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آنچه امروز در نشست مشترک کمیته پیمانکاران و ماشین آالت معدنی خانه معدن ایران با معاونت معدنی 

 .....وزارت صمت گذشت

آالت خانه معدن ایران و با  جلسه که با حضور پیمانکاران بزرگ معدنی کشور و همچنین نماینده کمیته ماشیندر این 

حضور نمایندگان معدنی ایمیدرو و همچنین رئیس صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و معاونت معدنی وزارت صنعت  

ط تولید مواد معدنی در کشور بحث و تبادل  معدن تجارت برگزار شد در خصوص نحوه تامین ماشین آالت مورد نیاز خ

 .نظر گردید 

مهندس دهقانی به عنوان مشاور حوزه اقتصادی معاونت معدنی وزارت صمت در خصوص آنچه که مورد نیاز بخش   

معدن کشور است سخن گفت و افزود هدف ما نوسازی ماشین آالت به منظور افزایش بهره وری و رقابت پذیر کردن  

 .سیاست گذاری باید شامل افزایش بهره وری افزایش کیفیت و کمترین قیمت تولید مواد معدنی باشد تولید است 

 .ماشین آالت از دو ناحیه تامین می شوند که ماشین آالت بزرگ فقط از کانال واردات تامین می گردد 

انکاران حاضر در این جلسه  میلیون تن آن برعهده پیم  ۸۰۰حدود یک و دو دهم میلیارد تن عملیات معدنی داریم که  

 .درصد ارزش افزوده استخراج را برعهده دارند   ۹۰است و بیش از 
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تا   ۵۰عنوان کرد که عمر ماشین آالت در کشور بیش از  مهندس امیریان رئیس کمیته پیمانکاران خانه معدن ایران نیز  

  به  توانیم   می  ن و با شرایط موجود در کشورهزار ساعت است و این از استاندارد جهانی بسیار باالتر است ما اکنو ۱۰۰

  اینکه اول دارد وجود   پیشنهاد دو.  نمیدهیم انجام  کاری  اصالً توسعه   برای و  کنیم فکر  موجود آالتماشین  مشکالت رفع 

 باید  اینکه  دوم   و  شود می  منتقل تولید  چرخه  به  آالت ماشین این نهایت در  که   چرا شود  حذف باید  واردات محدودیت 

 نیمایی باشد  اران از محل ارز پیمانک ارز  تامین  محل

آقای خطیبی مدیر عامل شرکت مبین گفت ضعف تکنولوژی و محدودیت واردات باعث کاهش کارایی ماشین آالت شده 

 .است

 .بخشی تاکنون نبوده  پیشنهاد مبنی بر اجاره به شرط تملیک توسط کارفرمایان نیز نسخه شفا

تعمیرپذیری ماشین آالت کهنه حدی دارد. با یکسال حساب سرانگشتی می توانیم بگوییم که اگر پایان نکته دیگر اینکه 

کرونا اردیبهشت ماه باشد ممکن است بهمن ماه به شرایط سال گذشته برسیم. حرف ما این است که نوسازی مطرح  

 .نیست بهسازی مطرح است

 .ترین و در دسترس ترین و ارزان ترین راهکار باشیم  مهندس دهقان در ادامه گفت بایستی به دنبال آسان 

در ادامه جلسه سایر حضار عمدتاً در خصوص مباحث ثبت سفارش و مشکالت بانک مرکزی در خصوص تامین ارز  

 .مطالبی ارائه کردند و متفق القول گفتند معدن کار خود می داند چه ماشینی با چه مقیاسی و از چه برندی وارد نمایند 

ن مهندس طیبی رئیس خانه معدن استان تهران گفت تا جایی که امکان دارد باید موانع از جلوی واردات ماشین همچنی

 .آالت برداشته شود چرا که جهش تولید در این اوضاع فقط با آسان گرفتن واردات ماشین آالت صورت می گیرد

صورتی که ماشین آالت وارد نکنیم به زودی با  آالت خانه معدن ایران نیز گفت در شیرخانی نماینده کمیته ماشین 

 .کمبود متخصصانی مواجهیم که در حال خروج از کشور هستند 

دکتر اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت به عنوان نتیجه گیری وجمع بندی در خصوص نوسازی ماشین آالت   

می تواند نیاز شما را بسازد باید از داخل  : این یک پروژه ملی است اگر تولید کننده ای در داخل وجود دارد که گفت 
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تامین شود اما در صورت نیاز به واردات برای ماشین آالت بزرگ باید حتماً آماری از تعداد و مقدار مورد نیاز و برند مورد  

 .نیاز وجود داشته باشد تا بتوان با رایزنی با مقامات در خصوص تامین ارز مورد نیاز اقدام کرد

ندی جلسه اعالم شد نظر پیمانکاران بر این است که محدودیت در تعداد واردات برداشته شود و  در خصوص جمع ب 

 .بحث تامین ارز نیز باید برطرف شود 

 . دقیقه به پایان رسید   ۲۵و    ۷جلسه در ساعت 

 

 

 مصوبات جلسه 

 مهلت  مسئول اجرا/ پیگیری  موضوع ردیف 
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۲    
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 دستور جلسه : 

 ی دک یو قطعات  ی آالت معدن نیماش  نیتام ط ی شرا تیوضع  نیآخر یبررس 

کاظمیان با اشاره به تنظیم نامه مشکالت تامین ماشین آالت، و ارسال آن به وزارت آقای مهندس در این جلسه ابتدا 

تشکیل کمیته مشترک پیمانکاران و  . ایشان همچنین خواستار  صمت، خواستار پیگیری جدی تر نامه های ارسالی شدند 

ماشین آالت خانه معدن جهت پیگیری مطالبات در وزارتخانه شدند. در ادامه آقای مهندس کسیانی اعالم کردند معاونت  

معدنی وزارت صمت چند روز پیش طی نامه ای اعالم نموده که به علت کمبود منابع ارزی ، تقاضای خرید ماشین آالت 

ضمن انتقاد از این بخشنامه گفتند حتی برای وارد کنندگانی که نیاز به تامین ارز ندارند محدودیت  اعالم نشود. ایشان

در ادامه آقای مهندس شیرخانی با اشاره  وجود دارد که سبب کمبود ماشین آالت مورد نیاز در بخش معدن شده است.

اک، موضوع ممنوعیت واردات ماشین آالت را به توافق اخیر شرکت هپکو با خانه معدن در جهت تامین تعدادی دامپتر

مرتبط با حمایت از شرکت هپکو ارزیابی کردند و با توجه به عدم توانایی هپکو برای تامین ماشین آالت معدنی در حال  

خواستار  کند که آیا   شفاف اعالم،خواستار این شدند که خانه معدن  به عنوان متولی بخش خصوصی معدن  حاضر

الن معدنی در شرایط فعلی هست یا خیر. در ادامه آقای مهندس امیریان با اشاره به اینکه طرح موضوع  تامین ماشین آ

ماشین آالت صرفا یک بهانه بوده و واقعی نیست اعالم کردند که در شرایط    حمایت از هپکو برای ممنوعیت واردات 
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ن درگیر ضررهای ناشی از کاهش تولید به  فعلی بخش معدن از کمبود ماشین االت لطمات جدی می بیند و پیمانکارا

علت فرسودگی ماشین آالت هستند. ایشان اعالم نمودند که بین کمیته پیمانکاران و کمیته ماشین آالت خانه معدن در  

با تهیه یک نامه مشترک و پیگیری جدی  جهت تامین ماشین االت بخش معدن قطعا همسویی وجود دارد و الزم است 

ال کنیم. در ادامه آقای مهندس بهرامن به جلسه اضافه شدند. ایشان ضمن اشاره به حمایت خانه  آن، مسایل را دنب

معدن از شرکت هپکو، این حمایت را در راستای منافع ملی ارزیابی کردند و اعالم کردند که هپکو در موضوع ممنوعیت  

عنوان    شین آالت بخش معدن را ندارد. ایشان ورود ماشین آالت تاثیر گذار نبوده چرا که در حال حاضر توان تامین ما

ماشین االت فراوری نیز در حال حاضر  ورود کردند که این ممنوعیت صرفا شمال دستگاه های استخراج نبوده و حتی 

ایشان اضافه کردند خانه معدن در شرایط فعلی منافع کل بخش معدن را در همه جهات در  شامل ممنوعیت شده اند. 

و با پیگیری های گسترده همه ی مشکالت این بخش را به صورت مرتب با دست اندرکاران مطرح می   نظر می گیرد 

کند. در ادامه آقای مهندس کاظمیان، خواستار تشکیل یک کمیته مشترک از نمایندگان پیمانکاران و تامین کنندگان 

مشکل فعلی ماشین االت  ت در خصوص ماشین آالت شدند تا از طریق این کمیته موضوع نامه نگاری به کلیه مقاما

 معدنی، به انجام برسد.

 

 شرح جزئیات جلسه:

حسینی بر این بود که   نه تصمیم ساز بوده است و نه تصمیم گیر، تصمیم آقای رزم  آالتهپکو در خصوص ورود ماشین

 .کلیه واردات ماشین آالت را ممنوع کند 

 :محمدرضا بهرامن

امروز چنانچه نسبت به نوسازی و بهسازی ماشین آالت معدنی خصوصا ماشین آالت مورد استفاده پیمانکاران بزرگ  

افت تولیدات معدنی و به تبع آن بزودی شاهد افت چشمگیر فرآوری در معادن  معدنی اقدام نکنیم بسرعت شاهد 

 . خواهیم بود
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آالت و تجهیزات معدنی نسبت به تامین بموقع اقدام نشود، به یکباره کل  بهرامن هشدار داد: چنانچه در حوزه ماشین 

های معدنی را از  ستخراج و فعالیت آالت فعال در این صنعت افت خواهند کرد؛ در اینصورت حجم بسیاری از اماشین

ها از  مانند که سبب خروج آن حالت تعمیری باقی می های فعال فعلی نیز در یک  دست خواهیم داد و همین ماشین

 .تواند رخ دهد چرخه تولید خواهد شد که این امر از بدترین اتفاقاتی است که می 

جلسه قبل نامه ای توسط اعضای کمیته جمع بندی و به  کاظمیان،رئیس کمیته ماشین آالت: در خصوص جمع بندی  

خانه معدن ایران ارائه شد که خانه معدن مشکالت اشاره شده در این نامه را به وزارت صمت ارجاع دادند اما تاکنون  

 .ای حاصل نشده استنتیجه 

 :امیریان،دبیر کمیته پیمانکاران 

آالت صورت گیرد و این کاریست که دبیران کلیه کمیته ها ین بایست از طریق دبیر کمیته ماش پیگیری مکاتبات می 

 .انجام می دهند 

توان  کنند.قطعاً بدون واردات ماشین آالت نمی امروز تمامی معادن افت تولید دارند و بابت افت تولید جرایم پرداخت می 

کشد ها طول می ین توقف سالکار کرد، امروزه ماشین های معدنی در گمرک متوقف شده است و اجازه ترخیص ندارد، ا

آالت و  گردد. همسویی قطعاً در این رابطه بین اعضای کمیته ماشینو سبب از بین رفتن و خرابی ماشین آالت نیز می 

 .پیمانکاران و خانه معدن وجود دارد

نمایندگانی از   آالت و کمیته پیمانکاران تشکیل گردد وکاظمیان: بهتر است کمیته ای مشترک از اعضای کمیته ماشین 

این کمیته پیگیر مسائل و مشکالت باشند چه به صورت حضوری یا مکاتباتی باید نمایندگان این کمیته مشترک به  

 .دنبال این روند باشند 

باید کمیته یا خانه معدن ارتباط تنگاتنگی با معاونت مربوطه در وزارت صمت داشته باشند تا بتوان به درستی   :انییکس 

نتیجه ای نخواهد   اتو این مکاتبطی می شود  در غیر این صورت در آن معاونت مسیر متفاوتی   .مسائل را پیش برد

 .داشت
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آالت متمرکز  آالت در سرتاسر کشور پیشنهاد می کنیم روی واردات ماشینبا توجه به مشکالت ماشین :زاده ضربی

 .بشویم و آن را به نتیجه برسانیم

توان کار کرد، امروزه ماشین های معدنی در گمرک متوقف شده است و  امیریان: قطعاً بدون واردات ماشین آالت نمی 

گردد. همسویی  کشد و سبب از بین رفتن و خرابی ماشین آالت نیز می ها طول می اجازه ترخیص ندارد، این توقف سال

 .آالت و پیمانکاران و خانه معدن وجود داردقطعاً در این رابطه بین اعضای کمیته ماشین

آالت و کمیته پیمانکاران تشکیل گردد و نمایندگانی از  مشترک از اعضای کمیته ماشین ای کمیته استبهتر  :کاظمیان

به صورت حضوری یا مکاتباتی باید نمایندگان این کمیته مشترک به   چهاین کمیته پیگیر مسائل و مشکالت باشند 

 .دنبال این روند باشند 

نخواهند هیچ مشکلی  نی که خود عزیزان وزارتخانه تا زما ،است صمتمشکل اصلی است از سمت خود وزارت   یانی:کس 

هم اکنون در تامین ساده ترین تجهیزات نیز عاجز است و جلوگیری از   هپکو مثل شرکت داخلی  حل نخواهد شد.

حتی اجازه تجهیز ماشین آالت در مناطق آزاد هم وجود    .های داخلی هم اکنون اشتباه استواردات به امید شرکت 

 .ندارد

  نشده حاصل هپکو  برای منافعی آالتماشین  کردن  ممنوع با زیرا  است نام بردن از منافع هپکو بهانه من  نظر به  :امیریان

 بکارند.  مشغول آالتماشین  این کشور تولید  خط  در  زیرا  نیست  درست آالت ماشین واردات برای  بری  ارز است.

م و استفاده کنیم و صدای خود  بگیری   تریبون خانه معدن کمکشیرخانی: باید به صورت منسجم پیگیر باشیم، باید از  

های خصوصی و دولتی نابود  را برای حل این مشکالت به دولت برسانیم.اگر این رویه ادامه داشته باشد تمام بخش 

از اکنون در استان ها به طرح ها توجه   آالت ممنوع شده است فارغ از مدل و... ومستقیماًشوند.کل واردات ماشینمی 

شد.  شد و از آنجا پیگیری می نمی شود. در گذشته نیاز ماشین آالتی به سازمان صمت ونهایتا وزیر صمت ارجاع می 

 اکنون باید مشخص شود که در خصوص ممنوعیت واردات ماشین آالت آیا باهم همسو هستیم یا خیر؟؟ 

 !یم که ماشین آالت مورد نیاز معادن را تامین کند؟ آیا امروز تامین کننده داخلی دار
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 آالتی هستند. گمرکات ما مملو از ماشین آالت است ولی مجوز ترخیص ندارند تمامی معادن ما دچار فقر ماشین

ن : در خصوص قرارداد با هپکو، و با توجه به نیاز معادن و کمیته پیمانکاران باید گفت تفاهم با هپکو و عقد اولی نبهرام 

قرارداد بااین شرکت یک نوع حمایت بود که از هپکو می توانستیم داشته باشیم، حرکت در مسیری درست بوده است و  

آالت نه تصمیم ساز بوده است و نه تصمیم گیر، تصمیم  به نفع منافع ملی بوده است، هپکو در خصوص ورود ماشین

 .را ممنوع کند آقای رزم حسینی بر این بود که کلیه واردات ماشین آالت  

با توجه به نیاز ماشین آالت کشور نباید عنوان کرد که با وارد شدن هپکو به میدان سایر تامین کنندگان از دور خارج   

های تولید گردند. در آخرین نشست با دکتر رزم حسینی بحث شد که اگر این اتفاق صورت بگیرد با توجه به برنامه می 

 .رسیمنتیجه مطلوب نمی  کشور از آن عقب می مانیم و به 

بیند و تنها یکسویه به مسائل نگاه ندارد، خانه معدن نیازهای بخش را مطرح  خانه معدن نیازهای کل بخش را می 

کنیم. اگر  کند. عالوه بر وزارت صمت از طرف مجلس شورای اسالمی نیز مسائل و مشکالت را مطرح و پیگیری می می 

 .مشکالت بزرگی این بخش مواجه خواهیم شد  واردات ماشین آالت ممنوع باشد با

مشکل بزرگ این بخش را انعکاس دادیم اما متاسفانه از طرف وزارت صمت   ۷در مکاتبه اخیر با خانه معدن   :کاظمیان

 .نتیجه ای در بر نداشت

انتقال    هپکوو برند ماشین آالت را به    عنیاز نو  ،بحث نیاز ماشین آالت معدنی را از خانه معدن پیگیر هستیم  سرداری: 

مدیران    ، دادیم با  جلسه  در  اتفاقاً  و  کنند  تامین  را  موارد  این  توانند  می  که  جایی  تا  شد  عدم  هپکو  قرار  در خصوص 

 .د ممنوعیت واردات بحث شد که واردات می بایستی آزاد باش 

  را اساسی مشکالت باید  شویم،می   اساسی روبرو  با مشکالتدر نهایت اگر به موقع تصمیم درستی گرفته نشود   :بهرامن

  واردات  است. داشته  نگه یکدیگر  کنار در  را  امروز ما کالن هایگذاریسیاست نشویم. مواجه کمبود با  تا کنیم  حل

 .شما بخش معدن ادامه می دهد خدمات ه است و با  داشت  نگه سرپا بخش را این امروز  آالت ماشین

به وزارتخانه مراجعه و پیگیری نامه ارسالی و مطرح کردن   حضوراًباید به همراه جمعی از نمایندگان در کمیته  :کاظمیان
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 . مشکالت باشیم تا بتوانیم نتیجه گیری کنیم

 .باید به سرعت جت مقابله با این بخشنامه اقدام کنیم زیرا گذر زمان از اثربخشی موضوع می کاهد  :نیاشیرخ

آالت و پیمانکاران باشد را به تمامی بخش های مهم از جمله رهبری،  ای که با مشارکت کمیته ماشین امیریان: نامه  

ه سبب بیکاری و ایجاد مشکالتی برای افراد  ذکر کنیم که این بخشنام ،  ریاست جمهوری و مجلس و .... ارسال کنیم 

شود و در این خصوص پیگیری این مکاتبات هم بسیار مهم و اساسی های مرتبط ایجاد می شاغل در معادن و سایر بخش 

 .است

بندی جلسه قبل  ای که در جمع کمیته جهت پیگیری نامه  ۲نفره مشترک از   ۳تا   ۲کنیم گروه پیشنهاد می  :کاظمیان 

ای در جهت مقابله با  های آقای امیریان نامه و همچنین در راستای صحبت  . ه معدن ارسال شده است ایجاد کنیمبه خان

 .این بخشنامه به ارگانهای مهم ارسال و پیگیر مشکالت بخش باشیم
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