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آنچه در کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران گذشت..
در ابتدای جلسه رحیمی ریاست کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران آماری از قیمت تولید فروکروم در
ایران و چین را ارائه نمودند.
ایشان بیان نمود که قیمت تمام شده تولید هرتن فروکروم در ایران حدود  750دالر است حال آنکه این قیمت تمام
شده در کشور چین  1100دالر است.
با توجه به قیمت جهانی این کاال که هر تن  1200دالر می باشد تولید هرتن فروکروم سودی  450دالری را برای
تولیدکنندگان آن در کشورمان خواهند داشت که در مقایسه با کشور چین سود حاصله  350دالر بیشتر خواهد بود.
وی گفت :هزینه های احداث کارخانه ای با ظرفیت  10تا  12هزار تن در سال از  2.5میلیون دالر و کارخانه ای با
ظرفیت 25هزار تن در سال از  3.5میلیون دالر شروع خواهد شد و این حداقل هزینه هاست.
قیمت کرومیت بیشتر از اینکه دستخوش تغییرات جهانی باشد وابسته به قیمت دالر بوده و قیمت دالر بصورت مستقیم
روی قیمت های ریالی کرومیت ایران تاثیر گذار است.
بازرگانان و صادرکنندگان کرومیت از وضعیت موجود در صادرات کرومیت وموانع پیش رو به هیچ عنوان راضی نیستند.
مسائل تحریم و عدم توانائی در ارسال مستقیم کرومیت به چین ناراضی اند.
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افزایش هزینه های حمل و THCو همچنین افزایش زمان رسیدن محموله های کرومیت به چین از مهمترین مواردی
هست که کاهش رغبت صادرات برای کرومیت را در پی داشته است.
باتوجه به زمان زیادی که برای رسیدن محموله ها به چین وجود دارد ریسک زیادی برای صادرکنندگان از لحاظ تغییر
قیمت های جهانی از زمان ارسال تا زمان رسیدن محموله کرومیت به چین وجود دارد
ساالنه  ۶00هزار تن کرومیت در کشور تولید میشود که در گذشته بین  350تا  400هزار تن آن صادر و مابقی صرف
تولید کنسانتره و ماسه کرومیتی شده یا به کارخانه های فروکروم جغتای و رفسنجان فروش فروخته میشد.
وی یادآور شد  :معادن زیادی در سطح کشور وجود دارد که در اختیار دولت است و دولت میتواند آنها را به کارخانجات
فروکروم واگذار کند تا حداقل بین  30تا  50درصد تولید مواد اولیه شان را از آنها انجام دهند ،اما چنین کاری انجام
نمی دهد.
باالتر بودن هزینه تمام شده یک تن کرومیت از هزینه فروش آن به معنای تعطیلی این معادن است ،آنهایی هم که ادامه
فعالیت می دهند نمی توانند طرح و باطله برداری درستی برای معادنشان داشته باشند.
رحیمی افزود:
در حال حاضر شرایط موجودتحریم ها،هزینه های بسیارغیرمتعارف اکسپورت،سوبسیدچهل ساله دولت درقیمت حامل
های انرژی که بسیارتاثیرگذاردرقیمت تمام شده فروالیاژها میباشدبهترین فرصت رابرای سرمایه گذاران بخش خصوصی
درایجادکارخانه فروهافراهم اورده است واکنون زمان بهره برداری ازاین فرصت فراهم شده است.
در ادامه آقای نجاتی عضو هیات رئیسه این کمیته در رابطه با مشارکت افراد در ساخت و راه اندازی کارخانه های
فروکروم صحبت کردند .ایشان بیان کردند که اکثر معادن رنج تولیدی کروم بین  10000تا  20000تن دارند .
صادرات کرومیت ما معموال کمتر از 400هزار تن در سال است .اگر شرکت های معدنی بتوانند سهام کارخانه های تولید
فروکروم را خریداری کنند نتیجه مثبتی خواهد داشت.در رابطه با هزینه های بندری هزینه ورود کاال به اداره بندر از
 10روز به بعد برای هر تن 1۶0هزار تومن می باشد و هزینه زیادی را شامل می شود که معدندار و صادرکننده ضرر

بسمه تعالی
صورتجلسه کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران

تاریخ99/۲/۲۸ :

زیادی می کنند .در کشور ما هزینه های صادرات از کف انبار تا اسکله حدود  15تا  20درصد است ولی در سایر
کشورها این هزینه ها حدود  3تا  5درصد است.
رحیمی افزود:
در این رابطه پیشنهاد می شود که از طریق خانه معدن با سازمان بنادر مکاتبه ای داشته باشیم.
بهترین پیشنهاد اتحاد معدنداران و احداث کارخانه های فروکروم است زیرا پتانسیل ذخایر کرومیت ایران بسیار زیاد
است که میتوان از طریق آن هم ایجاد اشتغال و هم ایجاد درآمد کرد.
می بایست از شرایط موجود بهترین بهره برداری را کرد.
مهندس رضایی پور:می بایست از طریق خانه معدن ایران با استانهایی که دارای ذخایر کرومیت هستند .باید زیرساختی
را ایجاد و معدنداران را متحد کرده و کارخانه فروکروم را ایجاد کنیم .ایشان ابراز امیدواری کرد در مورد سایر کانی های
فلزی و غیر فلزی هم این برنامه را داشته باشیم.
رحیمی:با راهنمایی ها می توان به نتیجه درستی دست پیدا کرد .می بایست نگاه ها را تغییر داد.
امیدواریم  312بخشنامه معدنی که علت اصلی رکود معادن است مورد بازنگری قرار گیرد و رونق مجدد معادن را شاهد
باشیم.
می بایست اطالعات خود را بروز کنیم و در اختیارات سایر افراد بگذاریم و سایرین را آگاه کنیم.
آگاهی دادن بر عهده تشکل های مصوب مجلس شورای اسالمی است و دولت موظف است بر اساس نظرات آنها پیش
برود.
دکتر محمدی:
پیشنهاد کرد به منظور تسریع در امور معدنکاری و فرآوری مواد معدنی یک سری قوانین دست و پا گیر وجود دارد که
مانعی بر سر راه جهش تولید است.
با توجه به رویکرد مثبت موجود و تشکیل مجلس یازدهم می توان بازنگری ای در قوانین موضوعه معادن داشت که
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میتوان از طریق خانه معن ایران و کمیته فلزات رنگین و فرآوری قابل پیگیری و انجام است.
این قوانین همه موارد صادرات و واردات،حمل و نقل دریایی و زمینی و  ...را شامل می شود که باید در آنها تجدید نظر
صورت گیرد.
مهندس معراجی :در مورد احداث کارخانجات فرو کروم معدنداران می توانند با یکدیگر متحد شوند .به ازای هر  2.5تن
کرومیت می توان  1تن فروکروم گرفت ،که درآمد باالیی را خواهد داشت .مصرف داخلیفرو کروم کم است و همین امر
سبب خواهد شد که یکی از صادرکنندگان فروکروم باشیم و ارز آوری زیادی برای کشور خواهد داشت.
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