همراه با مهندس سرقینی؛ معاون معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت

باالخره طنین صدای سنگ نهم به گوش مشتاقان رسید ...روبان افتتاحیه نمایش نهم امروز قیچی خورد.
مکان  ：محل مراسم برش روبان ...ورودی سالن  ۲۷و حرکت در همه فضاهای نمایشگاهی
زمان：ساعت  10صبح اولین روز نمایشگاه بین المللی سنگ تهران (دو شنبه19تیرماه)
مدعو：جناب آقای دکتر جعفر سرقینی معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت...
میزبانان：اهالی سنگ(اعضای ستاد اجرایی نمایشگاه نهم ،حاج ابوالقاسم شفیعی رئیس انجمن سنگ ایران  ،و غرفه داران و)...
برنامه آیینی افتتاح از برش روبان توسط مقام وزارتی آغاز و میزبانان با همراهی ایشان و معرفی غرفه های سالن های ۹- ،۷ ،۶ ،۲۷
 ۸و ۱۰و فضای آزاد نمایشگاهی سنگ و نیز با معرفی نوآوری ها و سازندگان بومی(ایرانی) ادوات و تجهیزات زمینه را برای درد دل
ها و البته صحبت های صنفی-تخصصی و در فضایی دوستانه با غرفه داران و اهالی سنگ فراهم نمودند.

آقای دکتر سرقینی که بسیار خرسند از پیشرفت ها و تفاوت محسوس نمایشگاه نهم نسبت به نمایشگاه هشتم به نظر می رسیدند
اظهار امیدواری کردند که با عبور از چالش ها و موانع و نیز با تالش های مجدانه ،تخصصصصصصصصی و بی وقفه ،فاصصصصله تعریف شصصصده تا
دورنمای ده ساله تحقق چشم انداز صادراتی  ۲میلیاردی صنعت سنگ با سرعت ،دقت و هوشیاری عالمانه پیموده شود .در فرصت
کوتاهی که پیش آمد  ،ایشان پاسخ گوی چند سوال ما شدند .

 با سالم و عرض خدا قوت ،نظر مبارک را درباره نمایشگاه نهم بفرمایید؟دکتر سرقینی  :سالم ،ممنون .هر سال بهتر از سال قبل ا ست .مخ صو صاً ام سال که تفاوتی مح سوس و قابل توجه ن سبت به قبل
دارد .هم به لحاظ تعداد غرفه داران ،هم م ساحتی که کل نمای شگاه در آن برگزار می شود و هم به لحاظ تنوع بیش تری که سنگ
های به نمایش گذا شته شده دارند .و به طور کلی کیفیت غرفه آرایی و طرح و معماری خاص غرفه های نمای شگاهی ام سال بهتر از
سال قبل است .

 آیا حرکت صنعت سنگ را در حال عقب رفت ،یا سکون می بینید یا در نگاه شما روندی رو به جلو و با دورنمای آینده ای روشندیده می شود؟
دکتر سرقینی  :هفتاد در صد صادرات سنگی ما در سال  1391از محل صادرات سنگ خام بوده ا ست .اما امروزه می بینیم که
خوشبختانه این رقم به  50درصد تقلیل پیدا کرده است .یعنی  50درصد ارزش بخش صادرات سنگ ما از آن سنگ فرآوری شده
ا ست .در این مقطع زمانی به و ضوح می بینیم که بهترین شرکت ها ،بهترین ما شین آالت و ابزار در حوزه ا ستخراج و فرآوری را در
اختیار داریم .از طرفی بهترین سنگ ها در پهنه و سیعی از م ساحت جغرافیایی سرزمینی به ما تعلق دارد که نعمتی خدادی ا ست.
تنوع و زیبایی که سنگ ما از آن برخوردار است شاید در هیچ جای دیگری از دنیا بدین شکل و حجم و سطح نباشد .که امروز و در
نمایشگاه الاقل بخشی از این استعداد و قابلیت را مشاهده نمودید.

 با توجه به کمبود نقدینگی در صنعت سنگ -از معادن تا کارخانجات -آیا می شود با حمایت از سرمایه گذار خارجی این نقیصهرا برطرف نمود؟
دکتر سرقینی  :ت ضمین سرمایه و معافیت های مالیاتی کارهایی ا ست که جمهوری ا سالمی ایران برای جذب سرمایه خارجی در
د ستور کار خود دارد .ح ضور قریب به پنجاه غرفه خارجی در این نمای شگاه و بع ضا همکاری آن ها با شرکت ها و معادن به نتیجه
قابل قبولی نرسیده است چون آن ها بیش تر در پی خام خری هستند باید این را به سمت محصول فرآوری شده مدیریت کنیم .

 صنعت سنگ ما به دلیل نوپا بودن در بازارهای خارجی ،دل به بازار داخلی خوش دا شته ا ست ،که آن هم با واردات مح صولفرآوری شده از همین رونق حداقلی خواهد افتاد ،چه راهکاری برای جلوگیری از این اتفاق ارائه می کنید؟
دکتر سرقینی  :ما برای حمایت از تولید داخل تعرفه های مناسصبی بر سصنگ وارداتی وضصع کرده ایم و همین باال بودن تعرفه ها
باعث شده که واردات سنگ تزئینی در مقایسه با صادرات آن حدود  %4در مقیاس ارزی باشد.

 کشورهایی که بیش ترین سهم از بازار جهانی سنگ فرآوری شده را در اختیار دارند تقریبا همان مقدار که سنگ کار شده صادرمی کنند صادرات سنگ خام را هم در د ستور کار خود دارند .یعنی شاید بتوان گفت با کمی کم و زیاد  50-50سهم هر دو بخش
خام و فرآوری شصصده اسصصت دقیقا به این دلیل که بازار سصصنگ کار شصصده خود را هم حفظ کنند .این که این همه تأکید می شصصود که
سنگ فرآوری شده موافق اقت صاد مقاومتی ا ست اما فی الواقع حذف خام فرو شی الاقل پا به پای کار شده مخالف اقت صاد مقاومتی
است .نظر شما در این مورد چیست؟

دکتر سرقینی  :کسی نگفته که سنگ خام را از رده خارج کنیم ،نه این اشتباه نشود ببینید این یک پکیج است .ما آخرین چیزی
را که در ستاد سنگ مطرح شده ا ست گفتیم که هر ک سی که سنگ خام صادر می کند موظف ب شود تا اطالع ثانوی برابر آن هم
سنگ کار شده صادر کند .من هم موافق این ق ضیه ه ستم که؛ خیلی جاها باید سنگ خام صادر کنی تا دنیا سنگ تو را ب شنا سد

خیلی جاها این اتفاق می افتد .ما همه ی حرفمان این است که همه این ها روی تدبیر انجام بشود درواقع ارزش افزوده نصیب خود
کشور ما بشود و با حساب و کتاب اگر این اتفاق بی افتد ما مخالفتی نداریم.

-

صنعت سنگ حوزه ای ا ست که به لحاظ معدنی و به لحاظ پتان سیل هایی که دارد  -با توجه به وجود دو هزار واحد معدنی و

در حدود شش هزار واحد کارخانه ای -می تواند در مدتی نه چندان طوالنی جایگاهی بعد از نفت و گاز را در بخش صادرات از آن
خود کند .اما خیلی از ادوات و تجهیزات آن ها مسصتهلک اسصت و نیاز به فاینانس دارند و با وجود دو مشصکل اسصاسصی آن ها یعنی؛
گرفت و گیر مالیاتی و موانع گمرکی ا ست که بدون رفع این د ست ایرادات و بدون ب سته های ت شویقی این انتظار به این زودی ها
بسیار دور می نماید ،چرا صنعت سنگ یاری نمی شود؟
دکتر سرقینی  :ببنید وزارتخانه و دولت دغدغه اش حمایت از این صنعت ا ست .خوب بخ شی از این حمایت شامل تامین ما شین
آالت آن ها می شصصود .معدن کارها کال و سصصنگ هم همین طور ،می توانند از تسصصهیالت ماده  109و  110آئین نامه اجرایی قانون
معادن استفاده کنند و در صورتی که در حال حاضر هم استفاده می کنند ماشین آالت مورد نیاز خودشان را وارد کنند .ولی این که
ماشین آالت نو درخواستی آن ها را دولت تامین کند و در اختیار این عزیزان قرار بدهد هنوز این اتفاق نیفتاده است.

 مالیات و گمرک مدنظر هست؟دکتر سرقینی  :مالیات مثل بقیه فعالیت ها معافیت های منطقه است.

 در بعد رونق سنگ ،بازار داخلی هدف خوبی برای این کاالی تزئینی ساختمانی (چون مسکن راکد است ).نیست و بعید هم بهنظر می رسد که در کوتاه مدت این بازار با تکانش مثبت قابل توجه مواجه بشود ،راه کار برون رفت از این معضل چیست؟

دکتر سرقینی  :چون سنگ بخشی از مصالح ساختمانی است پس طبعاً رکود در بخش ساختمان صنعت سنگ و توسعه آن را -
اگر مبتنی بر بازار داخلی باشد -با مشکل جدی مواجه می کند .توسعه صادرات است کلید توسعه صنعت سنگ است .مشکالتی که
برای معادن سصصنگ چینی و گرانیت در گذشصصته و اخیر پیش آمد نشصصان می دهد که ما راهی جز دسصصت یافتن به بازارهای خارجی
نداریم .و سعت و تنوع تقا ضا در بازارهای هدف خارجی د ست ما را برای تو سعه و ایجاد ب ستر منا سب برای تجهیز و تقویت همه
بخش های سنگی از معدن تا کارخانجات را فراهم می کند.

ا.آرمان
رسانه  -خبر سنگ(طالی رنگارنگ)

