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اسامی حاضرین

آقایان مهندس محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران ،مهندس کاظمیان رئیس کمیته ماشین آالت ،مهندس
امیریان-دبیر کمیته پیمانکاران ،مهندس شیرخانی ،مهندس کسیانی ،مهندس ضربی زاده ،مهندس پورشیرازی ،مهندس
زینلی ،مهندس زندی ،مهندس سنجری ،مهندس باطنی ،مهندس سلیم زاده  ،مهندس رزاقی ،سرکار خانم دکتر رکنی،
سرکار خانم مهندس سرداری ( ایمیدرو)

شرح جلسه

دستور جلسه :
بررسی آخرین وضعیت شرایط تامین ماشین آالت معدنی و قطعات یدکی
در این جلسه ابتدا آقای مهندس کاظمیان با اشاره به تنظیم نامه مشکالت تامین ماشین آالت ،و ارسال آن به وزارت
صمت ،خواستار پیگیری جدی تر نامه های ارسالی شدند .ایشان همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک پیمانکاران و
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
اعالم نشود .ایشان ضمن انتقاد از این بخشنامه گفتند حتی برای وارد کنندگانی که نیاز به تامین ارز ندارند محدودیت
وجود دارد که سبب کمبود ماشین آالت مورد نیاز در بخش معدن شده است.در ادامه آقای مهندس شیرخانی با اشاره
به توافق اخیر شرکت هپکو با خانه معدن در جهت تامین تعدادی دامپتراک ،موضوع ممنوعیت واردات ماشین آالت را
مرتبط با حمایت از شرکت هپکو ارزیابی کردند و با توجه به عدم توانایی هپکو برای تامین ماشین آالت معدنی در حال
حاضر ،خواستار این شدند که خانه معدن به عنوان متولی بخش خصوصی معدن شفاف اعالم کند که آیا خواستار
تامین ماشین آالن معدنی در شرایط فعلی هست یا خیر .در ادامه آقای مهندس امیریان با اشاره به اینکه طرح موضوع
حمایت از هپکو برای ممنوعیت واردات ماشین آالت صرفا یک بهانه بوده و واقعی نیست اعالم کردند که در شرایط
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فعلی بخش معدن از کمبود ماشین االت لطمات جدی می بیند و پیمانکاران درگیر ضررهای ناشی از کاهش تولید به
علت فرسودگی ماشین آالت هستند .ایشان اعالم نمودند که بین کمیته پیمانکاران و کمیته ماشین آالت خانه معدن در
جهت تامین ماشین االت بخش معدن قطعا همسویی وجود دارد و الزم است با تهیه یک نامه مشترک و پیگیری جدی
آن ،مسایل را دنبال کنیم .در ادامه آقای مهندس بهرامن به جلسه اضافه شدند .ایشان ضمن اشاره به حمایت خانه
معدن از شرکت هپکو ،این حمایت را در راستای منافع ملی ارزیابی کردند و اعالم کردند که هپکو در موضوع ممنوعیت
ورود ماشین آالت تاثیر گذار نبوده چرا که در حال حاضر توان تامین ماشین آالت بخش معدن را ندارد .ایشان عنوان
کردند که این ممنوعیت صرفا شمال دستگاه های استخراج نبوده و حتی ورود ماشین االت فراوری نیز در حال حاضر
شامل ممنوعیت شده اند .ایشان اضافه کردند خانه معدن در شرایط فعلی منافع کل بخش معدن را در همه جهات در
نظر می گیرد و با پیگیری های گسترده همه ی مشکالت این بخش را به صورت مرتب با دست اندرکاران مطرح می
کند .در ادامه آقای مهندس کاظمیان ،خواستار تشکیل یک کمیته مشترک از نمایندگان پیمانکاران و تامین کنندگان
ماشین آالت شدند تا از طریق این کمیته موضوع نامه نگاری به کلیه مقامات در خصوص مشکل فعلی ماشین االت
معدنی ،به انجام برسد.

شرح جزئیات جلسه:
هپکو در خصوص ورود ماشینآالت نه تصمیم ساز بوده است و نه تصمیم گیر ،تصمیم آقای رزم حسینی بر این بود که
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
معدنی اقدام نکنیم بسرعت شاهد افت تولیدات معدنی و به تبع آن بزودی شاهد افت چشمگیر فرآوری در معادن
خواهیم بود.
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بهرامن هشدار داد :چنانچه در حوزه ماشینآالت و تجهیزات معدنی نسبت به تامین بموقع اقدام نشود ،به یکباره کل
ماشینآالت فعال در این صنعت افت خواهند کرد؛ در اینصورت حجم بسیاری از استخراج و فعالیتهای معدنی را از
دست خواهیم داد و همین ماشینهای فعال فعلی نیز در یک حالت تعمیری باقی میمانند که سبب خروج آنها از
چرخه تولید خواهد شد که این امر از بدترین اتفاقاتی است که میتواند رخ دهد.
کاظمیان،رئیس کمیته ماشین آالت :در خصوص جمع بندی جلسه قبل نامه ای توسط اعضای کمیته جمع بندی و به
خانه معدن ایران ارائه شد که خانه معدن مشکالت اشاره شده در این نامه را به وزارت صمت ارجاع دادند اما تاکنون
نتیجهای حاصل نشده است.
امیریان،دبیر کمیته پیمانکاران:
پیگیری مکاتبات میبایست از طریق دبیر کمیته ماشینآالت صورت گیرد و این کاریست که دبیران کلیه کمیته ها
انجام می دهند.
امروز تمامی معادن افت تولید دارند و بابت افت تولید جرایم پرداخت میکنند.قطعاً بدون واردات ماشین آالت نمیتوان
کار کرد ،امروزه ماشین های معدنی در گمرک متوقف شده است و اجازه ترخیص ندارد ،این توقف سالها طول میکشد
و سبب از بین رفتن و خرابی ماشین آالت نیز میگردد .همسویی قطعاً در این رابطه بین اعضای کمیته ماشینآالت و
پیمانکاران و خانه معدن وجود دارد.
کاظمیان :بهتر است کمیته ای مشترک از اعضای کمیته ماشینآالت و کمیته پیمانکاران تشکیل گردد و نمایندگانی از
این کمیته پیگیر مسائل و مشکالت باشند چه به صورت حضوری یا مکاتباتی باید نمایندگان این کمیته مشترک به
دنبال این روند باشند.
کسیانی :باید کمیته یا خانه معدن ارتباط تنگاتنگی با معاونت مربوطه در وزارت صمت داشته باشند تا بتوان به درستی
مسائل را پیش برد .در غیر این صورت در آن معاونت مسیر متفاوتی طی می شود و این مکاتبات نتیجه ای نخواهد
داشت.
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ضربی زاده :با توجه به مشکالت ماشینآالت در سرتاسر کشور پیشنهاد می کنیم روی واردات ماشینآالت متمرکز
بشویم و آن را به نتیجه برسانیم.
امیریان :قطعاً بدون واردات ماشین آالت نمیتوان کار کرد ،امروزه ماشین های معدنی در گمرک متوقف شده است و
اجازه ترخیص ندارد ،این توقف سالها طول میکشد و سبب از بین رفتن و خرابی ماشین آالت نیز میگردد .همسویی
قطعاً در این رابطه بین اعضای کمیته ماشینآالت و پیمانکاران و خانه معدن وجود دارد.
کاظمیان :بهتر است کمیته ای مشترک از اعضای کمیته ماشینآالت و کمیته پیمانکاران تشکیل گردد و نمایندگانی از
این کمیته پیگیر مسائل و مشکالت باشند چه به صورت حضوری یا مکاتباتی باید نمایندگان این کمیته مشترک به
دنبال این روند باشند.
کسیانی :مشکل اصلی است از سمت خود وزارت صمت است ،تا زمانی که خود عزیزان وزارتخانه نخواهند هیچ مشکلی
حل نخواهد شد .شرکت داخلی مثل هپکو هم اکنون در تامین ساده ترین تجهیزات نیز عاجز است و جلوگیری از
واردات به امید شرکتهای داخلی هم اکنون اشتباه است .حتی اجازه تجهیز ماشین آالت در مناطق آزاد هم وجود
ندارد.
امیریان :به نظر من نام بردن از منافع هپکو بهانه است زیرا با ممنوع کردن ماشینآالت منافعی برای هپکو حاصل نشده
است .ارز بری برای واردات ماشین آالت درست نیست زیرا در خط تولید کشور این ماشینآالت مشغول بکارند.
شیرخانی :باید به صورت منسجم پیگیر باشیم ،باید از تریبون خانه معدن کمک بگیریم و استفاده کنیم و صدای خود
را برای حل این مشکالت به دولت برسانیم.اگر این رویه ادامه داشته باشد تمام بخشهای خصوصی و دولتی نابود
میشوند.کل واردات ماشینآالت ممنوع شده است فارغ از مدل و ...ومستقیماً از اکنون در استان ها به طرح ها توجه
نمی شود .در گذشته نیاز ماشین آالتی به سازمان صمت ونهایتا وزیر صمت ارجاع میشد و از آنجا پیگیری میشد.
اکنون باید مشخص شود که در خصوص ممنوعیت واردات ماشین آالت آیا باهم همسو هستیم یا خیر؟؟
آیا امروز تامین کننده داخلی داریم که ماشین آالت مورد نیاز معادن را تامین کند؟!
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تمامی معادن ما دچار فقر ماشینآالتی هستند .گمرکات ما مملو از ماشین آالت است ولی مجوز ترخیص ندارند
بهرامن :در خصوص قرارداد با هپکو ،و با توجه به نیاز معادن و کمیته پیمانکاران باید گفت تفاهم با هپکو و عقد اولین
قرارداد بااین شرکت یک نوع حمایت بود که از هپکو می توانستیم داشته باشیم ،حرکت در مسیری درست بوده است و
به نفع منافع ملی بوده است ،هپکو در خصوص ورود ماشینآالت نه تصمیم ساز بوده است و نه تصمیم گیر ،تصمیم
آقای رزم حسینی بر این بود که کلیه واردات ماشین آالت را ممنوع کند.
با توجه به نیاز ماشین آالت کشور نباید عنوان کرد که با وارد شدن هپکو به میدان سایر تامین کنندگان از دور خارج
میگردند .در آخرین نشست با دکتر رزم حسینی بحث شد که اگر این اتفاق صورت بگیرد با توجه به برنامههای تولید
کشور از آن عقب می مانیم و به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
خانه معدن نیازهای کل بخش را میبیند و تنها یکسویه به مسائل نگاه ندارد ،خانه معدن نیازهای بخش را مطرح
میکند .عالوه بر وزارت صمت از طرف مجلس شورای اسالمی نیز مسائل و مشکالت را مطرح و پیگیری میکنیم .اگر
واردات ماشین آالت ممنوع باشد با مشکالت بزرگی این بخش مواجه خواهیم شد.
کاظمیان :در مکاتبه اخیر با خانه معدن  ۷مشکل بزرگ این بخش را انعکاس دادیم اما متاسفانه از طرف وزارت صمت
نتیجه ای در بر نداشت.
سرداری :بحث نیاز ماشین آالت معدنی را از خانه معدن پیگیر هستیم ،نیاز نوع و برند ماشین آالت را به هپکو انتقال
دادیم ،قرار شد تا جایی که می توانند این موارد را تامین کنند و اتفاقاً در جلسه با مدیران هپکو در خصوص عدم
ممنوعیت واردات بحث شد که واردات می بایستی آزاد باشد.
بهرامن :اگر به موقع تصمیم درستی گرفته نشود در نهایت با مشکالت اساسی روبرو میشویم ،باید مشکالت اساسی را
حل کنیم تا با کمبود مواجه نشویم .سیاستگذاریهای کالن امروز ما را در کنار یکدیگر نگه داشته است .واردات
ماشین آالت امروز این بخش را سرپا نگه داشته است و با خدمات شما بخش معدن ادامه می دهد.
کاظمیان :باید به همراه جمعی از نمایندگان در کمیته حضوراً به وزارتخانه مراجعه و پیگیری نامه ارسالی و مطرح کردن
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مشکالت باشیم تا بتوانیم نتیجه گیری کنیم.
شیرخانی :باید به سرعت جت مقابله با این بخشنامه اقدام کنیم زیرا گذر زمان از اثربخشی موضوع می کاهد.
امیریان :نامهای که با مشارکت کمیته ماشینآالت و پیمانکاران باشد را به تمامی بخش های مهم از جمله رهبری،
ریاست جمهوری و مجلس و  ....ارسال کنیم ،ذکر کنیم که این بخشنامه سبب بیکاری و ایجاد مشکالتی برای افراد
شاغل در معادن و سایر بخشهای مرتبط ایجاد میشود و در این خصوص پیگیری این مکاتبات هم بسیار مهم و اساسی
است.
کاظمیان :پیشنهاد میکنیم گروه  ۲تا  ۳نفره مشترک از  ۲کمیته جهت پیگیری نامهای که در جمعبندی جلسه قبل
به خانه معدن ارسال شده است ایجاد کنیم .و همچنین در راستای صحبتهای آقای امیریان نامهای در جهت مقابله با
این بخشنامه به ارگانهای مهم ارسال و پیگیر مشکالت بخش باشیم.
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