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اسامی حاضرین

آقایان مهندس دهقانی ،مهندس امیریان ،آقای خطیبی ،مهندس طیبی ،شیرخانی ،دکتر اسماعیلی
شرح جلسه

آنچه امروز در نشست مشترک کمیته پیمانکاران و ماشین آالت معدنی خانه معدن ایران با معاونت معدنی
وزارت صمت گذشت.....
در این جلسه که با حضور پیمانکاران بزرگ معدنی کشور و همچنین نماینده کمیته ماشینآالت خانه معدن ایران و با
حضور نمایندگان معدنی ایمیدرو و همچنین رئیس صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و معاونت معدنی وزارت صنعت
معدن تجارت برگزار شد در خصوص نحوه تامین ماشین آالت مورد نیاز خط تولید مواد معدنی در کشور بحث و تبادل
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
تولید است سیاست گذاری باید شامل افزایش بهره وری افزایش کیفیت و کمترین قیمت تولید مواد معدنی باشد.
ماشین آالت از دو ناحیه تامین می شوند که ماشین آالت بزرگ فقط از کانال واردات تامین می گردد.
حدود یک و دو دهم میلیارد تن عملیات معدنی داریم که  ۸۰۰میلیون تن آن برعهده پیمانکاران حاضر در این جلسه
است و بیش از  ۹۰درصد ارزش افزوده استخراج را برعهده دارند.
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مهندس امیریان رئیس کمیته پیمانکاران خانه معدن ایران نیزعنوان کرد که عمر ماشین آالت در کشور بیش از  ۵۰تا
 ۱۰۰هزار ساعت است و این از استاندارد جهانی بسیار باالتر است ما اکنون و با شرایط موجود در کشور می توانیم به
رفع مشکالت ماشینآالت موجود فکر کنیم و برای توسعه اصالً کاری انجام نمیدهیم .دو پیشنهاد وجود دارد اول اینکه
محدودیت واردات باید حذف شود چرا که در نهایت این ماشین آالت به چرخه تولید منتقل می شود و دوم اینکه باید
محل تامین ارز پیمانکاران از محل ارز نیمایی باشد
آقای خطیبی مدیر عامل شرکت مبین گفت ضعف تکنولوژی و محدودیت واردات باعث کاهش کارایی ماشین آالت شده
است.
پیشنهاد مبنی بر اجاره به شرط تملیک توسط کارفرمایان نیز نسخه شفا بخشی تاکنون نبوده.
نکته دیگر اینکه تعمیرپذیری ماشین آالت کهنه حدی دارد .با یکسال حساب سرانگشتی می توانیم بگوییم که اگر پایان
کرونا اردیبهشت ماه باشد ممکن است بهمن ماه به شرایط سال گذشته برسیم .حرف ما این است که نوسازی مطرح
نیست بهسازی مطرح است.
مهندس دهقان در ادامه گفت بایستی به دنبال آسان ترین و در دسترس ترین و ارزان ترین راهکار باشیم.
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.
همچنین مهندس طیبی رئیس خانه معدن استان تهران گفت تا جایی که امکان دارد باید موانع از جلوی واردات ماشین
آالت برداشته شود چرا که جهش تولید در این اوضاع فقط با آسان گرفتن واردات ماشین آالت صورت می گیرد.
شیرخانی نماینده کمیته ماشینآالت خانه معدن ایران نیز گفت در صورتی که ماشین آالت وارد نکنیم به زودی با
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
گفت :این یک پروژه ملی است اگر تولید کننده ای در داخل وجود دارد که می تواند نیاز شما را بسازد باید از داخل
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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.
در خصوص جمع بندی جلسه اعالم شد نظر پیمانکاران بر این است که محدودیت در تعداد واردات برداشته شود و
بحث تامین ارز نیز باید برطرف شود.
جلسه در ساعت  ۷و  ۲۵دقیقه به پایان رسید.
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