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اسامی حاضرین

آقایان مهندس عسکرزاده  ،مهندس بهرامن  ،مهندس صمدی  ،مهندس طافی  ،مهندس افضلی پور  ،دکتر
سلسانی ،دکترشعبانی
شرح جلسه

آنچه در کمیته هماتیت خانه معدن ایران گذشت...

در ابتدای جلسه مهندس عسکرزاده دبیر انجمن آهن ایران گفت:
ضرورت برگزاری یک جلسه بین مدیران خرید شرکت های تولید کننده فوالد احساس می شود بطوریکه آنها
درخواستشان را اعالم کنند و میزان مصرف هماتیتشان را نیز بگویند و هر رقمی بود مطمئن باشند که ما آن را تأمین
خواهیم کرد در غیر این صورت نیز به ما اجازه صادرات را بدهند .واقعا مشخص نیست به چه دلیلی اجازه صادرات نمی
دهند.
خیلی از بهره برداران درخواست صادرات را داده اند ولی متاسفانه جوابی دریافت نکرده اند.
مهندس بهرامن  :ما باید همکاری کامل داشته باشیم تا بتوانیم آمار و اطالعات دقیق را بدهیم و ارز آوری داشته
باشیم،می توان ارز آوری خوبی داشت چیزی که مصرف داخلی ندارد یا امکان فرآوری نداریم باید صادر شود.
هماتیتی که مصرف نمی کنند باید چکار کرد؟ چرا گزارش اشتباه به مسوالن داده اند؟ این خام فروشی نیست این
استفاده از فرصت هاست.
ما ذخیره داریم ولی متاسفانه نه می توانیم بفروشیم و نه فرآوری کنیم .به نظر مسوالن باید با اینها چکار کرد؟
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مهندس صمدی  :هماتیت را با  %20زیر قیمت جهانی میدهیم ،فراوریما در بندر به  %62هم رسیده است
ما این یک دستاورد ارزشمند به دست آورده ایم که مسیر هماتیت را از مگنتیت جدا کرده ایم و نگاه ها را تغییر داده
ایم.
مهندس طافی  :خیلی از معادن هماتیت یزد بدلیل عدم فروش داخلی و خارجی تعطیل شده اند .با این افزایش هزینه
ها و وضع تولید ماشین آالت با آینده شغلی معدنکاران بازی می کنند.
ما به صورت کامال قانونی انواع درخواست ها را داده ایم ولی متاسفانه به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم از طرفی دو معدن
ما را با تمام کارگران و تجهیزات تعطیل کرده اند.ما در اکثر سازمانها و استانها مشکالت داریم و بسیار اذیت شده ایم.
هیچ کس به داد ما نمیرسد و سرمایه ما دارد از بین میرود
بهرامن  :تمام این مشکالت را با جزییات در جلسه مطرح کرده ایم و پیگیری هم انجام خواهیم داد ما باید مطالبه گری
داشته باشیم.
مهندس افضلی پور  :واقعا باعث تاسف است که وزارتخانه خبر ندارد که هماتیت مورد مصرف فوالدسازان کشور نیست و
در کشور مصرف هماتیت نداریم .دکتر اسماعیلی قول داده اند که پیگیر باشند.
از ایشان خواهش کرده ایم که از فوالدسازان بخواهند که مصرف هماتیتشان را اعالم کنند .تا نیازهایشان مشخص شود.
راهی برای هماتیت جز صادرات نیست.
عسکرزاده:
عدم ثبات قوانین بسیار ضربه زننده است .برای هماتیت کارهای خوبی داشت انجام می شد هم در زمینه فرآوری هم
صادرات که به یکباره قوانینی وضع شد که همه این کارها معلق شد .معدندار باید بتواند برنامه ریزی کند و قوانین ثبات
داشته باشد.
دکتر سلسانی،رئیس خانه معدن زنجان:
سال گذشته در جلسه طرح احیای معادن کوچک در زنجان تقریبا دو یا سه معدن هماتیت فعال بودند ولی امسال
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بدلیل صادرات وضع بهتر شده و داریم به سمت بهتری میرویم اما متاسفانه با این شرایط احتماال به نتیجه مطلوب
نخواهیم رسید.
دکترشعبانی:
تکلیف کم عیار چیست؟ برای فوالدی ها چه عیاری در نظر گرفته شده ؟
عسکر زاده:
در شرایط فعلی هیچ ماده معدنی آهن داری اجازه صادرات ندارد
شعبانی  :مسئله تولید کنندگان متاسفانه هیچ تدبیری وجود ندارد و با این شرایط نمی توان کاری کرد.
صالح آبادی  :کمیته هماتیت باید به سمت آگاهی بخشی برود و باید بحث هماتیت را هم از نظر تکنیکی و هم از نظر
دیگر گسترش دهیم.
شعبانی  :به هر حال هماتیت هیچ مصرف داخلی در هیچ عیاری ندارد به جز سیمان که آن هم نسبت به این میزان
عظیم ذخیره به چشم نمی آید .بالخره باید یک راهی برای این مشکل دیده شود .باید یک گروه کارشناسی معتمد
فکری کنند تا بتوانند حداقل حقوق پرسنل را بدهند.
بهرامن  :با یک نگاه فنی درخواست داده ایم تا بتوانیم یک نشست با آقای رزم حسینی داشته باشیم و این مسایل را با
نگاه کارشناسانه در میان بگذاریم .بسیار امیدوار هستیم که به نتیجه برسیم.
بهرامن  :حق گرفتنی است و ما می توانیم و باید تالش کنیم و جلو برویم.
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