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 دستورکار جلسه:  

 یت مشکالت معدن کاران کروم یبررسارائه  -

 

 

کم  اولین معدنی  ونیسیجلسه  صنایع  و  بازرگان  معدن  کشاورز  ع،یصنا  ،یاتاق  و  رضو  یمعادن  محترم    یخراسان  اعضای  حضور  با 

 برگزار شد  اتاق بازرگانی مشهد 2در محل ساختمان شماره  کمیسیون 

 

 :یتاز معادن کروم  یافتیدر  یاصالح حقوق دولت ضرورت  ✓

 :  معدن استان  یانجمن تخصص یسرئ  یماف یوبرزن آر

و توسعه   ی استخراج و بهره بردار  ی، مواد معدن  یرهذخ یدرصد 30تا    25 یشانجام شده، افزا  99در سال    ییها  یگذاراز هدف   یکی -

 است.    یدر سال جار  ی معدن یعصنا

درصد فروش انجام گرفته در   23در رابطه با  بورس و شاخص بودن بخش معدن در این زمینه طی ماه های اخیر باید گفت  -
 بورس مربوط به شرکت های معدنی بوده و اگر صنایع معدنی ارزآور باشند، این رشد در بورس چندین برابر خواهد بود.  

ل سرمایه گذاری از محل سود صنایع معدنی هستند، ابراز باید گفت این اتفاق  در رابطه با صنایعی همچون »ایمیدرو« که به دنبا -
 مبارکی است که امیدواریم در سال جاری شاهد تحقق آن باشیم.  

  200هزار میلیارد تومان تسهیالت در بخش صنعت و معدن در سال گذشته، بخش معدن کشور در سال گذشته حدود   255با اخذ  -
 مقابله با شیوع کرونا در اختیار داشته است.    میلیارد تومان کمک برای 

میلیون تنی کنسانتره سنگان به عنوان یکی از اولویت های امسال فوالد خراسان   2.5در فعالیت های معدنی استان تکمیل طرح   -
 میتوان نام برد.  

 معدن کوچک مقیاس در کشور اتفاق افتاده اما متاسفانه خراسان رضوی سهمی در این میان نداشته   146احیا و توسعه   -

بخشنامه برای حوزه   132موضوعی که  باعث بالتکلیفی معدنکاران و سختی کار در شرکت های این حوزه شده است، صدور   -
 دیگر متضاد بوده اند.  هست زیرا برخی از بخشنامه ها با یک  90معدن در دهه  

 

 : میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان در سال گذشته 300اخذ  ✓

 : خانه معدن استان  یس و رئ معدن  یسیون کم یس رئ یب غالمرضا نازپرور، نا

از    ی تومان حقوق دولت   یلیارد م  300بوده و بالغ بر    ی مربوط به حوزه فرآور  ی بخش معدن  ی گذار  یهدرصد سرما  85در سال گذشته   -

  یز ن  هایی یزنی را  ینهزم  ین و در ا   یمحقوق به استان هست  یندرصد ا  15معادن استان اخذ شده است؛ ما به دنبال بازگشت دست کم  

 . یم مجلس داشته ا یندگان با نما
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 : »کروم کاران شرق سبزوار«  یشرکت معدن یرعامل مد ی،مالدار یمصطف  

معدنکاران را    ی و... اعالم نموده، دست و پا  یصادرات، عوارض صادرات   ی، که دولت درباره حقوق دولت   یی و بخشنامه ها   تصمیمات  -

را براساس    یت کروم  یهامعدن   یسازمان صمت حقوق دولت   ی داشت و کارشناسان بازرگان  یری دالر رشد چشمگ  97بست. در سال  

 پابرجاست.  همچنان نرخ دالر آن سال ابالغ کردند و آن نرخ  

هزار تومان بود، درحالی که حقوق دولتی درخواست شده   200تا   100سال گذشته متوسط قیمت کرومیت در کشور یک میلیون و  -
 از معدنکاران با این رقم سنخیتی ندارد و فراتر از آن است.  

ایجاد شد که هزینه های زیادی برای   98نیز بروکراسی هایی برای صادرات مواد معدنی در سال   در رابطه با مشکالت صادراتی  -
هزار تن کرومیت از ایران انجام می شود   350داران به دنبال داشت؛ اما ما معدنکاریم و صادرکننده نیستیم؛ ساالنه صادرات معدن 

نی یک چهارم قیمت کرومیتی که قرار است صادر شود، باید به  درصدی برای آن اعمال شد و این یع  25که سال گذشته عوارض  
 عنوان عوارض پرداخت شود. این هزینه از جیب معدنکار صرف می شود و با این شرایط هیچ توجیهی برای ادامه کار وجود ندارد.   

 

 : نورآباد  یتبهره بردار معدن کروم ی، سبقت  یرضا عل

قبال در سطح بوده   یتکروم یباشد. مواد معدن یبر م ینهسخت و هز  یارستخراج آن بسمتفاوت است؛ ا ی مواد معدن یگربا د یتکروم -

دالر    یمت ها به ق  ینه ها به شدت باال رفته است. هز   ینه هز   یو االن در عمق قرار گرفته و کار استخراج را سخت کرده و از طرف

 گردد.   یموضوع اعمال نم  ینشود اما در فروش، ا یما محاسبه م  یبرا

مقوله مس و آهن با کرومیت متفاوت است اما اینکه عوارض صادراتی یکسانی برای کرومیت با آنها درنظر گرفته شود، برای این   -
 بخش مناسب نیست و ضرر زیادی را به کرومیت کاران تحمیل کرده است.  

سه سال اخیر نتوانسته ایم بپردازیم و با این شرایط احتماال به   مبالغ هنگفتی به عنوان حقوق دولتی ابالغ می شود که ما در دو  -
 تعطیلی بیانجامیم و کارگرانمان بیکار شوند.   

 

 : کروم یروز شرکت پ یرعامل مد یبانی،ش یممر

وری و بازدهی کافی وجود  امروز با مشکالت موجود، باعث شده تا بخشی از معادن استان فعالیت خود را متوقف سازند چرا که بهره -

 ندارد و انتظار داریم خروجی مطلوبی از این جلسات استخراج شود و موجب دلگرمی ما معدنکاران گردد  

 

 : آرمان  یتآرمان صابرفرد، کارشناس مسئول کروم

کوچک  یاس. به خاطر مقیابد یشماده مهم افزا ینها از ا  یتشوذد و حما یستهنگر  یریجور د یتارزش کروم یرهالزم است به زنج -

 فراموش شود.  ید موضوع نبا ین است و ا یافته  یشافزا یماتها نسبت به بخشنامه ها و تصمآن   یریحادثه پذ یت،بودن معادن کروم

 صادرات و وضع عوارض دولتی، نگاه به حوزه کرومیت باید متفاوت از سایر تولیدات معدنی باشد.   بحثدر  -
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 : یسنائ یتکارشناس شرکت کروم ی،اکبر نظر 

ادار - پروانه ها  ی بخش  بردار  یدر صدور  نم   ی بخش خصوص   ی معدن  ی بهره  تکربیندی را  برا  یم .  ا  ی و حرمت  در    ین بخش معدن 

 . کشور یبوم گرد یاقامتگاهها ی جامعه حرفه ا یرو دب یره مد یأتعضو هآقای کاظمیان،  وجود ندارد  ینهزم

استفاده کند.    یتاز معادن کروم  یتحما   ی خود برا  ی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از حق امضا  ین درخواست ما ا -

تا با توجه    یمشد و درخواست دار   یلو... تحم  یبحث جاده ساز  به معدنکاران در   یادی خسارت ز  یل،سال گذشته به خاطر س  یابتدا

 . .یدبه عمل آ ایتکه وارد آمده، از ما حم ی به خسارات

 : شرکت پارت گوال یرهمد یات ه یس رئ یفی، شر  یمهد

  یگاه جا یمندارد. تحر  یا در دن ینهزم  ین در ا   یگاهی صادر شود اما کشور ما جا   ید با   یرانا  یت کروم  یداتدرصد تول 50که   یم باور  ین بر ا -

 ت کرده اس یفما را تضع

درصد کروم    50تعدادی از معادن بیش از ظرفیت پروانه خود تولید می کنند و گروهی نیز کمتر از پروانه خود تولید دارند. در واقع  -
 شود.  کشور توسط یک شرکت معدنی تولید می 

 

 تجارت خراسان رضوی : محمد توکلی، رئیس اداره امور معدن سازمان صنعت، معدن و 

محاسبه   یمبلغ به عنوان حقوق دولت   یندرصد از ا   7تا    یدوزارتخانه ابالغ شد و مقرر گرد  یاز سو   97در سال   یتکروم  ی ها  یمتق -

اما    97سال    یبراساس حقوق دولت   98سال    یشود؛ در واقع حقوق دولت  ا  یمتدرصد ق  7بسته شده  در    ی حقوق دولت   ینفروش 

 متفاوت است

با د  یتمبحث کرو - ما  ب  یگراستان  ا   یشتریاستان ها متفاوت است و مواد مضر  ما هم  به حقوق  اعتراض معدن   یندارد و  کاران 

 .   یم را قبول دار یتکروم ی دولت

  یگیری از سمت انجمن ها و خانه معدن پ  ید با  ی اما در بحث صادرات و عوارض صادرات   یمورود کن  یمتوان  ی مسائل م  ی ما در برخ  -

 کنند.   ی تشکل ها درخواست خود را به گوش مسئوالن برسانند و مطالبه گر ینانجام شود و ا

استان خراسان رضو  یت کروم  یها   یمتارائه شود که ق  یاگر مستندات  - آنال  ی در  به  توجه    ید است، شا  یزان موجود، چه م  یزهایبا 

 در استان انجام داد.  ی اقدامات  ی روش در حقوق دولتف  یمتدرصد ق  7بتوان در اصالح 

در رابطه با افزایش هزینه های معادن کرومیت باید گفت این موضوع نه تنها برای معادن کرومیت بلکه برای تمامی معادن صدق    -

ارت به ما ابالغ شده و  سال ساخت بدون تعرفه توسط معادن که از سوی وز  10می کند. اما موضوع واردات ماشین آالت دسته دوم تا  

 می تواند در کاهش هزینه های این بخش اثرگذار باشد.   

 

 



 

 

 

 

......................................................................   .........................................................................  

 

 ............................................. 

 ............................................. 

 ............................................. 

 

 : تعداد صفحــات 5
ی معدن  یعمعدن و صناکمیسیون  صورتجلسه   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی    

 

 تاریخ برگزاری:  28/02/1399

 شماره جلســه:  1

 

 رئیس جلسه: آقای احمدی سیلمانی  دبیر جلسه: آقای صفار  ساعت شروع  08:30 ساعت خاتمه:  10:00

        

 حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد   

معدنکاران کرومیت بخش رنج دیده و پُرتالشی هستند و کرومیت هم ماده ای استراتژیک محسوب می شود و از این منظر، باید   -

 .   پیش بینی گردد تا تهسیل گری حداکثری در این بخش محقق گرددراهکاری  

مشکل اصلی دوستان فعال در این حوزه شاید این باشد که توان کاهش قیمت تمام شده محصوالت خود را ندارند و این امر در   -
 درصدی عوارض صادراتی برای این بخش سخت خواهد بود.   10یا   7قدرت رقابت آن ها اثرگذار است. همچنین پرداخت 

میلیارد   3میلیون تا   700را حل کنیم؛ در سنگان واحدهای خصولتی از  باید در قالب رایزنی های فشرده مشکالت این بخش  -
تومان سود در سال گذشته داشته اند و به نظر می رسد میتوان حقوق دولتی را از این واحدهای خصولتی اخذ کرد و در مقابل، از  

 واحدهای کوچک کرومیت حمایت به عمل آورد.  

ول شود و به برخی دیگر باید تخفیفاتی ارائه گردد این مسئله می تواند عدالتی را ایجاد  حقوق دولتی از برخی معادن باید بیشتر وص  -
کرده و ظرفیت توانمندسازی تمامی بخش های فعال در عرصه معدن را فراهم آورد. باید برای حل مشکل درخواست ها را به دو  

مت پیگیری کنیم و آنچه در حیطه اختیارات استانی  بخش تقسیم کرد؛ آن هایی که در اختیار استان هستند از طریق سازمان ص
 نیست را از سوی وزارت پیگیری نماییم.  
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