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فوالد ایران مشتری
جهانی دارد
اگر بگذارند

صادرات
سرنوشتساز است

قوانین دست و پاگیر
مانع رونق
صادرات معادن

سهم حداقلی سنگهای تزئینی از صادرات

 توسعه اقتصادی با صادرات سنگ

مه��دی نبیپ��ور ،مدیرعامل کنسرس��یوم یک ش��رکت
صادراتی مواد معدنی با اش��اره به توانمندیهای کش��ور در
حوزه س��نگ به
گفت :ایران در حوزه س��نگ بسیار
غنی اس��ت؛ تا ح��دی که ما جزو  ۱۰کش��ور اول دنیا در این
زمینه هستیم .در همین چند سال اخیر واردات ما  ۶۶درصد
کاهش پیدا کرده و صادراتمان نیز حدود  ۱۴درصد رش��د
داش��ته که این امر ،وضعیت مناس��ب ما را در حوزه س��نگ
نشان میدهد .او تاکید کرد :کشور ما بهاندازه کافی در حوزه
ن ترتیب نیازمند
س��نگهای س��اختمانی تنوع دارد ،ب ه ای�� 
واردات س��نگ از خارج کشور نیست .نبیپور درباره اهمیت
صادرات س��نگ اظهار کرد :یکی از عوامل توسعه اقتصادی
کشورهای پیشرفته وجود ش��رکتهای بزرگ صادراتی در
حوزه س��نگ است .متاس��فانه باوجود اینکه کشور ما از نظر
تنوع سنگ در دنیا شناختهشده و تولیدکننده بزرگی است،
نتوانس��ته در صادرات جایگاه مناس��بی پی��دا کند و در این
حوزه س��هم ناچیزی دارد .بهاینترتی��ب این صنعت با همه
ع ش��ده اس��ت .این فع��ال معدنی با
توانمندیها مظلوم واق 
ابراز تاس��ف از اینکه ایران در حوزه صادرات س��نگ جایگاه
ی که ما در کشور قابلیتهای
شایستهای ندارد ،گفت :در حال 

عکس:

اس��تخراج س��نگ و فعالی��ت روی آن در ای��ران س��ابقه ۴
هزارساله دارد .کشور ما دارای ذخایر عظیم و انواع سنگهای
ل حاض��ر رتبه چهارم جهان
تزئینی اس��ت ،بهنحویکه در حا 
را در زمینه ذخایر س��نگ به خود اختصاص داده اس��ت .امروز
در کش��ور  ۱۸۰۰معدن با  ۶۰۰۰کارخانه س��نگبری وجود
دارد که این رقم نش��اندهنده توانمندی ما در این حوزه است.
بهاینترتیب معادن س��نگ در ایران ظرفیت باالیی دارند ،اما
وقتی پ��ای درددل فعاالن این حوزه مینش��ینیم اوضاع جور
دیگری است .آنها باور دارند که هرچند ما در این حوزه توانمند
هستیم اما تاکنون نتوانستهایم از این مزیت مطلق بهرهبرداری
کرده ،به فکر رش��د صادرات ب��وده و در دنیا حرفی برای گفتن
داش��ته باشیم.
درباره اهمیت سنگ و نیازمندی آن به
صادرات با فعاالن حوزه سنگ کشور گفتوگو کرده است.

مه��دی نبیپ��ور :یک��ی از عوامل توس��عه اقتصادی در کش��ورهای
پیشرفته وجود شرکتهای بزرگ صادراتی در حوزه سنگ است اما
متاسفانه کشور ما باوجود اینکه از نظر سنگ در دنیا شناختهشده و
تولیدکننده بزرگی است ،در صادرات سهم کوچکی دارد
خوبی داری��م و میتوانیم در حوزه س��نگ بهتر از این عمل
کنیم ،ش��رکتهای م��ا در بخشهای متوس��ط و کوچکی
فعالیت میکنند .بهاینترتیب هرچند در ایران س��نگهای
متنوعی ازجمل��ه مرمریت ،گرانیت و مارب��ل وجود داد ،اما
نتوانس��تهایم برای صادرات آنطور که شایس��ته است ،عمل
کنی��م .نبیپور با اش��اره به دالیل ضعف صادرات س��نگ در
ک ط��رف تحریمها وج��ود دارد که
کش��ور بیان ک��رد :از ی 
مشکالتی را برای صادرات سنگ ایجاد کرده و از طرف دیگر
گاهی کسانی که فعالیت معدنی انجام میدهند در آن اندازه
نیس��تند که بتوانند کار صادراتی انجام بدهند .او تاکید کرد:
برنامه ما این اس��ت که با حمایت خانه معدن و انجمن سنگ
کنسرسیوم صادراتی تشکیل دهیم تا بتوانیم سنگ را صادر
کنیم.

 توسعه صادرات برای خروج از رکود

حس��ین کوهس��تانی ،مدیرعامل یک گروه معدنی سنگ
در پاس��خ به این سوال که امروز ش��رایط صنعت سنگ به چه
صورت است ،به
گفت :ازآنجا که سنگ جدا از کاالهای
دیگر نیس��ت ،اگر بخواهیم ش��رایط حوزه س��نگ در کشور را
بررس��ی کنیم باید به فعالیتهای اقتص��ادی دیگر بنگریم .با
ن برآورد متوجه میش��ویم که حال و احوال سنگ نه خوب
ای 
اس��ت و نه بد .این فعال معدنی در ادامه به رکود بازار مس��کن
اشاره کرد و گفت :در آینده نزدیک ما در مسکن و بازار مصالح
س��اختمانی دچار رکود ش��دیدی خواهیم شد .کوهستانی به
راهکار برونرفت از رکود بازار اش��اره و اظهار کرد :باید دس��ت
به توسعه صادرات بزنیم ،این در حالی است که امروز صادرات
در عمل بس��یار دشوار و نزدیک به غیرممکن شده است .او در

سخن پایانی...

با اینکه ایران جزو کش��ورهای غنی در حوزه
سنگ است و جزو  ۱۰کشور اول تولیدکننده این
کاال بهشمار میرود ،در صادرات این ماده معدنی
س��هم ناچیزی دارد؛ بهعبارتی ایران نتوانسته به
جایگاهی که ظرفیت آن را دارد ،دست پیدا کند.
کارشناس��ان تحریمها را عامل اصلی این موضوع
دانسته و باور دارند شرکتهای بینالمللی بعد از
تش��ان را با ایران کاهش
اعمال تحریمها مراودا 
دادهاند .ضعف حمایت دول��ت از فعاالن معدنی
موضوع دیگری است که از نظر کارشناسان مانع
بزرگی برای صادرات سنگ کشور است .آنها باور
دارن��د دولت و مس��ئوالن مربوطه برای توس��عه
صادرات باید شرایط را تسهیل کنند.
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حسین کوهستانی

مدیرکل دفتر اکتش��اف وزارت صنعت ،معدن
و تجارت گفت :جلوگیری از خامفروش��ی مقدور
نیس��ت و نیازمند کارخانجات باالدس��تی است.
به گ��زارش مهر ،ابراهیم عل��ی موالبیگی با بیان
اینکه مطالعات ارزش��مندی از  ۳س��ال پیش در
اس��تان اردبیل از لحاظ شناس��ایی معادن انجام
ش��ده ،اظهار کرد :حاصل این مطالعات شناسایی
 ۵پهنه معدنی و صدور  ۲۰پروانه اکتش��اف فلزی
که اغلب مس ،طال و مولبیدن اس��ت ،بوده است.
وی ادامه داد :این عملیات اکتشاف بعد از مراحل
نیمهتکمیل��ی ،تکمیل��ی و تفصیل��ی تبدی��ل به
معادن غنی فلزات پیشبینی ش��ده خواهد ش��د،
اما این عملیات مس��تلزم  ۳س��ال زمان اس��ت و
نیاز به عملیات اکتش��افی عمقی دارد .موالبیگی
از ش��رکتهای متول��ی اکتش��اف  ۵پهنه اردبیل
بهعنوان ش��رکتهای موفق در کش��ور نام برد و
گف��ت :با فعالیت این ش��رکتهای توانمند ملی و
نی��ز پیگیریهای وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت
و اس��تاندار اردبیل چالشهای معدنی در اس��تان
اردبیل حل میشود .مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به شناسایی معدن جلگه
آسمانی اردبیل اشاره کرد و افزود :برای این معدن
که از حدود  ۸س��ال پیش عملیات اکتش��اف آن
ش��روع شده ،بالغ بر  ۳۰هزار متر گمانهزنی شده،
در حالیکه این میزان گمانهزنی در کشور بهندرت
صورت گرفته است .موالبیگی با بیان اینکه در این
پهن��ه  ۵۰۰میلیون تن ذخیره معدنی با عیار ۰.۳
درصد شناس��ایی ش��ده ،اظهار کرد :در سالهای
آین��ده عملیات اجرایی با تلهبرداری و اس��تخراج
آغاز میشود که اگر بهدنبال این استخراج احداث
کارخان��ه نیز اتفاق بیفتد بالغ بر  ۵۰هزار ش��غل
مستقیم و غیرمس��تقیم ایجاد خواهد شد .وی از
استخراج معدن جلگه آس��مانی بهعنوان انقالب
معدنی اردبیل نام برد و گفت :اس��تخراج معادن و
ایجاد کارخانجات باالسری میتواند بخش اعظم
مشکل بیکاری در کشور را مرتفع کند که این مهم
در اردبیل حائز اهمیت است.

خبر

جلوگیری از خامفروشی
مقدور نیست

در گفتوگو با فعاالن حوزه سنگ مطرح شد

ادامه از موانع صادراتی در کش��ور س��خن گف��ت و اظهار کرد:
تحریمه��ا یکی از علل جدی کاهش صادرات اس��ت .مس��ئله
دیگر بحث انتقال پول و نقل و انتقاالت مالی اس��ت .متاسفانه
باوجود تحریمها مبادالت بانکی دش��وار ش��ده و کار با کندی
پیش میرود .او در ادامه با اش��اره به مش��کل باال بودن هزینه
حملونقل نیز گفت :امروز تعداد کانتینرهایی که حامل سنگ
هس��تند ،کاهش یافته اس��ت .درواقع شرکتهای بینالمللی
دریایی بعد از تحریمها مراوداتشان را با ایران کاهش دادهاند؛
بنابراین تا زمانی که تحریمها برقرار اس��ت نمیتوانیم ما دیگر
ظرفیت س��ابق را بهدست آوریم .این فعال معدنی درباره لزوم
حمای��ت دولت از تولیدکنندگان و فعاالن حوزه س��نگ برای
ش��رکت در نمایش��گاههای داخلی و بینالمللی گفت :زمانی
دولت از صادرکنن��دگان حمایت میکرد ،بهطور مثال قبل از
تحریمها به صادرکنندگان جوایز صادراتی تعلق میگرفت و از
مالیات معاف بودند ،اما اکنون باتوجه به شرایط درآمدی دولت
این مس��ئله برعکس ش��ده و یک سری از مش��وقها برداشته
شده است.
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