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کار اصـلی درمقوله مبارزه با فسـاد
 مقابله با ساختارهای فسادزاست

صفحه2

آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه

غرب درحال پذیرش تقسیم اوکراین است
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انتقادات به آماری که رئیس جمهور
 در گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد،  شدت گرفت

تورم 60 درصد از کجا آمد؟
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گروه سیاسی - هدیه گل محمدی:  کلیپی از سخنان سید ابراهیم رئیسی در تلویزیون در فضای مجازی 
بســیار پر بازدید شــده است، کلیپی که در آن رئیس جمهور دو بار اعالم می کند که در زمان تحویل گرفتن 
دولت »تورم ماهانه « 60 درصد بوده اســت! ظاهرا منظور رئیســی آمار نقطه به نقطه در شهریورماه یا تورم 
سالیانه بوده است و همچون موارد دیگر عدم تسلط وی بر آمار و ارقام باعث شده این عدد را مربوط به »تورم 
ماهانه« اعالم کند، آن هم در زمانی که تورم ماهانه خرداد 1401 رکورد زده و به 12 درصد رســیده اســت، 

چنین امری مشخص است که اشتباه لفظی بوده است...

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت سه تن که اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی و قمار در فضای 
مجازی کرده بودند، خبرداد. به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی، دراین باره گفت: به دنبال دریافت 
گزارشــاتی مبنی بر دعوت کاربران به ســایت های قمار و شرط بندی توســط چند کانال و گروه تلگرامی که در 
مجموع بیش از یک میلیون دنبال کننده داشت، رسیدگی به موضوع به طور ویژه در دستورکار ماموران پلیس 

فتای پایتخت قرار گرفت که ...

صادرات بازیکن و واردات مربی!

پرتغال 
بزرگ ترین شریک فوتبالی ایران

برای »صادق الوعد« بودن دولت
 زمان تعیین شود

انهدام 3 کانال شرط بندی و قمار 
با یک میلیون عضو

در چند سال گذشته به دلیل عدم واردات 
ماشــین آالت معدنی جدید به کشور، بخش 
هزار  فرســودگی 18  بزرگ  با چالش  معدن 
ماشین آالت مواجه شده و همین امر هزینه های 
معدنکاری، مصرف سوخت و هزینه های تعمیر 
و نگهداری این ماشین آالت را باال برده است. 
ضمن اینکه ارزیابی ها نشــان می دهد که در 
تقاضای 11 هزار دستگاه  سال گذشته شاهد 
ماشین آالت معدنی فقط برای معادن کوچک 
و متوسط مقیاس در کشور بودیم که در داخل 
تولید نمی شوند و این میزان تقاضا در سه تا 
چهار سال آینده به بیش از 25 هزار دستگاه 
خواهد رسید. متاسفانه بسیاری از ماشین آالت 
فرسوده شده و با توجه به افزایش هزینه های 
معدنکاری، ممکن است بســیاری از معادن 
کوچک تعطیل شــوند و در پــی آن، معادن 
متوســط و حتی معادن بزرگ نیز با افزیش 
هزینه، با زیان مواجه شــوند. در نهایت عدم 
کمبود  به  معدنی  جدید  ماشین آالت  واردات 
مواد اولیه بخش معدن و صنایع معدنی کشور 
خواهد انجامید. در این رابطه، با سجاد غرقی، 
مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا 
)متما( گفت وگویی انجام داده ایم که متن کامل 

آن را در ادامه می خوانید:
توضیحاتــی درخصــوص تاریخچــه و 
شــکل گیری گروه معدنی متما بفرمایید. این 
شــرکت چه میزان ذخیره معدنی در اختیار 

دارد؟
گروه معدنی متما، شعار »معدن کاری مسئوالنه 
به منظور ارتقای رفاه و معیشــت مردم« را از سال 
1385 در راس اهــداف طوالنی مــدت خــود قرار 
داده و همــواره بر آن پایبند بوده اســت. به طوری 
که در راستای شعار بیان شده سیاست گذاری  های 
»عملیات اکتشاف سرمایه  گذاری است و نه هزینه«، 
»در اولویت بودن توســعه پایدار و عملیاتی کردن 
مســئولیت  های اجتماعــی یک ارزش اســت و نه 
مســئله« و »حضور فعال در تشکل  ها و تبادل نظر 
با قانون  گذاران و دولتمردان در راســتای شناسایی 
و حل مشکالت حوزه معدن و صنایع معدنی کشور 
یک ضرورت است نه برنامه« در اولویت  های کاری 
این گــروه قرار گرفت. گروه معدنــی متما در نظر 
دارد به الگوی موفق کشوری با به کارگیری دیدگاه 
عملیات اکتشاف ســرمایه  گذاری است و نه هزینه 
تبدیل شود. از نظر انجام و توسعه اکتشافات، سال 
1400 در گــروه معدنی متما، ســالی موفق و یک 
نقطه عطف در این مجموعه محسوب می شود زیرا 
عملیات اکتشاف که یک مرحله در بین سال 1385 
تا 13۹2 و بار دیگر از ســال 13۹8 تا 1400 انجام 
شده بود، به ثمر نشســت و تخمین نسبتا دقیقی 
از ذخایر معدن ســنگ آهن مروارید به دست آمد. 

به نحوی که اکنون میزان بــرآورد ذخیره از 220 
هزار تن سال 1385، به بیش از 24 میلیون تن در 
سال 1400 رسیده است. به این ترتیب با اکتشافات 
انجام شده میزان ذخیره نسبت به ابتدای کار بیش 
از 100 برابر شده است. تالش ما در انجام عملیات 
اکتشاف در معدن ســنگ آهن مروارید، در مرحله 
اول با هدف شناسایی روند رگه های آهن در عمق، 
با استفاده از دیتاهای مگنتومتری، مدل سازی سه 
بعدی مگنتیت تا عمق حــدود 300 متری زمین 
انجام شــد که به دلیل تیپ رگــه ای و به خصوص 
نزدیــک بودن رگه ها به همدیگــر، در برخی موارد 
دو یا ســه رگه نزدیک به هم به شــکل یک توده 
نشان داده شــد. با این حال عمق گسترش رگه ها 
را به خوبی تشــخیص دادیم کــه در این مرحله از 
اکتشاف بســیار کمک کننده بود. در این مرحله به 
ازای هــر 100 متر حفاری، 200 هزار تن مگنتیت 
کشــف شــد و حفاری های تکمیلی برای مشخص 
کردن پراکندگی عیار ماده معدنی در دســتور کار 
قرار گرفت. مرحله بعدی اکتشــافات در سال  های 
13۹۹ و 1400 با هدف افزایش دقت و شناســایی 
دقیق تر شــکل رگه ها، پراکندگی عیار ماده معدنی 
و کشــف ذخایر جدید انجام گرفت. در این مرحله 
بــه ازای هر 100 متر حفاری، عالوه بر شناســایی 
فواصل گمانه های مرحله قبل، حدود 100 هزار تن 
ماده معدنی جدید کشف شــد. نکته دیگر این که 
نتایج اکتشافات نشان می دهد که ساختار ذخیره به 
صورت IOC بوده و در کنار ذخایر سنگ آهن، ذخایر 
مــس نیز در عمق وجود دارد و با توجه به وضعیت 
معدن، این احتمال وجــود دارد که در دهه آینده 
فعالیت، احتمال زیرزمینی شدن ذخیره هم هست. 
تجربه ما به خوبی نشان داد روش ژئوفیزیک مورد 
استفاده )مگنتومتری( بســیار کم هزینه و کارآمد 
بوده، به ویژه آن که میزان حفاری مورد نیاز به دلیل 
کم بودن تغییرات عیاری سنگ آهن نسبت به دیگر 
فلزات، پایین اســت. بیشترین هزینه انجام گرفته، 
مغزه گیری بوده که 86 درصد کل هزینه ها را شامل 
شده و هزینه های مهندسی و آنالیز و ژئوفیزیک در 
مجموع 14 درصد هزینه را در برگرفته اســت. به 
همین دلیل به نظر می رسد برای کاهش هزینه های 
اکتشــافی بهتر اســت بیشترین بررســی و هزینه 
ممکن پیــش از انجام حفاری ها صــورت بگیرد تا 
بیشــترین نتیجه را در پی داشته باشد. نکته آخر 
درخصوص تجربه اکتشافات در معدن مروارید اینکه 
با به روزسازی تمامی هزینه های انجام شده، اکتشاف 
قطعی هر تن مگنتیت مدل شده کمتر از یک هزار 

تومان هزینه دربر داشته است.
مهم ترین چالش معدنکاری را در کشور چه 
می دانید؟ چه راهکاری را برای حل این چالش 

پیشنهاد می دهید؟
یکی از سیاســت  گذاری  های گروه معدنی متما، 

حضــور فعال و موثر در کمیســیون  ها، تشــکل  ها 
و انجمن  هــای معدنی در راســتای تبــادل نظر و 
هم افزایی با مجلس و دولت به منظور رفع یا کاهش 
مشــکالت حوزه معدن و صنایع معدنی اســت که 
مواردی مانند »نایب رئیســی کمیسیون معادن و 
صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران«، »نایب رئیسی 
کمیســیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران«، 
»عضویت در هیات مدیره انجمن ســنگ آهن ایران 
در دوره دوم«، »عضویــت در هیــات مدیره خانه 
معدن اســتان زنجان« و »عضویت در هیات مدیره 
اتحادیه تولیــد و صادرکنندگان محصوالت معدنی 
ایران« از فعالیت  های تشــکلی مدیرعامل این گروه 
معدنی اســت. رویکرد اصلی برای موارد یاد شده، 
صرفــا مطرح کــردن چالش های اساســی بخش 
معدن به ویژه معادن کوچک مقیاس بوده و در این 
راستا یکی از چالش های اصلی بخش معدن کشور 
مسئله »کمبود و فرسوده بودن ناوگان تجهیزات و 
ماشین آالت سنگین معدنی و لزوم اولویت بخشی به 
تامین آن ها« اســت. در این رابطه از سال گذشته 
نشســت  ها و جلســات متعددی بین دولتمردان، 
شــرکت های تولیــد و تامین کننــده تجهیزات و 
ماشین آالت معدنی و فعاالن حوزه معدن و صنایع 
معدنی برگزار شــده اســت و اما تا به امروز نه تنها 
مشکل مذکور حل نشده، بلکه پیچیده  تر هم شده 

است.
واقعیــت امر این اســت که آمار و ارقام نشــان 
می دهــد که طبــق برآورد های انجام شــده، فقط 
»معادن کوچک مقیاس« در ســال گذشته نیاز به 
تامین بیش از 11 هزار دســتگاه جدید داشتند که 
جهت افزایش حمل عملیاتی بوده که این دستگاه ها 
برای نوســازی و افزایش تولید نبوده است. این در 
حالی است که برای رســیدن به هدف گذاری افق 

1404 جهت تولید مواد معدنی، نیاز به بیش از 25 
هزار دستگاه معدنی داریم تا از زمین گیر شدن این 
صنعت جلوگیری کنیم. ارزیابی ها نشــان می  دهند 
که برای تامین تجهیزات و ماشــین آالت مورد نیاز 
به ســرمایه بالغ بر 1.5 میلیــارد دالر وجود دارد 
کــه در صورت تامین تا افــق 1404 ارزش افزوده 
پنج میلیــارد دالری را در حوزه تولیدات معدنی و 
22 میلیارد دالری را در حــوزه زنجیره فوالد رقم 
خواهد زد. از سویی، جهت تامین بخش عمده این 
مــواد معدنی و اســتخراجی، ظرفیت ها در صنایع 
پایین دست مثل سنگ های ساختمانی، مس و فوالد 
ایجاد شده است در صورتی که این ظرفیت استخراج 
نشود، بخش عمده ای از این صنایع برای تامین مواد 
اولیه به مشکل خواهند خورد. با این حال ارزیابی  ها 
نشــان می دهند که حمایت های جزیره ای همواره 
بیشــترین ضربه را به بخش معدن وارد کرده است 
و در این راســتا محدودیت هــای وارداتی که برای 
حمایــت از تنها تولیدکننده ماشــین آالت معدنی 
و راهســازی که پس از خصوصی سازی به مشکل 
برخورده بود، باعث شده تا نیاز معادن تامین نشود. 
این در حالی اســت که طبق صورت های مالی، این 
شرکت در سال های 13۹8 و 13۹۹ به ترتیب تنها 
30 و 2۹ دستگاه تولید کرده است که از این تعداد 
فقط یک دستگاه لودر و بیل مکانیکی تولید شده که 
قابلیت استفاده در بخش معدن را داشته اند و بقیه 
دستگاه ها مختص بخش های کشاورزی و راهسازی 
بوده اند. در واقع این مسئله نشان دهنده فاصله بسیار 
زیاد تولید داخل با نیاز زنجیره معدن است. این در 
حالی اســت که عالوه بر ارقام یاد شده، در شرایط 
کنونی بیش از 18 هزار دســتگاه در معادن کشور 
باالی 20 سال عمر دارند که به شدت نیازمند تامین 
قطعات و نوسازی اســت. بنابراین همه این آمار و 

ارقام بیانگر این واقعیت هســتند که اگر در اســرع 
وقت راهکار عملیاتی اندیشــیده نشود، آمار معادن 
تعطیل کشور در دو ســال آینده به بیش از هشت 
هزار معدن خواهد رسید و بخش اعظمی از صنایع 
معدنی و صنایع وابسته به این بخش به طور کامل 
زمین گیر خواهد شــد. حقیقت امر این است که از 
یک طرف بررسی ها نشان می دهند که در تمام دنیا 
شرکت های تولیدکننده ماشین آالت معدنی محدود 
هســتند؛ از طرف دیگر، عمدتا از برندهای مطرح 
جهان استفاده می کنند. اینکه تصور شود باید همه 
 چیز در داخل ساخته شود تصور درستی نیست. چرا 
که هم اکنــون ظرفیت تولیدات داخل کمتر از یک 
 بیست هزارم نیاز بازار است، اما قوانین حاکم، واردات 
بخش قابل توجهی از ماشــین آالت را ممنوع کرده 
است تنها به این دلیل که از ساخت داخل حمایت 

کند، در حالی که ظرفیت داخل وجود ندارد. 
به طوری که براســاس بخشــنامه سال گذشته 
بهره برداران و پیمانکاران حوزه معدن برای واردات 
ماشین آالت معدنی از یک طرف با محدودیت قدرت 
موتور باالی 300 اســب بخار برای بیل مکانیکی، 
350 اســب بخار برای لودر و 365 اسب بخار برای 
بلدوزر روبه رو بوده اند. از طرف دیگر، در صورتی که 
یک فعال معدنی مجوز واردات بیش از دو دستگاه 
را از وزارتخانــه دریافت می کرد، ملزم به خرید یک 
دستگاه از تولیدکنندگان داخلی بود که به  نوعی از 
تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت قابل توجهی انجام 
می شــد. با این حال سال جدید در 26 اردیبهشت 
ماه، بخشنامه جدیدی تحت عنوان ابالغیه شیوه نامه 
واردات ماشــین آالت معدنی از ســوی سرپرست 
محترم دفتر ماشــین آالت و تجهیزات کشاورزی، 
ساختمانی و معدنی ابالغ شد که بر اساس بخشنامه 
جدید مســیر واردات و تامین ماشین آالت معدنی 
در مقایســه با سال گذشــته نه تنها تسهیل نشده 
اســت، بلکه سخت تر هم شــده بود. به طوری که 
بهره برداران و پیمانکارن معدنی با محدودیت قدرت 
موتور باالی 350 اســب بخار برای بیل مکانیکی، 
3۹0 اســب بخار برای لودر و 320 اسب بخار برای 
بلدوزر روبرو می شــدند و همچنین بهره برداران و 
پیمانکارن معدنی در ازای واردات هر یک دســتگاه 
ملزم به خرید یک دستگاه از تولیدکنندگان داخلی 
بودند. این در حالی اســت که از یک طرف بیش از 
۹8 درصد معادن ایران کوچک و متوســط مقیاس 
است و ماشین آالت با سایز بزرگ در اکثریت معادن 
ایران کاربردی ندارد و از طرف دیگر شــرکت های 
تولیدکننده داخلی، توانایی و ظرفیت تولید و تامین 
این حجم از ماشین آالت مورد نیاز فعالین معدنی را 
ندارند. بنابراین با علم به موارد یاد شده، خوشبختانه 
مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارتخانه بالفاصله 
در 28 اردیبهشت ماه، یعنی دو روز پس از شیوه نامه 
قبلی، در قالب یک نامه رسمی خطاب به سرپرست 

دفتر ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی 
و معدنی با بیان هفت بند و دلیل موجه مخالفت این 

وزارتخانه را با بخشنامه جدید اعالم کرد.
بنابراین پیشنهاد می  شــود واردات ماشین آالت 
برای معدنکاران و پیمانکاران بدون تشریفات خاصی 
آزاد شــود. چرا که در شرایط کنونی عمال صنعت 
معدنکاری کشــور در حال زمین گیر شــدن و افت 
تولید اســت که بخش عمده ای از آن به  دلیل نبود 
ماشــین آالت و عدم توانایی تولید کنندکان داخلی 

در راستای تامین تقاضای موجود است.
 نکتــه مهــم آن کــه زنجیره هــای بعدی که 
مصرف کنندگان مواد معدنی هستند دچار مشکل 
خواهند شــد. در واقع نوع ســاز و کار شرکت های 
تولیدکننده نباید روی ساخت همه تجهیزات باشد، 
بلکه روی زنجیره ارزش ماشــین آالت از ســاخت 
قطعات و ســرویس و خدمات باشد که این مسئله 
بســیار می تواند اقتصادی و موثر باشد )به خصوص 
بــرای تجهیــز و تامین قطعات بیــش از 18 هزار 
دستگاه ماشــین آالت معدنی مستهلک در معادن 
کشــور(؛ اما تاکید بر این است که کل دستگاه های 
ســنگینی که فنــاوری باالیی دارد و وابســته به 
زنجیره های فنی قبل اســت در داخل تولید شود؛ 
همین موضوع موجب بروز این اتفاقات می شود که 
واردات ماشین آالت محدود شده و تولید داخل هم 

رخ نمی دهد.
رویکرد اصلی شــرکت متما برای توسعه 

پایدار و مسئولیت های اجتماعی چیست؟
در مجموعه گــروه معدنی متما، در تالش برای 
تشکیل خانواده ای بزرگ، متشکل از معدن، جامعه 
و طبیعت هســتیم. از ایــن رو بهینه ترین راهکار را 
بــرای فعالیت معدن و ســرمایه گذاری در منطقه، 
راهــکاری می دانیــم که همه ذی نفعــان از جمله 
سهامداران، پرسنل شرکت، مردم روستای مروارید، 
مشــتریان و نهادهای دولتی، از این ســرمایه ملی 
منتفع شــوند. از این رو مســئولیت پذیری در قبال 
جنبه های زیســت محیطی، اجتماعــی و فرهنگی، 
فعالیت اقتصادی را وظیفه خود می دانیم. همچنین 
در این راه، آموزش و توانمندســازی اهالی روستای 
مروارید به عنوان یکــی از ارکان برنامه های بخش 
مســئولیت اجتماعی گروه معدنــی متما به طور 
مستمر در حال انجام است. به طوری که در شرایط 
کنونی بیش از 34 درصد از مردان 18 تا 54 ســاله 
روســتای مروارید در معدن سنگ آهن مروارید این 
گروه مشــغول به کار هستند. همچنین در راستای 
توســعه جوامع محلی با محوریت بانوان، این گروه 
کارگاه  های آموزش آشپزی و دسر، آموزش خیاطی، 
آموزش گلیم بافی و آموزش کدبافی را در روستای 
مروارید دایر کرده اســت که به طور متوسط از هر 
خانوار روســتایی یک بانو در یکی از این کارگاه  ها 

مشغول به آموزش و فعالیت است.

سجاد غرقی، مدیرعامل گروه معدنی متما:

واردات ماشـین آالت معدنی به سـرعت آزاد شـود
 خطر کمبود مواد اولیه معدنی در کشور


