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بسمالله الرحمن الرحیم
والحمدالله ،والسالم علی رسولالله وآله
خوشآمـد عـرض میکنیـم خدمـت همـه شـخصیتهایی
کـه در بخـش معـدن از داخـل و از خـارج کـه در ایـن دو
روز مشـغول بحـث و تصمیمگیـری بـرای کارهایـی هسـتند
کـه هـم میتوانـد بـرای کشـور مـا خیلـی مؤثر باشـد و هم
میتوانـد روابـط خوبـی بـا محوریـت معدن بـا دنیـا برقرار
کرد.
مـن یـک آیـه میخوانـم کـه افـکار و عقایـد مـا در ایـن
خصـوص بـه آنجـا مربـوط میشـود.
َرض َذلُـوالً فَامشُ ـوا ِفـی َم َناک ِب َهـا
" ُه َوالّـذی َج َع َـل لَکُـ ْم اال َ
َوکلُـوا ِمـ ْن ِر ْز ِقـ ِه "
در ایـن سـورۀ بسـیار محبـوب قـرآن ،یـک نکتـه مهمـی
اسـت کـه میفرمایـد :خداونـد زمیـن را مثـل یـک مرکـب
راهـواری بـرای شما رام کـرده اسـت .ایـن نکتـه را در نظـر
بگیریـد کـه معنـای ایـن جمله این اسـت که شما میتوانید
بـر همـه چیـز ایـن کـره خاکـی و فضـای آن مسـلط باشـید

و از آن اسـتفاده کنیـد ،مثـل مرکـب رام .بعـد هـم دسـتور
میدهـد کـه شما بایـد بر ایـن مرکب سـوار شـوید و از آن
نیازهـای زندگـی خودتـان را بیـرون بیاوریـد.
خـب ،ایـن موضـوع در همـه چیـز ،صـدق میکنـد.
فقـط معـدن نیسـت .در همـه زمینههـای ایـن مجموعـه
شمسـی کـه در دسترس ماسـت ،بایـد بتوانیـم اسـتفاده
کنیـم .آسـانترین ،نغزتریـن و در دسترسترین آنهـا در یک
قسـمت ،معدنهاسـت.
نکتـه دومـی کـه خدمتتـان میخواهم عرض کنـم ،این
اسـت کـه مـن در دورانـی کـه مسـوولیت اجرایـی داشـتم،
دنبـال ایـن بـودم کـه ظرفیتهـای مهـم معدنـی خودمـان
را بشناسـم .مطالعـات زیـادی کـردم .در بعضـی تحقیقـات
داخلـی و خارجـی بـه ایـن نقطـه رسـیدم کـه کشـور ایـران
یکـی از سـه کشـور معـدندار دنیاسـت کـه کلکسـیون
همـه معـادن را در خـودش دارد .بعضـی از آنهـا تـا بـه
حـال کشـف شـده و خیلـی از آنهـا کشـف نشـده و فعـال
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نگردیـده اسـت .ما بایـد بتوانیم که بهـرهوری از این معادن
را خودمـان انجـام بدهیـم و فقـط خامفروشـی نکنیم .روی
ایـن سـه نکتـه مـن تأکیـد میکنـم کـه هـر کسـی از داخـل
و از رشکتهـا و شـخصیتهای خارجـی و دولتهـا مایـل
باشـند و بخواهنـد در ایـن میـدان وسـیع یـک میلیـون و
600هـزار کیلومتری کـه اکرث نقـاط آن دارای معـادن متنوع
هسـت بـا مـا همـکاری بکننـد ،میـدان بـاز اسـت .هـم از
داخـل و هـم خـارج .محدودیتهایـی هم داشـتیم کـه آنها
را برداشـتیم .از لحـاظ اصولـی و سیاسـتهای کلـی کـه بـه
امضـای رهبری هـم رسـیده و ایشـان آن سیاسـتها را کـه
محـور زندگـی ماسـت ،منتشر کردنـد .من یکی دو قسـمت
از آن را میخوانـم .اینهـا قبلاً منتشر شـده و مـا امـروز در
مجمـع تشـخیص مصلحت ،میخواهیم ایـن را به روز کنیم.
نقاطـی را کـه آن زمـان مـورد توجه نبوده ،فعلاً وارد بکنیم.
یکـی از بندهـای آن ایـن اسـت کـه اهمیـت آن از جهات
مختلـف بـا کلامت خیلی مختصر در بندها گنجانده شـده.
"تقویـت خالقیـت و ابتـکار و دسـتیابی بـه فناوریهـای
نویـن و ارتقـای سـطح آمـوزش و تربیـت نیـروی انسـانی و
تعمیق پژوهش و گسترش زمینشناسـی بنیـادی و اقتصادی
و مهندسـی محیطـی و دریایـی برای بهرهبرداری مناسـب از
ذخایـر معدنی".
ببینیـد ،در همیـن بنـد ،بخشهـای مختلـف مربـوط بـه
اسـتفاده از معـادن ،قیـد شـده .روی هـر کلمـه اینهـا شما
میتوانیـد بـه عنـوان یـک سیاسـت حسـاب کنیـد .خـب،

رشکتهـای داخلـی ،کـم و بیـش میداننـد .امـا ،رشکتهای
خارجـی کـه ترشیـف آوردنـد ،نیاز بـه راهنامیی دارنـد .بند
بعـدی آن" ،ارتقـای سـهم معـدن و صنایع معدنـی در تولید
ناخالـص ملی" اسـت.
مـا االن آن سـهمی را کـه بایـد داشـته باشـیم ،نداریـم.
میـدان بـاز اسـت کـه ایـن سـهم را بتوانیـم به حـد مطلوب
کـه باالسـت ،برسـانیم و اولویـت دادن بـه تأمیـن مـوارد
مـورد نیـاز صنایـع داخلـی کشـور و صـادرات مـواد معدنی
فرآوری شـده .چون ،خود آن سیاسـتی اسـت که ما روی آن
تکیـه دادیـم .در درجـه اول ،میخواهیـم صادرامتان فرآوری
شـده باشـد و خـام نباشـد .البتـه ،جلـوی صـدور مـواد خـام
را هـم نگرفتیـم و اولویـت دادیـم بـه اینکه فرآوری بشـود.
اتفاقـاً بـرای خارجیهایـی کـه میخواهنـد اینجـا کار کننـد،
فـرآوری در ایـران خیلـی ارزانتـر از جاهـای دیگر میشـود.
مـا در رسارس کشـور ،گاز و بـرق بـه انـدازه کافـی داریـم .با
اطمینـان میتوانـم روی آن تکیـه کنـم و نیـروی ارزان در
ایـران ،نسـبت بـه خیلی از کشـورهای پیرشفتهای کـه دارای
ایـن امکانـات هسـتند ،وجـود دارد.
مهمتـر اینکـه مـا نیـروی تحصیلکـرده جـوان داریـم کـه
خیلـی از آنهـا هـم به خاطر توسـعه رسیع آمـوزش عالیامن،
االن بیـکار هسـتند .یعنـی هر رشکتـی که بخواهـد در ایران
کار کنـد ،نیـاز نـدارد کـه از بیـرون نیـرو بیـاورد .جـز لـوازم
خاصـی که خودشـان الزم دارنـد .نیروی جـوان ،تحصیلکرده
و پرانـرژی در کشـور مـا وجـود دارد و گفتـم کـه آب و برق
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هـم کاملاً وجـود دارد .امنیـت هم در کشـور ما نسـبت به
منطقـه ،الاقـل بینظیـر اسـت .البتـه ،مقرراتـی هـم وضـع
کردیـم بـرای اینکـه همـکاری جهانی داشـته باشـیم.
در معـدن ،اینها هم همه تسـهیالت زیـادی دارد .دریا در
اختیـار اسـت .بنـادر فراوانی در دو هـزار کیلومرت در جنوب
و همچنیـن بنـادر شمال هـم در اختیـار اسـت .مـا داریـم
کریـدور شمال و جنـوب را آمـاده میکنیـم که هـم رشق و
غـرب ،و هـم شمال و جنـوب میتوانـد مسـیر حمـل کاال و
نیـرو و همـه امکانـات باشـد .یعنـی ،رشایـط آنچه کـه برای
اکتشـاف الزم اسـت ،در کشـور فراهم اسـت .البته ،من فکر
میکنـم بعضی تخصصها برای اکتشـاف بـه اندازه کافی در
ایـران نیسـت و رشکتهایـی کـه دانـش بیشتر و تکنولوژی
باالتـری دارنـد ،میتوانند اینجا در مناقصههایی که گذاشـته
میشـود ،از موقعیت خودشـان اسـتفاده کنند.
"اولویـت دادن بـه تأمیـن مواد مـورد نیاز صنایـع داخلی
کشـور و صـادرات مـواد معدنی فرآوری شـده".
"اسـتفاده از موقعیت ویژه زمینشناسـی ایران و گسترش
همکاریهـای بیناملللـی ،علمـی ،فنـی ،اقتصـادی" .از ایـن
 3کلمـه و همکاریهـای بیناملللـی ،منونـه بـارز آن برپایـی
ایـن اجلاس طـی ایـن دو روز اسـت .از کشـورهای پیرشفته
و کشـورهای در حـال توسـعه ،امـروز اینجـا حضـور دارند و
میتواننـد همـه چیـز را خـوب ببیننـد .اینهایـی را کـه مـن
عـرض میکنـم ،سیاسـتهایی اسـت کـه کسـی منیتوانـد
آنهـا را عـوض کنـد .مجلـس هـم منیتوانـد عـوض کنـد.

فقـط رهبری میتواننـد اینهـا را عـوض کننـد .آن هـم بـا
رشط اینکـه بـا مجمـع تشـخیص مصلحـت مشـورت کننـد
و مصلحـت باشـد چیـزی را عـوض بکننـد و یعنـی اینهـا
اصـول قطعـی سیاسـتهای مـا اسـت.
جهـت جلـب و جذب دانـش و منابع و امکانـات داخلی
و خارجـی در زمینـه اکتشـافات معدنـی و ایجـاد واحدهای
فـرآوری و تبدیـل مـواد معدنـی به مواد واسـطه و مرصفی.
هـر دوی اینهـا مـورد تأکید من اسـت .من بخشـی از بندها
را بـرای شما میخوانـم که وقـت زیاد گرفته نشـود.
"تعییـن اولویتهـای مناطـق دارای ظرفیـت معدنـی":
همـه سـطح کشـور مـا مسـاوی نیسـت .بعضـی از مناطـق
اولویـت دارنـد .یکـی از مناطقـی کـه اولویـت میدهیـم،
جایـی اسـت کـه نزدیـک بـه دریـا باشـد .بهخاطـر حمـل و
نقـل ارزانتـر و بخاطـر امـکان اسـتفاده از آب فـراوان و
راههایـی کـه در آنجـا هسـت .بهخصوص که بیشتر معادن
گاز و نفتمـان در جنـوب اسـت.
مـن یکـی دو مـورد را خدمتتان عرض میکنـم تا ببینید
چهقـدر میـدان وسـیعی اسـت .در طـول دو هـزار کیلومتر
از خرمشـهر تـا "گواتـر" در رشق و در مـرز پاکسـتان ،متـام
ایـن مناطـق لولهکشـی گاز اسـت و در ایـن مسـیر ،بنـادر
فراوانی اسـت.
اکثر زمینهـا هـم در آن مناطـق ،هنوز اشـغال نشـده و
چـون بهصـورت سـاحل و کمـی دور از سـاحل بـاز اسـت،
میشـود از اراضـی مناسـب اسـتفاده کرد .در این قسـمت،
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یکـی از معـادن مهـم مـا ،معـدن گاز اسـت .یکـی معـادن
نفـت اسـت .مـن گاز را مثال میزنم :شما میدانیـد هزاران
محصـول زیرمجموعـه صنعتـی گاز وجـود دارد کـه در همه
جـای دنیـا بـازار دارد .در اینجـا شما میتوانیـد در طول دو
هـزار کیلومتر همـه چیـز را آمـاده ببینیـد .انـرژی آمـاده،
نیـروی آمـاده ،حمـل و نقـل آسـان و نزدیـک بـودن بـه
بازارها و در مسـیر کریدور که به شمال و جنوب و رشق و
غـرب حرکت میکند .داشتن فرودگاههای فـراوان در همین
مسـیر و داشتن نیروگاههـای بـرق فـراوان در همین مسـیر.
همگـی آنهـا آمـاده اسـت کـه مـا بتوانیـم در معدنمـان از
آنهـا درسـت اسـتفاده کنیم.
یکـی از مـوادی کـه در ایـران کـم اسـتفاده شـده و مـن
در دولـت خـودم اولیـن واحـد از آن را بهرهبـرداری کـردم و
بعـد عمالً پیگیری نشـده" ،قطران" اسـت" .قطـران" خودش
یـک نـوع نفت اسـت .مصرف زیـادی در صنایع فـوالد دارد
و در جایـی کـه ذغالسـنگ مصرف میکننـد ،تـا بـه حـال
حـدود پنـج هـزار محصـول صنعتـی زیرمجموعـه خـودش
حاصل شـده اسـت کـه هماکنـون در دنیا اسـتفاده میکنند
و میـدان بسـیار وسـیعی اسـت .هـم در داخـل و هـم در
خـارج میشـود رسمایهگـذاری کـرد ،نیروهـای خـوب جذب
کـرد و از همـة اینهـا بهرهبـرداری کـرد.
"تعییـن اولویتهـای مناطـق دارای ظرفیـت معدنـی و
ایجـاد زمینههای مناسـب برای رشـد صنایـع معدنی و فلزی
در بخـش آلیاژهـا و فلـزات گرانبها و عنـارص کمیاب و تولید

مـواد پیرشفته".
از عنـارص کمیـاب معـادن" ،تیتانیـوم" اسـت کـه االن
خوشـبختانه در ایـران ،بخشـی از آن کشـف شـده و خیلـی
چیزهـای دیگـر هـم در کنـار آن اسـت.
یـک مجموعـه عظیـم از همـه رشایـط ،این سیاسـتهای
کلـی ماسـت .یعنـی اینهـا چیزهـای تثبیت شـده¬ای اسـت
کـه همیـن االن کـه بـه مناسـبت روز و رشایـط بعـد از ده
ـ دوازده سـال گذشـته کـه ایـن سیاسـتها نوشـته شـده ،ما
میخواهیـم در ایـن بـاره مطالعـه کنیـم .تجدیدنظـر کنیـم
و نکاتـی را کـه الزم اسـت ،مـن از آقـای کرباسـیان خواهش
میکنـم کـه اگـر در ایـن مذاکـرات دیـروز و امـروز شما
نـکات مهمـی بـه دسـتتان رسـیده کـه بایـد بـه سیاسـتها
اضافـه شـود ،آنهـا را بـرای مـا بفرسـتید .چـون مـا بـه زودی
میخواهیـم در ایـن سیاسـتها ،تجدیدنظـر کنیـم.
سیاسـتها اینطـور نیسـت کـه در یـک مجلـس بتوانـد
عـوض شـود .بلکـه ،بایـد اول متخصصیـن کارشـان را بکنند.
مسـأله بعـدی کـه مـن خواهـش میکنـم بایـد توجـه
کنیـم ،ایـن اسـت کـه مـا از این به بعد توسـعهمان ،توسـعه
دانشبنیـان اسـت .یعنی در چشـمانداز بیسـت سـالهای که
از طـرف رهبری بـه امضـا رسـیده و ابلاغ شـده ،اولویت ما
به توسـعه دانشبنیان برای کشـور اسـت و در زمینه معدن
و کارهـای فـرآوری معـدن ،دانشبنیـان بسـیار میـدان دارد.
مـا در یکـی دو سـال اخیر ،در دانشـگاههایامن مخصوصاً
دانشـگاه آزاد ،دنبـال کارهـای دانشبنیـان رفتیـم .در ظـرف

11

12

یک سـال ،هزار رشکت دانشبنیان در دانشـگاه آزاد تأسـیس
شـده کـه در ایـن رشکتهـا روی تحقیقاتـی کـه اسـاتید و
دانشـجویان میکننـد و یـا دیگـران مراجعـه میکننـد ،کار
میشـود.
اول "پایلوت" آن را میسازند و بعد تجاریسازی میشود.
خـود دانشـگاه آزاد کـه  450واحـد در رسارس کشـور دارد،
در شـهرهای کوچـک هـم حضـور دارد .اسـاتید و مشـاوران
هسـتند .زمین هسـت ،آب هسـت ،گاز هسـت ،برق هست
و وام هـم هسـت .البتـه بـرای کارهـای ابتدایـی .ولـی برای
توسـعه و تجاریسـازیهای بزرگ ،دیگر دانشـگاه منیتواند
رسمایهگـذاری کنـد .خـب ،بایـد کسـانی باشـند کـه بتواننـد
بـرای مراحـل بعـدی ،رسمایـه هـم بیاورنـد .میـدان بـرای
داخلیهـا خیلـی باز اسـت .بـرای رشکتهایی کـه بخواهند
کار واقعـی در ایـران بکنند ،راه خیلی باز اسـت و میتوانیم
همـکاری کنیم.
در همیـن یکـی ،دو روز در مالـزی ،از میـان240
دانشـگاه رسارس دنیـا کـه در آنجـا جمـع بودنـد ،فیلمهایـی
از واحدهـای دانشـگاه آزاد و آمـاری از اسـاتید را نشـان
دادنـد کـه آنجا حـدود هفتاد هـزار اسـتاد دارد و  53درصد
تحصیالت عالیه کشـور در مقطع کارشناسـی ارشـد و دکرتی
را در آنجـا تحصیـل میکننـد .در آنجا رییس دانشـگاه ایران،
آقـای میـرزاده را بـه عنـوان رییـس ایـن مجموعـه انجمـن
 240واحـدی قـرار دادنـد و انتخـاب کردنـد.
کسـانی از امریـکا و جاهای دیگر هـم برای این کار نامزد

بودنـد .بـرای اینکـه اینها بومـی منطقه هسـتند و بخصوص
میتواننـد خـوب هـم کار کننـد ،الحمداللـه با آمـدن دولت
آقـای روحانـی ،بـه پشـتیبانی نیروهـای کیفـی و نیروهـای
تحصیلکرده و مدیران مجرب و انسـانهای فرهیخته کشـور،
دولـت ایشـان شـکل گرفتـه و اینهـا حامیـت میکننـد .فکـر
میکنـم زمینـه بـرای اینطـور کارهـا در کشـور خیلی خوب
هسـت .اینجا ،توسـعه اکتشاف و در اولویت قرار دادن ،کار
بزرگ و درسـتی اسـت .ما در اکتشـاف کم کار کردهایم .این
را بایـد انجـام دهیـم .بخـش خصوصی اولویت پیـدا کرده و
مـا منیخواهیـم دولـت کارهـا را بکنـد .رشکتهـای بـزرگ
االن هسـتند .مـا مایلیـم کـه آنهایی که قـدرت دارند ،رشکت
تشـکیل بدهند یا اگر شـخص خودشـان میتوانند کار کنند،
جلـو بیاینـد .در ایـن بخشها ما اولویت میدهیـم و از آنها
دعـوت میکنیـم کـه در بخـش معـدن رسمایهگـذاری کننـد
و نیـرو بیاورنـد و همـکاری خارجـی هـم بکننـد .مـا توجـه
ویـژهای بـه تکنولوژیهای پیرشفتـه داریم.
ما االن شـاید خیلی از کارهایمان ،هنوز با تکنولوژیهای
چندسـال پیـش دارد کار میکنـد و دنیـا ،هـم در اکتشـاف
و هـم در بهرهبـرداری و هـم در تولیـد ،زیرمجموعههـای
فـراوان دارد و هـر روز دارد بـه رسعـت پیش میرود .ما هم
خوشـبختانه ،بـا دانشـگاههای فراوانی که داریـم ،میتوانیم
در ایـن زمینـه همـکاری کنیم و جلـو بیاییم.
یکـی از اصلهـای سیاسـتهای کلـی مـا ایـن اسـت کـه
مـا در  28کشـور منطقـه باید مقـام اول را در معدن داشـته
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باشـیم .از لحـاظ طبیعـی ،داریـم .ولی از لحـاظ بهرهبرداری
قابـل بحـث اسـت .بایـد در ایـن دوره مـا بـه اینجـا برسـیم.
لذا ،برای کسـانی کـه میخواهند بیایند ،میدان بازتر اسـت.
بـاز هـم گفتـم کـه از سیاسـتهای اصلـی ما این اسـت که
خامفروشـی در درجه دوم باشـد .ولی تعامل جهانی برای ما
مهـم اسـت و بـه اینکه تعامل داشـته باشـیم ،خیلی اهمیت
میدهیـم .مثلاً ،چـون مـا هنـوز در اکتشـافات کشـورمان
"بوکسـیت" کـم داریـم ،بـه "گینـه" رفتیـم .در زمـان وزارت
آقـای دکتر محلوجـی رفتیـم بـه "گینـه" .مـا یـک معدنی را
خریدیـم و قـرارداد بسـتیم کـه چـون راه آن بـه دریـا دور
اسـت ،دارنـد کار میکننـد کـه بتوانیـم از گینـه "بوکسـیت"
بیاوریـم و اینجـا اسـتفاده کنیـم .البتـه ،دارنـد اکتشـاف
میکننـد .شـاید بـه زودی چیزهایـی دسـتامن بیایـد .مـا
چـون امضـا کردیم که حفاظـت از محیطزیسـت را مراعات
کنیـم ،یعنـی کسـانی کـه میخواهنـد رسمایهگـذاری کنند و
کار کننـد ،بایـد توجـه داشـته باشـند کـه یکـی از اصولی را
کـه بایـد مراعـات بکننـد ،حفاظـت از محیط زیسـت اسـت
کـه بخـش مهمـی اسـت .البتـه آمریکاییهایـی که تـا بحال
حـارض نبودنـد کار بکنند ،امضـا منیکردند .وقتـی که دیدند
دارنـد دچـار سـیلها ،بادهـا و حوادث فضایـی و زمینی غیر
پیشبینـی شـده میشـوند ،آنهـا هـم قبـول کردند کـه باید
امضـا کننـد و در پاریـس امضـا کردنـد که االن کاملاً جهانی
شـده اسـت .البتـه مـا منیدانیـم ایـن آقـای ترامـپ کـه یک
فرد ناشـناختهای اسـت و یکمقدار هم پوپولیسـت هست،

حـاال آمـده و میخواهـد چـهکار کنـد؟ ولـی چـارهای ندارد.
چـون همـه بایـد بپذیرند .در خـود آمریکا و چین بیشترین
آلودگـی دنیـا را دارنـد و اینهـا حتماً اگـر نپذیرنـد ،آسـیب
میبیننـد و مطمئنـاً ،منـزوی مـی شـوند .بایـد همـکاری
کننـد ،ولـی مـا ،هـم بخاطر عقایـد دینیمـان و هـم بخاطر
متـدن قدیمـی ایرانـی کـه ایـن را میخواهـد ،روی مسـأله
محیطزیسـت و حفـظ سلامت فضـا میایسـتیم.
یکـی از ابتکارهایـی کـه اخیـرا ً دانشـگاه آزاد در ایـن
خصـوص انجـام داده ،این اسـت که بتوانـد خاکهایی را که
بـا بادهـا پـرواز میکننـد و رسارس منطقه را آلـوده میکنند،
بـا سیسـتم بیولوژیـک تثبیـت کنـد کـه انشـاءاللّه در ایـن
زمینـه هـم پیرشفـت میکنیـم .چـون آلودگـی ،مـردم را،
خودمـان را ،همسـایههایامن را زجـر میدهـد .بایـد بتوانیم
از ایـن جهـت کمـک کنیـم و خدمتـی بـرای ایـن تصمیـم
جهانـی انجـام دهیـم.
بـه هر حال شما داخلیها ،میدانیـد .رشکتهای داخلی
مـا اینهـا را کـم و بیـش میدانند و من این مطلـب را برای
میهامنامنـان عـرض میکنـم .شما االن بـا یک کشـوری طرف
نیسـتید کـه ماجراجو باشـد .بعضـی حرفهایی را کـه اینجا
و آنجـا میشـنوید ،در مـورد اقلیتهایی اسـت کـه باالخره،
در همـه جـای دنیـا هـم شـعارهایی میدهنـد .تـوده مردم
مـا و نیروهـای کیفـی نخبـه کشـور مـا ماجراجـو نیسـتند.
مـن گفتـم ایـن سیاسـتها ،مربـوط بـه کل کشـور اسـت.
انتظـار مـا ایـن اسـت کـه از اجتامعـی کـه شما بـرای ایـن
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کار تشـکیل دادیـد و بـرای ایـن کار وقت گذاشـتید ،بتوانیم
تحولـی در بخـش معدن در کشـورمان ببینیـم و تعاملی هم
بـرای معـدن در رسارس دنیا داشـته باشـیم.
شما دیگـر همـه ایـن چیزهـا را میدانیـد .گاز و نفـت و
سـنگآهن و سـنگ سـیامن و ایـن چیزهایـی کـه خیلـی در
ایـران معمـول و بیپایـان اسـت و هرچه بخواهیم ،هسـت.
چیزهـای گرانبهـا هم بـاز در ایران بحمدالله بـه تدریج دارد
پیـدا میشـود .از شما میخواهیـم کـه در ایـن زمینههـا
کمـک کنید.
سلام مـا را بـه همکارانتـان برسـانید .بنـده بـه عنـوان
یـک مسـوولی کـه در نوشتن سیاسـتهای کلـی کشـور
سـهم و نقـش دارم ،میدانـم کـه در یـک زمینـه همـه اینهـا
تثبیتشـده و قابـل اعتماد اسـت .شما میتوانیـد معدن را
میـدان کار و خدمـت قـرار دهیـد.
والسالم عليكم و رحمهالله و بركاته

