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خامفروشی ثروت ملی

عکس :آیدا فریدی

 اقالم سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی

صادق��ی ب��ا بیان اینکه س��نگهای کهربا ،آمیتیس��ت،
مرجان ،الماس ،زمرد ،گارنت ،ژاد ،ژاسپر ،الپیس ،الزولی،
مروارید در کوهی ،یاقوت قرمز ،س��رپانتین و فیروزه برای
جواهرسازی مورد استفاده قرار میگیرند ،تصریح کرد :این
سنگها نمایانگر میزان ثروت و جایگاه اجتماعی دارنده آن
بهشمار میرود .از حدود  ۵هزار نمونه کانی فقط  ۱۰۰نمونه
بهعنوان گوهر مورد استفاده قرارمیگیرند .بهگفته مدیر
موزه علومزمین سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی
کش��ور مابقی س��نگهای گرانبها در مجموعه سنگهای
نیمهقیمتی قرار داده شدهاند .این سنگها بیشتر از جنس
کوارتز هستند و شامل عقیق ،کهربا ،آمیتیست ،آکوامارین،
سنگ دلربا یا آونتورین ،سنگ یمانی ،کریزوکوال ،سیترین،
گارنت (یاقوت س��یالن) ،هماتیت ،یشم ،جاسپر ،کهربای
س��یاه ،کونزایت ،الجورد ،ماالکیت ،سنگ قمر ،ابسیدین،
اُنیکس (عقیق سیاه) ،زبرجد ،رودونیت ،سنگ خورشیدی،
چش��م ببر ،تانزانی��ت ،توپاز ،فیروزه ،تورمالین میش��وند.
عالوه بر اینها بس��یاری از سنگهای نیمهقیمتی دیگر هم
وجود دارند که در صنعت ساخت جواهرات و اشیای زینتی
مورد استقبال قرار دارند.

 جایگاه جهانی ایران در گوهرسنگها

این کارشناس صنعت سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی با

بیان اینکه آمارها نشان میدهند ارزش صادرات سنگهای
قیمتی ایران ساالنه حدود  ۵۰۰میلیون دالر است ،گفت:
در واقع صادرات به شکل خامفروشی است و در عین حال
در بین کش��ورهای آس��یایی هیچ کشوری به قدمت ایران
نمیتوان یافت که تاریخ  ۶هزار ساله در طال و جواهرسازی
داش��ته باشد .صادقی با تصریح اینکه اکنون ایران در رتبه
 ۵۰جه��ان در فناوری س��نگهای قیمتی ق��رار دارد و با
وجود این منابع غنی ،اما در تجارت جهانی به اندازه کافی
فعال نیس��تیم ،افزود :مرور تاریخچه صنعت طال و جواهر
نشان میدهد ،ایرانیان سالیان طوالنی فعاالن شاخص این
صنعت و از صادرکنندگان تولیدات این بخش بودهاند ،اما
بهدلیل توجه نش��دن به بازاره��ای صادراتی و ارائه ندادن
طرحهای نوین ،کش��ورهای دیگر ،ایران را بازار هدف قرار
دادهاند و به این ترتیب جایگاه خود در صادرات این بخش
را از دس��ت دادهایم .او ادامه داد :واقعیتی که کارشناس��ان
و دستاندرکاران گوهرسنگها برآن تاکید دارند ،صادرات
خام س��نگهای قیمتی و نیمهقیمتی کش��ور به خارج به
معن��ای صادرات ثروت ملی اس��ت که بای��د برخورد با آن
تش��دید ش��ود .کش��ورهایی مانند هند ،تایلن��د و چین با
بهرهگیری از سـنگهای خام صـادراتی کشـورهایی مانند
ایران عالوه بر ایجاد اشـتغال وسـیع در جامعه خود ،منابع
ارزی قابلتوجه��ی را با فرآوری و تراش این نوع س��نگها

5
معادن فعال در قم

ج��ذب میکنند .صادقی درباره نق��ش وزارتخانه در این
حوزه گفت :بررس��یهای رسانهای نش��ان از نبود تولی در
حوزه سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی دارد .وزارت صنعت،
معدن و تجارت بهدلیل کثرت مش��غولیات بهویژه دغدغه
تامین کاالهای اساسی مردمدر یک دهه گذشته که از عمر
ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی سپری میشود ،به
این بخش در حد ایجاد یک شاخه در معاونت امور معادن و
صنایعمعدنی هم توجه نداشته است .هیچ مرجعیت آماری
به روزی از میزان تولید ،صادرات ،اشتغالو ...در این بخش
وجود ندارد .کوتاه زمانی است که سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) آس��تین همت باال
زده و به دستاوردی برسد به زمان نیاز دارد.
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سخن پایانی

براس��اس آم��ار ،عم��ده صادرات س��نگهای
نیمهقیمت��ی کش��ور بهطور خام ب هوی��ژه فیروزه
نیش��ابور در اندازههای ساالنه چند صد کیلوگرم
و به شکل قاچاق است که واردات و صادرات آن
جایی ثبت و ضبط نمیشود .آمارهای غیرواقعی
اع��م از ذخایر ،اس��تخراج ،ف��رآوری ،صادرات و
ارزش تجاری سنگهای نیمهقیمتی از مهمترین
موان��ع ب��رای برنامهریزی در این بخش اس��ت.
انتظار میرود سازمانهایی مانند گمرک ،ضمن
ارتقای دانش و آگاهی کارشناس��ان خود در این
بخش ب��ا بهر هگیری از تخصص بخش مربوط در
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت در زمینه ورود و
خروج این نوع س��نگها سامانه اطالعاتی خوبی
را شکل دهد و زمینه رشد برنامهریزیهای الزم
در این بخش باش��د .واقعیت این است که موانع
تحری��م در عرص هه��ای گوناگ��ون ،رویکردهای
جدیدی ب��رای تولیدات داخل��ی فراهم کرده و
صنعت س��نگهای قیمت��ی و نیمهقیمتی یکی
از زمینههای مناس��بی اس��ت که ضمن توجه به
ثروت ملی کشور ،ابزاری برای ارزآوری و در عین
حال توسعه اشتغال بهشمار میرود.

بهرام صادقی

تجارت سنگهای
قیمتی پس از
تجارت اسلحه
و مواد مخدر،
سومین تجارت
پرسود جهان
بهشمار میرود

رئی��س س��ازمان
صنعت ،معدن و تجارت
قم گفت :در سال جهش
تولی��د بهدنب��ال رونق
هرچه بیشتر در بخش
برداشت و فرآوری مواد
معدنی قم هس��تیم .در
همین زمینه اکتش��اف مواد فلزی از معادن استان
افزایش مییابد .بهگزارش ش��اتا ،محمود سیجانی
بیانکرد :براس��اس راهبرد جهش تولید در بخش
ن با هم��کاری س��ازمانهای دولتی
معدن اس��تا 
تخصص��ی ،کار مطالع��ات اکتش��افی م��واد فلزی
برای شناس��ایی هرچ��ه بیش��تر ظرفیتهای این
حوزه مه��م اقتصادی را آغاز کردهای��م .وی افزود:
در این راس��تا از ظرفی��ت مجموعههای تخصصی
مانند س��ازمان زمینشناس��ی کش��ور ،س��ازمان
ایمیدرو و ش��رکت ملی مس استفاده میکنیم که
هرک��دام بهطور مجزا محدوده خاصی از اس��تان را
ب��رای اکتش��افات م��واد فلزی بررس��ی میکنند.
رئیس س��ازمان صنعت ،مع��دن و تجارت قم ادامه
داد :س��ازمان زمینشناسی در حال انجام عملیات
اکتشافی خود در راس��تای اکتشافات طال و فلزات
آهن است .سازمان ایمیدرو پهنه مرکزی مشترک
اس��تانهای مج��اور در غرب و جن��وب غربی قم را
بهمنظور شناس��ایی ظرفیتهای معدنی بررس��ی
میکند و ش��رکت ملی مس پهنه حوض سلطان را
برای اکتش��اف مس مورد شناسایی قرار داده است.
سیجانی گفت :با همکاری سایر نهادهای اجرایی و
صدور مجوزهای الزم ضمن حفظ اس��تانداردهای
محیطزیس��تی میتوان درآمد استان را در بخش
مع��ادن بهوی��ژه مواد فل��زی به نح��و قابلتوجهی
افزای��ش داد و فرصته��ای جدید ش��غلی در این
بخش ایجاد کرد .وی بیان کرد :جلس��ات بررس��ی
وضعیت معادن اس��تان بهویژه در حوزه اکتشافات
م��واد فل��زی بهطور مس��تمر با حضور مس��ئوالن
تصمیمگیر برگزار و برای سرعت بخشیدن به روند
اجرای طرح ،راهکارهای عملیاتی ارائه میش��ود تا
بهزودی شاهد بهرهبرداری سطح پیشبینیشده از
این مواد در قم باشیم.

خبر

تجارت س��نگهای قیمتی پس از تجارت اسلحه و مواد
مخدر ،س��ومین تجارت پرس��ود جهان بهش��مار میرود.
فعالیت در این حوزه ،بخش مهمی از اقتصاد کش��ورهای
افریق��ای جنوبی ،میانمار ،تایلند ،چین و هند را تش��کیل
میده��د .ایران نیز دارای این نعمت خدادادی اس��ت که
با برنامهری��زی دقیق در صورت ایجاد ارزشافزوده و منع
خامفروش��ی میتواند ضمن ارزآوری از ایجاد فرصتهای
ایجاد اش��تغال نیز برخوردار ش��ود .مدیر موزه علومزمین
کش��ور ،با بیان اینکه امروزه حدود  ۱۰۰کانی در ش��مار
س��نگهای قیمتی و نیمهقیمتی ق��رار میگیرند ،گفت:
ایران با وجود پیش��ینه تاریخی و توانمندی طبیعی و نیز
وجود نیروی عظیم قش��ر ج��وان در این زمینه دچار یک
عقبافتادگ��ی مزم��ن و غفلت تاریخی اس��ت .بهگزارش
روابطعمومی س��ازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی
کش��ور ،به��رام صادق��ی ضمن بی��ان این مطل��ب افزود:
ارزشافزوده حاصل از فرآوری گوهرس��نگها زیاد بوده و
حدود  ۳۰۰تا  ۵۰۰درصد برآورد میش��ود .ارزش تولید و
تجارت جهانی سنگهای قیمتی براساس اطالعات منابع
خارجی به بیش از  ۱۰۰۰میلیارد دالر میرس��د ،اما سهم
کشورمان در این تجارت پرسود  ۰.۰۰۲برآورد شده است.
درحالی که بررسیها نش��ان میدهد ،تجارت سنگهای
قیمتی پس از تجارت اسلحه و مواد مخدر ،سومین تجارت
پرسود جهان محسوب میشود.
ای��ن کارش��ناس س��نگهای قیمت��ی و نیمهقیمتی با
تاکی��د بر اینکه فرآوری درس��ت ب��ه روشهای مکانیزه و
جدید روی اینگونه س��نگها باعث ارزشافزوده بسیاری
میش��ود ،خاطرنش��ان کرد :عالوه ب��ر آن ،میتواند نقش
اساس��ی در ایجاد اش��تغال نیز ایفا کند .او گفت :از سویی
نرخ سرمایهگذاری سرانه اشتغال در این بخش بسیار کمتر
از بخشهای دیگر صنعتی و حدود  ۲۰تا  ۲۵درصد است
و از س��وی دیگر ،فضا برای ایجاد اش��تغال  ۴تا  ۵مترمربع
برای هر نفر است.
بهگفت��ه وی ،کارشناس��ان بر این باورن��د ارزشافزوده
س��نگهای قیمتی فرآوریش��ده ت��ا  ۷۰۰درصد قیمت
س��نگخام و سنگهای نیمهقیمتی تا  ۳۰۰درصد قیمت
سنگخام آنهاست .این آمار و ارقام ،ضرورت توسعه تراش
گوهر سنگها و فرآوری آنها را آشکار میکند.
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