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اسامی حاضرین

آقایان دکتر شعبانی ،مهندس کریمی ،مهندس بهرامن ،دکتر طهرانی ،مهندس معروفی ،دکتر سلسانی
شرح جلسه

آنچه در کمیته هماتیت خانه معدن ایران گذشت:

موضوع جلسه :بحث و بررسی دستورالعمل  99/۰9/۱9گمرک درخصوص محاسبه ارزش پایه صادراتی سنگ
آهن هماتیتی
دکتر شعبانی رئیس کمیته هماتیت:
هماتیت بر اساس عیاری که دارد قیمت های متفاوتی دارد؛ از عیار  62به باال قیمت متفاوت میشود .و هیچ
کار کارشناسی برای نامه های ارسال شده تاکنون انجام نشده است و تفاوتی بین هماتیت کم عیار که برای
مصارف سیمانی استفاده دارد با هماتیتی که عیار  62یا  63دارد قائل نشده اند.
باید به آقای امیری(مدیر کل گمرک) نامه بزنیم و سه موضوع را مطرح کنیم:
:۱ارزش پایه صادراتی سنگ آهن هماتیت با عیار بیشتر از  %65بصورت هفتگی آپدیت شود.
 :2ارزش صادراتی سنگ آهن هماتیت با عیار آهن کمتر از  %56و بیشتر از  %5۰به ازای هر درصد کاهش
عیار معادل  ۱دالر از ارزش درج شده برای عیار  %56در سامانه پورتال کسر گردد.
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:3درخصوص ارزش پایه صادراتی سنگ آهن هماتیت با عیارکمتر از  %5۰مشابه عدد محاسبه شده برای
عیار  % 5۰درنظر گرفته شود.
چه اشکالی در گمرک وجود دارد که ارزش گذاری واقعی را نمیتوانیم ببینیم؟و ما باید زیر تعهدات ارزی
کالن و بیشتر از واقعیت بریم.
مهندس کریمی:
ضمن تشکر از مهندس بهرامن که وقت گذاشتن برای حضور در کمیته هماتیت ،من شخصا در سال 98
پیگیر بودم و توانستیم جلسه بگذاریم با کارشناسان وزارت صمت و ایراد گرفتیم که چرا هماتیت را با
مگنتیت مقایسه میکنند درحالی که برخورد با هماتیت و مگنتیت کامال متفاوت هست.و درخواست دادیم
که گمرک در ارزش گذاری حساب هماتیت را از مگنتیت جدا کند چون ساختار این دو کامال متفاوت هست.
و خواهش کردیم که دستور دهند که ارزش پایه صادراتی هماتیت با عیار آهن بیشتر از  %56طبق اعداد
مندرج در سایت  umetalبرای هماتیت صادراتی منظور گردد.
دکتر شعبانی:
بحث کارشناسی و قیمت گذاری را نمیتوانیم جمع کنیم چون وزارت صمت اراده ای برای انجام این کار
نداره.
جلسه ای هم در این خصوص داشته ایم در محل وزارت صمت عملکرد و نوع مصرف هماتیت و مگنتیت
متفاوت است .مرجع درستی که تشخیص تفاوت هماتیت از مگنتیت را داشته باشد وجود ندارد .جناب
مهندس بهرامن نظر شما درین باره چیه؟
مهندس بهرامن:
به هر دلیلی نمیخواهند که این مرجع وجود داشته باشد و میخواهند که همه فرمانبری داشته باشند و نگاه
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کارشناسی اینجا حاکم نیست .مسئله اصلی که در جلسه ای که با وزارت صمت برگزار شد و بیان میکردند
این بود که محموله مگنتیتی هم با هماتیت خارج میشود و صراحتا اعالم کردند که اجازه صادرات نمی دهیم
تا شرایط در بازار پایدار شود و ما باید مطالبه گری و پیگیری را در تمام بخش ها و بین فعالین هماتیتی
داشته باشیم و هدف از ایجاد کمیته نیز همین است که انتقال این مطالبه گری ها را داشته باشیم.
دکتر شعبانی :
ما مطالبه گری داریم ولی قرار نیست هیچ کاری انجام شود و ما ستادی هستیم و کار اجرایی نداریم و مدام
نامه ها را تکرار میکنیم و یادداشت مینویسیم که قیمتها واقعی نیست ولی مساعدتی نمیشود مخصوصا در
این شرایط کمبود ارز که کشور به صادرات احتیاج دارد هیچ مساعدتی نمیشود.
دکتر طهرانی:
با تشکر از مهندس بهرامن و توضیحاتشون ،برخی از شرکت ها مانند آک_کهور دارای عیار خروجی  62تا
 63درصد هستند و قابلیت تولید کنسانتره  64درصد به باال را نداشته ایم و باید بگم که هندوستان
نزدیکترین فرستنده هماتیت به عراق است که با توجه به هزینه حمل و نقل دریایی و سایر هزینه ها چیزی
حدود  3۰-29دالر قیمت هماتیت صادراتی از هند به عراق است که با این تفاسیر و با توجه به عیار باالی
هماتیت هندوستان نسبت به ایران ،بتدریج ایران بازار عراق را از دست خواهد داد همچنین معادن هماتیت
زیادی در استان مرکزی و مناطق غربی هستند که ما نباید از دست بدهیم و الزم هست که قیمتها به
واقعیت نزدیکتر شود.
مهندس معروفی:
اگر بتوانیم از طریق مجلس وارد مباحث صادراتی بشویم ،و نامه ها رو به مجلس بنویسیم آیا کمیسیون های
مجلس نمیتوانند وارد این موضوع شوند و مشکل رو حل کنند؟
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مهندس بهرامن:
نامه ها برای مجلس و مرکز پژوهش های مجلس فرستاده شده و همه اطالعات رو دارند ولی نتیجه همین
هست که میبینیم،و میگویند مخالف صادرات هستیم.
حرف ما این است که ما باید صادرات کنیم و ارز آوری کنیم ولی جواب این هست که ممکنه بجای هماتیت
چیزهای دیگری صادر کنند و همه گزارشات ما عینا برای مجلس هم ارسال شده.
دکتر سلسانی:
عرض سالم و ادب و ضمن تشکر از توضیحات دوستان ،ما با توجه به کاری که با سایر فلزات انجام میدهیم
باید برای هماتیت هم انجام دهیم .اگر در بورس درخواستی وجود نداشت مازاد آن را باید صادر کنیم  ،اگر
گمرک نمیتونه آنالیز کنه و فلزات رو از هم تشخیص بده ما همچین مشکالت رو برای سایر فلزات هم باید
داشته باشیم مثل نیکل و کروم و . ...و این سیاست که چون نمیتوانیم در گمرک کنترل انجام دهیم پس
جلوی صادراتش را بگیریم  .همچنین امروز جلوی یه سری واردات ماشین آالت هم گرفته شده و می گویند
نمی خواهیم ارز خارج شود و باید اعالم کنم که اگر دولت میخواهد افق  ۱4۰4برای تولید  55۰۰تن فوالد را
ببیند ،با این روند و شرایط نمی شود و این گفته که ذخایر هماتیت به پایان میرسد ،این نظر اصولی نیست و
اکتشافات ما سطحی و کم عمق است که مقدار ذخایر ما هم کم است و اگر به تولید اهمیت داده شود
مشکالت هم حل می شود.
مهندس بهرامن:
ما در بخش ماشین آالت فاجعه داریم و در شرایط غیر عادی قرار داریم و بی تدبیری باعث شده مشکالت
فراوانی بوجود بیاید.
شعبانی:
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مطالب همه درست و خوب هستند ،هماتیت در کشور ما مصرف داخلی ندارد و برای حل این مشکل باید
همه صادر کنندگان درستکار باشند و واقعا هماتیت صادر کنندو خواهش داریم که اجازه صادرات هماتیت
داده شود و تعهد بگیرند که با بخشی از ارز واردی از بخش صادرات ،مشکل بخش ماشین آالت را حل کنند
و این کار تا به نتیجه برسد ماهها و سالها طول میکشد.
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