآید .از او ســراغ مــادرش را میگیرند که
همین چندماه پیش از کمپ مرخص شــده و ترک
کرده اســت .میگوید«:برای کاری بیــرون از خانه
اســت ».هربــار کــه واژه «خانــه» را تکــرار میکند،
بیشتر به تعریفهایی که تا این سن از خانه یا حتی
چهاردیواریداشتهامشکمیکنم!مگرمیشودبه
چادر مسافرتی گفت خانه؟! بستههای غذا را درون
درخت ِ
ِ
توت
کلب هکوچک آرش میگذاریم و از او و آن
بان روزهــای آفتابی
کنار کلبــهاش که حتما ســایه ِ
اوست دور میشویم.
تعــداد کل غذاهایــی که بــرای توزیع بســتهبندی
شــدهاند 400 ،تاســت و مــن در را ِه بازگشــت بــه
چهارصد و یکمین نفر فکر میکنــم ،به این که البد
امشــب هم مثل شــبهای قبل ،ال بــه الی زبالهها
دنبــال وعــده شــامش میگــردد! بــه این کــه این
آشــپزخانه هرقدر هم که بــزرگ باشــد ،بازهم نفر
چهارصد و یکمی باقی خواهد ماند....

# Mashhad

جمعیازهنرمندانبرایفریدونجیرانی
کارگردانخراسانیکهسالهادرعرصه
مطبوعاتفعالبودهاست،همزمانباروز
خبرنگاربزرگداشتیغافلگیرکنندهبرگزار
کردند.دراینمراسم،هنرمندانیهمچون
ستارهاسکندری،پانتهآبهرام،امینتارخ،
مهراناحمدی،سیروسالوند،محمدمهدی
عسگرپورو...حضورداشتندودربارهاین
کارگردانوروزنامهنگارصحبتکردند.
ازجملهاینافرادستارهاسکندری،بازیگر
خراسانیبودک هدرسریال«مرگتدریجییکرویا»باجیرانیتجربههمکاری
داشت.اوگفت:شناختازروابطواقعیسینمارامدیونجیرانیهستمچونبه
منآموختسینماجداازتمام چیزهاییکهمیدهد،یکدنیایبیرحمدارد.
این بازیگر خطاب به این کارگردان افزود :افسوس که فقطدر جوانی با شما کار
کردم چون هر چه جلوتر میرویم شرایط بدتر میشود.

ایـران بـا برخـورداری از  57میلیارد تـن ذخایر مکشـوفه
شـامل  68نـوع مـاده معدنـی غیرنفتـی همچـون آهـن،
مـس ،طلا ،نقـره ،روی ،سـرب ،کرومیـت ،منگنـز،
تیتانیـوم ،اورانیـوم ،فسـفات ،کائولیـن ،فلدسـپات،
دولومیـت ،سـیلیس ،زئولیـت ،بوکسـیت ،بنتونیـت،
منیزیـت ،کبالـت و زغـال سـنگ ،جایـگاه ششـم جهـان
در عرصـه داراییهـای معدنـی را از آن خود کرده اسـت.
در واقـع کشـور مـا در صحنـه جهانـی حداقـل در 20
مـاده معدنـی حـرف بـرای گفتـن دارد و هـر کـدام از ایـن
مـواد ،مشـتقات زیـادی دارنـد کـه میتواننـد وارد چرخه
بهـر هوری شـوند.
با این حال نباید از این مهم غافل شد که گرچه بهره
برداری اقتصادی نوین از معادن در ایران قدمتی 70
ساله دارد ،اما به علل گوناگون که فقدان سرمایه گذاری
مناسب ،مهمترین آن هاست ،کشورمان نتوانسته در
حلقههای زنجیره ارزش معدن در جایگاه واقعی خود
در میان کشورهای مشابه دارای ذخایر معدنی همچون
استرالیا ،کانادا ،پرو ،آفریقای جنوبی و شیلی قرار گیرد.
سهم معدن در تولید ناخالص داخلی آن کشورها باالی
8درصد و همین شاخص در ایران زیر یک درصد است.
این در حالی است که بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به
مواد معدنی وابسته است و این بخش یکی از ارکان مهم
استقالل اقتصادی کشور محسوب میشود.بنابراین
معادن به عنوان نخستین بخش در زنجیره تامین دیگر
صنایع ،جایگاهی ویژه دارد اما بخش معدن در ایران به
خاطر نداشتن فناوری کافی ،معموال محصول خود را به
قیمت ناچیز صادر میکند.
بخش معـدن ایـران از ظرفیت کافـی برای شـکوفا کردن
اقتصـاد کشـور برخـوردار اسـت .مهمتریـن مسـئله ایـن
اسـت کـه دولـت ظرفیـت بخـش معـدن را بـاور کنـد زیـرا
در دراز مـدت راهـی جـز اتـکا بـه بخـش معـدن نداریـم.
هـم ذخایـر معدنـی فراوانـی داریـم و هـم تعـداد و کیفیت
دانش آموختگان و متخصصان ما در جهـان جزو بهترین
هاست .سیاستهای اقتصادی کشـور حداقل در زمینه
بخش معدن باید به سـرعت انبسـاطی شـود تا این بخش
از اقتصـاد کشـور را از رکـود بـی سـابقه و بی دلیـل خارج
کند .خراسـان رضوی را بـه جرئت میتـوان معدنیترین
اسـتان کشـور به لحاظ تنـوع مـواد معدنی و حجـم ذخایر
دانسـت .اکنون فرصت بسیار مناسبی اسـت که با تاکید
بر بخـش معدن ایـران و اسـتان و کمـی هدایـت و حمایت
از طـرف دولـت ،کاری کنیـم که بخـش معدن جـای نفت
را بگیـرد.
نکته قابـل تامل آن اسـت که کشـور مـا همچنـان در زمره
کشـورهای صادرکننـده مواد خام به شـمار مـیرود .این
در حالی اسـت که مسـئله جلوگیری از خام فروشی مواد
معدنـی از اوایل انقالب مطرح و بر این مسـئله تاکید شـد
کـه بایـد روی ایـن مـواد معدنـی فـراوری انجـام و جلـوی
صادرات آن گرفته شـود .بعـد از مدتی تمـام معدنداران
و کارخانـهداران بـه شـرایطی رسـیدند که معادنشـان در
آسـتانه تعطیلی قـرار گرفت و همـه فعاالن معـدن متضرر
شـدند .نتیجـه آن شـد کـه دولـت ایـن قانـون را حـذف
کـرد و بـه حالـت اول بازگردانـد .در واقـع عـدهای اصـل
خامفروشـی را بیـان کردنـد کـه هیـچ شـناختی از معدن
و قوانیـن و ضوابـط آن نداشـتند و معیارهایـی را بـرای
صادرات محصـوالت معدنی گذاشـتند که تمامـا به ضرر
ایـن بخش اسـت.
علاوه بـر مـوارد گفتـه شـده ،سـرمایه گـذاری انجـام
شـده در حـوزه معـدن نیـز اصلا متناسـب بـا ظرفیتهـا
و توانمند یهـای آن نیسـت و بـه نسـبت حجـم عظیـم
معـادن و ظرفیتهـای موجـود در ایـران بسـیار نحیـف
اسـت .هم اکنـون معـادن و ظرفیتهای کشـف شـده در
ایران -که بـه نظر میرسـد با ادامـه اکتشـافهای دقیق
و سیسـتماتیک حجم آن چندین برابر میشـود -جایگاه
ششـم دنیـا را از لحـاظ کل ذخایـر معدنـی بـرای مـا ثبـت
کـرده اسـت کـه البتـه از نظـر سـرمایه گـذاری در زنجیره
محصـوالت معـادن ،جایـگاه بسـیار پایینـی داشـته و در
خـوش بینانهتریـن آمارهـا جایـگاه سـی و ششـم بـه ایران
اختصـاص داده شـده اسـت.
عمومـا در دنیـا سـرمایههای بسـیار عظیمـی جـذب
بخـش معـدن میشـود ،چـرا کـه وجـود زنجیـره فـراوری
باعـث میشـود تـا بسـیاری از صنایـع پاییـن دسـتی نیـز
تغذیـه شـوند .در ایـران عمـوم معـادن بـزرگ را کـه در
مقیاس جهانی تقسـیم بندی میشـوند ،میتـوان معدن
بـزرگ از منظـر ذخایـر لحـاظ کـرد که کـم شـمار و همگی
دولتـی هسـتند .معـادن بخـش خصوصـی بسـیار بیشـتر
و کوچکتـر هسـتند و عمومـا روی آنهـا سـرمایه گـذاری
اصولـی و منطبـق بـا حجـم ذخیـره انجـام نشـده و رونـد
اکتشـاف در آنهـا ناقـص اسـت کـه البتـه در کشـاکش
تغییـرات ارزش ریـال در برابـر دالر ،بسـیار آسـیب پذیـر
میشـوند .متاسـفانه تـا زمانـی کـه قوانیـن حمایـت از
سـرمایه گـذار در ایـن بخـش اصلاح و اجرایـی نشـود،
نمیتوانیم انتظار اسـتقبال و ورود سـرمایه گذار خارجی
در ایـن حیطـه را داشـته باشـیم .بهتریـن شـاهد مثـال در
ایـن خصـوص کشـور عمـان اسـت .ایـن کشـور بـا برنامـه
ریـزی و هـدف گـذاری ویـژه در بخـش معـدن ،شـروع بـه
ایجـاد زیرسـاختهای الزم ،اصلاح قوانیـن حمایتـی و
بهبـود شـرایط کسـب و کار معدنی خـود کرد و به سـرعت
جایگاهـی بسـیار رفیعتـر از موقعیـت قبلـی اش بهدسـت
آورد .در پایـان بـه نظـر میرسـد ایجـاد وزارت مسـتقل
معدن و صنایع معدنی ضروری اسـت .در واقع اگر چنین
سـاختار متمرکـزی شـکل بگیـرد ،میتوانـد بـا حمایـت
از معـدن کاران در راسـتای قانـون و جهـت دار کـردن
فعالیتهـای معدنـی و ایجـاد زنجیـره فـراوری ،بـا هـدف
کسـب حداکثـر ارزش افـزوده از بخـش معـدن ،اقدامـات
اساسـی انجـام دهـد و جایگزیـن معـدن بـه جـای نفـت را
واقعـی و دسـتیافتنی کنـد.

