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اسامی حاضرین

آقایان رحیمی ،زاهدی ،نجاتی ،رضایی پور ،مالداری
شرح جلسه

آنچه در کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران گذشت....
در حدود  6000شغل در معادن کرومیت کشور از دست رفته است
آقای رحیمی ،رئیس کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران:
در ابتدای جلسه آقای رحیمی ضمن خوشآمدگویی به حاضرین گفت در زمان حال باید مشکالت را به گوش مسئوالن
برسانیم تا آن را حل کنند .متاسفانه از تکنولوژی و پیشرفت فاصله گرفتیم .آمارهای پروانه معادن غیر واقعی است .آمار
پرسنل معادن فلزات رنگین چند برابر آمار اعالمی است .ضوابطی اعمال شده است که بر طبق آن اشتغال بخش کثیری
از قشر ضعیف جامعه از دست رفته است .در حدود  6000شغل در معادن کرومیت کشور از دست رفته است.
آقای زاهدی :با توجه تحریم ها و شرایط حال حاضر مشکالت و موانع موجود جهت صادرات عبارتند از:
 -۱مسئله تخلیه بار در چین :اجازه تخلیه بار در بنادر چین داده نمی شود .باعث افزایش هزینه ها و اتالف زمان شده
است.
 -۲افزایش کرایه حمل دریایی :در حال حاضر کرایه حمل به حدود  800دالر رسیده است یعنی حدود  ۲5تا  ۲8دالر
برای هر تن.
-۳افزایش  THCکانتینری
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-۴هزینه های اداره بندری ،انبار داری و  :...هزینه های بارگیری و انبارداری در بنادر افزایش چشمگیری داشته است و
هزینه های جانبی مانند بیمه و بارگیری و  ...نیز بسیار زیاد شده است.
-5عوارض صادراتی :عوارض صادراتی -با توجه به اینکه در حال حاضر در کشور  ۱00000تن مصرف داخلی داریم؛ اما
تولید بیشتر است -سبب تعطیلی و ضربه به معادن کوچک شده است .علت تعطیلی  50درصد معادن تعطیل شده
همین عوارض  ۱0درصدی میباشد.
-6جرایم اداره استاندارد :با توجه به متغیر بودن عیار کرومیت و نحوه نمونه گیری جهت تعیین عیار سبب ایجاد اختالف
بین عیار اعالم شده و عیار بررسی شده توسط اداره استاندارد می گردد که سبب اعمال جریمه می گردد.
-۷افزایش حقوق دولتی معادن :حقوق دولتی باید از سود معدندار گرفته شود نه از کل دارایی معدن .مبنای درستی
برای تعیین حقوق وجود ندارد و روز به روز در حال تغییر است.
 -8عدم دریافت خدمات :عوارض  ۱0درصدی صادرات باعنوان خام فروشی صورت گرفته است .این در حالی است که
در داخل ،بازاری برای مصرف کرومیت وجود ندارد .باید این موارد اصالح شود.
آقای نجاتی :هر هزینه ای که به صادرکننده وارد می شود در انتها معدندار ضرر را می بیند .معادن دور از شهر ها و
مکانهای دور دست مشکالت تامین نیروی انسانی و تعمیر ماشین آالت و تامین لوازم یدکی و سوخت و  ...را دارند .نباید
بیش از این به معادن فشار اورد تا سبب تعطیلی بیشتر معادن شود.
رضایی پور :مشکالت بخش معدن بسیار بزرگ است .برخی معدنداران از امکانات اولیه مثل سوخت نیز محرومند و
مشکل تامین دارند .موضوع دیگر بحث مشکالت مربوط به صادرات است که باید در خصوص آن بحث بیشتری صورت
گیرد.
مالداری :بی ثباتی قوانین سبب خروج سرمایه ها از بخش معدن شده است .افزایش عوارض ،حقوق دولتی و  ...از
مواردی است که سبب تعطیلی معادن شده است .دولت توجهی به معدنداران ندارد .ماشین آالت موجود در کشور هزینه
های بیشتری نسبت به کشورهای همسایه مثل ترکیه ،پاکستان و کشورهای عربی منطقه دارد .پیشنهاد می شود یک
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هلدینگ جهت تامین مصرف داخلی کارخانه های کشور و دریافت محصول فرو کروم جهت صادرات راه اندازی گردد.
زاهدی :پیشنهاد خوبی است ولی باید حمایت صورت گیرد تا هم معدنداران و هم کارخانه داران سود و منفعت داشته
باشند.
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