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شرح جلسه

آنچه در کمیته هماتیت خانه معدن ایران گذشت...

شرح خالصه جلسه:
رویین ،رئیس خانه معدن هرمزگان:
در موضوع تعرفه انبارداری ایراد اساسی وجود دارد  ،گنجاندن عنوان تعرفه انبارداری برای مواد معدنی غیر کارشناسی
بوده است.با توجه به شرایط تحریم تامین کشتی بسیار دشوار شده و مواد معدنی مدت زیادی در انبار می مانند.
همچنین مشکل فروش هم داریم و تقاضا کمتر شده است بنابراین دپوی مواد معدنی در بندر طوالنی تر می شود .با این
تعرفه های جدید صادرات به صرفه نخواهد بود .مواد معدنی باید از جدول تعرفه انبارداری خارج شوند.
برای کوتاه مدت می توان معافیت  3ماهه برای انبارداری مواد معدنی در نظر گرفت.
حسینقلی  :مشکل مهم تر مشکل صادرات است .عوارض غیر قانونی اعمال شده و در وزارتخانه کسی پاسخگو نیست.
در بحث تکنولوژی پیشرفت های خوبی داشتیم.
قائدی ،مدیرعامل معدن تنگ زاغ:
با کمک شرکت عمران مومان یک کارخانه فرآوری در دست احداث داریم و به معادن و کارخانه های منطقه نیز اعالم
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کردیم که با مشارکت هم برای فرآوری هماتیت اقدام کنیم.
در خصوص سفارش ماشین آالت دست دوم پیگیری های زیادی انجام شد اما به نتیجه نرسیدیم با این شرایط جهش
تولید امکان پذیر نیست.
حسینقلی  :قیمت گذاری ها بصورت غیر کارشناسی صورت گرفته
افضلی پور،رئیس خانه معدن یزد:
نیاز است اطالعات در خصوص فرآوری و تکنولوژی های جدید و نوین به اشتراک گذاشته شود.موقعیت خوبی است تا از
هماتیت به عنوان کنسانتره سنگ آهن استفاده شود .بخش اعظم معادن یزد دچار درگیری های بروکراتیک در سازمانها
شده اند.
صمدی  :در شرکت رضوان خط کامل فرآوری هماتیت با ظرفیت  2میلیون تن راه اندازی شده و آمادگی داریم با معادن
منطقه همکاری کنیم.در هرمزگان ذخایر بسیار خوبی از هماتیت داریم .قیمت تمام شده سنگ آهن هماتیت با توجه به
میزان مصرف آب و برق و انرژی به سختی اقتصادی خواهد بود ولی با توجه به سیاست ها مجبور به فرآوری هستییم.
صالح آبادی  :لزوم همبستگی معدنکاران برای مقابله با جنگ رسانه ای ایجاد شده توسط کارخانه های فوالد.لزوم
استفاده از تکنولوژی های نوین .معدنکاران با ترس به سراغ تکنولوژی های جدید می روند.بحث کار روی عناصر جانبی
هماتیت که باعث افزایش درآمد خواهد شد.
عسکر زاده  :متولی باید،فرآیندی برای تعیین نیاز یا عدم نیاز بازار داخلی را وزارتخانه ایجاد کند تا عرضه ئ تقاضا
متناسب شود.بهتر است در مسائل تکنولوژی از روش های مطمئن و تجربه شده استفاده کرد.
شکوری  :لزوم کار بر روی کنسانتره هماتیت و معرفی ظرفیت ها و اشتراک گذاری تجربیات فنی در جلسات آینده.
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