گفت و گو با رئیس هیات مدیره
انجمن توسعه صادرات سنگ تزئینی استان کرمان؛

آدرس چاههای
نفت ناگشوده
کرمان
اقتصاد کرمان :دس�ت روی هر کدام از بخشه�ای اقتصادی
اس�تان کرمان که بگذاری اش�تباه نکردهای .کرمان اس�ت و
ظرفیتهای متنوعی که هر شنونده و بینندهای را به شگفتی
وا میدارد .در این میان از ظرفیت استان در سنگهای تزئینی
میتوان به عنوان «چاههای نفت ناگش�وده کرمان» یاد کرد.
ظرفیتی عظیم که بخش قابل توجه�ی از آن با همه اثرگذاری
که میتواند در توس�عه اقتصادی استان داش�ته باشد ،مورد
بهرهبرداری قرار نگرفته اس�ت و اهمی�ت آن ،چنانکه باید،
مورد توجه مدیران اجرایی اس�تان قرار ندارد .با س�یدمحمد
آیت الهی موسوی رئیس هیات مدیره انجمن توسعه صادرات
سنگهای تزئینی استان که در سال  94از هر فرصت و رسانهای
برای رساندن صدای فعاالن این صنعت به گوش مدیران اجرایی
استفاده کرد و در پایان همین سال کماکان از عدم توجه کافی
توگو کردهایم که میخوانید.
مدیران استان گالیهمند بود ،گف 
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مزیت مغفول مانده سنگ تزئینی
رئیس هیات مدیره انجمن توس��عه صادرات س��نگهای تزئینی استان کرمان
معتقد است :کرمان پتانسیل قابل قبولی از معادن سنگهای تزئینی و ساختمانی
دارد .البته کل س��اختار زمینشناس��ی کرمان که یک چهارم عرصه کل کشور
را شامل میش��ود این مزیت را ایجاد کرده اس��ت که اکنون بحث تخصصی ما
سنگهای معدنی است در حالی که کلوخههای معدنی فلزی و غیرفلزی زیادی
در کرمان وجود دارد و میتواند در اقتصاد و شکوفایی اقتصاد کرمان موثر باشد
و البته باید مدیریت شوند.
وی ادامه داد :س��نگ از دیر زمان در اقتصاد کرمان نقش داشته اما متاسفانه به
دلیل اینکه توجه ویژهای به این بخش نشده ،بسیار این صنعت ،ضعیف مانده و
بیشتر توجه به کشاورزی و استفاده از آبهای زیرزمینی بوده است ،درحالی که
در استانهای همجوار و به دلیل نداش��تن مزیت اقتصاد کشاورزی و یا به دلیل
توسعهطلبی مردم و فرهنگ کار و اندیش��ه آنها از همه مزیتهای اقتصادیشان
به طور متوازن اس��تفاده کردهاند و حتی از مزیتهای استانهای دیگر به نفع
خودشان بهره گرفتهاند و علی رغم اینکه معادن سنگ زیادی هم در آن استان
نبوده ،اما سنگ ساختمانی توانسته نقش بسیار مهمی در اقتصاد آنهاداشته باشد.
وی با اظهار تاسف از اینکه در استان کرمان توجهی به صنعت نشده است ،گفت:
در حال حاضر بر اساس اطالعات سازمان صنعت ،معدن و تجارت 183 ،معدن
سنگ اکتشاف شده در استان وجود دارد که  75معدن در حال بهرهبرداری است .
وی ادامه داد 77 :کارخانه فرآوری در اس��تان وجود دارد که از این تعداد چهار
کارخانه در پهنه استان به ماشینآالت پیشرفته و به روز مجهز هستند و میتوانند

محصولی کامال استاندارد و صادراتی ،تولید و به بازار جهانی عرضه کنند.
آیت اللهی موسوی با بیان اینکه در بخش معادن  30درصد از ظرفیت کل معادن
استان را استفاده میکنیم ،اظهار داشت :حدود  800میلیون تن ذخیره معدنی
در استان داریم که متاسفانه فقط  30درصد از این ذخیره را استفاده میکنیم.
وی با بیان ای��ن مطلب که درحلقه دوم زنجیره ارزش س��نگ (بخش فرآوری)،
استان کرمان آنچنان موفق نبوده اس��ت ،گفت :به این دلیل که استانهای در
فرآوری و صادرات ،سنگها را به صورت خام از معادن استان خریداری میکردند
و در استان خودشان فرآوری و ارزش افزوده ایجاد کردهاند که در بازار ملی و یا فرا
ملی به فروش برسانند بنابراین حلقه دوم زنجیره ارزش و یا ارزش افزودهای که
میتوانست نصیب استان کرمان شود ،نصیب استانهای دیگر شده و از این بابت
هم استانهای دیگر سود زیادی بردهاند.
وی ادامه داد :استانی که 100میلیون متر در س��ال تولید میکند و بازار بورس
س��نگ ایران را داراس��ت ،نگذاش��ته که کرمان در بخش فرآوری قوی ش��ود و
امیدواریم در این بخش با کمک مدیران اس��تان هم افزایی خوبی ایجاد شود و
س��رمایهگذاران توانمند داخلی و خارجی را از این به بعد جذب این بخش مهم
اقتصادی استان کنیم.
وی ادامه داد :بر اساس پروژه انجمن س��نگ استان ،در چشم انداز  1404اعالم
کردهایم صنعت س��نگ کرمان میتواند یک و نیم میلیارد دالر سالیانه گردش
مالی داشته باشد و این مبلغی است که در بخشهای مختلف به ویژه کشاورزی،
نزدیک به این مبلغ است در حالی که سنگ ،ارزش افزوده باال و اشتغال مناسبی
را در راستای اقتصاد مقاومتی ایجاد میکند .و از طرف دیگر صنعت سنگ استان،
کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارد و با کمترین سرمایه گذاری ،بیشترین
اشتغال را ایجاد میکند.
وی ادامه داد :در حلقه دوم این زنجیره ارزش که همان فرآوری اس��ت آنچنان
وابستگی نداریم و میشود ماشین آالت مدرنی را از خارج از کشور وارد کرد اما
این تکنولوژی در داخل ایران هم وجود دارد و میتوانیم از ماشین آالت ساخت
داخل هم استفاده کنیم.
وی اضافه کرد :مواد مصرفی هم شاید چهار تا پنج درصد از خارج وارد میکنیم
و همه در داخل ساخته میش��وند .بنابراین ما در عرصه تولید و فرآوری سنگ
ساختمانی و یا تزئینی کمترین وابستگی را داریم و من تعجب میکنم از اینکه
صنعتی که از  70سال پیش در کرمان ش��کل گرفته تا به امروز توجه ویژهای از
سوی مسئوالن دولتی را ندیده و این بخش ،یک بخش کامال انفعالی از اقتصاد
استان به شمار میآید درحالی که در این بخش میتوان ثروت زیادی برای استان
به دست آورد.
وی اظهار کرد :حتی میتوانیم س��الیانه  70میلیون مترمربع تولید کنیم و 50
میلیون متر آن را به کشورهای دیگر صادر کنیم .بازار سنگ در دنیا  22میلیارد

