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آنچه در کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران گذشت...

در ابتدای جلسه آقای رحیمی رئیس کمیته فلزات رنگین و فرآوری بیان کرد که در حال تهیه مستندات و انجام
مطالعاتی هستیم تا بتوانیم اطالعات قابل بهره برداری و مفیدی را به اعضایمان ارائه کنیم.
با توانمندی های دراختیارتوسط اعضاءوبهرمندی وانتقال تجربیات شرکتهایی مانند شرکت پارت گوال که ظرفیت تولید
رابه بیش ازسه برابررسانده وفروکرم رفسنجان امیدواریم شرایط مثبت را برای اعضا فراهم کنیم تا مشکالت پیش روی
فرآوری را برطرف کنیم .خانه معدن ایران در یک اقدام دقیق و مستند پیگیر تعیین و مشخص نمودن قیمت مبالغ
حقیقی داخلی در رابطه با صادرات و واردات مواد معدنی فلزات رنگین می باشد.
خوشبختانه در این رابطه نگاه مثبت و عادالنه ای ازسوی وزارت محترم صمت وجود داردکه شرایط امیدواری
رادرسرمایه گذاری وفراهم شدن اشتغال معادن ایجادنموده است ومنتظرنتایج موردمطلوبی هستیم.
نجاتی :در رابطه با صادرات مواد معدنی که شامل هزینه های بندری و گمرکی می شود در این روزهای اخیر هزینه ها
چندین برابر شده است .در بنادر ما هزینه های انبار بسیار باالست.
به عنوان مثال کاالیی که  1ماه در انبار بنادر می ماند هزینه زیادی را برای صادر کننده در بردارد که در نهایت تمامی
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این هزینه ها از جیب معدن دار خارج می شود.
رحیمی :هزینه های حمل مواد معدنی که عمدتابه کشور چین میباشددر زمان تحریم ها حدود  100دالر برای هر
کانتینر بوده ودر زمان رفع تحریم ها این عدد به  50دالر برای هر کانتینر کاهش یافت که کامال برای صادرات و حمل
کانتینری عالی بود .این در حالی است که هزینه حمل هر کانتینر توسط کشتی زمان اجرای تحریم حدود  800دالر
است که بیش از 8برابر عمالیکی ازمواردپرداخت سوبسیدتحریمی معدن داراست.
معضل تحریم ها باعث شده که به جای تحویل کاال در  20روز در طول  90روز کاال را به مقصد برسانیم که سبب هزینه
های بیشتر و خسارت به معدندار می شودوعامل فروش باقیمت کمترجهانی وخسارت ان برای سرمایگذاربخش معدن.
تیم کارشناسی فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران در ارتباط با احداث کارخانه های فروکروم باتکنولوژی جدید
ازچین که اقتصادی و به روز و سود آور میباشد راپیگیری کرده و نتایج خوبی نیز بدست آورده است .در این رابطه در
مسیر خوبی قرار گرفته ایم.
معراجی :ارتبطات و مکاتبات خوبی با کارخانجات تولید کننده تجهیزات داشته ایم .این شرکت ها هر کدام شرایط خاص
خود را دارند .حتی تولید و فرآوری فروآلیاژها با کیفیت های بسیار باال برای صنف معدنکاران بخصوص برای خام
فروشان و تولیدکنندگان توجیه پذیر است .انتظار داریم که قدم مثبتی برای جلوگیری از خام فروشی داشته باشیم.
رحیمی :در رابطه با حقوق دولتی معادن فلزات رنگین مشکالت زیادی داریم .به عنوان مثال برای یکی از معادن مس در
سال اول بهره برداری حقوق دولتی بر مبنای  25کنسانتره مس محاسبه بعمل اورده اند ،درصورتی که این معادن
کوچک مس اصوال کارخانه فراوری ندارند که درست نمی باشد .لذا می توانیم و وظیفه داریم از طریق خانه معدن ایران
این مشکالت را که برای تولیدکنندگان وجود دارد به وزارت محترم صمت ارجاع داده و پیگیری کنیم.
محمدی :با توجه به رویکرد مثبت در وزارت صمت و شرایط جدید بوجود آمده در مجلس باید از آن استفاده کنیم .در
کشور ما معدن بعد از نفت اقتصاد ملی را پوشش می دهد .باید از ظرفیت ها و قابلیت های موجود در خانه معدن
استفاده کنیم بخصوص از کمیته های تخصصی این خانه .پیشنهاد می شود که تعامل منطقی بین خانه معدن ایران و

بسمه تعالی

تاریخ99/۳/۲۵:

صورتجلسه کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران

کمیته های تخصصی زیرمجموعه با کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس انجام شود و از آن بهره کامل را ببریم.
موضوع اصلی این کمیته رفع موانع انسدادی کارهاست .در این کمیته مشکالت و طرح ها مورد به مورد بررسی می شود
و مورد پیگیری قرار میگیرد تا بتوانیم در تمام آنها به نتیجه مطلوب برسیم.
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