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انجمن ما یک ساله شد و گامی دیگر در گسرتش حرکت تشکلی در 
فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی برداشته شد. خوشبختانه این تولید 
میمون با گام های مثبت در نظامهای قانونی، حقوقی و اقتصادی کشور 
برای توسعه و صیانت از بخش خصوصی همزمان شده است. از جمله 
قانون توسعه مستمر بهبود فضای کسب و کار در روزهای آخر سال 1390 
ابالغ و اجرائی شد. قوانین پشتیبان دیگر مانند قانون اجرائیات اصل 
44 قانون اساسی نیز بسرتسازی مناسب برای توسعه فعالیتهای بخش 
خصوصی را نشان می دهند. آموزه محوری نام سال 1391 به »حمایت از 
تولید، کار و رسمایه ایرانی« فصل الخطابی است که سمت و سوی حرکت 
ملی را بیش از پیش آشکارا می سازد و کالم آخر در فرصت سوز بودن 

اقتصادهای دولتی و کنرتلی را بر همگان حجت می نماید. 
بدیهی است تا دیر زمانی ذهنیات و ترتیبات اداری، در همة رشته ها، به 
مانع آفرینی در راه توسعه اقتصادی و کسب کار بخش خصوصی ادامه 
می دهند، چندانکه بسیاری از اقتصاددانان و فعاالن بخش خصوصی 
این ترتیبات و موانع تراشی های اداری را تحریم داخلی می خوانند و آن را 

مخرب تر از تحریم های اقتصادی تحمیلی بر کشورمان می شمارند. 
فعاالن تولید و تأمین ماشین های راهسازی و عمرانی اسباب و نیازهای 
عمرانی و معدنی کشور را فراهم می آورند، در حالیکه بیشرتین ارزش 
افزوده را می آفرینند، رسمایه و نیروی کار ایرانی را در پویا ترین بخشهای 
اقتصادی بکار می گیرند. همزمان فعالیت های عمرانی و معدنی از رضیب 
باالی ایجاد اشتغال، و آفرینش ارزش افزوده، نسبت به رسمایه درگیر 
برخوردارند. ولی متأسفانه سالیانی است که در چرخه های بوروکراتیک، در 
سندرم کار و سازهای کاالی مرصفی گرفتار آمده اند. در دهه های اقتصاد 
دولتی که سوسیالیست های تخیلی بر اقتصاد کشور حاکم بودند با نیت 
اخرتاع دوباره اقتصاد جهانی در بازه ایرانی، کار و سازهای اداری تجهیزات 
سنگین و نیروی محرکه را در »قانون خودرو« دیده بودند. جالب اینکه 
در کشور های آملان، آمریکا و انگلیس که خاستگاه اولیه اخرتاع اتومبیل 
و تجهیزات آن بوده اند چیزی به اسم »قانون خودرو« هیچوقت وجود 
نداشته است. شاید بتوان استنتاج کرد که قانون خودرو حّتی مانع از رشد 
مناسب در یکی از صنایع کارآفرین یعنی در تجاری سازی های فناوری 

صنعت اتومبیل شده باشد که گفته اند: »از قضا رسکنگبین صفرا فزود«. 
این وصله زدن ماشین آالت سنگین رسمایه ای به اتومبیل که یک کاالی 
مرصفی است از همین دستاوردهای اقتصاد تخیلی است. استفاده از 
اتومبیل در ایران حدود یک چهارم درآمد ماهانه خانوارهای طبقه متوسط 
را می بلعد. ولی ماشین آالت سنگین کاالهای رسمایه ای هستند که هر 
دستگاه آن به طور متوسط سه شغل مستقیم و غیر مستقیم می آفریند و 
بدین روی زندگی سه خانوار را تأمین می کند. آن ها که ابتدا این دستگاه ها 
نامیده اند. حال  را تجهیزات »غیر جاده ای«  را اخرتاع کرده اند آن ها 
معلوم نیست بوروکرات های سوسیالیست ما در دهه 1360 چگونه این 
ماشین های رسمایه ای را که ممنوع از تردد در جاده هستند گرفتار قانون 

خودرو کرده اند. 

تدارک  جاده ها  در  حرکت  بــرای  و  دوام(  )با  مرصفی  خودرو،کاالیی 
می شوندو سنخیت اقتصادی و اجتماعی با ماشین آالت سنگین غیر 

جاده ای ندارد. 
اصواًل »خودرو« ترجمه کلمه فرنگی »اتومبیل« است که حّتی برای 
برده  به کار  واژه  این  کامیون هم  و  اتوبوس  مانند  جــاده ای  تجهیزات 
واژه های  فرنگان  زبان های  در  دستگاه ها  این  برای  آن ها  نمی شود. 
مرصف کنندگان  و  کنندگان«  »تأمین  گرفتاری  اکنون  دارند.  دیگری 
الجرم  که  است  سازمان هایی  و  ادارات  با  محرکه  نیروی  ماشین های 
مجری قوانین و مقررات مصوب هستند. متاسفانه به علت تمسک به 
همین قانون و تفسیرهای مضیق و گاهی من درآوردی از »قانون« در 
ترّسی آن به ماشین های رسمایه ای به جای حمایت از رسمایه ایرانی به 

تضییع و تبذیر این رسمایه های تولید پرداخته ایم. 
نقش ماشین های رسمایه ای در اجرای پروژه ها بیشرت آشکار می شود. 
مثال »در تامین مواد اولیه سیمان حدود سی درصد افزوده در معدن 
ناشی از عملکرد ماشین های معدنی مانند دستگاه حفاری، بلدوزر، بیل 
مکانیکی و لودر است. مثال دیگر در معادنی است که عیار ماده معدنی 
مطلوب پایین است و نیاز به جابجایی مقادیر زیادی رسباره، نخاله و 
خاک معدنی است. در معادن مس معموال عیار زیر یک درصد است. 
یعنی برای به دست آوردن یک تن مس باید یکصد تن خاک معدن را 
چندین بار فرآوری و جابجا کرد تا به نقطه ذوب فلز رسید. هرگاه قیمت 
اولیه ماده معدنی پایین باشد سهم ماشین آالت رسمایه در ایجاد ارزش 
افزوده و قیمت کاالی تولید شده بیشرت است. مثال در معادن شن و ماسه، 
آهک، گچ، خاک های معدنی این سهم کامال چشم گیر است. نقش 
ماشین آالت سنگین عمرانی در ساخت راه، پل و تاسیسات عمومی گاهی 
ازسی درصد هزینه ها افزون است. مالحظه می شود نقش این کاالهای 
رسمایه ای هیچ نسبتی با نقش اقتصادی اتومبیل، چه از دیدگاه اقتصاد 

اشخاص و بنگاه ها و چه از دید اقتصاد کالن، ندارند!! 
از سوی دیگر اقتصاد ایران آماج تحریم ها به ویژه برای رسمایه، رسمایه 

گذاری و کاالی رسمایه ای است. 
آیا صالح است ما همچنان با مستمسک قانونی که بطالن بر آن خورده 
است، اقتصاد رسمایه ایرانی را که در این سال باید از آن حمایت کنیم در 
نقاط مرزی در اختیار کارمندانی بگذاریم که جز اجرای دستور العمل های 
خاک خورده چاره و وظیفه ندارند؟! آیا این تحریم بوروکراتیک ناخودآگاه 

اجرای منویات تحریم کنندگان اقتصاد ایران نیست؟! 
به نظر می رسد اکنون اولویت یکم اصحاب انجمن و مسئولین دولتی در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای مربوط دیگر مانند گمرک و 
استاندارد تدوین و تهیه مقررات جدید حاکم بر ماشین آالت رسمایه ای 
ازتامین موتورهای سنگین و تجهیزات ماشین های عمرانی، معدنی و 

ساختمانی باشد. 
امید آنکه این انتظار زود تر برآورده شود.

علی شمس اردکانی
رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان
 ماشین آالت سنگین معدنی ، راهسازی و ساختمانی

آفت اقتصاد تخیلی
تسری قانون خودرو به ماشین آالت سنگین

س����رم����ق����ال����ه
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گزی�ده ای از اساس�نامه انجم�ن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماش�ین آالت س�نگین معدنی، س�اختمانی و راهس�ازی

اهداف و  وظایف
معدنی،  سنگین  آالت  ماشین  واردکننده  و  تولیدکنندگان  »انجمن   
ساختمانی و راهسازی« که در اجرای بند )ک( ماده )5( قانون اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران )مصوب 1369/12/15 و اصالحیه 
1373/9/15( و با موافقت و نظارت این نهاد، با حداقل 25 عضو تشکیل 
شد، تالش برای ساماندهی تولید، واردات، صادرات و بهبود کیفیت 
خدمات دهی اعضا، فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی 
و حقوقی واجد رشایط برای عضویت در انجمن و نیز ارتقای اعتبار و 
حیثیت اعضای انجمن از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین 

واحدهای عضو را به عنوان وظایف خود مد نظر قرار داده است. 
به عالوه بازاریابی مستمر با کسب اطالعات مربوط به عرضه و تقاضا، 
قیمت، بازارهای مرصف و تولید برای ارائه به اعضاء با بهره گیری از 
آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه تجارت 
و فضای کسب و کار کشور در کنار مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط 
با کسب و کار مربوط به ماشین آالت سنگین در جهت حفظ منافع مالی 
اعضاء با هماهنگی اتاق نیز در اساسنامه انجمن به عنوان وظایف آن 

تعیین شده اند. 
انجمن همچنین باید در راستای ایجاد ارتباط با بانک ها، سازمان های 
اعتباری کشور و سازمان های مالی و پولی بین املللی در قالب قوانین 
جمهوری اسالمی و فراهم سازی زمینه تسهیالت مالی در جهت توسعه 
بانک اطالعاتی در  ایجاد  به عالوه  فعالیت های اعضا تالش کند. 
زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن، فعالیت های صادراتی 

اعضا و اطالع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطالع رسانی و نرش کتب، 
مجالت و بروشورهای تخصصی نیز از جمله دیگر وظایف انجمن 

محسوب می شود. 
انجام هرگونه فعالیت های علمی، تحقیقاتی در داخل و خارج کشور 
در چارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف انجمن، تالش برای 
توسعه تجارت کاال ها و یا خدمات موضوع فعالیت انجمن، کمک به 
تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده برای تجارت کاال ها و یا 
خدمات موضوع فعالیت انجمن و نیز حمایت از منافع مشرتک اعضا را 

نیز می توان در زمره اهداف و وظایف انجمن قرار داد. 
این تشکل قرار است زمینه های الزم به منظور ارائه خدمات حقوقی 
و مشورتی به اعضا، تشویق و حمایت از رسمایه گذاری در آن بخش 
از تولید که زمینه افزایش تجارت کاال، یا خدمات را فراهم می کند و 
نیز جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا در فضای کسب و کار 
با استفاده از ضوابط کمیته انضباطی اتاق را فراهم کرده و در تدوین و 
اجرای استانداردهای مورد نیاز کاال ها و خدمات موضوع فعالیت انجمن 

و کنرتل آن از طریق رشکت های بازرسی مشارکت کند. 
انجمن بر اساس اختیارات و وظایفش می تواند نسبت به رفع اختالفات 
فی مابین اعضا و عند اللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق و نیز 
معرفی اعضا به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف برای استفاده از 
خدمات و تسهیالت مورد نیاز اقدام کند. به عالوه اجرای آن دسته از 
وظایف اجرایی و تصدی گرایانه وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی 
که به انجمن تفویض می شود در کنار تهیه گزارش های عملکرد انجمن 
و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکالت همراه با پیشنهاد راه حل های 

واردکنندگان ماشین آالت سنگین معدنی،  و  تولیدکنندگان  انجمن 

ساختمانی و راهسازی، اردیبهشت ماه 1390 برای ساماندهی تولید، 

تجارت و واردات کاال و خدمات در امور مربوط به ماشین آالت سنگین 

راهسازی، معدنی و ساختمانی و نیز با هدف حفظ توازن و نظم و فراهم 

کردن امکان بهره برداری بیشرت از رسمایه گذاری و تولید تاسیس شد. 

این انجمن همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست 

اندرکاران و به هنگام نمودن آن، برای نیل به اهداف قانونی توسعه و 

دفاع از منافع مرشوع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو را در زمره اهداف 

اصلی خود بر می شمرد.

تولی��د،  س��اماندهی  ب��رای  ت��اش 
بهب��ود کیفی��ت  و  واردات، ص��ادرات 
خدم��ات ده��ی اعض��ا، فعالی��ت ب��رای 
جذب و مش��ارکت اش��خاص حقیقی و 
حقوق��ی واج��د رشایط ب��رای عضویت 
و  اعتب��ار  ارتق��ای  نی��ز  و  انجم��ن  در 
طری��ق  از  انجم��ن  اعض��ای  حیثی��ت 
س��اماندهی و ایج��اد رواب��ط مناس��ب 
بی��ن واحده��ای عض��و را ب��ه عن��وان 
وظای��ف خ��ود مد نظ��ر قرار داده اس��ت

4

پ��رون��ده ان��ج��م��ن



اجرایی برای رفع مشکالت و ارائه گزارش مزبور به اتاق نیز از جمله دیگر 
وظایف این نهاد است. 

انجمن همچنین می تواند پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکالت 
صادرات گروه کاالیی و یا خدماتی موضوع فعالیت انجمن مربوط به 
نهاد ها و سازمان ها و وزارتخانه های ذیربط ارائه داده و برگزاری و یا 
حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط را در دستور کار خود قرار 
دهد. افزون بر اینکه کوشش برای جذب رسمایه، فن آوری، مدیریت، 
دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقای زمینه های 
مرتبط با حوزه ماشین آالت سنگین، برگزاری دوره های آموزشی و انجام 
تحقیقات علمی، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضا و برگزاری و حضور در 
همایش های تخصصی و میز گردهای مختلف داخلی و خارجی و تألیف 
و ترجمه مقاالت علمی در زمینه موضوعات مرتبط، بر مبنای اساسنامه بر 
عهده انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین معدنی، 

ساختمانی و راهسازی است. 
این تشکل می تواند اعضا را به اجرای صحیح مقررات تجاری و صنعتی 
کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط انجمن و همکاری مستمر با کمیته 
انضباطی اتاق ملزم کرده و به منظور تحقق اهداف اعضا که متضمن 
اهداف ملی است، در راستای تاسیس رشکت های بزرگ )هلدینگ ها، 

گروه ها و کنرسسیوم ها( برنامه ریزی و حرکت کند. 

عضویت
بازرگانان  و  کنندگان  تولید  از  اعم  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه 
ماشین های سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی می توانند در قالب 
اعضای اصلی، وابسته و موقت، به عضویت انجمن تولیدکنندگان و 
راهسازی  و  ساختمانی  معدنی،  سنگین  آالت  ماشین  واردکنندگان 

درآیند. 
به این ترتیب افراد حقیقی و حقوقی که مستقیماً مشغول فعالیت در 
امور مربوط به انجمن هستند، به عنوان اعضای اصلی و گروهی که به 
صورت غیر مستقیم در خدمت فعالیت های اصلی انجمن هستند، در 
قالب اعضای وابسته، در این تشکل مشارکت خواهند کرد. در این میان 
اعضای موقت شامل آن دسته از افراد حقیقی خواهد بود که بنابر انگیزه 
و عالقه شخصی درخواست عضویت دارند. گفتنی است که حضور 

اعضای موقت و وابسته در جلسات انجمن بدون حق رأی خواهد بود. 
مساله دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که داشنت کارت معترب 
عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و پروانه بهره برداری از 
مراجع ذیصالح برای تولیدکنندگان و نیز داشنت کارت معترب بازرگانی 
از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ارایه اسناد وثیقه گمرکی 
برای واردکنندگان، به منظور پیوسنت به اعضای اصلی انجمن الزامی 
است. ضمن اینکه این رشکت ها باید حداقل سه سال سابقه فعالیت در 
زمینه موضوع انجمن با تأیید دو نفر از اعضای انجمن و یا با استناد به 

مجوزهای تولید و تجاری و بانکی معترب داشته باشند. 
الزم به ذکر است که چنانچه هر یک از اعضای انجمن در یک سال مالی 
حق عضویت خود را به صورت جزیی یا کلی پرداخت نکند، هیأت مدیره 
عضویت او را معلق کرده و در این صورت از حضور در مجامع و حق رأی 

در مجمع محروم  می شود. 

ارکان انجمن 
معدنی،  سنگین  آالت  ماشین  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن 
ساختمانی و راهسازی، مانند سایر تشکل ها از سه رکن اساسی مجمع 

عمومی، هیأت مدیره و بازرس تشکیل شده است. 

مجمع عمومی
مجمع عمومی به عنوان باال ترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از 
اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان، با یک بار درج آگهی در یکی از جراید 
کثیر االنتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی 
و با اعالم روز و ساعت و محل برگزاری تشکیل می شود. جلسه مجمع 
عمومی )عادی و عادی فوق العاده( با رشکت اکرثیت مطلق اعضا 
)نصف به عالوه یک( رسمیت پیدا کرده و مصوبات آن با اکرثیت مطلق 
آرای حارضین )نصف به عالوه یک( معترب خواهد بود. گفتنی است 
مجمع عمومی عادی انجمن یک نوبت در سال )ترجیحاً در سه ماهه 

اول سال هجری شمسی( تشکیل می شود. 
مجمع عمومی استماع گزارش های هیات مدیره، خزانه دار و بازرس و 
نیز تصویب پیشنهاد هیأت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت 
ساالنه اعضا و ترازنامه و گزارش مالی ساالنه هیأت مدیره را بر عهده 
دارد. به عالوه تعیین خط مشی انجمن و بررسی و اخذ تصمیم در مورد 
پیشنهادهای هیأت مدیره برای سال جاری، انتخاب اعضای اصلی و 

علی البدل هیأت مدیره و بازرس و انتخاب 
روزنامه کثیر االنتشار نیز جزو وظایف مجمع 
عمومی انجمن است. مجمع عمومی انجمن 
همچنین تغییر و اصالح اساسنامه انجمن، 
یا  و  مدیره  هیأت  جمعی  یا  انفرادی  عزل 
بازرسان و انحالل انجمن و انتخاب اعضاء 

هیأت تصفیه را نیز عهده دار است. 
الزم به ذکر است که مجمع عمومی به طور 
فوق العاده در مواقع رضوری به دعوت هیأت 
عالوه  به  نصف  درخواست  بازرس  یا  مدیره 
یک از اعضاء انجمن تشکیل شده و با حضور 
حداقل دو سوم اعضای انجمن و یا نمایندگان 
قانونی آنان رسمیت پیدا می کند. تصمیمات 

مجمع با سه چهارم آرای افراد حارض در جلسه تصویب می شود. 

هیات مدیره
هیأت مدیره، دومین رکن انجمن محسوب می شود که جمعی مرکب 
از هشت نفر اصلی و دو نفر علی البدل از اعضای اصلی است و به 
وسیله مجمع عمومی عادی و یا به صورت فوق العاده از بین اعضاء و یا 

نمایندگان قانونی آنان برای مدت سه سال انتخاب می شوند. 
عضویت در هیأت مدیره انجمن مستلزم داشنت تابعیت ایرانی، حسن 
شهرت و حداقل پنج سال سابقه فعالیت در موضوع انجمن، تدین به 
یکی از ادیان رسمی کشور، ارائه معرفی نامه کتبی )برای اشخاص 
حقوقی( و داشنت سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره رشکت عضو، 

است. 
الزم به ذکر است که غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب 
عزل از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود و تشخیص موجه یا غیر 
موجه بودن غیبت، حداقل با دو سوم اعضای هیأت مدیره خواهد بود. 
ضمن اینکه رشکت اعضای علی البدل و بازرس در جلسات هیأت مدیره، 

بدون حق رای بالمانع است. 
افتتاح حساب جاری به نام انجمن در بانک های مجاز و واریز کلیه 
وجوهات و پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل 
وام، انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه 
گزارش ساالنه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی، عقد 
هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک 
اموال منقول و غیر منقول به نام حساب انجمن بدون قصد و انگیزه 

ای��ن تش��کل می توان��د اعض��ا را ب��ه 
اج��رای صحی��ح مق��ررات تج��اری 
اساس��نامه  و  کش��ور  صنعت��ی  و 
و  انجم��ن  ضواب��ط  و  مق��ررات  و 
همکاری مستمر با کمیته انضباطی 
اتاق مل��زم کرده و ب��ه منظور تحقق 
اه��داف اعض��ا که متضم��ن اهداف 
مل��ی اس��ت، در راس��تای تاس��یس 
رشکت ه��ای ب��زرگ برنامه ری��زی و 

حرکت کند 
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تجاری در جذب وجلب منفعت و نیز اداره امور مالی انجمن، دریافت 
مطالبات و پرداخت دیون آن، استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان و 
تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداخت ها، ترفیع و تنبیه و تعیین 
سایر رشایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور بر عهده هیات 

مدیره است. 
اعضای هیات مدیره انجمن همچنین باید اقامه اسرتداد هرگونه دعوی 
حقوقی و کیفری با داشنت تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداخنت 
به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه های استان و دیوان عالی 
کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف 
مربوط به داوری را نیز انجام دهد. افزون بر اینکه اموری که در چارچوب 
قوانین و مقررات موضوعه، اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری 
قانونی  موازین  طبق  یا  و  می شود  واگذار  انجمن  به  ایران  اسالمی 
برای اداره انجمن و پیرشفت مقاصد و اهداف آن رضورت داشته و در 

اساسنامه منع نشده باشد، نیز در حوزه وظایف هیات مدیره است. 
تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاری های اقتصادی، بازرگانی و 
فنی با رعایت رشایط مندرج در آیین نامه های 
مربوطه، تهیه، تدوین و تصویب مقررات و 
آیین نامه های داخلی برای اداره بهرت امور 
انجمن در چارچوب اساسنامه و اختیارات 
تفویضی، راهنمایی اعضا در امور اجرایی، 
مسائل  بیمه،  مالیاتی،  و  مالی  مدیریتی، 
به  رجوع  صورت  در  حقوقی  و  قررادادی 
انجمن و تدوین پیش نویس بودجه انجمن 
برای تصویب از طریق مجامع مربوطه از 
جمله دیگر وظایف هیات مدیره محسوب 

می شود. 
هیات مدیره همچنین می تواند عالوه بر تهیه صورت دارایی و دیون 
انجمن پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامه 
و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی، عضو 
متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه انجمن را از عضویت در انجمن 
اخراج کرده و علت اخراج عضو را با ارائه دالیل آن به اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن ایران گزارش کند. 
اعضای هیات مدیره انجمن باید برنامه ریزی های الزم را در خصوص 
صاحبنظران  از  دعوت  با  صنفی  و  تخصصی  همایش های  برگزاری 
برای ارتقای کیفی سطح دانش اعضا انجام داده و در راستای تهیه 
گزارش های سه ماهه ساالنه از عملکرد انجمن و ارسال آن به اتاق 

ایران اقدام کنند. 

خزانه دار
خزانه دار مسؤول اداره امور مالی انجمن بوده و موظف است دفا تر، 
اسناد و صورتجلسات مالی انجمن را تنظیم و وصولی ها و پرداخت ها را 
کنرتل کرده و اسناد مربوط به آن را ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت کند. 
ضمن اینکه دفا تر و اسناد مالی انجمن، در صورت درخواست بازرس و 
با اطالع رییس هیأت مدیره، باید در محل دبیرخانه در اختیار وی قرار 
گیرد. انجمن یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل دارد که 
توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و 

انتخاب مجدد آن ها بالمانع است. 
بارزس انجمن نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود 
مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع 
عمومی و قوانین جاری کشور را عهده دار و موظف است در صورت 
مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطالع داده 

و رفع آن را درخواست کند. به عالوه بازرس باید ترازنامه تهیه شده 
توسط هیأت مدیره را برای تسلیم به مجمع عمومی ساالنه مورد بررسی 
قرارداده و نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد. 

اختیارات
این تشکل می تواند به منظور پیشربد اهداف و ایفای مطلوب وظایف 
خود، کمیته هایی متشکل از نمایندگان رشکت های عضو و اعضای 
حقیقی انجمن تشکیل دهد که نوع فعالیت، وظایف، تعداد و نحوه 

انتخاب اعضای آن توسط هیأت مدیره تهیه و تصویب می شود. 
به عالوه انجمن این اختیار را دارد که در امور تخصصی خود اقدام 
به پذیرش امر حکمیت )داوری( کند. در این صورت هیأت مدیره از 
بین خود و سایر نمایندگان اعضای حقیقی یا حقوقی، فرد یا افراد واجد 
رشایط را تعیین و پس از جلب موافقت، آن ها را مأمور رسیدگی و اعالم 
نظر کند. انجمن در قبال خدمات داوری از طرفین دعوا طبق تعرفه مرکز 

داوری اتاق ایران تعرفه داوری دریافت خواهد کرد. 

مساله دیگر اینکه انجمن باید تالش کند از کمک بودجه اتاق ایران 
برخوردار شود. به عالوه این تشکل می تواند از هدایا، عطایا، وقف، 
قبول وصیت و کمک های نقدی و غیر نقدی اعضا یا اشخاص ثالث 
استفاده کرده و در صورت لزوم با تصویب هیأت مدیره با اخذ وام از 
بانک ها، مؤسسات اعتباری، رشکت ها و اشخاص عضو، منابع مالی 

خود را تامین کند. 

این تشکل می تواند به منظور پیشربد 
اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود، 
کمیته های��ی متش��کل از نمایندگان 
رشکت ه��ای عضو و اعضای حقیقی 
ن��وع  ک��ه  ده��د  تش��کیل  انجم��ن 
فعالی��ت، وظای��ف، تع��داد و نح��وه 
انتخاب اعض��ای آن توس��ط هیأت 

مدیره تهیه و تصویب می شود 
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انجم�ن تولیدکنن�دگان  و واردکنن�دگان  ماش�ین آالت س�نگین معدن�ی، س�اختمانی و راهس�ازی

گزارشی از جلسات هیات مدیره از ابتدا تا کنون

نگاهی به
فعالیت های

یک ساله
انجمن

ــین آالت  ــدگان ماش ــدگان و واردکنن ــن تولیدکنن انجم

ــازی اردیبهشت  ــاختمانی و راهس ــنگینی معدنی، س س

ــی، کار خود  ــکیل مجمع عموم ــال 1390 با تش ماه س

ــجام  ــه با هدف ایجاد انس ــرد. این انجمن ک ــاز ک را آغ

ــنگین تشکیل  ــین آالت س در حوزه تولید و تجارت ماش

ــد و امیدوار  ــیاری را دنبال می کن ــده، آرمان های بس ش

ــت که بتواند تا اندازه ای مسائل و مشکالت موجود  اس

در این حوزه را حل کند. 

آنچه در پی می آید گزارشی کوتاه در خصوص جلسات 

ــت که از  ــالی اس ــات مدیره انجمن در طول یک س هی

تاسیس آن می گذرد.
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اعضای هیات مدیره انجمن همچنین بر لزوم تشکیل کارگروه ها با 

ترکیبی از رشکت های عضو و یکی از اعضای هیات مدیره و نیز تدوین 

دستور العمل فعالیت آن ها تاکید کردند. انجام پیگیری های الزم به 

منظور درج نام انجمن به عنوان داور در قراردادهای بانکی و یا فروش 

از طریق مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در دستور 

کار خود قرار دادند. همچنین مقرر شد که در صورت بروز اختالف میان 

اعضای انجمن، رییس هیات مدیره این تشکل به عنوان داور به حل 

اختالف میان رشکت ها بپردازد. 

سومین جلسه علیرغم تصمیم هیات مدیره مبنی بر تشکیل دو جلسه 

در هر ماه، با فاصله ای چهارماهه در روزهای پایانی شهریورماه 1390 

برگزار شد. تهیه و ارسال نامه ای در خصوص ارائه جدول قیمت گذاری 

معمارزاده،  دکرت  به  استنباطی  صورت  به  ارزش  تعیین  دفرت  توسط 

ریاست گمرک کشور یکی از تصمیمات این جلسه بود. در حقیقت 

به این دلیل که این روش ارزش گذاری به ایجاد قیمت های متفاوت 

برای یک کاال در بازار و در نتیجه اعرتاض شدید اعضا منجر شده، 

نامه ای با همین موضوع تدوین و با امضای رییس هیات مدیره انجمن 

ارسال شد. ارسال نامه به آقای نکوئی مهر، معاون وزیر صنعت، معدن 

و تجارت، به منظور برگزاری جلسه مشرتک با سازمان گمرک نیز یکی 

دیگر از اقدامات هیات مدیره در این مدت بود. 

رشکت های عضو انجمن بود. در این جلسه مشکالت رشکت های عضو 

در مورد گمرک، قیمت گذاری محصوالت، تعزیرات و لیست قیمت، 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت و انجمن پیگیری این مسائل را در دستور 

دومین جلسه که تنها به فاصله چهار روز بعد برگزار شد، به تصمیم گیری و برنامه ریزی برای سازماندهی و ایجاد کارگروه ها، خدمات رسانی، 

ساماندهی موضوعاتی مانند داوری، آموزش و نحوه تبدیل شدن به یک بازوی تخصصی برای کشور اختصاص داده شد. 

با تصمیم هیات مدیره تشکیل کمیته تولید و تجارت با حضور دکرت سوهانگر، مهندس کاظمی، مهندس پیروی و مهندس امین زاده و کمیته 

آموزش فنی و خدمات پس ازفروش با حضور مهندس گودرزی، مهندس کریمیان و مهندس امیر مصوب شد. 

به عالوه تشکیل کمیته مقررات، مالی و فاینانس نیز با حضور دکرت شمس اردکانی، مهندس رزم حسینی، مهندس رشفی، دکرت پیش بین، کمیته 

آموزش عمومی، انتشارات و روابط عمومی با مشارکت مهندس گودرزی، دکرت سوهانگر، مهندس کاظمی و دکرت پیش بین و کمیته چین با حضور 

مهندس رزم حسینی و مهندس کاظمی نیز از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود. 

پس از برگزاری مجمع و انجام انتخابات و برگزیده شدن اعضای هیات مدیره، آن ها در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه اولین جلسه را تشکیل 

دادند. در اولین جلسه که با حضور همه اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان در محل انجمن برگزار شد، علی شمس اردکانی به 

عنوان رییس هیات مدیره، احمد سوهانگر و علیرضا رزم حسینی به عنوان نایب رییس، سید ابوالقاسم کاظمی دوالبی به عنوان خزانه دار و خرسو 

امیر به عنوان منشی ودبیرانجمن، به مدت سه سال، تعیین شدند. 
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کار خود قرار داد. 

در این جلسه عالوه بر طرح بحث هایی مانند قانون خودرو و راه اندازی 

کمیته مالی و فاینانس، ایجاد یک رشکت به منظور ساماندهی خرید 

و فروش دستگاه های دست دوم نیز بررسی و تاسیس آن به مباحث و 

بررسی های کار شناسی منوط شد. 

و  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیات  اعضای   1390 مهرماه  اوایل 

واردکنندگان ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی دوباره 

گرد هم آمدند تا پنجمین جلسه آن ها در محل اتاق بازرگانی تهران، 

رسمیت پیدا کند. 

درخواست ارسال فوری لیست قیمت از تمامی رشکت ها، ایجاد بانک 

اطالعاتی تجهیزات تولیدی و یا وارداتی اعضا در انجمن و نیز اعالم 

موجودیت انجمن از طریق رسانه ها از جمله مصوبات این جلسه بود. 

با  انجمن  اعضای  گسرتده  ارتباط  دلیل  به  که  شد  مقرر  عالوه  به 

رشکت های چینی فعال در صنعت ماشین آالت سنگین، زمینه عضویت 

آن ها در اتاق بازرگانی ایران و چین فراهم شود و انجمن برای نامزدکردن 

یکی از اعضای خود در انتخابات این اتاق برنامه ریزی کند. 

اعضای هیات مدیره در خصوص پیگیری مسائل و مشکالت موجود 

در حوزه فعالیت اعضا با اولویت تهیه پیش نویس مقررات حاکم بر 

ماشین آالت سنگین و تفکیک آن از قانون خودرو، تصمیم گرفتند حق 

مشاوره ای برای اعضا تعیین کنند تا به این ترتیب بخشی از هزینه های 

انجمن تامین شود. به روز رسانی سایت انجمن و معرفی اعضای جدید 

در آن در دیگر مصوبات این جلسه بود. 

هیات مدیره انجمن دوباره در تاریخ بیست و یکم آذر و در رشایطی که 

بیش از دو ماه از برگزاری پنجمین جلسه می گذشت، در اتاق بازرگانی 

تهران گردهم آمدند. انجمن در این جلسه میزبان مهندس راسخ، دبیر 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، دبیرهای انجمن رشکت های 

معدنی،  و  صنعتی  کنندگان  صادر  انجمن  معدن،  خانه  ساختمانی، 

انجمن رشکت های راهسازی و انجمن فوالد ایران و بیش از 13 رشکت 

عضو بود. 

شناسایی مشکالت رشکت های عضو و ارائه راهکار برای پیگیری و رفع 

آن ها اصلی ترین موضوع مطروحه در این جلسه بود. البته ساماندهی 

وضعیت فروش ماشین آالت دست دوم، حل مسائل موجود در حوزه 

گمرک به ویژه در مورد لیست قیمت ها و بررسی مساله افزایش کرایه 
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حمل دستگاه ها نیز در این فرصت به صورت جدی مطرح و بررسی شد. 

اعضای انجمن همچنین مشکالت عدیده ناشی از عدم ثبت سفارش در 

طول شش ماه ابتدایی سال 89 را که شامل مواردی مانند افزایش غیر 

قابل پیش بینی هزینه ها و خسارات ناشی از دیرکرد تحویل ماشین آالت 

یادآوری کرده و خواستار حل این موضوع از سوی انجمن شدند. 

به این ترتیب مقرر شد کمیته ای متشکل از 3 یا 4 نفر از نمایندگان 

انجمن های مختلف مرتبط در حوزه های معدن، راه سازی، ساختمان و 

ماشین آالت، به تدوین و تصویب آیین نامه ماشین آالت بپردازد تا اولین 

گام ها برای جدا شدن این دستگاه ها از مقررات خودرو برداشته شود. 

به فاصله کمرت از یک هفته، اعضای هیات مدیره انجمن در بیست و 

ششم آذر ماه 90 در رشایطی دوباره گرد هم آمدند که مهندس کروندی، 

دبیر خانه معدن و مهندس خزایی، دبیر انجمن رشکت های ساختمانی 

میهمانان آن ها بودند. حاصل این جلسه تدوین نامه ای در خصوص 

پیش نویس آیین نامه ماشین آالت بود. 

دوازدهمین روز دی ماه 90، تاریخ برگزاری هشتمین جلسه هیات مدیره 

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین بود. حاصل 

این جلسه تصمیم گیری برای همکاری با یکی از مراکز تست ماشین 

آالت در راستای ایجاد ساز و کارهای مناسب تست های ملی موتورهای 

تجهیزات ماشین آالت سنگین بود. 

در این جلسه همچنین ایجاد یک کارگروه با حضور دکرت شمس اردکانی، 

مهندس رزم حسینی، دکرت پیش بین، دکرت سوهانگر و مهندس امین زاده 

به منظور راه اندازی رشکت مزایده و فروش ماشین آالت سنگین دست 

دوم تصویب و مقرر شد که انجمن آمادگی خود را به منظور تامین و 

نوسازی ناوگان راهداری کشور اعالم کند. 

پس از آن اعضای هیات مدیره انجمن به فاصله کمرت از یک ماه در 

روزهای آغازین بهمن 90 جلسه ای دیگر را با محوریت تصمیم گیری 

در خصوص تامین ماشین آالت سنگین برای پروژه های نفتی تشکیل 

دادند. در این جلسه عالوه بر اینکه مقرر شد نامه ای با موضوع دستور 

العمل انجام ترشیفات ترانزیت به مناطق آزاد ویژه اقتصادی، تهیه و 

ارسال شود، نهایی کردن تفاهم نامه سازمان استاندارد برای مرجعیت 

انجمن در مورد استاندارد های ماشین آالت سنگین نیز در دستور کار این 

تشکل قرار گرفت و سایر موارد به جلسه آینده موکول شد. 

اولین سال فعالیتش در یکم  انجمن در  آخرین جلسه هیات مدیره 

رشکت  یک  تاسیس  بر  هم  جلسه  این  در  شد.  تشکل  اسفندماه 

رسمایه گذاری متمایز از انجمن، با هدف ساماندهی فعالیت های جمعی 

و صنفی تاکید و قرار شد اعضا سهامداران آن باشند و طرح ایجاد سازمان 

مزایده ماشین آالت سنگین به عنوان نخستین فعالیت این رشکت مد 

نظر قرار گیرد. 

 برگزاری جلسه با مدیریت یکی از رشکت های معرفی شده از طرف 

سازمان استاندارد و انجام هماهنگی های الزم به منظور برگزاری جلسه 

توجیهی با بانک اقتصاد نوین و با حضور کلیه اعضای انجمن دستور 

دهمین جلسه هیات مدیره بود. 

به این ترتیب اجرایی شدن برنامه های انجمن به سال 91 موکول شد 

تا اعضای هیات مدیره در اولین جلسه خود در سال 91 که در روزهای 

پایانی فروردین ماه برگزار شد، گرد هم آمده و در مورد این موضوعات 

کلیدی تصمیم گیری کنند. 

نخستین گام انجمن در سال 91 پیگیری برای برگزاری جلسه ای با قائم 

مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم مجزا کردن تعرفه 

ماشین آالت سنگین از سایر کاال ها بود. 

البته رایزنی و مکاتبه با معاون وزیر بازرگانی و مسئول پروژه کاهش هزینه 

تولید در زمینه کاهش هزینه های بنگاه های اقتصادی و نیز برنامه ریزی 

برای برگزاری جلسه مشرتک با کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، ایجاد 

کارگروه تخصصی نرشیه و تهیه جدول برنامه و بودجه سال 91 برای ارائه 

به مجمع نیز از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بود. 

یازدهمین روز اردیبهشت ماه 91 زمان برگزاری دوازدهمین جلسه هیات 

مدیره بود که حاصل آن تصمیم گیری برای راه اندازی کارگروه حراج 

ماشین آالت. و برگزاری جلسه با دکرت مفتح، معاون وزیر صنعت، معدن و 

تجارت برای بررسی مشکالت گمرکی و ارزی ماشین آالت سنگین بود. 

البته این موضوعات در کنار تصویب اساسنامه مجله تخصصی انجمن 

و رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یافنت راهکاری به منظور 

خروج ماشین آالت سنگین از شمول قانون خودرو با رویکرد اصالح 

رویه های گمرکی و استاندارد این تجهیزات در سیزدهمین جلسه هم 

پیگیری شد. 

چهاردمین جلسه انجمن که در بیست و سوم خرداد ماه برگزار شد، به 

تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری مجمع عمومی سالیانه که قرار 

است در بیستم تیرماه سال جاری برگزار شود، اختصاص داده شد. 

تعیین تکلیف حق عضویت ها، عضویت اشخاص حقیقی در انجمن با 

حداقل مبلغ حق عضویت و دعوت از رشکت های فعال در سایت اصناف 

برای عضو شدن در این تشکل اصلیرتین موضوعاتی بود که در این 

جلسه مورد بحث قرار گرفت. 

اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت 

سنگین، در پایان مهندس کاظمی، خزانه دار انجمن را به عنوان دبیر 

انجمن برگزیدند.
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اصلیرتین  از  یکی  آالت  ماشین  قیمت  فهرست  اینکه  به  توجه  با 

چالش های فعالین این صنعت است، انجمن نیز این مساله را طی 

مکاتبات گسرتده ای با مسئولین به شکل جدی بررسی و دنبال کرد. 

به همین منظور در تاریخ بیست و هشتم شهریور ماه 1390 نامه ای به 

دکرت معمار نژاد ارسال و از وی درخواست شد که زمان مناسبی را برای 

برگزاری جلسه مشرتک با سازمان حمایت از مرصف کنندگان و گمرک 

و با هدف بررسی موضوع قیمت گذاری در حوزه ماشین آالت سنگین 

تعیین کند. 

پس از آن طی نامه ای که سوم مهرماه 90 برای اعضا و کار شناسان 

این حوزه ارسال شد، از آن ها دعوت شد تا برای بررسی روند اعرتاض 

ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  محل  در  قیمت ها  لیست  به 

نامه های اعرتاض اعضا  انجمن تالش کرد که  گرد هم آیند. البته 

Price list را جهت ارائه به مسئولین جمع آوری کند تا  با موضوع 

پیگیری های خود را با مستندات بیشرتی ادامه دهد. 

حاصل این تالش گرد آوری نامه های اعرتاض چهار رشکت عضو بود 

که یازدهم آبان ماه 90 به همراه نامه ای به دفرت رییس سازمان حمایت از 

مرصف کنندگان ارسال شد. 

یکی دیگر از موضوعاتی که انجمن در طول یک سال اخیر در مکاتبات 

خود به صورت جدی آن را پیگیری کرده، مساله ترسی قانون خودرو و 

قوانین استاندارد است. به همین منظور در تاریخ یازدهم آبان ماه 90 

نامه ای به دفرت مهندس زارع، معاون بازرسی ریاست جمهوری ارسال 

و از وی درخواست شد که انجمن را در رفع مشکل ناشی از استاندارد 

24 گانه که به عدم ترخیص ماشین آالت از گمرک منجر شده بود، یاری 

کند. 

به فاصله اندکی در بیست و یکم   همان ماه نامه دیگری به دفرت دکرت 

غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و مساله ترسی قانون 

خودرو و قوانین استاندارد  به ماشین آالت رسمایه ای فوق سنگین مطرح 

شد. انجمن در این نامه خواستار حل این موضوع از سوی وزارتخانه 

شده است. درست فردای   همان روز یعنی در بیست و دوم آبان ماه 90 

انجمن نامه دیگری به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال کرد. 

در این نامه از محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران در خواست شده 

بود که جلسه ای با حضور تشکل ها و روسای کمیسیون های مرتبط به 

منظور پیگیری نامه دکرت غضنفری در خصوص ترسی قانون خودرو به 

ماشین آالت سنگین تشکیل دهد. گفتنی است که این جلسه با حضور 

بدون شک یکی از اصلی ترین اهداف انجمن های کسب و کار، احقاق حقوق حقه اعضا و برقراری ارتباط با سطوح 

تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور است. در حقیقت تشکل ها هستند که می توانند به عنوان نمایندگان صاحبان 

بنگاه های اقتصادی و فعالین صنعتی کشور، مسائل و مشکالت آن ها را به صورت شفاف، کار شناسی شده و بی طرف 

به دولت، مجلس و سایر ارگان های تصمیم ساز کشور منتقل کنند. 

در همین راستا  انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی تالش کرد از   

همان ابتدای تاسیس، مسائل و مشکالت رشکت های عضو از طریق مکاتبات گسرتده به اطالع مدیران و مسئولین 

کشور  برساند. 

این گزارش گزیده ای از مکاتبات انجمن در طول یک سال گذشته است: 

ان��جم�ن س���اله  ی�ک  مکاتب���ات  از  گزارش���ی 

انجمن
روی خط مکاتبات
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اعضای انجمن در هفتم آذر ماه در محل اتاق تهران برگزار شد. 

در این میان انجمن تالش کرد با پیگیری موردی، مسائل و مشکالتی 

که برای اعضا رخ داده بود را نیز از طریق مراجع مربوط در گمرک و 

معاونت بازرسی ریاست جمهوری دنبال کند. 

انجمن در روزهای پایانی آذر ماه تالش کرد موضوع استاندارد ماشین 

آالت سنگین را با درخواست جلسه مشرتک از معاونت بازرسی ریاست 

جمهوری دنبال کند تا به این ترتیب گامی در راستای تعیین ضوابط 

و مراحل اجرایی جدید برای تدوین استاندارد بردارد. البته انجمن در 

مرحله بعد طی نامه ای که بیستم دی ماه 90 برای اعضا ارسال شد، 

از آن ها درخواست کرد که کار شناسان خود را جهت ایجاد کارگروه 

استاندارد و بررسی منت تفاهم نامه بین انجمن و سازمان استاندارد، 

معرفی کنند. پس از آن تالش شد هر یک از موارد 24 گانه استاندارد 

در کارگروه های مجزا و به صورت مستقل با مشارکت اعضا بررسی شود. 

پس از تدوین و ارسال تفاهم نامه به سازمان استاندارد، انجمن در تاریخ 

نوزدهم بهمن ماه نامه ای به مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد این 

سازمان ارسال و از وی درخواست کرد که منت پیشنهادی تفاهم نامه را 

بررسی و اجرایی شدن آن را پیگیری کند. البته این معاونت کمرت از یک 

ماه بعد در سوم اسفند نامه دیگری از انجمن دریافت کرد که خواستار 

ترسیع در امضای تفاهم نامه شده بود. 

یکی از موضوعات دیگری که از سوی انجمن دنبال شد ایجاد کارگروه 

تجهیزات و ماشین آالت فوق سنگین بود. در همین راستا در تاریخ 

نوزدهم آذر ماه نامه ای به عسگر اوالدی رییس اتاق ایران و چین ارسال 

شد. در این نامه از وی درخواست شده بود که زمینه ایجاد کارگروه 

تجهیزات و ماشین آالت فوق سنگین در اتاق ایران و چین را با حضور 

یکی از اعضا هیات رئیسه آن اتاق و اعضا منتخب انجمن فراهم آورد. 

ریاست  بازرسی  به معاونت  نامه دیگری  ماه  نهم همین  و  بیست  در 

جمهوری ارسال شد. در این نامه موضوع هزینه 10 درصدی حمل و نقل 

جاده ای و راهداری های عنوان شده بود و  خواستار  پیگیری این موضوع 

از سوی این مقام مسئول شده بود. البته هزینه 10 درصدی راهداری ها، 

موضوع نامه دیگری بود که برای دکرت نقره کار، دبیر کل اتاق بازرگانی 

و صنایع و معادن ایران ارسال شد. در این نامه به افزایش چند برابری 

عوارض بدون اعالم عمومی اشاره شده بود. 

طراحی مدل مالی موضوع بخش دیگری از مکاتبات انجمن در طول 

انجمن  سوی  از  1390نامه ای  ماه  آذر  سی ام  بود.  اخیر  سال  یک 

تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین برای رشکت بیمه 

ایران ارسال شد که موضوع آن طراحی مدل مالی با استفاده از سیستم 

بیمه و از طریق ایجاد تعهداتی برای سه طرف یعنی تامین کننده، رشکت 

به کار گیرنده تجهیزات و صاحب پروژه بود. 

پس از آن در تاریخ دهم دی ماه رییس بانک اقتصاد نوین هم نامه ای با 

موضوع طراحی مدل مالی با استفاده از سیستم خدمات وابسته به بانک 

با ایجاد تعهدات سه طرفه از سوی انجمن دریافت کرد که حاصل آن 

برگزاری جلسه ای با حضور معاون بانکداری رشکتی بانک اقتصاد نوین و 

تعدادی از اعضای هیات مدیره انجمن در محل این بانک بود. 

البته پس از آن هم انجمن پیگیری هایی برای برگزاری یک جلسه 

عمومی از سوی این بانک با همه اعضای انجمن انجام داد که حاصل 

آن برگزاری یک جلسه توجیهی با حضور اعضای انجمن و کار شناسان 

بانک اقتصاد نوین در اواسط اسفند ماه 90 بود. 

بخش دیگری از مکاتبات یک ساله انجمن به موضوع تایید و تست 

موتور سازندگان معترب اختصاص داده شده بود. اولین نامه در این 

حوزه به مهندس میر سلیم، عضو هیات مدیره دسا ارسال شد. لزوم 

همکاری های مشرتک به منظور ایجاد ساز و کارهای کار شناسی شده 

برای تست های ملی موتورهای تجهیزات و صدور مهر تایید اصلی ترین 

بخش این نامه بود. 

 مهندس کاظمی، مدیر عامل رشکت بهینه سازی مرصف سوخت هم 

در روزهای پایانی سال 90 نامه ای از انجمن دریافت کرد که در آن، از 

وی درخواست زمان مناسبی برای برگزاری یک جلسه با هدف بررسی 

یورو 3، عدم شمول مقررات  مانند زمان عرضه سوخت  موضوعاتی 

سوخت خودرو، تعیین مرکز تست موتور و تطبیق استاندارد سوخت شده 

بود. 

البته انجمن نامه دیگری نیز برای مهندس ایرانخواه، مدیر عامل رشکت 

دسا ارسال و از وی درخواست کرد که نسبت به تایید مرکز تست موتور 

ایران خودرو )ipco( اقدام کند. 

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین همچنین در 

خصوص تامین و نوسازی ناوگان راهداری کشور در تاریخ دوازدهم دی 

ماه 90 نامه ای برای مهندس عبدالهاشم حسن نیا، معاون راهداری 

و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی، ارسال و برای تامین و 

نوسازی ناوگان راهداری کشور اعالم آمادگی کرد. 

این تشکل که ساماندهی خرید و فروش ماشین های دست دوم را در 

دستور کار خود قرار داده، با همین هدف و نیز به منظور تدوین طرح ایجاد 

سازمان مزایده درست در   همان روز نامه ای برای معاون امور زیر بنایی 

ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن به موضوع طرح ایجاد سازمان 

مزایده ماشین آالت سنگین و فعالیت های انجمن جهت ساماندهی و 

ایجاد ساز و کار تامین ماشین آالت سنگین پرداخته شده بود. البته نامه 

دیگری هم در هفتم اسفند ماه با همین موضوع برای مدیر کل امور زیر 

بنایی سازمان خصوصی سازی ارسال شد که طرح روز آمد ایجاد مرکز 

مزایده پیوست آن بود. 

12



در بخش دیگری از مکاتبات انجمن تامین داخلی قطعات ماشین آالت 

از طریق مهندس صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

پیگیری شد. در نامه ای که برای این معاونت ارسال شد، در خواست 

با حضور  تامین داخلی قطعات  برای بررسی موضوع  ایجاد کارگروه 

نمایندگان انجمن نیز عنوان شده بود. 

تعرفه ماشین آالت راهسازی، معدنی و قطعات یدکی موضوع نامه ای 

بود که در تاریخ بیست و ششم فروردین ماه 91 برای دکرت موحدی، 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد. در این نامه همچنین 

انجمن درخواست برگزاری جلسه ای برای بررسی مشکالتی که برای 

اعضا در زمینه ثبت سفارش از طریق واردات در مقابل صادرات را نیز 

مطرح کرده بود. 

البته در دومین روز از خرداد ماه سال جاری نامه دیگری برای قائم 

مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد که در آن به اهم 

مسائل اعضا از جمله لزوم متمایز کردن ماشین آالت سنگین از خودرو، 

جلوگیری از overing invoicing، استاندارد ها و گمرک اشاره شده بود. 

انجمن در همین تاریخ مشکالت ایجاد شده با گمرک را در نامه ای با 

معاون بازرسی ریاست جمهوری در میان گذاشت و خواستار حل این 

مسائل شد. 

سی و یکم اردیبهشت ماه سال جاری نامه دیگری برای دکرت نهاوندیان، 

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ارسال شد. در این نامه 

انجمن درخواست برگزاری یک جلسه را به منظور رایزنی برای یافنت راه 

حل های مناسب در خصوص بهبود دیدگاه های سازمان های دولتی را 

مطرح کرده بود. 

آزاد هم  العمل چگونگی انجام ترشیفات ترانزیت به مناطق  دستور 

موضوع نامه ای بود که در تاریخ هشتم بهمن ماه 1390 برای علی مددی 

جهرمی، معاون حقوقی گمرک ارسال و در آن به دستور العمل مورخ 

90/10/28 پیرامون چگونگی انجام ترشیفات ترانزیت به مناطق آزاد 

ویژه اعرتاض شد. 

معدنی،  سنگین  آالت  ماشین  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن 

ساختمانی و راهسازی عالوه بر مکاتبات گسرتده خود برای پیگیری 

مسائل و مشکالت اعضا، در نامه ای که دوازدهم دی ماه 90 برای 

معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی ارسال شد، آمادگی خود را 

برای برگزاری جلسه ای به منظور بررسی پیشنهاد خرید مجموعه هپکو 

اعالم کرد. 

گفتنی است در طول یک سالی که از فعالیت این تشکل می گذرد، نامه 

نگاری های زیادی برای معرفی کردن انجمن با ارگان ها و سازمان های 

مربوط و همچنین رشکت های فعال در این حوزه صورت گرفته است.
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ب���ازرگ���ان���ی و ت��ش��ک��ل ه��ا؛ ات�����اق  دول������ت، 

هرمی برای قانونگذاری
گ��ف��ت��گ��و ب���ا ع��ل��ی اص���غ���ر ج��م��ع��ه ای؛ ری���ی���س ک��م��ی��س��ی��ون ت��ش��ک��ل ه����ای ات�����اق ای����ران                

ماشین آالت سنگین با توجه به نقشی که 
در اجرای پروژه های معدنی، راه سازی و 
ساختمانی، تا چه اندازه بر توسعه ملی و 

عمرانی کشور تاثیرگذارند؟ 
یکی از زیرساخت های اصلی و نقش آفرین 
راه هایی  و  جاده ها  کشور،  هر  توسعه  در 
هستند که می توانند به ایجاد ارتباط میان 
و  شــده  منجر  کشور  مختلف  بخش های 
سایر  با  را  آن  ارتباطات  گسرتش  زمینه 
کشور ها فراهم آورند. بر هیچکس پوشیده 
مانند  زیرساخت هایی  کنار  در  که  نیست 
در  توجهی  قابل  سهم  که  و...  گاز  برق، 
نقل  و  حمل  حوزه  دارنــد،  کشور ها  توسعه 
نیز در این زمینه نقشی اساسی ایفا می  کند 
و راه انــدازی آن مستلزم رصف هزینه های 
را  آن  از  بخشی  که  اســت،  گزافی  بسیار 

در  می گیرد.  بر  در  سنگین  آالت  ماشین 
رابطه با معادن هم باید بگویم که این بخش 
یکی از رسمایه های بسیار ارزنده و اثرگذار 
و  می  شود  محسوب  کشور ها  اقتصاد  در 
برای  ابزار  ماشین آالت سنگین اصلیرتین 
بــاارزش  رسمایه های  ایــن  از  گیری  بهره 

است. 
از آنجا که راه اندازی و اجرای این دست از 
پروژه ها مستلزم تامین ابزار و ماشین آالت 
درست  اجرای  برای  که  است  مخصوصی 
و  تکنولوژیکی  نظر  از  همواره  باید  پــروژه 
سطح کارایی باید به روز شوند. به طور قطع 
در طول سال های اخیر پیرشفت های قابل 
طوری  به  داده،  رخ  حوزه  این  در  توجهی 
معادن،  در  ــروزه  ام که  آالتــی  ماشین  که 
ساختمان سازی  و  ســازی  راه  پــروژه هــای 

کارایی  سطح  نظر  از  می  شوند  استفاده 
که  دارند  آالتی  ماشین  با  فاحشی  تفاوت 
در طول دهه های گذشته در پروژه ها مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
ــرای توسعه  ب مــا  ــت کــه  ــن اس ای واقعیت 
عمرانی کشور باید تالش کنیم ماشین آالت 
سنگین را به روز نگاه داریم و در این صنعت 
تکنولوژی های  و  جهانی  پیرشفت های  با 
روز دنیا همراهی کنیم، اما متاسفانه به نظر 
عمل  موفق  زمینه  این  در  آنقدر ها  می رسد 
خصوص  در  ما  مثال  عنوان  به  نکرده ایم. 
ماشین آالت مورد استفاده در معادن، هنوز 

هم با مشکالت زیادی روبرو هستیم. 
در  معادن  بیشرت  می دانید  که  همانطور 
از شهر ها  و  واقــع شده  نقاطی دورافــتــاده 
از  پس  ــد.  دارن ــادی  زی فاصله  روستا ها  و 
مطالعات  انجام  و  معدن  یک  اکتشاف 
راه دسرتسی  به ذخائر آن، احداث  مربوط 
به این معدن آغاز می شود و استخراج معدن 
آخرین عملیاتی است که اجرایی می شود. 
در طول تمام این مراحل ما نیاز به ماشین 
آالت خاصی داریم که در هر مرحله انواع و 

کارایی های متفاوتی دارند. 
مساله ای که در این زمینه وجود دارد این است 
که در عمده معادن، ماشین آالت مستهلک 
از  دست  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
افزایش  بر  عــالوه  فرسوده  آالت  ماشین 
هزینه های استخراج، می تواند به معادن هم 
صدمه بزند. اگر در معادن از ماشین آالت 
جدید، به روز و استاندارد استفاده شود، قطعا 
بهره بــرداری بهرت و ارزان تــر و با بهره وری 

باالتری از یک معدن صورت می گیرد. 

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت معدنی، ساختمانی و راه سازی اگر چه تشکلی نوپا محسوب 

می شود اما خیلی زود در این صنعت ریشه دوانده است. در حقیقت این تشکل امیدها و برنامه های بسیاری 

برای حل مسائل و مشکاتی دارد که این روزها سازندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین را درگیر کرده 

است. 

در خصوص نقش و اهمیت ایجاد انجمن در حوزه ماشین آالت سنگین با علی اصغر جمعه ای، رییس 

کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یکی از فعالین حوزه معدن به گفتگو نشسته ایم 

که حاصل آن را در ادامه می خوانید: 

واقعیت ای��ن اس��ت ک��ه م��ا ب��رای 
تاش  باید  کشور  عمرانی  توسعه 
سنگین  آالت  م��اش��ی��ن  ک��ن��ی��م 
این  در  و  داری���م  نگاه  ب���ه روز  را 
و  جهانی  پیرشفت های  با  صنعت 
همراهی  دنیا  روز  تکنولوژی های 
کنیم، اما متاسفانه به نظر می رسد 
عمل  موفق  زمینه  این  در  آنقدرها 

نکرده ایم
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ع��ل��ت ب��ه��ره گ��ی��ری از م��اش��ی��ن آالت 
مستهلک در معادن چیست؟ آیا صاحبان 
معادن توان خرید ماشین آالت جدید را 
واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  یا  ندارند 
ماشین آالت قادر به تامین ماشین های 

مورد نیاز در معادن نیستند؟ 
واقعیت این است که صاحبان معادن توان 
خرید ماشین آالت جدید را ندارند. مساله ما 
این است که از زمان آغاز پروژه استخراج 
قابل  کاالی  یک  به  رسیدن  تا  معدن  یک 
و  طوالنی  پروسه  یک  با  بــازار،  در  ــه  ارائ
توان  از  مساله  همین  و  مواجهیم  پرهزینه 
جدید  آالت  ماشین  خرید  بــرای  ما  مالی 
به  باید  معادن  نقدینگی  لذا  است.  کاسته 
گونه ای برنامه ریزی شود که بتوانیم بخشی 
آالت  ماشین  خرید  به  را  خود  نقدینگی  از 

جدید اختصاص دهیم. 
به هر حال باید این مساله را مد نظر قرار داد که 
احداث معادن با پروژه هایی مانند راهسازی 
مثال  عنوان  به  دارد.  زیــادی  تفاوت های 
راهسازی  پروژه های  در  عمدتا  پیمانکاران 
می توانند بخشی از مبلغ پروژه را بر اساس 
هر  کنند،  دریافت  وضعیت هایشان  صورت 
چند در رشایط کنونی عمده پیمانکاران فعال 
این بخش هم مطالبات معوق قابل توجهی از 
دولت دارند اما مشکالت مالی بخش معدن 
به این دلیل که در معادن ماده خام استخراج 
شده و به فروش می رسد و عمال ارزش افزوده 
کمرتی دارد، بیشرت است. مگر اینکه پروسه 
تبدیل ماده خام به فرآورده وجود داشته باشد 
که در این صورت هم باز با مسائل دیگری 

مواجه خواهیم بود. 

این مساله تنها در صورتی قابل حل خواهد 
بود که تسهیالتی با بهره های کم به معادن 
صورت  این  در  تنها  شود،  داده  تخصیص 
به  می توانند  معادن  صاحبان  که  اســت 
موقع در راستای خرید ماشین آالت جدید 
و بهره گیری از تکنولوژی های نوین اقدام 
را  خود  هزینه های  طریق  این  از  و  کــرده 

کاهش دهند. 

آیا کیفیت و کمیت ماشین آالتی که به 
بخش معدن به عنوان یکی از بزرگ ترین 
ارائ��ه  سنگین  آالت  ماشین  مشرتیان 

می  شود، رضایت بخش است؟ 
اینکه  علیرغم  کــه  ــت  اس ــن  ای واقعیت 
حمایت از صنایع داخلی یکی از اصلیرتین 
در  متاسفانه  امــا  اســت  ما  دغــدغــه هــای 
معدنی  و  راهــســازی  آالت  ماشین  ــوزه  ح
کلیدی  اصل  این  اساس  بر  نتوانسته ایم 
تولیدات  که  دلیل  این  به  کنیم،  فعالیت 
داخلی از نظر کیفیت پاسخگوی نیازهای ما 
نیستند. چند سال پیش از سوی دولت چند 
سنگین  آالت  ماشین  واردات  برای  رشکت 
مورد  این  در  ما  اعرتاضات  و  شدند  تعیین 
این  بر  ما  به هر حال  نرسید.  نتیجه ای  به 
باور بودیم که اگر واردات این ماشین آالت 
صورت  کنندگان  مرصف  توسط  مستقیما 
پذیرد عالوه بر اینکه ماشین آالت بر اساس 
خریداری  آن هــا  نظر  مــورد  کیفیت  و  نیاز 
می شود، در   نهایت هزینه های آن ها را نیز 

کاهش خواهد داد. 
فعالین  از  یکی  عنوان  به  من  حال  هر  به 
باورم که ماشین االت  این  بر  حوزه معدن 

نسبتا  کیفیتی  داخـــل  ســاخــت  سنگین 
پایین  تر از ماشین آالت خارجی دارند و هنوز 

نتوانسته اند تکنولوژی خود را به روز کنند. 

چطور  را  واردات��ی  آالت  ماشین  کیفیت 
ارزیابی می کنید؟ 

را  آالت  ماشین  از  دست  این  واردکنندگان 
گروهی  کرد.  تقسیم  گروه  دو  به  می توان 
استاندارد،  آالتی  ماشین  رشکت ها  این  از 
با  باال وارد می کنند که کامال  با تکنولوژی 
نیاز مشرتیان شان همخوانی دارند و قطعا 
ماشین  مستقیم  صــورت  به  بود  قــرار  اگر 
همین  کنند،  خــریــداری  ــارج  خ از  ــی  آالت
قاعده  این  البته  می خریدند.  را  ماشین  ها 
قرار  دوم  گــروه  در  که  رشکت هایی  بــرای 
دست  این  که  چرا  نمی  کند،  صدق  دارنــد 
ارزیابی  برای  تالشی  عمدتا  رشکت  ها  از 
کیفیت ماشین آالت وارداتی خود نمی کنند 
و در   نهایت ما به عنوان مرصف کنندگان این 

ماشین ها مترضر می شویم. 
به نظر می رسد حل این مساله در گرو ایجاد 
یک تعامل فعال میان انجمن رشکت های 
تولیدکننده و واردکننده ماشین آالت سنگین 
و اعضای آن با مرصف کنندگان این دست 
از ماشین آالت است. به این ترتیب آن ها 
خود  مشرتیان  توقعات  و  نیاز ها  می توانند 
را شناسایی کرده و تولید و واردات خود را 
بر   همان مبنا تنظیم کنند. به طور خالصه 
می توان گفت که این حوزه بیش از هر چیز 
نیازمند نوعی نیازسنجی در میان مشرتیان 
ماشین آالت سنگین در حوزه های مختلف 

معدن، راهسازی و ابنیه است. 

آالت  ماش��ین  مع��ادن،  عم��ده  در 
ق��رار  اس��تفاده  م��ورد  مس��تهلک 
می گی��رد. ای��ن دس��ت از ماش��ین 
آالت فرس��وده ع��اوه ب��ر افزای��ش 
هزینه ه��ای اس��تخراج، می توان��د 
ب��ه مع��ادن هم صدم��ه بزن��د. اگر در 
معادن از ماش��ین آالت جدید، به روز 
و اس��تاندارد اس��تفاده ش��ود، قطع��ا 
بهره ب��رداری بهرت و ارزان تر و با بهره 
وری باالت��ری از ی��ک مع��دن صورت 

می گیرد
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البته باید این مساله را نیز مد نظر قرار داد که 
این ماشین االت، کاالهای لوکسی نیستند 
کند،  تغییر  ظاهرشان  زمــان  طول  در  که 
رسمایه ای  ابزارهای  سنگین  آالت  ماشین 
عمرانی  پروژه های  اجــرای  در  که  هستند 
ایفا  کلیدی  نقشی  کشور  ملی  توسعه  و 

می  کنند. 
از  این دست  واردکنندگان  و  لذا سازندگان 
ماشین آالت باید به مشرتیان خود اطمینان 
دهند که ماشینی که تولید یا وارد می کنند 
از کارایی باالیی برخوردار است، استهالک 
کمرتی دارد و خدمات پس از فروش خوبی 
به  ما  البته  ارائه می دهد.  به خریدارانشان 
مشکالتی  که  واقفیم  مساله  این  به  خوبی 
مانند تحریم ها کار را برای بسیاری از این 
رشکت ها دشوار کرده است، اما به هر حال 
آن ها باید برای حفظ کیفیت محصوالتی که 

ارائه می دهند، تالش کنند. 
البته در این میان نحوه ارائه خدمات پس 
از فروش هم نقش کلیدی دارد، به همین 
دلیل است که کیفیت خدمات پس از فروش 
که  رشکت هایی  فروش  میزان  افزایش  در 
ماشین آالتی مشابه با کیفیت یکسان ارائه 

می دهند، کامال تاثیرگذار خواهد بود. 

ب��ه ع��ن��وان رییس  از دی��دگ��اه ش��م��ا 
ای��ران،  ات��اق  تشکل های  کمیسیون 
حل  در  ان��دازه  چه  تا  تشکل  یک  ایجاد 
تاثیرگذار  حوزه  این  مشکات  و  مسائل 

است؟ 
مختلف  ابعاد  در  می توانند  تشکل ها  قطعا 
در  اقــدام  که  باشند  تاثیرگذار  صنعت  یک 
مطالبات  وصـــول  ــای  ــت راس
اصلیرتین  صنعت  آن  جمعی 
آن ها است. به هر حال انجمن 
رشکت های  که  دلیل  این  به 
فعال این حوزه که کار شناسان 
می شوند  محسوب  رشته  این 
می تواند  آورده،  هم  گــرد  را 
آالت  ماشین  کیفیت  کنرتل  بــر  ــالوه  ع
آورد  فراهم  را  رشایطی  ــی،  واردات سنگین 
که سازندگان داخلی نسبت به بهبود کیفیت 

تولیدات شان ترغیب شوند. 
من بر این باورم که اگر تولیدکنندگان داخلی 
کیفیت  ارتقای  برای  سنگین  آالت  ماشین 
انجمن  قطعا  کنند،  همت  تولیداتشان 
الزم،  زمینه های  آوردن  فراهم  بر  عالوه 
می تواند آن ها را به سمتی هدایت کند که 
در کیفیت محصوالتشان تجدید نظر کنند. 
کیفیت  ارتقای  برای  باید  هم  دولت  البته 
این ماشین آالت، در حوزه سیاستگذاری و 
تصمیم سازی برای واردات و تولید داخلی 
این محصول، از دانش، تخصص و تجربه 

نشات  صنعت  این  فعالین  از  که  انجمن 
تشکل  این  با  تنها  و  گرفته  بهره  گرفته، 

مشورت کند. 
باید  تشکل ها  که  است  این  بر  من  تاکید 
و  نامه ها  آیین  تدوین  و  سازی  تصمیم  در 
تسهیالت  پرداخت  نحوه  حتی  و  قوانین 
باشند.  داشــتــه  دخــالــت  اعضایشان  بــه 
تشکل هایی که منافع جمع را دنبال می کنند 
به دنبال احقاق حقوق همه فعالین یک  و 
هستند،  آن هــا  ضعیف ترین  حتی  صنعت 
در  دخالت  و  مشارکت  شایستگی  قطعا 
را  حــوزه  آن  کــالن  سیاست گذاری های 

دارند. 
انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین 
آالت سنگین باید تالش کند، اعضای خود 
را در راستای تامین قطعات و ماشین آالت 
مورد نیاز کشور، ارتقای سطح تکنولوژیکی 
تولیدات و ماشین های وارد شده و در   نهایت 
و  کرده  ساماندهی  کشور  عمرانی  توسعه 
زمینه را برای رشد تکنولوژیکی آن ها فراهم 
انجمن  نقش  نمی توان  قطعا  البته  کند. 
و  حوزه  این  مقررات  و  قوانین  بهبود  در  را 
به رشد  تدوین سیاست هایی که در   نهایت 
نادیده  شد،  خواهد  منجر  رشکت ها  این 

انگاشت. 

به  می تواند  ان��دازه  چه  تا  بازرگانی  اتاق 
و  تولیدکنندگان  مشکات  و  مسائل  حل 
در  سنگین  آالت  ماشین  واردکنندگان 
حوزه هایی مانند استاندارد، گمرک و... 

کمک کند؟ 
حوزه  این  مشکالت  حل  برای  اتاق  قطعا 
در  کــرد.  خواهد  همکاری  تشکل  ایــن  با 
ــای رسارس کــشــور و  ــاق ه ــارض ات ــال ح ح
به یک  را  نهاد  این  تشکل های عضو آن، 
که  کرده  تبدیل  توانمند  کار شناسی  مرکز 
و  دولت  به  مختلف  حوزه های  در  می تواند 
سایر ارگان های تصمیم ساز کشور مشاوره 

دهد. 
افزون بر اینکه اتاق به عنوان تنها تشکلی 
که جایگاه قانونی دارد و بر اساس قانون به 
عنوان مشاور سه قوه پذیرفته شده و قرار 
است که سیاست گذاران اقتصادی پیش از 
تصویب هر قانون یا مصوبه ای از اتاق نظر 
بگیرند، می تواند به سازندگان و واردکنندگان 
ماشین آالت سنگین هم کمک های زیادی 
کند. اگر انجمن مسائل و مشکالت اعضای 
خود را از طریق اتاق و کمیسیون های آن 
دنبال کرده و از این کانال مشکالت خود را 
با دستگاه های تصمیم ساز و حاکمیتی در 

میان بگذارد، قطعا به نتیجه خواهد رسید. 
من بر این باورم که اگر سیاست گذاری ها 
تا  اقتصادی  کالن  گیری های  تصمیم  و 

این  به  نبوده  بخش  رضایت  آنقدر ها  امروز 
دلیل است که به طور کامل از پتانسیل های 
که  طــوری  به  نشده،  استفاده  تشکل ها 
اتاق  و  تشکل ها  نظر  از  که  مــواردی  در 
و  رسیده اند  خوبی  نتایج  به  شده  استفاده 
این نظرخواهی کامال مثمر ثمر واقع شده 

است. 
تاکید من بر این است که در جلساتی که در 
یا هر  در دولت، مجلس  مورد یک صنعت 
یک از دستگاه ها و ارگان های تصمیم گیر 
کار شناسان  بر  ــالوه  ع مــی شــود،  بــرگــزار 
تشکل  از  نمایندگانی  باید  اتــاق  موظف 
مربوطه هم که در حقیقت کار شناسانه ترین 
نظرات را در آن رشته دارند، حضور یابند تا با 
اتکا به نظرات کار شناسی آن ها تصمیماتی 
اتخاذ شود که منفعت ملی و صنف مورد نظر 

را در پی دارد. 
ــی در خصوص  ــت وق ــال  ــث م ــوان  ــن ع ــه  ب
سنگین  االت  ماشین  اســتــانــداردســازی 
نمایندگان  باید  می شود،  گیری  تصمیم 
در  ــاق  ات نمایندگان  کنار  در  هم  انجمن 
مرجع  اتاق  باشند.  داشته  حضور  جلسات 
نهایی تشکل ها است و در قانون به عنوان 
مشاور دولت پذیرفته شده و دولت موظف 
نظرات  جدید،  قوانین  تصویب  در  است 
اتاق بازرگانی را نیز لحاظ کند. این موضوع 
را موظف می کند  دستگاه حاکمیتی دولت 
که برای تدوین هر قانونی، نظر کار شناسی 
از  ــه ای  ــالص خ حقیقت  در  کــه  را  اتـــاق 
دیدگاه  ها و نظرات فعالین تشکل ها است، 

مد نظر قرار دهد.

تاکید من بر این است که تشکل ها 
تدوین  و  سازی  تصمیم  در  باید 
آیین نامه ها و قوانین و حتی نحوه 
اعضایشان  به  تسهیات  پرداخت 

دخالت داشته باشند
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بیست و دوم اردیبهشت  سال 1390 با برگزاری 

و  تولیدکنندگان  انجمن  رسمی،  جلسه  اولین 

معدنی،  سنگین  آالت   ماشین  واردکنندگان 

ساختمانی و راهسازی کار خود را رسما آغاز کرد. 

این مجموعه که نقششان را در عمران و آبادی یک 

کشور نمی توان نادیده گرفت مدت ها بود که هر 

کدام برای خود مشغول فعالیت بودند، به تنهایی 

با مشکات دست و پنجه نرم کردند، به تنهایی 

شکست خوردند و یا موفق شدند. اما حاال تصمیم 

بر آن شده است که همه هم صدا شوند و از این 

جای راه به بعد را با هم بسازند.  

آنچه در پیش رو آمده است حاصل گفت و گویی با 

مهندس علیرضا رزم حسینی، نایب رئیس انجمن 

و البته بنیان گذار و صاحب ایده تاسیس انجمن 

ایده تاسیس  به این صنعت،  او راجع  از  است. 

اهداف  و  موجود  مشکات  و  مسائل  و  انجمن 

مرشوح  که  ایم  پرسیده  انجمن  های  برنامه  و 

پاسخ های ایشان در ذیل آمده است. 

جن��اب آقای مهندس، گفت و گو را با رشح 
مخت��ری از تاریخچه این صنعت رشوع 

کنیم. 
ــوان ابزاری  ــه عن ــدا ب ــتگاه ها در ابت ــن دس ای
ــاورزی و  ــازی زمین های کش ــرای هموار س ب
همچنین کشیدن کمباین های غول پیکر در 
صنعت کشاورزی به کار گرفته می شده است 
ــه عنوان  ــتHI آمریکا ب ــوان از رشک ــه می ت ک
ــین  ــد این ماش ــه تولی ــت در زمین ــن رشک اولی
ــال ها بعد به علت  آالت در آمریکا نام برد که س
ورشکستگی فعالیت آن متوقف و پس از آن، 
ــدد در ژاپن با برند جدید  ــا رسمایه گذاری مج ب

کوماتسو مشغول به کار شد. 
و  ــن  بزرگ تری از  ــی  یک ــز  نی ــالر  کاترپی
ــین  قدیمی ترین برندهای تولید اینگونه ماش
ــال های 1920 و  ــن س ــه در بی ــت ک آالت اس

ــوان تولیدکننده  ــه عن ــش ب ــش از پی 1940 بی
ــازی  ــین آالت خاکربداری و راهس ــم ماش مه
ــال 1931 اولین کارخانه ای  ــد و در س نامور ش
ــه بازار عرضه  ــه تراکتورهای دیزلی را ب ــود ک ب
ــگ جهانی دوم موقعیتی فراهم آورد  کرد. جن
که کاترپیالر محصوالت جدیدتری را عرضه 
ــه در آن زمان، این رشکت  ــد به این معنی ک کن
ــرای تانک های  ــی ب ــزل مخصوص موتور دی
ــال 1943 دولت فدرال  ــه کرد. در س M4 ارائ
ــت کرد که تمام  آمریکا از این رشکت درخواس
وقت به تولید تراکتور و گریدر بپردازد و به این 
ــتاندارد  ــین های اس ــیل ماش ترتیب بود که س
ــرون آمد. بعد از  ــده کاترپیالر از کارخانه بی ش
ــعه فیزیکی  ــگ جهانی، کاترپیالر به توس جن
ــرت و با کیفیت تر  کارخانه و همچنین تولید بیش
ــوالت خود پرداخت، به نوعی که  انواع محص

ــن رشکت جزو برندهای بر تر تولید  هنوز هم ای
ــت. جالب است بدانید که  این محصوالت اس
نام این برند از روی کرم شب تابی که در مزارع 

یافت می شد، گرفته شده است. 
ــه در این زمینه  ــن رشکتی ک ــران نیز اولی در ای
ــال بود رشکتی به نام رشکت می الرد بود که  فع
ــت برای مدت  ــد و نتوانس ــکالتی ش دچار مش

زیادی فعالیت کند. 

از  گزارش��ی  حس��ینی  رزم  مهن��دس 
تولیدکنن��دگان  انجم��ن  تاس��یس  رون��د 
س��نگین  آالت  ماش��ین  واردکنن��دگان  و 
معدن��ی، س��اختمانی و راهس��ازی ارائ��ه 

دهید. 
ــی با اعالم  ــی انجمن های صنف همانند تمام
ــای  ــی رشکت ه ــی از تمام ــی عموم فراخوان

�ا م�هندس رزم حس�ینی،  گ�فت و گ��ویی ب
ان����ج����م����ن چ�����ی�����ن  ک����������ارگ����������روه  رئ������ی������س  و  م�������دی�������ره  ه����ی����ئ����ت  ع�����ض�����و 
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ــل آمد تا  ــت دعوت به عم ــا این صنع ــط ب مرتب
ــبختانه  ــن انجمن فعالیت کنند که خوش در ای
ــی رشکت های  ــدی بود که حت ــتقبال به ح اس
معدنی و ساختمانی که کاربران این ابزارآالت 
ــتند نیز از این طرح استقبال  و دستگاه ها هس

کرده و خواستار عضویت در آن شدند. 
بعد از ثبت نام از اعضا و تشکیل چندین جلسه 
ــدی تمامی نظرات و  ــی و جمع بن بحث و بررس
ــه ای  ــنهادات، باالخره انجمن طی جلس پیش
ــت  ــت و دوم اردیبهش ــی در تاریخ بیس عموم
ــات مدیره خود را  ــال 1390 اعضای هی ماه س

انتخاب و رشوع به کار کرد. 
ــات مدیره  ــن، هی ــمی انجم ــاز رس ــد از آغ بع
ــا و کارگروه های  ــکیل کمیته ه تصمیم به تش
ــه می توان به کارگروه های  مختلفی گرفت ک
ــاره  ــی، تولید و تجارت و حقوقی اش چین، فن

کرد. 

ه��ر ی��ک از ای��ن کارگروه ه��ا چ��ه وظایفی 
دارند؟ 

کارگروه چین در راستای ارتباط با رشکت های 
ــن  ــالت بی ــکالت و معض ــع مش ــی، رف چین
ــی در این صنعت و  ــای داخلی و چین رشکت ه
ــکیل  ــکالت گمرکی تش ــایی و حل مش شناس
ــئولیت جمع آوری  ــروه فنی نیز مس ــد. کارگ ش
ــین  ــی ماش ــات فنی و مهندس ــی اطالع تمام
ــدور  ــی و ص ــای آموزش ــه دوره ه آالت، ارائ
ــین آالت  ــایی ضعف ماش ــه و شناس گواهینام
ــروه تولید  ــت. کارگ ــد داش ــده خواه ــر عه را ب
ــات مدیره  ــوان بازوی هی ــارت نیز به عن و تج
ــتمر با وزارت  برای رفع معضالت و ارتباط مس

ــف ضعف ها،  ــدن و تجارت، کش صنعت، مع
ــه  ارائ ــد،  قدرتمن ــین های  ماش ــایی  شناس
ــین آالت  ــتانداردهای مورد نیاز برای ماش اس
و... مشغول به فعالیت شده است. همچنین 
ــی و گمرکی  ــکالت حقوق ــور رفع مش ــه منظ ب
ــن کارگروه  ــو انجم ــای عض ــی رشکت ه تمام

حقوقی تشکیل شده است. 

به طور کلی لزوم ش��کل گیری این انجمن 
چه بوده است؟ 

ــود  وج ــوان  می ت را  آن  ــل  دلی ــن  مهم تری
ــناخته در  ناش ــایل  ــیار و مس ــکالت بس مش
ــی تمامی  ــه نوع ــه ب ــت ک ــت دانس ــن صنع ای
ــن  ــده ای ــده و واردکنن ــای تولیدکنن رشکت ه
صنعت درگیر آن ها بودند. به همین دلیل نیاز 
شدیدی به یک اتحاد و تشکیل گروهی برای 
ــکالت با ارگان ها و سازمان های  حل این مش
ــاس می شد و همین امر سبب شد  دولتی احس
برای رفع معضالت و پیگیری آن ها تا حصول 
ــن تولیدکنندگان و واردکنندگان  نتیجه، انجم
ــاختمانی و  ــنگین معدنی، س ماشین آالت س

راهسازی تشکیل و رشوع به کار کند. 

این انجمن چ��ه اهداف و برنامه هایی را در 
اولویت کاری خود قرار داده است؟ 

ــکالت  ــد وجود مش ــه عنوان ش ــه ک همانگون
ــن صنعت،  ــت ای ــی در راه پیرشف و چالش های
ــود. در  ــن انجمن ب ــکیل ای ــی برای تش عامل
ــکالت به  ــل این رسی از مش ــتا ح همین راس
طور قطع در اولویت کاری این انجمن خواهد 
بود. از سوی دیگر، شناسایی و رفع معضالت 
ــزار آالت  ــتگاه ها و اب ــن دس ــود در تامی موج
ــوری  پروژه های عمرانی و زیر بنایی ملی و کش
ــل و راه را می توان  ــد، تون ــاخت س ــل س از قبی
ــای انجمن  ــن برنامه ه ــی از مهم تری جزو یک

عنوان کرد. 
ــازمان های  ــا تمامی س ــل ب ــکاری و تعام هم
ــا،  ــه وزارتخانه ه ــی از جمل ــی و خصوص دولت
ــی و غیره  ــی و تحقیقات ــا، مراکز علم بانک ه
ــکالت را  ــه ای از این مش ــه می توانند گوش ک
ــند نیز  ــرف کنند و کمک حال انجمن باش برط

در دستور کار این تشکل قرار دارد. 

در کن��ار اهدافی که دنبال می کنید در برابر 
رشکت ه��ای عضو خ��ود چه وظایف��ی را بر 

عهده دارید؟ 
ــن  ــن انجم ــف ای ــن وظای ــی از مهم تری یک
ــر آن  ــه خاط ــت که ب ــی اس ــه علل ــیدگی ب رس
ــت. از دیگر ماموریت های  ــده اس تاسیس ش
این انجمن این است که دستگاه هایی که در 
ــا کیفیت باال تولید  ــارض با برند بر تر و ب حال ح
ــتند و با فهرست  ــیار گران هس ــوند، بس می ش

ــی ندارند.  ــور همخوان ــای پروژه های کش به
ــای تولید  ــر نیز تمامی رشکت ه ــرف دیگ از ط
ــرده و همه گونه  ــوی چین هجوم ب کننده به س
ــد. به  ــد می کنن ــر کیفیتی تولی ــا ه ــتگاه ب دس
ــود که  ــال باید فیلرتی ایجاد ش ــاد من ح اعتق
ــنجش قرار  ــتگاه ها مورد س ــن دس ــت ای کیفی
ــن آن ها برای  ــن و با کیفیت تری ــرد و بهرتی گی
پروژه ها انتخاب شود که این انتخاب، کمک 
ــور  ــای زیربنایی و ملی کش ــه پروژه ه بزرگی ب

خواهد کرد. 
ــزو کاالهای  ــتگاه ها ج ــن دس ــه ای از آنجاییک
ــیدگی و  ــد، رس ــمار می آین ــه ش ــه ای ب رسمای
ــی از ارکان مهم  ــا یک ــی به آن ه ــات ده خدم
ــده  ــده و واردکنن ــای تولیدکنن ــرای رشکت ه ب
ــبختانه به همین منظور انجمن  ــت. خوش اس
ــی  ــازمان بازرس ــازمان ISQI )س ــک س با کم
ــی  ــرای ارزیابی و بررس ــران( ب ــتاندارد ای و اس

رشکت های خود اقدام کرده است. 
ــت طی  ــن در صدد اس ــن انجم ــن ای همچنی
ــیدگی کند  ــژه ای به این موضوع رس برنامه وی
تا بتواند سطح کیفی خدمات را افزایش دهد. 

جناب آقای مهندس ش��ما دلیل تاس��یس 
این انجمن را حل مجموعه ای از مشکات 
عنوان کردید؛ این موانع و مش��کاتی که 

این صنعت با آن مواجه است چیست؟ 
ــن صنعت در  ــکالتی که ای ــاید یکی از مش ش
ــت تعریف نادرست از این  ابتدا با آن موجه اس
ــوری  ــتگاه ها در قوانین کش ــزار آالت و دس اب
ــن ابزار آالت را  ــد چرا که در اکرث مواقع ای باش
ــد و مانند خودرو با آن ها  نوعی خودرو می دانن
ــین آالت  ــه ماش ــد. در حالیک ــورد می کنن برخ
راه سازی، رسمایه های صنعتی کشور هستند 
که باید تسهیالت الزم و بیشرت از سوی دولت 
ــرت از  ــوان هر چه بهرت و بیش ــود تا بت فراهم ش
ــین آالت در پروژه های عمرانی ملی  این ماش

بهره مند شد. 
ــکالتی که در حال حارض  یکی از مهرتین مش
ــود کرده  ــت را درگیر خ ــای این صنع رشکت ه
ــت. این  ــات در رویه گمرک اس ــت عدم ثب اس
موضوع باعث بوجود آمدن مشکالت عدیده 
ــص و تعیین حقوق گمرکی برای این  در ترخی

ابزار آالت می شود. 
ــئله  ــون مس ــم اکن ــکل، ه ــن مش ــار ای در کن
ــی از چالش های روز این  ــتاندارد نیز به یک اس
ــکل با  ــت. ایجاد مش ــده اس صنعت تبدیل ش
ــتانداردهای دهٔه 80 میالدی  ــتفاده از اس اس
برای این دستگاه ها توسط سازمان استاندارد 
ایران در صورتی است که اکرث این دستگاه ها 
دارای استاندارد روز دنیا هستند. مثال رشکتی 
ــور دنیا از جمله اسرتالیا، برزیل،  که به 67 کش
ــا  ــد آی ــادر می کن ــره ص ــیه و غی ــیلی و روس ش

 نیاز شدیدی به یک اتحاد و تشکیل 
مشکات  این  حل  برای  گروهی 
دولتی  سازمان های  و  ارگان ها  با 
احساس می شد و همین امر سبب 
شد برای رفع معضات و پیگیری 
انجمن  نتیجه،  حصول  تا  آن ها 
تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین 
آالت سنگین معدنی، ساختمانی و 
راهسازی تشکیل و رشوع به کار کند

18



می تواند مشکل استاندارد داشته باشد؟ 
ــه باید  ــت ک ــوارد در حالی اس ــن م ــی ای تمام
ــوی  ــت را از س ــن صنع ــت از ای ــدم حمای ع
ــوص وزارت  ــط به خص ــای مرتب وزارتخانه ه
صنعت، معدن و تجارت به آن ها اضافه کرد. 

 وضعیت صادرات و واردات در این صنعت 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

ــفانه در این صنعت صادرات نداریم. به  متاس
ــده تولیدات داخلی  دلیل اینکه قیمت تمام ش
ــت و قابل رقابت با محصوالت  ــیار باال اس بس
مشابه خارجی خود نیست. این در حالی است 
ــه اقتصادی  ــون هیچگونه رصف ــم اکن ــه ه ک
ــال با این اوصاف  ــرای تولید وجود ندارد. ح ب
ــه اخذ مجوز IPI از  ــی از رشکت ها اقدام ب بعض
ــدی از کل این  ــع کرده اند و درص وزارت صنای

ماشین آالت را در داخل تولید می کنند. 
ــده ای  ــکالت عدی ــز مش ــاظ واردات نی از لح
ــود دارد که  ــین آالت وج ــن ماش ــر رس راه ای ب
ــکالت گمرکی این ابزارآالت  می توان به مش
ــت از این دستگاه ها  که به علت تعریف نادرس
ــاره کرد که این  در اداره گمرک وجود دارد، اش
ــده  ــث افزایش قیمت تمام ش ــکالت باع مش
ــتگاه ها و همچنین متعاقبا باعث افزایش  دس

بهای پروژه ها می شود. 

ب��ه عن��وان س��وال آخ��ر، نق��ش و جایگاه 
انجمن ماش��ین آالت در رفع این مسایل و 

مشکات چیست؟ 
با تدابیر ویژه جناب آقای دکرت شمس اردکانی 
ــته  ــتکار اعضا، انجمن توانس و همچنین پش
ــت در همین مدت اندک جایگاه خود را در  اس
ــدا کند و حتی  ــازمان ها و ارگان ها پی ــان س می
برخی از مشکالت را نیز مرتفع کند. همچنین 
ــات  ــا بانک ها و موسس ــیار خوبی ب تعامل بس
ــده است که مطمنئ هستم  خصوصی آغاز ش
ــن جایگاه  ــدان دور انجم ــده نه چن ــه در آین ک
ــازمان ها و ارگان های  ــژه ای بین تمامی س وی
دولتی پیدا خواهد کرد و معضالت و مشکالت 
ــرتی برطرف خواهند  این صنف با رسعت بیش
شد. در   نهایت هدف ما همکاری و همیاری با 
دولت محرتم جمهوری اسالمی ایران است.
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آغاز ساخت ماشین آالت سنگین را از تاسیس هپکو در سال 1354 به خاطر دارد و به خوبی از آنچه در طول این سال ها بر این صنعت 

گذشته آگاه است. سید ابوالقاسم کاظمی که تا سال 138۲ در هپکو   رده های مختلف مدیریتی را تجربه کرده، حرف های بسیاری برای 

گفنت دارد. 

او از پراکندگی و تفرقه رشکت های فعال تولیدکننده و واردکننده ماشین آالت سنگین در کشور گایه دارد و امیدوار است که انجمن بتواند 

زمنیه ای را فراهم کند که این رشکت ها به هم بپیوندند و با افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات خود در این صنعت رصفه اقتصادی و 

مزیت رقابتی به وجود آورند. 

مهندس کاظمی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ماشین آالت سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی در طول این 

گفتگو از پتانسیل ها، چالش ها و تاریخچه صنعت ماشین آالت سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی سخن گفت و تا پایان این مصاحبه 

بیش از هر چیز بر لزوم ایجاد هم افزایی در میان صاحبان این صنعت تاکید کرد. در ادامه مرشوح این گفتگو را می خوانید:

آالت  ماش��ین  صنع��ت  ح��ارض  ح��ال  در 
س��نگین در چ��ه رشایط��ی ق��رار دارد و 
مش��کات و پتانس��یل های موجود در این 

صنعت چیس��ت؟ 
ــاله را یادآوری  ــز باید این مس ــش از هر چی پی
ــازی از  ــین آالت راهس ــم که موضوع ماش کن
ــواری کامال  ــین های س ــاله خودرو و ماش مس
ــت  ــت. آغاز فعالیت جدی این دس متمایز اس
ــال های پس از 1350  ــین آالت به س از ماش
ــور به  برمی گردد، یعنی زمانی که عمران کش
عنوان یک مساله کلیدی مد نظر قرار گرفت 
ــازی،  ــی به جاده س ــل توجه ــارات قاب و اعتب

ــد.  ــازی تخصیص داده ش معدن و نیروگاه س
ــین آالتی با  ــه این ترتیب علیرغم اینکه ماش ب
ــده به ایران وارد می شد  ــناخته ش برندهای ش
ــی  ــای آملان ــی از رشکت ه ــا نمایندگان و عمدت
ــین آالت  ــن ماش ای ــرد  ــی عملک و آمریکای
ــت  ــور مدیری ــی کش ــای عمران را در پروژه ه
ــد، اما دولت برای ایجاد یک رشکت  می کردن
ــنگین سیاستگذاری  ــازنده ماشین آالت س س
ــا ترکیبی  ــب رشکت هپکو ب ــه این ترتی کرد. ب
ــهامداران دولتی و خصوصی راه اندازی  از س
ــین ها  ــد و کار خود را با مونتاژ برخی از ماش ش
ــتند، آغاز  ــادن کارایی داش ــا در مع ــه عمدت ک
ــیس با  ــدای تاس ــان ابت ــو در   هم ــرد. هپک ک
رشکت هایی از آمریکا، سوئد، آملان، انگلیس 

ــت تا بتواند پروسه مونتاژ  و فنالند قرارداد بس
ــین آالت را در داخل کشور آغاز  برخی از ماش
ــاخت قطعات  ــمت س ــرور به س ــه م ــرده و ب ک

ــد.  ــت کن حرک
ــال  ــه اینکه در س ــا توجه ب ــن ب ــان م در آن زم
ــن  اولی ــزو  ــدم، ج ــگاه ش 1354 وارد دانش
ــیس هپکو به  ــودم که با تاس ــجوهایی ب دانش
ــدف  ــت ه ــد. در حقیق ــت راه یافتن ــن صنع ای
ــا کار در این  ــه ما ب ــو این بود ک ــران هپک مدی
ــنا شده و پس از فارغ التحصیلی به  رشکت آش
ــین آالت در خاورمیانه  ــان این ماش کار شناس
ــویم. در حقیقت به نظر می رسید که  تبدیل ش
ــیار مستحکم و قابل اتکایی  آن ها جایگاه بس
ــه بودند. به  ــده هپکو در نظر گرفت را برای آین
ــال کار در هپکو برای ما که در آن زمان  هر ح
ــگاه بودیم، تجربه  مشغول تحصیل در دانش
ــل از این  ــود و به همین دلی ــده و جالبی ب ارزن
ــم. من در  ــادی کردی ــتقبال زی ــنهاد اس پیش
ــورم در هپکو،  ــال های ابتدایی حض طول س
ــت، اصول کار در کارخانه،  با مبانی این صنع
خدمات پس از فروش، آموزش ماشین آالت 
ــنگین و مکانیزم فکری مهندسان خارجی  س
ــنا  ــن رشکت ماندند، آش ــال 57 در ای ــه تا س ک
ــدم. در آن زمان عمده کار شناسان ایرانی  ش
ــی و  ــای خارج ــت کار در رشکت ه ــا فرص تنه
ــات پس از فروش آن ها  نمایندگی های خدم

ــو مجالی برای  ــیس هپک ــتند، اما تاس را داش
ــان ایرانی و آشنایی  حضور جدی تر کار شناس

ــود.  ــت ب ــن صنع ــا ای ــا ب ــق و عمیق آن ه دقی
ــه وقتی از مدیر  ــن به خوبی به خاطر دارم ک م
ــورد آینده و هدف این  ــور اداری هپکو در م ام
ــه قرار  ــخ داد ک ــیدم، به من پاس ــت پرس رشک
ــعه یابد  ــو تا جایی توس ــت خط تولید هپک اس
ــد لودر و  ــنگ آهن تا تولی ــتخراج س ــه از اس ک

ــود.  بولدوزر در همین رشکت انجام ش
ــیدن هپکو به  ــان تصور رس ــر چه در آن زم اگ
چنین موقعیتی به ما انگیزه مضاعف می داد، 
اما در سال های پس از انقالب که ما آرام آرام 
ــده و به  به الیه های درونی این صنعت وارد ش
مسائل و مشکالت این حوزه آگاهی یافتیم، 
ــدگاه برای  ــیدیم که آن دی ــن نتیجه رس ــه ای ب
ــنگین، درست  ــین آالت س صنعت تولید ماش

ــت.  ــت نیافتنی اس مانند یک قصه دس
ــه تولید  ــه ما ثابت کرد ک ــت تجربه ب در حقیق
ــدی هرگز امکان  ــین آالت در چنین رون ماش
پذیر نخواهد بود و هیچ کارخانه ای نمی تواند 
ــد یک  ــا تولی ــن ت ــنگ آه ــدی از س ــط تولی خ
ــین داشته باشد. به هر حال باید بپذیریم  ماش
ــا بولدوزر  ــل تولید یک لودر ی ــی همه مراح ط
ــوی، پیچیده و  ــیار ق ــد فرآیند تولید بس نیازمن
ــور  ــروز در داخل کش ــت که تا ام ــی اس طوالن
ــت. هپکو پس از انقالب  ــده اس عملیاتی نش

گ��ف��ت��گ��و ب����ا م���ه���ن���دس س���ی���د اب���وال���ق���اس���م ک��اظ��م��ی 
ع��ض��و ه��ی��ئ��ت م����دی����ره، خ������زان������ه دار  و دب���ی���ر ان��ج��م��ن

؛ پر ا کند گی  و تفر قه
آف�ت ص��نعت م�اشین آالت

هم افزایی؛ الفبای توسعه 
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ــمت تولید داخل قطعات  اولین گام ها را به س
ــه موفقیت های  ــه ب ــن زمین ــت و در ای برداش

ــت یافت.  زیادی دس
ــت  ــاله ای که باید در نظر بگیریم این اس مس
ــر با  ــال های اخی ــول س ــا در ط ــه رشایط م ک
ــه نبوده ایم.  ــادی مواج ــول و ع ــط معم رشای
ــور برای خودکفایی و فشار  جنگ، تالش کش
ــرای مدیریت رشکت ها  ــا، کار ما را ب تحریم ه
ــیار  ــت صنعتی و اقتصادی بس ــام فعالی و انج
دشوار کرده بود. هپکو از سال 1365 به بعد، 
ــوئد ادامه داد  انتقال تکنولوژی را از آملان و س
ــین آالتی را آغاز کرد که تا آن  ــاخت ماش و س
زمان در کشور تولید نشده بودند. طی همین 
روند در سال 1371 ساخت بخشی از قطعات 
ــک فرآیند  ــاز و بعد ها به ی ــوو آغ ــای ول لودره

ــد.  موفق در این صنعت تبدیل ش
ــان ابتدا در این  ــانی که از   هم به هر حال کس
ــو با این  ــا در هپک ــد و عمدت ــت کار کردن صنع
ــینی که  ــی مهندس ــدند و حت ــنا ش ــت آش صنع
ــت تولید  ــس از انقالب صنع ــال های پ در س
ــنگین را رسپا نگاه داشتند،  ــین آالت س ماش
ــه در تاریخ این  ــتند ک ــر من افرادی هس از نظ
ــرا که آن ها  ــدگار خواهند بود. چ ــت مان صنع
ــی در ایران  ــت را به خوب ــن صنع ــتند ای توانس
شکل داده، رشد و فرآوری کنند و از امکانات 

ــعه آن بهره بگیرند.  موجود برای توس

آی��ا دس��تیابی ب��ه خودکفای��ی در تولی��د 
ماشین آالت س��نگین در طول یک فرآیند 

قوی تولید و توس��عه امکان پذیر اس��ت؟ 
ــئوال پاسخ  ــتی نتوان به این س ــاید به درس ش
ــنگین عمدتا  ــین آالت س ــه ماش ــرا ک داد، چ
ــتند که یک کشور به تنهایی  محصوالتی نیس
ــد.  قادر به طی همه فرآیندهای تولیدش باش
ــی در این حوزه  ــه خودکفای ــی از دالیلی ک یک
ــر اقتصادی می کند،  ــوار و حتی گاه غی را دش
ــت  ــد این دس ــقف تولی ــودن س ــداد ب ــم تع ک
ــت  ــرای دریاف ــروز ب ــت. ام ــین ها اس از ماش
ــه تولید خودرو،  موافقت اصولی یک کارخان
ــاالنه 30 هزار خودرو الزامی  تولید یا مونتاژ س
ــرای کارخانجات تولید  ــت اما این تعداد ب اس
ــنگین به بیش از 2 تا 3 هزار  ــین آالت س ماش

ــد.  ــتگاه می رس دس
ــعه هپکو، در  ــرح توس ــال در ط ــه عنوان مث ب
بهرتین رشایط سقف تولید این رشکت 1700 
ــف و برای  ــول مختل ــرای 8 محص ــتگاه ب دس
ــده  ــر گرفته ش ــتگاه در نظ ــاژ 3400 دس مونت
ــاوت فاحش ایجاد  ــت. به دلیل همین تف اس
ــل تولید آنقدر ها اقتصادی به  یک فرآیند کام

ــد.  نظر نمی رس
ــه طوالنی  ــس از فروش قص ــه خدمات پ البت
ــوزه تولید هم  ــط چندانی به ح ــری دارد و رب ت

ــش هم به  ــد این بخ ــدارد هر چن ن
ــت  نوعی مکمل کیفیت تولید اس
ــات پس از  ــال خدم ــر ح ــا به ه ام
ــه 1350 هم  ــا قبل از ده فروش ت
ــه علمی  ــا پروس ــی آنقدر ه ــود ول ب
ــن صنعت بعد  ــود. به هر حال ای نب
از اینکه هپکو در سال های پس از 
انقالب قوام گرفت و قدرت یافت 

ــات را رشوع  ــاخت قطع ــی از کارگاه ها س خیل
ــو . ــت هپک کردند البته باز هم با حمایت رشک

ــه آن  ــروز ب ــه ام ــی ک ــال جایگاه ــر ح ــه ه ب
ــی از قطعات  ــاخت برخ ــم، س ــت یافته ای دس
ــین کاری  ــکاری و ماش ــری، جوش ریخته گ
ــاخت  ــت که توان س ــت. واقعیت این اس اس
داخل ما هنوز از مرز 30 تا 40 درصد نگذشته 
ــی که در  ــم که قطعات ــه باید بگوی ــت. البت اس
داخل تولید می شود، دقت بسیار باالیی دارد 
ــین ها و جوشکاری  و تولید آن ها نیازمند ماش
ــت  ــت. تاکید من بر این اس ــیار دقیق اس بس
ــص الزم در  ــش و تخص ــت و دان ــر دق ــه اگ ک
ــنگین  ــین آالت س ــد قطعات ماش ــه تولی زمین
ــد و ظرفیت های اقتصادی  وجود داشته باش
ــود، به طور معمول ما قادر به ایجاد  فراهم ش
توسعه در این حوزه خواهیم بود. ولی تا امروز 
ــور به ما اجازه نداده که  جریان اقتصادی کش
ــنگین  ــین آالت س تولید داخل قطعات و ماش
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 اگ��ر دقت و دان��ش و تخصص الزم 
در زمین��ه تولی��د قطع��ات ماش��ین 
آالت س��نگین وجود داش��ته باش��د 
و ظرفیت ه��ای اقتص��ادی فراه��م 
شود، به طور معمول ما قادر به ایجاد 

توسعه در این حوزه خواهیم بود 



ــاید  ــدی دنبال کنیم. البته ش ــه صورت ج را ب
ــی را نیز بتوان  ــت پروژه های عمران محدودی
ــعه این  یکی دیگر از دالیل رسعت اندک توس
ــت. به عنوان مثال یک کارخانه  صنعت دانس
ــودر تولید  ــزار اتاق ل ــال 20 ه ــوئدی در س س
ــورهایی مانند چین  ــن رقم در کش می کند، ای
ــین  ــی رود، به این دلیل که ماش ــر هم م باال ت
آالت سنگین در این کشور ها در ابعاد وسیعی 
ــتفاده قرار می گیرد، افزون بر اینکه  مورد اس
ــان را به  این رشکت ها می توانند محصوالتش

ــور ها نیز صادر کنند.  ــایر کش س

از دیدگاه شما افزایش پروژه های عمرانی 
و گس��رتش بازار ای��ن ماش��ین آالت برای 

رش��د تولید داخل این کاال کافی اس��ت؟ 
ــتیابی به  قطعا خیر؛ یکی دیگر از الزامات دس
توسعه در صنعت تولید ماشین آالت سنگین، 
ــت که می توانند  ایجاد رشکت های بزرگی اس
ــوند. در حقیقت  به برندهایی مطرح تبدیل ش
ــده  ــزرگ تولیدکنن ــای ب ــیاری از رشکت ه بس
ــین آالت سنگین در دنیا حاصل به  انواع ماش
ــنت رشکت های کوچکی هستند که  هم پیوس
ــتند اما در کنار  به تنهایی قدرت چندانی نداش
ــای بزرگی را ایجاد کرده اند  یکدیگر رشکت ه
که در طول زمان به برندهای مطرحی در این 

ــدند.  صنعت تبدیل ش
ــین آالت  ــه  صنعت ماش ــت ک ــاله این اس مس
ــادی  ــی زی ــار پراکندگ ــران دچ ــنگین در ای س
ــت و انجمن به خوبی شاهد این پراکندگی  اس
است. من بر این باورم که این صنعت نیازمند 
ــرای نظم  ــد اقتصادی ب ــک مدیریت کارآم ی
ــاید اگر از یک  ــت. ش دهی به خودکفایی اس
سو وزارت صنایع برنامه مدونی برای حمایت 
ــن و رشایط را به  ــن صنعت تدوی ــن ای از فعالی
ــود فعالین  ــیه س گونه ای فراهم کند که حاش
ــود، و از  همه بخش های این صنعت حفظ ش
ــاماندهی اعضای  ــو انجمن برای س دیگر س
ــان آن ها برنامه  ــیرنژی در می ــود و ایجاد س خ
ــن  ــنت ای ــن رف ــه از بی ــم ب ــد، بتوانی ــزی کن ری
ــین  ــعه صنعت ماش ــی مخرب، توس پراکندگ
آالت سنگین و نفوذ در بازار ها منطقه و جهان 

ــیاری ببندیم.  امیدهای بس
ــه خاطر  ــروز می بینیم که ب ــا ام ام
ــی  ناهماهنگ و  ــه  تفرق ــن  همی
در  ــت  صنع ــن  ای آن،  از  ــی  ناش
ــه اندازه صدمه  ــور تا چ داخل کش
ــن میان  ــت. البته در ای ــده اس دی
ــا برای کار  ــدم تمایل اروپایی ه ع
ــعه  ــای ایرانی و توس ــا رشکت ه ب

ــا تولیدکنندگان چینی  ــط رشکت های ما ب رواب
ــا دامن زده  ــن ناهماهنگی ه ــه ای ــدت ب به ش

ــت.  اس
و  ــدگان  تولیدکنن ــن  انجم در  ــا  م ــد  تاکی
ــنگین بر این  ــین آالت س ــدگان ماش واردکنن
ــوزه باید  ــال این ح ــه رشکت های فع ــت ک اس
ــیده، برای ایجاد  ــاق نظر کلی رس به یک اتف
ــم  ــه ه ــر ب ــر و توانمند ت ــای بزرگ ت رشکت ه
ــرتکی تعریف  ــد و مش ــع جدی ــد و مناف بپیوندن
ــد و جامع به  ــزم جدی ــک مکانی ــد، تا در ی کنن
ــت یافته و ریسک فعالیت  ــرتی دس سود بیش
ــال هنوز  ــا به هر ح ــش دهند. ام ــود را کاه خ
ــا چطور  ــت که م ــاله مطرح اس ــن مس ــم ای ه
ــن اعضای  ــوع را در بی ــن موض ــم ای می توانی
ــن باورم که  ــم. من بر ای ــن نهادینه کنی انجم
ــای کوچک و ایجاد  ــوع ادغام رشکت ه موض
ــیوم های بزرگ و قدرتمند، مساله ای  کنرسس
ــرتده اقتصادی و  ــی های گس که نیاز به بررس
ــه عالوه این انتظار هم وجود  صنعتی دارد. ب
ــن صنعت مانند  ــه رشکت های بزرگ ای دارد ک
ــن عرصه وارد  ــایرین به ای ــو، بیش از س هپک
ــد. قطعا  ــه را مدیریت کنن ــن پروس ــده و ای ش
ــران و رسمایه  ــایر صنعتگ ــور آن ها به س حض
ــذاران این حوزه اطمینان خواهد داد که در  گ
ــد  ــه تنها دچار زیان نخواهند ش ــه ن این پروس
ــود خود بیفزایند.  بلکه می توانند بر حاشیه س

ــن رخ داده،  ــاق مدت ها پیش در چی این اتف
ــه در چین فقط  ــک کارخان ــوان مثال ی ــه عن ب
ــرده و تولیدات خود را به همه  ــی تولید ک شاس
ــد. حال ما  ــن صنعت عرضه می کن ــن ای فعالی
ــت را به  ــم یک باک ــه می توانی ــم ک ــد ببینی بای
ــه گونه ای که  ــرتک تولید کنیم، ب صورت مش
ــته  برای همه بخش ها رصفه اقتصادی داش
ــم در این  ــوز ه ــد ما هن ــه نظر می س ــد؟ ب باش

ــم.  ــی فقیری ــر فرهنگ ــا از نظ زمینه ه

مش��کل م��ا ب��رای ایج��اد کنرسس��یوم و 
رشکت ه��ای ب��زرگ فق��ط ناش��ی از فق��ر 

فرهنگی اس��ت؟ 
ــل توجهی  ــه بخش قاب ــوان گفت ک ــاید بت ش
ــگ کار  ــود فرهن ــی از نب ــاله ناش ــن مس از ای
ــت. فردگرایی یکی از مشخصات  جمعی اس
ــت که تا  ــت این اس ــت. واقعی ــا اس ــی م اصل
ــد اقتصادی عمیق و  ــاس یک دی وقتی بر اس
ــانه با این صنعت برخورد نکنیم و در  کار شناس
ــود خود، رضایت و منافع مشرتیانمان  کنار س
ــم امیدوار  ــم، نمی توانی ــر نگیری ــز در نظ را نی
ــد. البته عدم  ــیم که تغییر خاصی رخ ده باش
ــی هم به  ــول تجارت خارج ــا با اص ــنایی م آش

ــکالتمان دامن زده است. در حال حارض  مش
ــا رشکت های  ــن ب ــای انجم ــد اعض 70 درص
ــکل اینجاست که  چینی کار می کنند، اما مش
ــن رشکت ها محاوره متفاوتی با  هر کدام از ای
چینی ها دارند و قیمت های متفاوتی از آن ها 

ــد.  می گیرن
ــته ایم یک روش مذاکره  ــفانه ما نتوانس متاس
ــین  ــخص برای کار با تولیدکنندگان ماش مش
ــور دیگری  ــن یا هر کش ــنگین در چی آالت س
تدوین کنیم و این مساله به تجارت خارجی ما 
ــیب های جدی می زند و ما برای دستیابی  آس

ــتیم.  ــعه ناگزیر به حل این مساله هس به توس

در ح��ال حارض ظرفی��ت بازاره��ای داخلی 
ب��رای ماش��ین آالت س��نگین مش��خص 

اس��ت؟ 
ــخص است.   بله، آمار و ارقام تا اندازه ای مش
ــال و بودجه  ــه امس ــون بودج ــاس قان ــر اس ب
ــده به پروژه های عمرانی،  تخصیص داده ش
ــین آالت  ــدن، عالوه بر ماش ــازی و مع راهس
ــرداری  ــره ب ــل به ــت دوم و قاب ــود، دس موج
ــاز داریم که  ــتگاه نو نی ــال به 6000 دس امس

ــت.  اصال رقم قابل توجهی نیس
ــای ما از فرصت های اقتصادی  اگر رشکت ه
ــتفاده  ــتی اس ــود به درس ــای خ و توانمندی ه
ــتیابی  ــالوه بر دس ــا می توانند ع ــد، قطع کنن
ــا کیفیتی به  ــات بهرت و ب ــرت خدم ــود بیش به س
ــرای  ــان را ب ــن اطمین ــه داده و ای ــور ارائ کش
ــرصف کنندگان ایجاد کنند که خدمات پس  م
ــار آن ها خواهد  ــادگی در اختی از فروش به س

ــود.  ب

از دی��دگاه ش��ما انجم��ن تولیدکنن��دگان و 
واردکنندگان ماشین آالت سنگین چگونه 
می تواند برای دس��تیابی ب��ه موقعیتی که 
ب��ه آن اش��اره کردی��د ب��ه اعضایش کمک 

کن��د؟ 
ــوع به عنوان یک  ــا امیدواریم که این موض م
ــدی در ماموریت های انجمن مد  مبحث کلی
ــکل باید نقطه  نظر قرار گیرد، چرا که این تش
ــه می تواند  ــد ک ــام تفکراتی باش ــرتک تم مش
ــین آالت  ــعه صنعت ماش ــه را برای توس زمین
ــنگین فراهم آورد. عملکرد انجمن باید به  س
ــر رشکتی بر  ــا دیروز ه ــد که اگر ت ــکلی باش ش
اساس دانش، تجربیات، سوابق، توانمندی 
ــت می کرده و  ــود فعالی ــارات خ ــی و اعتب ریال
ــت، باید در قالب  ــته اس ــود مشخصی داش س
ــایر فعالین این حوزه در انجمن  مشارکت با س
ــه در این  ــتگذاری هایی ک ــکا به سیاس ــا ات و ب

تاکید ما در انجم��ن تولیدکنندگان و 
واردکنندگان ماش��ین آالت سنگین 
بر این اس��ت ک��ه رشکت ه��ای فعال 
ای��ن حوزه باید به یک اتفاق نظر کلی 
رس��یده، ب��رای ایج��اد رشکت ه��ای 
بزرگ ت��ر و توانمند تر به هم بپیوندند 
و منافع جدید و مشرتکی تعریف کنند
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ــرتی  ــود بیش ــورت می گیرد، به س ــکل ص تش
ــن باید به  ــالوه انجم ــد. به ع ــدا کن ــت پی دس
ــد برای مرصف  ــد که بتوان قدری توانمند باش
ــش ایجاد کند و  ــا اطمینان و آرام ــدگان م کنن
ــاله در حقیقت یکی از ماموریت های  این مس

ــت.  اصلی انجمن اس
ــات هیات  مباحثی که در حال حارض در جلس
ــود نشان می دهد  مدیره انجمن مطرح می ش
ــن صنعت  ــداف ای ــربد اه ــرای پیش ــا ب ــه م ک
ــف  ــای مختل ــعه در زوای ــه توس ــتیابی ب و دس
ــرتی داریم. به  ــای بیش ــه هماهنگی ه ــاز ب نی
ــرک با  ــا در گم ــر اعضای م ــال اگ ــوان مث عن
مساله ای مواجه می شوند که ناشی از نظرات 
ــی در زمینه ماشین آالت است،  غیرکار شناس
ــی از حضور کمرنگ انجمن در این حوزه  ناش

ــت.  بوده اس
اگر ما از کانال انجمن در مباحث کار شناسی 
ماشین آالت از جمله ساخت قطعات، قیمت 
ــوالت در  ــن محص ــارت ای ــده و تج ــام ش تم
ــته  ــی مانند گمرک حضور فعال داش حوزه های
باشیم و نظرات کار شناسی شده ارائه دهیم، 
ــر حال باید  ــئولین می پذیرند. به ه ــا مس قطع
ــانی که در وزارت صنایع در مورد  بپذیریم کس
ــری می کنند، عمدتا به  ــت ما تصمیم گی صنع
ــتند و البته  ــای این صنعت آگاه نیس همه زوای
ــت،  ــادی به آن ها وارد نیس ــن مورد انتق در ای
چرا که به طور مستقیم با این صنعت رس و کار 
ــود انجمن  ــه هر حال با وج ــته اند. اما ب نداش
ــکل  ــرا این تش ــد، زی ــر خواهد ش ــن خال پ ای
ــص در زمینه های مختلف  ــاد متخص یک نه
ــین آالت سنگین  صنعت تولید و واردات ماش
ــئولین  ــت و می تواند در هر رشایطی با مس اس
ــازان کشور وارد مذاکره شده و به  و تصمیم س

ــورت دهد.  آن ها مش
ــد،  در حقیقت وقتی کار به این مرحله می رس
ــی در میان  ــت خاص ــا رشک ــرد ی ــت از ف صحب
ــت که  ــن انجمن اس ــه ای ــود، بلک ــد ب نخواه
ــرای احقاق حقوق  ــش می برد و ب ــا را پی کار ه
ــد. در این  ــالش می کن ــای خود ت ــه اعض حق
ــرات تخصصی  ــع تفک ــن، جم ــط انجم رشای
ــه دیدگاه  ــه منزل ــرات آن ب ــت و نظ ــن صنع ای
اقتصادی و تخصصی فعالین صنعت ماشین 

ــنگین این صنعت خواهد بود.  آالت س
به عالوه ما می توانیم با همفکری در انجمن 
ــده، خدمات  ــرصف کنن ــی مانند م موضوعات
ــل، تجارت و  ــوزه بین املل ــروش، ح ــس از ف پ
ــکل دقیق تری بررسی کرده  تولید را نیز به ش
ــکالت و کمبودهای  ــایی مش و پس از شناس
ــا  آن ه ــرای  ب ــا،  بخش ه ــن  ای در  ــود  موج

ــی کنیم.  چاره اندیش

رون��د توس��عه صنع��ت ماش��ین آالت را 
در ط��ول ای��ن چه��ار ده��ه چط��ور ارزیابی 

می کنی��د؟ 
ــد صنعت  ــت روند رش ــد بهرت اس به نظر می رس
ــف  ــه تعری ــع جداگان ــین آالت را دو مقط ماش
کنیم. سال های پیش از 1380 و پس از آن، 
ــعه  ــت که می توان برای توس ــی اس دو مقطع

ــرار داد.  ــر ق ــد نظ ــت م ــن صنع ای
ــوذ قابل  ــه دلیل نف ــال 1380 ب ــا پیش از س ت
ــش اندک  ــت و نق ــت در این صنع ــه دول توج
ــعه آن  ــد و توس ــی، روند رش ــش خصوص بخ
بسیار کند بود. اما در سال های پس از 1380 
ــید که  وقتی دولت به تدریج به این نتیجه رس
ــود در این حوزه  ــد از حجم دخالت های خ بای
ــرتی به  ــتاب بیش ــت با ش ــن صنع ــد، ای بکاه
ــوری که به  ــت. به ط ــعه پیش رف ــمت توس س
جرات می توان گفت بسیاری از رشکت هایی 
ــت فعالند، در  ــال حارض در این صنع که در ح
ــد  ــده و رش ــال های پس از 1380 ایجاد ش س

ــد.  کرده ان
ــا  دولتی ه ــر  غی  80 ــال  س ــا  ت ــت  حقیق در 
ــد در کنار  ــد نبودند که بتوانن ــا قدرتمن آنقدر ه
ــکا به بودجه های دولتی  رشکت هایی که با ات
ــت یافته  به توانمندی های قابل توجهی دس
بودند، حرفی برای گفنت داشته باشند. وقتی 
ــه ریزی هایی برای  ــه 80 برنام ــدای ده از ابت
ــش حضور  ــی و کاه ــش خصوص ــعه بخ توس
ــین آالت سنگین صورت  دولت در حوزه ماش
ــل توجهی  ــش با رسعت قاب ــت، این بخ گرف
ــفانه  ــعه حرکت کرد. اما متاس ــمت توس به س
ــد که  ــن صنعت ایجاد ش ــی که در ای پراکندگ
ــی آن را از بین  ــوان واقع ــی از ت ــاز هم بخش ب

ــرد.  می ب

به نظر می رس��د نمی توان انتظار داش��ت 
که ی��ک صنعت چهل س��اله خیل��ی زود به 
این انسجام دس��ت یابد. شاید با گذشت 
زم��ان بتوان این س��یرنژی را ایج��اد کرد. 

نظر ش��ما در این مورد چیس��ت؟ 
ــت. واقعیت این است که  قطعا همینطور اس
ــوزه فعال  ــت در این ح ــر صد ها رشک حتی اگ
ــد، باز هم این رشکت ها در   نهایت به یک  باش
ــی خواهند رسید. ولی هر  ــامان اساس رس و س
ــد، بهرت خواهد  ــن اتفاق رخ ده ــه زود تر ای چ
ــعت  ــه این پراکندگی وس ــرا که هر چ ــود. چ ب
ــاماندهی به آن  ــا س ــدا کند، قطع ــرتی پی بیش
ــرتی خواهد بود. به  ــتلزم رصف زمان بیش مس

عالوه تعدد و پراکندگی رشکت ها 
پیش بینی و مدیریت در خصوص 
ــت  ــی و کیفی ــوالت واردات محص
ــد  ــوار خواه ــیار دش ــا را بس آن ه
ــب نمی توانیم  ــن ترتی ــرد. به ای ک
ــه  ک ــیم  باش ــته  داش ــان  اطمین
ــرتیانمان  از کیفیت و خدمات  مش
ــوالت ارائه  ــروش محص پس از ف

ــتند.  ــده راضی هس ش

آی��ا تولیدکنندگان ماش��ین آالت س��نگین 
در ح��وزه ص��ادرات فعالن��د؟ سیاس��تی 
ب��رای اینک��ه صادرکنن��دگان خدمات فنی 
و مهندس��ی در پروژه ه��ای صادراتی خود 
از ماش��ین آالت داخل��ی اس��تفاده کنن��د، 

تدوین ش��ده اس��ت؟ 
ــنگین ایرانی  ــین آالت س ــم صادرات ماش رق
ــی در این  ــرا که رونق ــت، چ ــا باال نیس آنقدر ه
ــتفاده از  ــود. در مورد اس ــده نمی ش ــه دی زمین
ــی در پروژه های صادراتی  ــین های ایران ماش
ــصت  ــه این کار در دهه ش ــد بگویم ک ــم بای ه
ــیاری از  ــد و اطمینان دارم که بس انجام می ش
ــن روند را در  ــکاران ما عالقمندند که ای پیمان
ــا به دلیل  ــم ادامه دهند، ام ــط کنونی ه رشای
ــادی و قوانین موجود این کار  وضعیت اقتص
برای آن ها رصفه اقتصادی ندارد، لذا ترجیح 
ــود را از    ــورد نیاز خ ــین آالت م ــد ماش می دهن
ــرده و پس از  ــتقیما خرید ک ــور مس همان کش
ــرای پروژه با مکانیزم های دیگری آن ها را  اج

ــور وارد کنند.  به کش
ــده  ــوان نماین ــه عن ــن ب ــال انجم ــر ح ــه ه ب
ــین  ــای تولید کننده و واردکننده ماش رشکت ه
ــنگین تالش می کند برنامه ای برای  آالت س
ــین االت از طریق  ــتقیم ماش ــدور غیر مس ص
مشارکت در پروژه های صادراتی تدوین کند. 
به عالوه ساماندهی دستگاه های دست دوم 
ــای اصلی انجمن  ــر از برنامه ه نیز یکی دیگ

ــت.  اس

از دی��دگاه ش��ما آی��ا کش��ور م��ا ب��ا توجه به 
رشای��ط اقتصادی و صنعت��ی کنونی اش، 
برای تولید ماش��ین آالت س��نگین مزیت 

رقابت��ی دارد؟ 
واقعیت این است که تا زمانی که ما به صورت 
ــوزه فعالیت می کنیم، هیچ  پراکنده در این ح
ــا ایجاد  ــت. اما قطع ــم داش ــی نخواهی مزیت
ــیوم هایی برای تامین و تولید قطعات  کنرسس
ــا  ــرای م ــین آالت، ب ــد ماش ــت تولی و در   نهای
ــعه در  ــه الزم برای توس ــت رقابتی و زمین مزی

اگ��ر م��ا از کان��ال انجم��ن در مباح��ث 
کار شناس��ی ماش��ین آالت از جمل��ه 
س��اخت قطعات، قیمت تمام ش��ده و 
تجارت این محصوالت در حوزه هایی 
مانند گمرک حضور فعال داشته باشیم 
و نظرات کار شناسی شده ارائه دهیم، 

قطعا مسئولین می پذیرند
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ــد  ــاد خواه ــت را ایج ــن صنع ای
ــه اگرچه  ــرد. فراموش نکنید ک ک
ــد  تولی ــات  قطع ــت  اس ــن  ممک
ــت،  ــر کیفی ــران از نظ ــده در ای ش
ــل رقابت  ــدات اروپایی قاب با تولی
ــد اما قطعا نسبت به تولیدات  نباش
ــورهای چینی از سطح کیفی  کش

ــت.  باالتری برخوردار اس
ــه  ــاله رصف ــد مس ــز بای ــر چی ــش از ه ــذا پی ل
ــای  ــام رشکت ه ــق ادغ ــادی را از طری اقتص
و  ــزرگ  ب ــای  رشکت ه ــاد  ایج و  ــک  کوچ
ــی و مالی  ــدی که قابلیت های مهندس توانمن
ــی دارند، حل کنیم. اگر رشکت هایی که  باالی
ــه دلیل رشایط خاص صنعت  در حال حارض ب
ــد می کنند،  ــداد کمی تولی ــین آالت، تع ماش
ــرتک انجام دهند  ــده و کار مش با هم ادغام ش
ــم رفت و  ــادی خواهی ــمت رصفه اقتص به س
ــزه در میان این  ــه ایجاد انگی ــاله ب همین مس
ــد. در این صورت  ــر خواهد ش رشکت ها منج
ــالوه بر اینکه بدون نیاز به واردات، قادر به  ع
ــین  آالت و تامین نیازهای داخلی  تولید ماش
ــین  خواهیم بود، می توانیم قطعات این ماش
ــد کنیم. من  ــرای صادرات هم تولی آالت را ب
ــیل های الزم برای  اطمینان دارم که ما پتانس
ــت را در این  ــت و پیرشف ــه موفقی ــتیابی ب دس

ــم.  ــار داری ــوزه در اختی ح
ــنگین باید این  ــین آالت س البته در مورد ماش
ــه خدمات  ــرار داد که ارائ ــاله را مد نظر ق مس
ــات کیفیتی این  ــروش یکی از الزام پس از ف
ــت. ماشین آالت راهسازی یک  تولیدات اس
ــین، کیفیت،  ــالوه بر ماش ــت که ع پکیج اس

ــین االت و  ــات، قطعات، مدیریت ماش خدم
ــامل می شود. اگر این موارد  حمایت را نیز ش
تامین نشود، ماشین به تنهایی ارزش چندانی 
ــه هم مزیت  ــت. ما در این زمین نخواهد داش
ــیل های قابل توجهی داریم.  رقابتی و پتانس
ــدگان و واردکنندگان  ــه تولیدکنن بدین معنا ک
ــینی که به  ــال قطعات و خدمات ماش ما در قب
ــند، متعهدند و تالش  یک پیمانکار می فروش

ــد.  ــه دهن ــات را ارائ ــن خدم ــد بهرتی می کنن

و  کنرسسیوم ها  ایجاد  ب��رای  انجمن 
به  می توانند  ک��ه  ب��زرگ��ی  رشک��ت ه��ای 
تبدیل  منطقه  در  قدرتمند  برندهایی 

شوند، چه برنامه هایی دارد؟ 
ــن  ــاد انجم ــه از ایج ــالی ک ــک س ــول ی در ط
ــث  ــی از مباح ــوع یک ــن موض ــذرد، ای می گ
ــاید  ــت. اما ش ــره بوده اس ــی هیات مدی اصل
ــیدن  ــوان در مورد زمان به نتیجه رس ــوز نت هن
این مباحث قضاوت چندانی کرد. به هر حال 
ــره لزوم ایجاد چنین  همه اعضای هیات مدی
ــی پذیرفته اند و ما  ــیوم هایی را به خوب کنرسس
ــا نیز ترسی  ــه این تفکر به اعض امیدواریم ک
ــد.  ــر به نتیجه برس ــرده و هر چه زود ت ــدا ک پی
ــیل  ــر ما بتوانیم از طریق هم افزایی پتانس اگ
ــاد کنیم  ــک رشکتی را ایج ــای کوچ رشکت ه
ــرتی تولید  ــه م ــد 1000 باکت س ــه می توان ک
ــزرگ را تامین  ــاز چند مرصف کننده ب ــد و نی کن
ــبت به تولیدات چند  کند، قطعا فعالیت آن نس
ــان  رشکت که هر کدام 50 باکت برای خودش
ــرتی  ــه اقتصادی بیش ــد، رصف ــد می کنن تولی
ــت. تاکید من بر این است که ما  خواهد داش

ــای زیادی در این صنعت  می توانیم مزیت ه
ــتلزم افزایش  ــن امر مس ــم، اما ای ــاد کنی ایج
ــام رشکت های  ــد از طریق ادغ ــت تولی ظرفی
ــزرگ  ــیوم های ب ــاد کنرسس ــک و ایج کوچ

ــت.  اس

 از دی��دگاه ش��ما ب��ا در رشای��ط کنون��ی، 
صنعت ماش��ین آالت س��نگین به س��مت 
تولی��د حرکت خواهد کرد و یا رویه واردات 

را در پی��ش خواه��د گرف��ت؟ 
ــورد اظهار  ــادگی نتوان در این م ــاید به س ش
ــال سال حمایت از تولید ملی،  نظر کرد. امس
ــت و بر همین اساس  کار و رسمایه ایرانی اس
ــمت توسعه ملی حرکت کنیم، هر  ما باید به س
ــم آوردن فضای الزم برای حمایت  چند فراه
ــت.  ــر عهده دولت اس ــی ب ــدات داخل از تولی
ــدگان  ــدگان و واردکنن ــن تولیدکنن ــذا انجم ل
ــین آالت سنگین اعالم می کند که برای  ماش
ــتای  ــا دولت در راس ــارکت ب ــکاری و مش هم
ــی و کار و  ــد مل ــت از تولی ــعار حمای ــق ش تحق
ــل را حتی برای  ــی آمادگی کام ــه ایران رسمای
ائتالف دارد. ما تالش می کنیم وظایف خود 
ــعه  ــم از تالش برای توس ــوزه اع ــن ح را در ای
ــای جدید به  ــد و انجام رسمایه گذاری ه تولی
ــت  ــاله این اس ــتی انجام دهیم. اما مس درس
ــای ما، رشایط الزم  ــه اگر علیرغم تالش ه ک
ــود، چه  برای حمایت از تولید ملی فراهم نش

ــی مقرص خواهد بود؟  کس
ــا دولت  ــا ب ــکالت م ــن مش ــی از اصلیرتی یک
ــت، بنابراین  ــررات اس ــوزه قوانین و مق در ح
ــرای حمایت از  ــه دولت ب ــن کاری ک اصلیرتی
ــت که  ــد انجام دهد، این اس ــن صنعت بای ای
ــنگین را از  ــین آالت س ــون مربوط به ماش قان
ــدن خودرو ها  ــان دی ــودرو جدا کنند. یکس خ
ــون، برای ما  ــنگین در قان ــین آالت س با ماش
ــکالت فراوانی در حوزه گمرک، موسسه  مش
استاندارد، بهینه سازی مرصف سوخت و... 
ــت. باید قانون متفاوتی برای  ایجاد کرده اس
ــود و دولت  ــنگین تدوین ش ــین آالت س ماش
ــن به عنوان  ــتا از انجم ــد در این راس می توان
ــن چنین قانونی  ــع معترب برای تدوی یک مرج
ــن این قانون  ــرد. اما اگر در تدوی ــک بگی کم
ــک گرفته  ــن کم ــی انجم ــازوی تخصص از ب
ــان دولت که آشنایی  ــود و کار به کار شناس نش
ــپرده شود باز  نزدیکی با این صنعت ندارند، س
ــکالت جدیدی خواهیم شد. هم ما دچار مش

 انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان 
ماشین آالت س��نگین اعام می کند 
که برای همکاری و مش��ارکت با دولت 
در راس��تای تحق��ق ش��عار حمایت از 
تولید ملی و کار و رسمایه ایرانی آمادگی 

کامل را حتی برای ائتاف دارد. 
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تولید ماشین آالت سنگین در ایران دارای مزیت مطلق 

است« دکرت احمد سوهانگر این جمله را آنقدر با اطمینان 

بیان می کند که گویی به آن ایمان دارد. وی که یک تجربه 

13 ساله تحصیل و کار در آمریکا و هفت سال فعالیت در 

ژاپن را تا پیش از تاسیس تیراژه ماشین در کارنامه خود 

ثبت کرده، از ظرفیت های قابل توجهی سخن می گوید 

که در حوزه ساخت قطعات ماشین آالت سنگین در کشور 

وجود دارد، ظرفیت هایی که در غالب موارد با استفاده 

مانده و یا از بخش کوچکی از آن استفاده می شود. 

تجربیات  و  دانسته ها  از  بخشی  که  سوهانگر  احمد 

وزارت  در  ساله اش  چهار  فعالیت  مدیون  را  امروزش 

صنایع سنگین  می داند، امیدهای بسیاری به این صنعت 

بسته و آینده خوبی برای آن متصور است و شاید حاصل 

تخصصی  دانشکده  تاسیس  برای  تاش  نگاه  این 

ماشین آالت راهسازی در مشهد که ظرفیت قریب به 

380 دانشجو را دارد. 

با دکرت در خصوص پتانسیل ها و چالش های صنعت 

انجمن در پیشربد  نیز نقش  و  ماشین آالت سنگین 

اهداف توسعه ای این صنعت به گفتگو نشسته ایم که 

حاصل آن را می خوانید: ماشین آالت سنگین؛
ص��نعتی ب�ا م��زیت م��طلق

آالت  ماش��ین  صنع��ت  کنون��ی  رشای��ط 
سنگین را چطور ارزیابی می کنید؟ 

ــی باید ماهیت  ــر ارزیاب ــر من پیش از ه به نظ
ــین آالت سنگین را به عنوان یک  صنعت ماش
ــر قرار  ــه ای مد نظ ــی و رسمای ــت زیربنای صنع
داد. چرا که کلید خوردن هر پروژه عمرانی در 
ــور مستلزم تامین ماشین آالت سنگین به  کش
ــی ترین نیازهای اجرای  عنوان یکی از اساس
ــین آالت  ــت. ماش ــت از پروژه ها اس ــن دس ای
سنگینی که در راهسازی، معدن، سدسازی، 
ــی  ــت نقش ــی از این دس ــن و پروژه های راه آه
ــعه  ــزاری برای توس ــا می کنند، اب ــدی ایف کلی
ــه اینکه  ــا توجه ب ــذا ب ــوند. ل ــوب می ش محس
ــدون برنامه ریزی  ــوری نمی تواند ب ــچ کش هی
ــه طرح موضوع  ــعه ای خود، ب برای ابزار توس
ــرای پیرشفت  ــعه بپردازد، برنامه ریزی ب توس
ــین آالت سنگین یکی از الزامات  صنعت ماش

دستیابی به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور 
است. تاکید من بر این است که اگر پارامرتی 
ــی از ابزارهای  ــی یک ــع مال ــن مناب ــد تامی مانن
توسعه محسوب می شود، قطعا ابزار فیزیکی 
ــی از آن ها  ــنگین هم یک ــین آالت س که ماش
ــور ها  ــعه کش ــان اندازه در توس ــت، به   هم اس

سهم واهمیت دارد. 
ــای  ــوان زیربن ــه عن ــنگین ب ــین آالت س ماش
ــورد نیاز  ــور م ــران کش ــت عم ــعه در جه توس
ــوان آن را یک  ــوان نمی ت ــت و به هیچ عن اس
ــرد. چرا که  ــس تلقی ک ــی و لوک کاالی مرصف
ــود را بدون  ــده فعالیت های خ ــم عم می توانی
ــختی  ــاید با س ــین های لوکس و ش ابزار و ماش
ــرتی انجام دهیم، اما بدون شک اجرای  بیش
ــازی، راه  ــد راهس ــی مانن ــای عمران پروژه ه
ــاخنت یک سد  اندازی یک خط راه آهن و یا س
ــنگین حتی با  ــین آالت س ــدون دخالت ماش ب

سختی فراوان هم امکان پذیر نخواهد بود. 
ــتفاده از این ماشین  البته نوع بهره گیری و اس
ــت  ــی از موضوعات مهمی اس ــم یک آالت ه
ــورد توجه قرار گیرد، چرا که  که همواره باید م
ــان  ــت که وجودش ــکلی اس کاربرد آن ها به ش
ــگ و  ــد جن ــی مانن ــط بحران ــی در رشای حت
ــت.  ــی نیز رضوری و حیاتی اس ــای طبیع بالی
ــم عمران و  ــه در رشایط عادی ه ــن اینک ضم
ــره گیری از همین  ــور در گرو به آبادی هر کش

ــه  ــن ب ــت. بنابرای ــین آالت اس ماش
ــین  ــوان گفت که ماش جرات می ت
ــتند که  ــزاری هس ــنگین اب آالت س
ــر رشایطی به آن  ــوری در ه هر کش
ــاله به خوبی  ــاز دارد و همین مس نی

اهمیت آن ها را نشان می دهد. 
ــن  انجم ــل  دلی ــن  همی ــه  ب
ــدگان  واردکنن و  ــدگان  تولیدکنن

گفتگو ب��ا دک��ت��ر اح��م��د س��وه��ان��گ��ر؛ ن��ای��ب رئ��ی��س ان��ج��م��ن و ری��ی��س ک���ارگ���روه ت��ول��ی��د و ت��ج��ارت

 ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه هی��چ کش��وری 
نمی توان��د ب��دون برنامه ری��زی برای 
ابزار توسعه ای خود، به طرح موضوع 
توس��عه بپ��ردازد، برنامه ری��زی برای 
پیرشفت صنعت ماشین آالت سنگین 
یکی از الزامات دس��تیابی به توس��عه 

صنعتی و اقتصادی کشور است
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ــنگین با هدف ساماندهی به  ــین آالت س ماش
ــیس  ــت در حوزه های مختلف تاس ــن صنع ای
ــیختگی قابل توجهی  ــد، چرا که از هم گس ش
در بخش های مختلف آن به چشم می خورد. 
ــدگان و  ــرای تولیدکنن ــن ب ــت انجم در حقیق
ــش  ــنگین نق ــین آالت س ــدگان ماش واردکنن
ــالش می کند عالوه  ــزوری را دارد که ت کاتالی
ــود،  ــکالت موج ــع مش و رف ــایی  ــر شناس ب
ــعه این صنعت ارائه  راهکارهایی را برای توس

دهد. 

این صنعت عمدتا با چه مش��کاتی دست 
به گریبان است؟ 

ــوزه  ــا در ح ــه م ــده ای ک ــائل عم ــی از مس  یک
ــنگین با آن  ــین آالت س ــد ماش واردات و تولی
ــه خودرو  ــن مربوط ب ــال قوانی ــم اعم مواجهی
ــت و این  ــنگین اس ــین آالت س ــوزه ماش در ح
ــعه این  ــاله موانع قابل توجهی برای توس مس
ــال حارض ما  ــت. در ح صنعت ایجاد کرده اس
ــان قوانینی  ــرای واردات یک بولدوزر با   هم ب
ــا آن  ــودرو ب ــدگان خ ــه واردکنن ــم ک مواجهی
ــدون توجه به اینکه  ــوند، آن هم ب روبرو می ش
ــین 44 تنی است و عمدتا در  بولدوزر یک ماش
ــود که ممکن است  معادنی به کارگرفته می ش
ــتا چندین کیلومرت  با نزدیک ترین جاده یا روس

فاصله داشه باشد. 
متاسفانه علیرغم این تفاوت فاحش، قوانین 
ــین آالت  ــا و ماش ــرای خودرو ه ــابهی ب مش
ــرای  ــاله ب ــن مس ــود دارد و همی ــنگین وج س
ــواردی  ــی در م ــده و حت ــده، واردکنن تولیدکنن
ــکل ساز شده است.  مرصف کنندگان هم مش
ــال گذشته، در یک دوره  به عنوان مثال در س
ــازار  ــرای کنرتل ب ــت ب ــخص دول ــی مش زمان
ــدت 6 ماه متوقف  ــودرو، واردات آن را به م خ
ــین های  ــب واردات ماش ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ک
ــد و در طول این مدت  ــنگین هم متوقف ش س
ــت. در صورتی  ــورت نگرف ــی ص ثبت سفارش
ــدازه ای برای  ــنگین تا ان ــین آالت س که ماش
ــربد پروژه های عمرانی رضوری است که  پیش
ــه تعویق انداخت،  ــوان خرید آن ها را ب نمی ت
ــت از  ــر منفی این دس ــر تاثی ــه عالوه ب ــرا ک چ
ــین آالت در داخل،  ــت ماش ــر قیم ــن ب قوانی

قیمت تمام شده پروژه های عمرانی نیز تحت 
ــاری را به  ــه و هزینه های رسب ــر قرار گرفت تاثی

کشور تحمیل می کند. 

ب��ا  ب��ه نظ��ر می رس��د اعض��ای انجم��ن 
مشکات گمرکی عدیده ای هم مواجهند؟ 
بله؛ اما من بر این باورم که ما به عنوان فعالین 
ــل توجهی از  ــورد بخش قاب ــن صنعت در م ای
ــرکات،  گم ــوزه  ح در  ــود  موج ــکالت  مش
ــکالت را ناشی  مقرصیم. نمی توان همه مش
ــاید با  ــت، ش ــرد مدیران گمرک دانس از عملک
ــیم که  یک قضاوت عادالنه به این نتیجه برس
ــی از نوع عملکرد و  بخشی از این مسائل ناش

ارتباط ما با گمرک بوده است. 
از  ــدودی  مع ــداد  تع ــی  رسپیچ ــفانه  متاس
ــه  ــه هم ــرک ب ــن گم ــا از قوانی ــکاران م هم
رشکت ها تعمیم داده می شود و همین مساله 
ــوار می کند. به  ــا در گمرک دش ــرای م کار را ب
این ترتیب وقتی یکی از اعضای ما قصد وارد 
ــین را دارد، به  ــک کاال، قطعه یا ماش کردن ی
ــتباه یک رشکت دیگر ناگزیر است از  دلیل اش
ــور کند که عالوه بر  ــل قانونی زیادی عب مراح
ــادی را هم به آن  ــرب بودن، هزینه های زی زمان
ــت برای  ــرا که ناگزیر اس ــل می کند، چ تحمی
ــارداری  ــای انب ــوراژ و هزینه ه ــدت دم ــن م ای

پرداخت کند که معموال رقم پایینی نیست. 

از دی��دگاه ش��ما ایج��اد انجم��ن در ح��ل 
مواردی از این دس��ت تا چه اندازه کارس��از 

واقع می شود؟ 
از  که  است  این  انجمن  اهداف  از  یکی 
کند.  پیشگیری  دست  این  از  مواردی  بروز 
را  اساسی  ماموریت  سه  باید  من  دیدگاه  از 
برای انجمن مد نظر قرار داد. انجمن باید 
برنامه های خود را به گونه ای پی ریزی کند 
تبدیل  رفاقت  به  رقابت  اول جو  که در گام 
در  انجمن  که  می رسد  نظر  به  البته  شود. 
می گذرد  فعالیتش  از  که  سالی  یک  طول 
با ایجاد فرصت های مناسب برای  توانسته 
طرح  و  صنعت  این  مدیران  آمدن  هم  گرد 
مسائل و مشکالت موجود، ما را به این فضا 
نزدیک کند. به این ترتیب ما می توانیم به 
جای رقابت های مخرب، در سایه این ارتباط 
سازنده  رقابت هایی  انجمن،  در  دوستانه 
مشکل  هر  بروز  صورت  در  و  باشیم  داشته 
سایر  در  همکارانمان  از  کمبودی،  یا  و 
و  بگیریم  کمک  انجمن  عضو  رشکت های 
این مساله را حل کنیم. من بر این باورم که 
طرح و بررسی مشکالت موجود در جلسات 

هیات مدیره در   نهایت به ارائه راهکارهایی 
برای حل آن ها و بهبود تعامالت انجمن با 

اعضا منجر خواهد شد. 
به  انجمن  در  باید  که  دومی  ماموریت 
کردن  خارج  شود،  پیگیری  جدی  شکل 
ماشین آالت سنگین از حوزه مقررات خودرو 
تعامالت  از  پس  خوشبختانه  که  است 
گسرتده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزیر محرتم دستورات الزم را به منظور تدوین 
ماشین های  برای  مجزا  مقررات  و  قوانین 
اساس  همین  بر  کرده اند.  صادر  سنگین 
بود که در دوره ای که همه ثبت سفارش ها 
متوقف شده بود، با دستور وزیر ماشین آالت 
سنگین از خودرو استثنا و ثبت سفارش آن ها 

انجام شد. 
ایجاد زمینه های الزم برای بهره گیری اعضا 
قوت  نقاط  و  پتانسیل ها  توانمندی ها،  از 
ماموریت های  از  دیگر  یکی  نیز  یکدیگر 
که  باورم  این  بر  من  است.  انجمن  اصلی 
آورد  فراهم  را  رشایطی  می تواند  انجمن 
انجمن  عضو  رشکت های  از  یک  هر  که 
اعضا  سایر  توانایی های  و  امکانات  از 
ما  وقتی  مثال  عنوان  به  کنیم.  استفاده 
در رشکت تیراژه با یک رسمایه گذاری سه 
میلیارد تومانی دانشکده ای را برای آموزش 
ماشین آالت راهسازی راه اندازی کرده ایم، 
همه رشکت های عضو انجمن می توانند از 
طریق  این  از  و  کرده  استفاده  فرصت  این 
به کارکنان خود آموزش های تخصصی ارائه 
مکمل  می توانیم  ما  ترتیب  این  به  دهند. 
پوشش  را  هم  کمبودهای  و  شده  یکدیگر 
دهیم و در کنار هم صنعتی توانمند را شکل 

دهیم. 

رشکت های  انجمن  در  حارض  حال  در 
واردکننده و تولیدکننده در کنار هم قرار 
گرفته اند. انجمن تضاد منافع میان این 

و  تولیدکنن��دگان  ب��رای  انجم��ن 
واردکنندگان ماش��ین آالت س��نگین 
نق��ش کاتالی��زوری را دارد ک��ه تاش 
می کن��د ع��اوه ب��ر شناس��ایی و رفع 
مشکات موجود، راهکارهایی را برای 

توسعه این صنعت ارائه دهد

فراهم  را  رشایطی  می تواند  انجمن 
آورد که هر یک از رشکت های عضو 
از امکانات و توانایی های سایر اعضا 
استفاده کنیم. به عنوان مثال وقتی 
یک  با  تیراژه ماشین  رشکت  در  ما 
رسمایه گذاری عظیم دانشکده ای را 
برای آموزش ماشین آالت راهسازی 
راه اندازی کرده ایم، همه رشکت های 
عضو انجمن می توانند از این فرصت 
به  طریق  این  از  و  کرده  استفاده 
کارکنان خود آموزش های تخصصی 

ارائه دهند
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دو گروه را چطور پوشش می دهد؟ 
رشکت های  میان  منافع  تضاد  موضوع 
تولیدکننده و واردکننده از   همان ابتدا یکی 
از  که  بوده  انجمن  اصلی  دغدغه های  از 
نظر من با پیاده سازی طرح پلتفورم مشرتک 
می توان آن را به سادگی حل کرد. ما پیش 
از این تجربه موفق تولید ال 90 را در قالب 
طرح  این  بود.  داشته ایم  پلتفورم  طرح 
دنیا  در  مختلف  صنایع  در  که  سال هاست 
عملیاتی شده و می تواند به ایجاد انسجام 
صنعت  یک  مختلف  بخش های  در بین 

منجر شود. 
به  را  مشابه  دستگاه  یک  رشکت  دو  وقتی 
صورت جداگانه تولید کرده و با برندهای خود 
این فرصت وجود  بازار عرضه می کنند،  به 
دارد که رسمایه گذاری ها و تحقیقات صورت 
گرفته در هر کدام از رشکت ها در قالب طرح 
پلتفورم مشرتک در کنار هم قرار گیرند و به 
تولید یک محصول مشرتک و البته با کیفیت 
از  پس  خدمات  و  مناسب تر  قیمت  بهرت، 
فروش گسرتده تر منجر شود که می تواند با 
برند هر یک از رشکت ها روانه بازار ها شده و 
نیاز خریداران را به شکل کاملرتی برطرف 

کند. 
من پلتفورم مشرتک را به عنوان یک راهکار 
میان  موجود  منافع  تضاد  با  مواجهه  برای 
و  انجمن  در  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان 
کارگروه  تولید و تجارت مطرح کردم، چرا 
که این طرح توانمندی های همه اعضا را در 
کنار هم قرار می دهد. به عالوه ماشین آالتی 
تولید  مشرتک  پلتفورم  طرح  قالب  در  که 
می شوند، اکرثا   اجزا و قطعات مشابهی دارند 
که خدمات پس از فروش و تامین قطعات را 

برای مشرتیان مان ساده می کند. 

صنعت  فعالین  که  می رسد  نظر  به 
برای  زیادی  دغدغه های  آالت،  ماشین 
دست دوم  ماشین های  به  ساماندهی 
برای  برنامه ای  انجمن  آیا  دارند. 
ساماندهی به این دست از ماشین االت 

دارد؟ 
ماشین آالت  که  است  این  واقعیت  بله؛ 
بدون  و  بی برنامه  مقوله ای  دست دوم، 
متولی است. ماشین آالت دست دوم عمدتا 
شامل  را  ماشین هایی  یا  و  بوده  وارداتی 
می شود که در زمره دارایی های رشکت های 
پیمانکاری بوده و به معرض فروش گذاشته 
کارگروه  و  انجمن  من  دیدگاه  از  شده اند. 
تولید و تجارت می توانند به خوبی این حوزه 

که  کنند  عمل  گونه ای  به  و  ساماندهی  را 
دست دالالن در زمینه فروش ماشین آالت 

دست دوم بسته شود. 
پیشنهاد ما این بود که اعضای انجمن در 
قالب یک رشکت تعاونی و از طریق یک سایت 
را  دست دوم  ماشین های  فروش  و  خرید 
ساماندهی کرده و تحت کنرتل خود درآورند. 
مالک  که  مجموعه هایی  ترتیب  این  به 
می توانند  هستند،  سنگین  ماشین های 
اطمینان داشته باشند که ماشین های خود 
را از محلی معترب به فروش می رسانند. تاکید 
من بر این است که انجمن به عنوان تشکلی 
که همه اعضایش به صورت مستقیم با حوزه 
ماشین آالت سنگین رس و کار دارند و قدر و 
باید  می دانند،  را  ماشین آالت  این  اهمیت 

متولی این کار باشد. 
 Ritvhie این تعاونی می تواند از رشکتی مانند 
ـ  آمریکایی  کمپانی  یک  که   brothers
کانادایی است و سیستم حراج ماشین های 
دست دوم را راه اندازی کرده و سال هاست 
که در این حوزه فعالیت می کند، الگوبرداری 
کرده و برای حراج این دست از ماشین آالت 

در داخل کشور برنامه ریزی کند. 
در حال حارض بیش از 2500 رشکت عضو 
و  هستند  ساختمانی  رشکت های  انجمن 
اتحادیه راهسازی هم بیش از 300 رشکت 
توجه  با  است.  داده  جای  خود  در  را  فعال 
ماهانه  رشکت ها  این  از  کدام  هر  اینکه  به 
رده  از  را  خود  دستگاه های  از  تعدادی 
خارج کرده و دستگاه های جدید می خرند و 
از مشکالت  برای حل بخشی  گاهی حتی 
دستگاه ها  فروش  به  دست  خود  نقدینگی 
و ماشین آالت شان می زنند، به این نتیجه 
خواهید رسید که ماهانه تعداد قابل توجهی 
وجود  واگذاری  برای  دوم  دست  ماشین 
دارد که متاسفانه به دلیل نبود یک متولی 
خاص برای این حوزه، دست دالالن را باز 

می گذارد. 
وجود  حارض  حال  در  می رسد  نظر  به 
مجموعه ای که این رشکت ها بتوانند برای 
فروش ماشین های سنگین دست دوم خود 
باشد  و اطمینان داشته  اعتماد کنند  به آن 
که قیمت تعیین شده توسط آن رصفنظر از 
منصفانه  کامال  و  دالالنه  سودجویی های 
در   ما  لذا  است.  الزامی  و  رضوری  است، 
به  را  موضوع  این  تجارت  و  تولید  کارگروه 
ماموریت های  و  رسالت ها  از  یکی  عنوان 
اصلی خود مد نظر قرار داده ایم، چرا که بر 
این باوریم که رسمایه های عظیمی در کشور 

از این مسیر، هدر می رود. 
گران بودن ماشین االت سنگین به خوبی 
لزوم و اهمیت ساماندهی به خرید و فروش 
می دهد،  نشان  را  دوم  دست  ماشین های 
شود،  کار  این  متولی  کمیته  اگر  بنابراین 
عالوه بر جلب اعتماد فروشندگان، مدیریت 
اررزشمند،  رسمایه های  این  حفظ  و  بازار 
حضور  و  نقش  شدن  موثر تر  به  می تواند 
با  مرتبط  مختلف  بخش های  در  انجمن 

ماشین آالت سنگین منجر شود. 

خدمات  صادرکنندگان  اینکه  به  توجه  با 
فنی و مهندسی در حوزه های راهسازی، 
کشورهای  در  ساختمانی  و  معدنی 
موفقی  حضور  منطقه  و  همسایه 
پروژه های  در  مشارکت  قطعا  داشته اند، 
صادراتی می تواند فرصت بسیار مناسبی 
برای تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان 

ماشین های سنگین ایرانی باشد؟ 
بله؛ قطعا مشارکت در پروژه های صادراتی، 
زمینه بسیار مناسبی برای توسعه رشکت های 
تامین  و  انسانی  نیروی  آموزش  است.  ما 
ماشین آالت برای پروژه های صادراتی که 
هستند،  آن ها  مجری  ایرانی،  رشکت های 
توسعه  برای  مناسب  فرصت های    یک 
فعالیت ها می باشد. به عالوه ما می توانیم 
برای تامین ماشین آالت سنگین پروژه های 
اجرا  همسایه  کشورهای  در  که  عمرانی 
می شود، نیز برنامه ریزی کنیم. آذربایجان و 
ارمنستان، عراق و سوریه از جمله کشورهایی 
صدور  برای  خوبی  بسیار  زمینه  که  هستند 
این  آموزش های  و  سنگین  آالت  ماشین 

حوزه دارد. 
سایر  خالف  بر  سنگین  آالت  ماشین 
از  پس  فروشنده  که  خدمات  و  محصوالت 
فروش تنها در قبال کیفیت آن متعهد است، 
پکیجی از خدمات را شامل می شود. ماهیت 
ماشین آالت به گونه ای است که فروش آن 
آغاز تعامل با خریدار است. زیرا ما موظفیم 
در طول یک سال ضمانت این ماشین آالت، 
مشکالت ایجاد شده را رفع کنیم. البته این 
ضمانت در مورد خودرو هم وجود دارد، ولی 
که  افرادی  و  نمایندگی ها  کرثت  دلیل  به 
خدمات  تامین  هستند،  آشنا  حوزه  این  به 
تفاوت  است.  ساده تر  بسیار  خودرو  برای 
ماشین آالت سنگین با خودرو این است که 
نمی توان آن ها را به تعمیرگاه منتقل کرد و 
این کار شناسان ما هستند که باید به محل 
مراجعه کرده و نسبت به رفع نقایص موجود 
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اقدام کنند. 
به همین دلیل رشکت های فعال این حوزه 
معموال تیم های صحرایی متشکل از دو نفر 
مکانیک و یک نفر راننده دارند که موظفند 
در محل اجرای پروژه ماشین را تعمیر کنند. 
حال اگر این ماشین به کشوری صادر شود، 
ما ناگزیر خواهیم بود که یا نیروی تعمیرکار به 
کشور مورد نظر بفرستیم و یا تعمیرکاران آن 

کشور را آموزش دهیم. 

دستور  در  هدف  بازارهای  شناسایی  آیا 
کار کارگروه تولید و تجارت قرار دارد؟ 

با  باید محصوالتی  باید پیش از هر چیز  ما 
کیفیت باال و قیمت رقابتی، خدمات پس از 
فروش خوب به بازار عرضه کرده و بتوانیم 
تامین قطعات را برای مشرتیانمان تسهیل 
کنیم. در حقیقت اگر ماشین هایی با قیمت 
ضعیف  فروش  از  پس  خدمات  اما  خوب 
نیاز  مورد  قطعات  نتوانیم  یا  و  کنیم  عرضه 
هم  باز  کنیم،  تامین  موقع  به  را  خریداران 
برای ماندگاری در بازار ها شانسی نخواهیم 
داشت. چرا که قطعا مشرتیانمان پس از یک 
با گرفتاری هایی که ما  بار خرید و مواجهه 
قادر به رفع آن ها نیستیم، دوباره محصوالت 

ما را خریداری نخواهند کرد. 
پارام تر  این چهار  اگر  باورم که  این  بر  من 
کشورهای  مسلما  شوند،  دیده  هم  کنار  در 

همسایه و کشورهایی که از نظر فرهنگی، 
نزدیک  ایران  به  اجتماعی  و  سیاسی 
هستند، می توانند بازارهای مساعدی برای 
تولیدی  آالت  ماشین  و  ایرانی  رشکت های 

ما باشند. 

آیا ما برای تولید مزیت رقابتی داریم؟ 
ــین  ــه؛ من بر این باورم که ما در صنعت ماش بل
آالت سنگین دارای مزیت هستیم. از دیدگاه 
ــبی، مطلق و  ــت نس ــوع مزی ــه ن اقتصادی س
ــرار دارند که  ــی در کنار فعالیت هایی ق مقیاس
ــادی ندارند.  ــوال دارای هیچ مزیت اقتص اص
ــه میزان  ــد ک ــی دارن ــت مقیاس ــی مزی صنایع
ــت که  ــان آنقدر زیاد اس ــرصف محصوالتش م

ــرای تولید این کاال  راه اندازی یک کارخانه ب
ــودآور خواهد بود. مزیت مطلق  در هر حال س
ــبت داده می شود که در هر  نیز به صنایعی نس
ــوده و ارزش افزوده ایجاد  ــودآور ب رشایطی س
می کنند. به عنوان مثال صنایع پرتوشیمی در 
ــور ما دارای مزیت مطلق هستند. صنایع  کش
ــتند که  ــبی هم صنایعی هس ــت نس دارای مزی
ــرتی  ــور ها از مزیت بیش ــایر کش ــبت به س نس
ــران در حوزه  ــوان مثال ای ــد. به عن برخوردارن
ــیع و ارزان  انرژی به این دلیل که به  منابع وس
ــبی  ــی دارد، دارای مزیت نس ــت دسرتس قیم

است. 
با توجه به این تعاریف به جرات می توان گفت 
ــه یکی از صنایعی که در ایران مزیت مطلق  ک
ــت.  ــنگین اس ــین آالت س دارد، صنعت ماش
ــان می دهد که  ــمی وزارت صنایع نش آمار رس
ــد ظرفیت خالی در بخش ریختگری  62 درص
وجود دارد که می تواند بخش قابل توجهی از 
ــین  ــی به ویژه در صنایعی مانند ماش نیاز داخل
ــفانه ما  ــنگین را برطرف کند اما متاس آالت س
ــتی استفاده  از این ظرفیت قابل توجه به درس
ــت  ــا و ظرفی ــه گذاری ه ــم. رسمای نمی کنی
سازی هایی که در دوران جنگ با هدف تامین 
ــنگین و  ــات در حوزه صنایع س ــلحه و مهم اس
ــگ و در دوره  ــس از جن ــال های پ ــول س در ط
ــرتی یافت، نشان  ــرتدگی بیش ــازندگی گس س
می دهد که ما در صنعت ماشین آالت سنگین 

دارای مزیت مطلق هستیم. 
البته تاکید می کنم که مزیت مطلق به معنای 
ــاخت همه قطعات در داخل کشور نیست.  س
ــاخت قطعاتی تمرکز کنیم  ما تنها باید روی س
ــان رصفه اقتصادی داشته باشد.  که تولیدش
ــوری در دنیا مدعی  ــچ کش ــال حاض هی در ح
ــنگین نیست،  ــین س ــاخت کامل یک ماش س
چرا که این کار عمال رصفه اقتصادی و وجهه 
ــدارد. بنابراین  ــوری ن ــی برای هیچ کش منطق
ــاخت قطعات و  ــم در زمینه س ــد تالش کنی بای
ماشین آالتی که مزیت مطلق دارند و در طول 
ــته رسمایه گذاری زیر بنایی  ــال های گذش س
برای آن ها صورت گرفته، به خودکفایی دست 
ــعه تکنولوژیکی  ــدا کره و زمینه را برای توس پی
این صنعت فراهم کنیم. به عنوان مثال ما در 
کشورمان بر روی صنعت ریخته گری رسمایه 
گذاری های بسیار زیادی انجام داده ایم، اما 
ــفانه می بینیم که این صنعت بیش از 62  متاس
ــا با 38 درصد  ــد ظرفیت خالی دارد و تنه درص

ظرفیت واقعی خود کار می کند. 
اگر هر یک از ما بتوانیم برای ساخت قطعات 
ــن ظرفیت  ــود از ای ــین آالت خ ــف ماش مختل

ــرداری مضاعف،  ــره ب ــم، با به ــتفاده کنی اس
ــی و  ــای مل ــتفاده از رسمایه ه ــر اس ــالوه ب ع
ــزوده، نیاز رشکت خود را برای  ایجاد ارزش اف
ــی برطرف  ــن ظرفیت های ــاره چنی ــاد دوب ایج
ــم  ــب می توانی ــن ترتی ــه ای ــرد. ب خواهیم ک
ــی از قطعات ماشین آالت خود  ــاخت بخش س
ــه مجموعه هایی  ــرارداد، ب ــب یک ق را در قال
ــپریم و فقط طراحی و کنرتل  ــت بس از این دس

کیفی محصوالت را به عهده بگیریم. 
ــا در  ــن روز ه ــه روش factory less ای ــد ب تولی
ــوان مثال  ــت. به عن ــده اس ــه دنیا باب ش هم
ــوع از محصوالتش را با  ــونی بیش از هزار ن س
ــد می کند. به این ترتیب که  همین روش تولی
ــونی صورت  ــول در رشکت س ــی محص طراح
ــپرده  ــی س ــه مجموعه های ــرد و کار ب می گی
می شود که قابلیت ساخت آن را دارند. کنرتل 
ــن دلیل که  ــی نیز به ای ــول نهای ــی محص کیف
ــونی به بازار عرضه شود،  ــت با برند س قرار اس
ــه در مواردی  ــود. البت ــن رشکت خواهد ب با ای
یک تولیدکننده می تواند تولید قطعاتش را به 
ــت مونتاژ  ــپرد و در   نهای ــایر کارخانجات بس س
ــود.  ــی را خودش عهده دار ش ــول نهای محص
ــرتل کیفی در زمان مونتاژ و یا  در این روش کن

تحویل قطعه انجام می شود. 
ــرار دهیم  ــد نظر ق ــه باید م ــری ک ــاله دیگ مس
ــت انرژی  ــران قیم ــوز در ای ــت که هن این اس
ــب تر  ــورهای دنیا مناس ــایر کش ــه س ــبت ب نس
ــرژی ارزان و  ــی به ان ــت. بنابراین دسرتس اس
ــنگین جزو  ــه اینکه صنایع س ــا توجه ب کافی ب
ــوند و عمدتا  ــوب می ش صنایع انرژی بر محس
ــرای این  ــد، ب ــبی دارن ــاخت های مناس زیرس
ــومین  صنعت مزیت رقابتی ایجاد می کند. س
دلیل برای مزیت مطلق صنعت ماشین آالت 
ــانی متخصص  ــروی انس ــود نی ــنگین، وج س
ــه انتقاداتی  ــم اینک ــت. علیرغ ــور اس در کش
ــور وارد  ــانی متخصص در کش ــروی انس به نی
ــاله  ــد فراموش کنیم که هر س ــت، اما نبای اس
ــگاه ها به بازار  ــادی مهندس از دانش تعداد زی
ــل آن ها  ــرای تحصی ــه ب ــوند ک کار وارد می ش
ــده، بنابراین ما  ــای زیادی رصف ش رسمایه ه
ــم زمینه  ــان صنعت، موظفی ــه عنوان صاحب ب
ــعه  ــن نیروهای متخصص را با توس حضور ای
ــتغال برای  رشکت های خود و ایجاد زمینه اش

آن ها در صنعت کشور فراهم کنیم. 
ــازندگی است  ــور ما هنوز در ابتدای راه س کش
ــاز کرده  ــعه آغ ــمت توس ــت خود را به س و حرک
ــا در آینده با  ــان می دهد که م ــن  امر نش و همی
ــرتده ماشین آالت سنگین که در  تقاضای گس
ــربد پروژه های  حقیقت کلیدی ترین ابزار پیش

کشورهای همس��ایه و کش��ورهایی که 
از نظ��ر فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی 
ب��ه ای��ران نزدی��ک هس��تند، می توانند 
بازارهای مس��اعدی ب��رای رشکت های 

ایرانی و ماشین آالت تولیدی ما باشند
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ــتند، مواجه خواهیم شد و همین  عمرانی هس
ــن برای  ــتدالل م ــداز چهارمین اس ــم ان چش
ــین آالت  ــت مطلق در صنعت ماش وجود مزی

سنگین است. 

یکی از مس��ائلی که بخش صنعت در طول 
چند س��ال اخیر با آن مواجه بوده، کاهش 
بودجه ه��ای عمران��ی و کاه��ش می��زان 
تخصی��ص بودجه تصویب ش��ده اس��ت. 
ای��ن مس��اله چه تاثی��ری بر ح��وزه فعالیت 

شما داشته است؟ 
ــش  ــی کاه ــر منف ــوان از تاثی ــه نمی ت ــر چ اگ
ــین آالت  ــی در حوزه ماش ــای عمران بودجه ه
ــی کرد اما از دیدگاه من  ــم پوش ــنگین چش س
ــت این تهدید  ــا برنامه ریزی درس می توانیم ب
ــعه این  ــب برای توس ــک فرصت مناس ــه ی را ب
ــهم  ــم. در حال حارض س ــل کنی ــت تبدی صنع
ــا نگهداری  ــنگین از تامین ت ــین آالت س ماش
ــا، در هزینه های یک  ــی کردن آن ه و عملیات
ــط 25 درصد  ــور متوس ــه ط ــی ب ــروژه عمران پ
ــدگان  ــوان تامین کنن ــه عن ــا ب ــر م ــت. اگ اس
ــش هزینه های  ــم با کاه ــین االت بتوانی ماش
ــین آالتمان، از  ــده ماش تولید و قیمت تمام ش
ــهم آن ها در هزینه های یک پروژه عمرانی  س
ــالوه رصفه جویی در رسمایه های  بکاهیم، ع
ــع بنگاه های  ــی، مناف ــن منافع مل ــی و تامی مل

اقتصادی خود را نیز تامین خواهیم کرد. 
ــه این  ــتیابی ب ــه دس ــم ک ــد می کن ــه تاکی البت
ــا از طریق  ــا تنه ــش هزینه ه ــت و کاه موقعی
ــر  ــکان پذی ــین آالت ام ــل ماش ــاخت داخ س
خواهد بود. ما با توجه به نکاتی که پیش تر به 
ــوزه مزیت مطلق  ــاره کردم در این ح آن ها اش
ــین آالت در داخل  داریم، بنابراین تولید ماش
کشور قطعا برای ما ارزان تر تمام خواهد شد. 
ــد تولید  ــا در حدود 35 درص ــال حارض م در ح
داخل داریم اما می توانیم این میزان را تا مرز 
ــم، چون این ظرفیت  65 درصد افزایش دهی

در داخل کشور وجود دارد. 

و صحبت تکمیلی... 
بسیاری از اعضای ما واردکننده ماشین آالت 
ــتند. ما در کارگروه تولید و  ــور چین هس از کش
ــته ایم  ــان خواس ــا از همکارانم ــارت بار ه تج
ــور وارد  ــاب محصولی که به کش ــه در انتخ ک
ــد، مالحظاتی  ــازار عرضه می کنن ــرده و به ب ک
ــود دارد را مد نظر قرار  ــه در حوزه کیفیت وج ک
ــک رشکت باید محصولی  دهند. در حقیقت ی
ــار  ــز اعتب ــر چی ــش از ه ــه پی ــد ک را وارد کن
ــدگان  ــربد. واردکنن ــئوال ن ــر س ــودش را زی خ

ــد بر  ــالش کنن ــد ت ــنگین بای ــین االت س ماش
ــد  خری ــا  آن ه از  ــه  ک ــی  مجموعه های روی 
ــرتی داشته باشند. کرثت  می کنند، دقت بیش
ــه در این  ــده ک ــبب ش ــدگان چینی س تولیدکنن
ــی کامال  ــطح کیف ــا س ــی ب ــور محصوالت کش

متفاوت تولید شود. 
ــول و  ــوع محص ــه ن ــت ک ــده اس ــن واردکنن ای
ــطح کیفی آن ا انتخاب می کند. در صنعت  س
ــن  ــی در چی ــم تولیدکنندگان ــین آالت ه ماش
ــیار  ــین هایی با کیفیت بس وجود دارد که ماش
ــر از محصوالت  ــبتا پایین ت ــی نس ــاال و قیمت ب
ــی تولید می کنند.  ــی و آمریکایی و ژاپن اروپای
ــور تولیدکنندگانی هم  اما در مقابل در این کش
ــان هم به  ــود دارد که کیفیت محصوالتش وج
ــذا خواهش  ــت. ل ــان پایین اس اندازه قیمتش
ــه روی انتخاب  ــت ک من از همکارانم این اس
ــور وارد می کنند، دقت  محصوالتی که به کش

بیشرتی داشته باشند. 
ما در کارگروه  تولید و تجارت زیرمجموعه ای 
ــه تولیدات  ــه اطالعات مربوط ب ــا هدف ارائ ب
ــتانداردهای  اس و  ــف  مختل ــورهای  کش
ــاد کرده ایم. این  ــی ایج ــین های واردات ماش
ــای الزم را به  ــه می تواند راهنمایی ه مجموع
ــد. تعدادی از اعضای انجمن  اعضا ارائه ده
اطالعات و سابقه خوبی در خصوص واردات 
ــد در صورت نیاز  ــایر اعضا می توانن دارند و س
ــد تا محصولی با  ــن افراد راهنمایی بگیرن از ای
ــام و اعتبار آن ها  ــده و ن ــور ش کیفیت وارد کش
ــه قصد دارند فعالیت  ــظ کند. مدیرانی ک را حف
ــد می توانند از  ــاز کنن ــن حوزه آغ ــود را در ای خ

تجربه مدیران انجمن بهره بگیرند. 
ــده ام که  ــا رشکت هایی مواجه ش ــا ب من بار ه
ــان به دلیل فروش ماشین  ــفانه فعالیتش متاس
و  ــت  نیاف ــی  چندان دوام  ــت  بی کیفی آالت 
نامشان به دلیل از دست دادن مشرتیانشان، 
ــد.  ــه فاصله اندکی از عرصه رقابت حذف ش ب
ــرای  ــای الزم را ب ــد زمینه ه ــن می توان انجم
ــت از اتفاقات در  ــرار این دس ــری از تک جلوگی

صنعت ماَشین آالت فراهم آورد.

 نباید فراموش کنیم که هر ساله تعداد 
زیادی مهندس از دانش��گاه ها به بازار 
کار وارد می ش��وند که ب��رای تحصیل 
آن ها رسمایه های زیادی رصف شده، 
بنابراین ما به عنوان صاحبان صنعت، 
موظفی��م زمینه حضور ای��ن نیروهای 
متخص��ص را ب��ا توس��عه رشکت های 
خود و ایجاد زمینه اشتغال برای آن ها 

در صنعت کشور فراهم کنیم

تجارت  و  تولید  ک���ارگ���روه   در  م��ا 
زی��رم��ج��م��وع��ه ای ب��ا ه���دف ارائ���ه 
اط��اع��ات م��رب��وط ب��ه ت��ول��ی��دات 
استانداردهای  و  مختلف  کشورهای 
ماشین های وارداتی ایجاد کرده ایم. 
این مجموعه می تواند راهنمایی های 

الزم را به اعضا ارائه دهد.
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انجم�ن تولیدکنن�دگان  و واردکنن�دگان ماش�ین آالت س�نگین معدن�ی، س�اختمانی و راهس�ازی

رزومه اعضای هی�ات مدیره
مشخصات فردی

نام: علی
نام خانوادگی: شمس اردکانی 

متولد :1322

تحصیات:   
• دکرتای اقتصاد، دانشگاه ابلینوی )انرژی و اقتصاد بین املللی(: 1353

• فوق لیسانس اقتصاد، دانشگاه آکرون اوایو )برنامه ریزی و اقتصاد شهری(: 1350
• لیسانس حقوق و اقتصاد، دانشگاه تهران: 1345

فعالیتهای کنونی : 
• رئیس کمیسیون انرژ ی و محیط زیست اتاق بازرگانی  و صنایع و معادن ایران 

• رئیس هیات مدیره گروه آستانه ریل
• رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آالت سنگین معدنی ، راهسازی و ساختمانی 

• رئیس هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی و صنایع انرژی ایران 
• رئیس مجمع ایران برای فردا IBF  از سال 1381

 تجارب کاری : 
• عضو کمیته انرژی شورای پژوهش ملی )1373-1381(

• دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران )1373-1377(
• بنیانگذار منطقه آزاد قشم و نخستین رئیس اجرایی آن )1368-1373(

• معاون وزیر فلزات و معادن در امور اقتصادی و امور بین امللل )1368-1372(
• رئیس انجمن آسیایی انرژی )1368-1374(

• رئیس کنفرانس خلع سالح سازمان ملل متحد ژنو) 1367-1368(
• سفیر سیار و مشاور عالی وزارت امور خارجه ) 1363-1376(

• رئیس شورای وزیران سازمان منطقه ای حفاظت از محیط دریایی ) 1361-1365(
• سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت ) 1358-1363(

• رئیس هیات نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در سی و پنجمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد1359
• مدیر پروژه پژوهش درباره اقتصاد انرژی موسسه تحقیقات علمی کویت ) 1357-1358(

• مدیر انرژی و منابع موسسه CBNS دانشگاه واشنگنت ، میسوری ، سن لویی آمریکا ) 1353-1356(
• مشاور وزارت نفت در امور برنامه ریزی و توسعه )1381-1384(

• مشاور وزارت صنایع و معادن در امور توسعه فعالیتهای خصوصی )1384- 1380(
• عضو هیات مدیره بانک مسکن برای بازرگانی  و امور مالی در اردن ) 1381-1384(

• رئیس هیات مدیره رشکت گروه رسمایه گذاران کیش از 1378
• رئیس هیات مدیره رشکت تبدیل گاز به مایع نارکنگان) 1389- 1379(

• رئیس هیات مدیره و مدیر عامل رشکت آسیای آرام ) 1381- 1375(
• رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صنایع خودرو کویر ) 1381-1389(

• رئیس هیات مدیره گروه بین املللی ساروج بوشهر ) بزرگرتین کوره تولید کلینکر در ایران ( ) 1378-1383(

مشخصات فردی
نام: علريضا 

نام خانوادگی: رزم حسينی
سال تولد: 1340، كرمان 

سوابق تحصیلی:
• ليسانس اقتصاد 

سوابق كاری : 

• مجتمع صنعتي كرمان ) سازنده ماشني آالت سنگني(:  1371-1373)مدیر عامل و رییس هیات مدیره(

• رشكت ماشني آالت راهسازي ايران )نماينده رسمی و انحصاري كاترپيالي آمريكا در ايران(: 1373-1375)مدیر عامل و رییس هیات مدیره(

• مس رس چشمه ) رشكت هولدينگ مجري پروژه های صنايع مس ايران (: 1375- 1377)مشاور تجاري رشكت رسمايه گذاری(

• صنايع فلزي آلياژكاران 2000: 1387 تا كنون )مشاور تجاري رشكت رسمايه گذاری(

• رشكت تكنو پرام )رشكت سهامی خاص، بازرگانی عمومی، دبی(: 1381- 1383)مدیر عامل(

• رشكت هميار ماشني آسيا: 1383 تا كنون )مدیر عامل(

•  رشكت بهسازان مهر آسيا: 1383 تا كنون )رییس هیات مدیره(

•  رشكت همگام ماشني رسويس: 1387 تا کنون )عضو هیات مدیره(
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مشخصات فردی
نام : احمد 

نام خانوادگی: سوهانگر
متولد : 1337

سوابق تحصیلی:

• لیسانس، فوق لیسانس و دکرتای مهندسی مکانیک از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا 

•  رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک، گرایش طراحی ماشین 

سوابق کاری: 

• دانشگاه ایالتی کالیفرنیا برای دروس CAD/CAM )طراحی و تولید بوسیله کامپیوتر(: 1366-1368 ) استادیار(

• وزارت صنایع سنگین سابق: 1368- 1372 )معاونت طرح و برنامه طـرح ماشین های الکرتیکی سنگین (

• رشکت AKEBONO BOEKI در توکیوـ  ژاپن: 1373- 1382

• رشکت تیراژه ماشین: 1383 تا کنون  )موسس و مدیر عامل (

سایر فعالیت ها: 
• عضویت در انجمن مهندسین مکانیک آمریکـا 

• عضویت در انجمن کایزن ژاپـن 
• عضویت در اتاق بازرگانـی صنایـع و معـادن ایـران 

• عضویت در خانه معدن

مشخصات فردی

نام: ابوالقاسم

نام خانوادگی: کاظمی دوالبی

سال تولد: 1335

سوابق تحصیلی:

• مهندسی مکانیک، گرایش طراحی جامدات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی )مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی(

سوابق کاری: 

• رشکت هپکو: 1354-1382: مدیر آموزش ماشین آالت، کارشناس تعمیرگاه و قطعات یدکی، عضوت هیات مدیره و رییس هیات مدیره 

)1360-1382(، مدیر خدمات پس از فروش و قائم مقام مدیر عامل، مدیر بازرگانی خاری، مدیر کارخانه و مجتمع تولیدی، مدیر فروش و      

بازاریابی، عضو هیات مدیره S.B.U مجتمع تولیدی و ...   

• بیش از 30 بار بازدید از کمپانی های مختلف و طرف قرارداد با هپکو در سوئد، آملان، اتریش، ایتالیا و فرانسه

• مسئول تدوین برنامه ریزی نیاز به ماشین آالت در معادن کشور با گردآوری بیش از 5 هزار صفحه مستندات )این برنامه ریزی برای اولین بار در    

کشور فراهم شد و تخصیص اعتبارات از بانک صنعت و معدن برای معادن را در پی داشت(

•  تامین نیازهای وزارتخانه های راه، جهاد و نیرو و بیش از 500 پیمانکار بزرگ و 3000 پیمانکار کوچک

سایر مسئولیت ها: 

• تاسیس رشکت تامین ماشین آالت عمرانی پاسارگاد ماشین در 1383، مدیر عامل )به مدت سه سال( و رییس هیات مدیره از ابتدا تا کنون

• انجام بیش از 18 پروژه صنعتی در دوره جنگ و انجام خدمت مقدس رسبازی در وزارت سپاه و ایجاد دو کارخانه تولیدی و صنعتی

• عضو کمیته برنامه ریزی و تکنولوژی وزارت صنایع سنگین سابق 

• مشاور مدیر عامل سازمان عمران بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی 

• رییس هیات مدیره رشکت بنیان لکوموتیو، بنیاد ماشین، آریا یدک، گسرتش خدمات فنی و چندین رشکت دیگر

• موسس و سخنگوی انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از سال 1372 تا کنون

• موسس انجمن اسرتاتژیک ایران

• همکاری با رشکت های انتقال دهنده تکنولوژی از جمله CASE ،X-CMG فرانسه و کوماتسو
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مشخصات فردی
نام: محمد علی

نام خانوادگی: امین زاده
سال تولد: 1342، شاهرود   

سوابق تحصیلی:
• دیپلم فنی رشته مکانیک

سوابق کاری: 
•  25 سال سابقه در زمینه تولید ماشین آالت راه سازی

مشخصات فردی
نام: خرسو  

نام خانوادگی: امیر 
سال تولد: 1327، نوشهر

سوابق تحصیلی و تخصصی:
•  دیپلم ریاضی و فنی

•  فارغ التحصیل مهندسی مکانیک درسال1355ازدانشگاه علم وصنعت ایران
•  طی دوره های فنی، تخصصی و مدیریتی در امور ماشین آالت راهسازی، معدنی و عمرانی و نیز دستگاه های خطوط تولید کارخانجات در     ایران و خارج از کشور)آملان، سوئیس، 

انگلستان، سوئد، بلژیک و..وچین( و نیز طی دوره برق)دیزل ژنراتور( در سوئیس و....

سوابق کاری:
• رشکت ماشین های راهسازی)نماینده انحصاری کاترپیالر درایران(: 1355 -1370 )مربی آموزش فنی و مدیر آموزش کاترپیالر، مدیر رسویس    وتعمیرات، مدیرخدمات پس 

ازفروش، مدیرساخت وتولید، مدیرشعبه تهران و قائم مقام فنی مدیرعامل(
• رشکت خیرب)نمایندگی کوماتسو(:1370- 1372 )معاون مدیرعامل در خدمات پس از فروش و امور شعب(

• رشکت ساخت ماشین آالت سنگین راهسازی)هپکو(: اواخر1372 تا اواخر 1379 )مدیر فنی و خدمات پس از فروش و بازرسی و کنرتل کیفی محصوالت تولیدی کارخانه(
•  رشکت همکارماشین)نماینده کاترپیالر پس ازانقالب اسالمی(: 1380-1384)مدیر شعبه تهران، مدیرفروش و خدمات پس از فروش و شعب، مسئول بازرگانی خارجی( 

• رشکت های اویکو، پارس لودرز و همیارماشین: 1384- 1387  )مدیر خدمات پس از فروش و امور فنی و تعمیرات(
• ازسال1388 تا کنون، همکاری با چند رشکت تولیدی و فنی به عنوان مشاور فنی وکارشناسی  

سایر فعالیت ها:
• کارشناس رسمی دادگسرتی در رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات 

• ناظرپایه یک )ارشد( تاسیسات مکانیکی ساختمان و دارای پروانه مربوطه از وزارت مسکن و شهرسازی 
)Iran Maintenance Association( عضو انجمن نت ایران •

• آشنایی باتکنولوژی نانو )دستگاه ها و تجهیزات مهندسی مرتبط(
)Condition Monitoring)CM شناخت روانکارها و روغن های خودرو و صنعتی و •

• تخصص در امور آزمایشگاهی و آنالیز روغن.
• همکاری کارشناسی و فنی با رشکت های بیمه در مورد بیمه های مهندسی و شکست

 IGI و SGS همکاری موردی با رشکتهای بازرسی بین املللی )در داخل و خارج از کشور( از جمله رشکت های •
• همکاری در استقرار سیستم  مدیریت کیفیت )ایزو( برای برخی از رشکت ها

مشخصات فردی
نام: هوشنگ 

نام خانوادگی: گودرزی      
سال تولد: 1328       

سوابق تحصیلی:
• مهندسی مکانیک، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، آمریکا، 1978

• متخصص هواپیمای بوئینگ از آمریکا، انگلیس، آملان، پاکستان 
• متخصص هواپیمای ایرباس از فرانسه 

• معلم بین املللی هواپیما، دانشگاه لچ ورث انگلیس 

سوابق شغلی:
• رشکت ماشین سنگین آریا )نماینده انحصاری کاترپیالر(: 1387 تا کنون)نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی(

• رشکت آلومینیوم پارس )سهامی عام(: 1381- 1386 )مدیر عامل(
• رشکت نورد آلومینیوم )سهامی عام(: 1371- 1381)مدیر عامل(

• هواپیمائی جمهوری اسالمی: 1357- 1366)معلم ارشد هواپیما و رئیس بخش موتور و سوخت رسانی (
• متخصص طراحی دستگاه های مورد نیاز کنرتل تولید آینده ، در موتور های چهار زمانه 1997-1991 آمریکا

عضویت ه�ای فعلی: 
• نایب رئیس هیئت مدیره ماشین سنگین آریا 

• نایب رئیس هیئت مدیره رشکت آلومینیوم پارس
•  نایب رئیس هیئت مدیره رشکت نورد آلومینیوم 

• رئیس هیئت مدیره رشکت کارگزاری بورس خوشه چین 
• رئیس هیئت مدیره رشکت بازرگانی بهین تجارت اوج 

• نایب رئیس هیئت مدیره رشکت زیراکس 
• نایب رئیس هیئت مدیره رشکت برگ آرین 

• عضو هیئت مدیره رشکت آماد آرین 
• نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران 

• نماینده سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در اطاق بازرگانی صنایع و معادن  32



پ��������رون��������ده
نقش ماشین آالت در توسعه عمرانی و ملی

صنعت   فعلی  وضعیت  از  شما  ارزیابی 
ایران  و  جهان  در  سنگین  ماشین آالت 

چیست؟ 
و  ابتدایی ترین  سنگین  ماشین آالت   
توسعه،  اکتشاف،  برای  نیاز  اساسی ترین 
در  عمرانی  پروژه های  اجرای  و  راه سازی 
جهان می باشد، به طوری که بدون وجود 
انجام  به  قادر  ماشین آالت  از   دست  این 
و پروژه های عمرانی و معدنی و در   نهایت 

توسعه کشور نخواهیم بود. 
مورد  باید  چیز  هر  از  بیش  امروز  که  آنچه 
تکنولوژی   که  است  این  گیرد  قرار  توجه 
در  مستمر  صورت  به  سنگین  ماشین آالت 
حال توسعه و پیرشفت است. تولیدکنندگان 
اینگونه  ماشین آالت در پی افزایش میزان 

بهره وری در آن ها هستند، تا به این ترتیب در 
سایه این ارتقا کیفی و تکنولوژیکی، عالوه 
نیز  تری  ساده  کاربری  باال تر،  راندمان  بر 
برای مرصف کننده به همراه داشته باشند. 
تکنولوژیکی  ارتقای  این  که  است  گفتنی 
در کلیه بازارهای این  ماشین آالت از جمله 

ایران به خوبی مشهود است. 

در  صنعت  این  مزیت های  مهم ترین 
از  جلوگیری  اشتغالزایی،  زمینه های 
پایدار  توسعه  به  کمک  و  ارز  خروج 

چیست؟ 
ماشین آالت  تولید   دیگر،  صنایع  همانند 
در  حیاتی  بسیار  نقش  می تواند  سنگین 
استقالل  در  آن  از  مهم تر  و  کارآفرینی 

تکنولوژیکی کشور ایفا کند. اما به هر حال 
توسعه  هر  مانند  نیز  صنعت  این  گسرتش 
صنعتی و تجاری دیگری به مطالعه بازار و 
سنگین  ماشین آالت  تولید   سنجی  امکان 
به صورت مقرون به رصفه و اقتصادی نیاز 
و  دقیق  بسیار  باید  مطالعات  این  و  دارد 
کار شناسانه صورت گرفته و مورد تایید قرار 

گیرند. 

صنعت  این  که  مشکاتی  و  چالش ها 
چه  شامل  عمدتا  است،  مواجه  آن  با 

مواردی است؟ 
به نظر می رسد فعالین صنعت  ماشین آالت 
واردات  و  تولید  حوزه های  در  سنگین 
مشکالت مشابه زیادی دارند که عمده  آن ها 

ان�ج�م���ن     
دروازه ای به سوی پیاده سازی موفق قوانین

گفتگو با مهندس گودرزی؛
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین

صنعت ماشین آالت سنگین شاید به این دلیل 

که هنوز وارداتی دو برابر تولید داخل دارد، یکی 

از صنایعی است که فشارهای قابل توجهی را 

به دلیل تحریم های بین املللی متحمل شده 

است. هر چند صاحبان این صنعت در طول 

را  کشور  نیاز  کرده اند،  تاش  سال ها  این 

تامین کرده و به گونه از این سد بگذرند. 

عضو  گودرزی،  هوشنگ  مهندس  نگاه  از 

و  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیات 

معدنی،  سنگین  ماشین های  واردکنندگان 

ساختمانی و راهسازی، این صنعت به دلیل 

قابل توجهش در پیشربد پروژه های  نقش 

عمرانی و توسعه کشور باید بیش از پیش 

مورد توجه و حمایت قرار گیرد. 

وی قرار گرفنت در مسیر توسعه را در گرو 

تسهیل قوانین و مقررات و ارائه یک راهکار 

عملیاتی برای گذر از مانع تحریم ها می داند. 

آنچه در پی می آید حاصل مصاحبه مکتوب ما 

با اوست:
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ناشی از تحریم های اعمال شده، است. در 
با  کاال  واردات  تحریم ها،  اعمال  حقیقت 
را  معروف  و  شده  شناخته  تجاری  نام های 
محدود کرده و همین مساله تاثیر مستقیم 
افزایش  صورت  به  را  انکاری  قابل  غیر  و 
قیمت تمام شده چه در مورد  ماشین آالت و 
چه در خصوص تعمیر و نگهداری آن در بر 
داشته است. افزایش بهای  ماشین آالتی با 

برندهای مرغوب و معروف، سبب شده که 
واردات  ماشین آالت ساخت چین در کشور 
بیشرت از هر زمان دیگری مورد استقبال قرار 
چینی  کنندگان  تولید  متاسفانه  اما  گیرد. 
بدون پیروی از آداب تجارت در روابطشان 
قیمت  افزایش  با  ایرانی،  واردکنندگان  با 
کاالهای خود و کاهش خدمات، البته اگر 
این  از  ارائه شود،  آن ها  از سوی  خدماتی 

موقعیت سوءاستفاده می کنند. 

وضعیت تامین تکنولوژی،  ماشین آالت، 
صنعت  این  در  اولیه  مواد  و  تجهیزات 
چه  به  تحریم  فعلی  رشایط  در  بویژه 

صورت است؟ 
تأمین و عرضه  ماشین آالت بسیار محدود 
و در غالب تعدادی مدل از هر مارک تجاری 
تکنولوژی  با  تجهیزات  می باشد..  معروف 
واردات  آسانی در دسرتس جهت  به  جدید 
کمبود  بدلیل  موارد  بسیاری  در  و  نبوده 
اطالعات، حتی با مقاومت کاریر در پذیرش 

تکنولوژی جدید نیز مواجه می شویم. 

با توجه به موارد ذکر شده، مناسب ترین 
از  منظور  به  را  خود  پیشنهادی  حل  راه 
میان برداشنت مشکات و موانع موجود 
ذکر  سنگین  ماشین آالت  صنایع   در 

کنید. 
مختلف   مارک های  تعدد  وجود  با 
به  با علم  و  ماشین آالت سنگین در کشور 
به  ماشین آالت  این   خرید  که  مطلب  این 
آن ها  باالی  بسیار  ارزش  و  قیمت  دلیل 
بلند مدت  به عنوان رسمایه گذاری  عمدتا 
محسوب می شود، دولت موظف به تسهیل 
روند واردات قطعات جهت حفظ و نگهداری  

ماشین آالت موجود است. 
به عالوه حمایت دولت از فعالین این صنعت 
برای  ویژه  به  مناسب  راهکارهای  ایجاد  و 
برای  املللی،  بین  تحریم های  با  مواجهه 
حفظ و توسعه این صنعت امری رضوری و 
این میان حذف  در  البته  اهمیت است.  با 
می تواند  غیررضوری  مقررات  و  قوانین 
موانع  از  گذر  برای  اندازه ای  تا  را  زمینه 
نیز  تعرفه ها  کاهش  کند.  فراهم  موجود 
راستای  در  ابزارهای کمکی  از  دیگر  یکی 
تحریم ها  که  است  هزینه هایی  کاهش 
ماشین آالت  حوزه   فعال  رشکت های  به 
از  یکی  است.  کرده  تحمیل  سنگین 
عمده ترین مشکالت موجود در رس راه این 
صنعت، نگاه کردن کردن به  ماشین آالت 
قوانین  اعمال  و  خودرو  دیدگاه  از  سنگین 

مربوطه به آن می باشد. 
شفاف  موجود  راهکارهای  از  دیگر  یکی 
بین  تجارت  مقررات  و  قوانین  سازی 
تولیدکنندگان چینی و وارد کنندگان ایرانی، 
دو  تجاری  مراودات  گسرتدگی  دلیل  به 
کشور در حوزه  ماشین آالت سنگین است 
که البته کنرتل اتاق بازرگانی بر این مبادالت 

نیز قطعا در این حوزه راهگشا خواهد بود. 

نقش  ماشین آالت سنگین را در توسعه 
ارزیابی  چطور  کشور  عمرانی  و  ملی 

می کنید؟ 
و  بپذیریم که توسعه  باید  از هر چیز  پیش 
به   مستقیماً  کشور  در  پروژه ای  هر  پیشربد 
وابسته  مربوطه  فنی  دانش  و  ماشین آالت 
این  تمامی  در  پیرشفت  ارزیابی  و  است 
ماشین آالتی  کارایی   به  بستگی  پروژ ها 
قرار  استفاده  مورد  آن ها  در  که  دارد 

بدون  را  پروژه ای  نمی توانیم  ما  می گیرد. 
بر  افزون  بربیم،  پیش  ماشین آالت  این  
اینکه کیفیت و کمیت کار ها کامال وابسته 
به نوع  ماشین آالتی است که در پروژه مورد 
بهره  عدم  که  چرا  می گیرد.  قرار  استفاده 
می تواند  مناسب  ماشین آالت  از   گیری 
طوالنی شدن زمان اجرای آن را به دنبال 

داشته باشد. 

در  را  صنعت  این  سهم  می توان  چطور 
و نقش  داد  افزایش  توسعه ملی کشور 
این زمینه چطور  را در  انجمن  و جایگاه 

ارزیابی می کنید؟ 
افزایش سهم بخش  تجربه نشان داده که 
خصوصی در صنایع مختلف، راهکار مناسبی 
عموم  در  توسعه  به  دستیابی  منظور  به 
در  است.  بوده  موفق  صنعتی  کشورهای 
عین حال پشتیبانی مستقیم دولت، کنرتل 
درآمد نفتی و برخورداری از بزرگ ترین طیف 
نیازمند  خدمات،  و  کاال  حوزه  در  مشرتی 
تدوین و تصویب قوانین و مقررات مناسب 
و عبور از موانع موجود با استفاده از ابزارهای 
باید به  به اعتقاد من قوانین  قانونی است. 
خصوصی  بخش  که  شوند  تدوین  گونه ای 
قادر به پیاده سازی موفق آن در حوزه های 
اجرایی باشد و از دیدگاه من انجمن دروازه ای 

به سوی تحقق این فرایند است. 

متاسفانه تولید کنندگان چینی بدون 
پیروی از آداب تجارت در روابطشان با 
واردکنندگان ایرانی، با افزایش قیمت 
کاالهای خود و کاهش خدمات از این 

موقعیت سوءاستفاده می کنند 

قوانین باید به گونه ای تدوین شوند که 
بخش خصوصی قادر به پیاده سازی 
موفق آن در حوزه های اجرایی باشد و 
از دیدگاه من انجمن دروازه ای به سوی 

تحقق این فرایند است

حمایت دولت از فعالین این صنعت و 
ایجاد راهکارهای مناسب به ویژه برای 
املللی،  بین  تحریم های  با  مواجهه 
برای حفظ و توسعه این صنعت امری 

رضوری و با اهمیت است
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علی قندهاری علویجه فعالیت خود را از ابتدای سال 85 با عنوان کارشناس برنامه 

ریزی نگهداری و تعمیرات در رشکت تعمیرات هواپیمایی فجر آشیان آغاز می کند و 

سپس به مدت یکسال،  به عنوان کارشناس واحد برنامه ریزی تولید در رشکت قطعه 

ساز خودرو حمید صنعت به کار خود ادامه می دهد. وی تا سال 88 رسپرستی واحد 

مهندسی صنایع در رشکت فیلرت رسکان ) کارخانه صبا گسرت ( را بعهده دارد  و از سال 

88 تا کنون نیز با مسؤولیت رسپرست فنی و مهندسی در رشکت همیار ماشین آسیا 

) تولید کننده انواع ماشین آالت راهسازی( به فعالیت خود ادامه می دهد.

پدید آورنده: علی قندهاری، کارشناس ارشد انتقال تکنولوژی

 ghandehariali@yahoo.com

   نقش ماشین آالت راهسازی در توسعه ملی
مقدم��ه: 

ــال پیش که رشکت کاترپیالر با تفکری نوین که  در بیش از 130 س
ــده همین تفکر  ــه نوعی زائی ــازی کنونی ب ــین آالت راه س کلیه ماش
ــوان متخصص ترین  ــه عنوان اولین رشکت بلکه به عن ــتند، نه ب هس
ــان تغییرات  ــاد، در آن زم ــه نه ــه عرص ــا ب ــت پ ــن رشک و خالق تری
ــانی  ــی از عرص تولید انبوه و فعالیت بیش از حد فیزیکی- انس انقالب
ــود، با  ــوس ب ــوژی کاماًل محس ــر تکنول ــکا ب ــر رسعت ات ــه عرص پ ب
ــب و کار و فناوری های موجود  ــیر تحوالت فضای کس مطالعه در س
ــورهایی که  ــه اغلب کش ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای در آن دوران ب
ــد در همین حول  ــاب می آین ــون از قدرت های اقتصادی به حس اکن
ــده اند و رشکت های و  ــور ها متمایز ش ــوش تاریخی، از بقیه کش و ح
ــه در همین دوران رو به افول نهاده  ــای بزرگی هم بودند ک قدرت ه
ــایرین لزوم این تغییرات  ــاید دیر تر از س ــدند. چرا که ش و یا نابود ش
ــدت صدمات وارده  ــار و ش ــبب اجب ــطه نیاز بلکه به س ــه واس ــه ب را ن
ــت بوجود آمدن  ــورت مجزا، عل ــد بخش به ص ــس کردند. در چن ح
ــای پیرشفت  ــازی را در دورانه ــین آالت راه س ــام مختلف ماش اقس
ــا عدم اتفاقی بودن  ــی نموده و در رابطه ب ــورهای مختلف بررس کش
ــازی هر چه رسیع تر نقش  ــث می کنیم و راه کارهای بهینه س آن بح

ــنهاد می دهیم.  ــور پیش ــعه کش ــازندگی را در توس این ابزارهای س
رشح: 

ــیار  ــات زمین نظیر خاک از زمانهای بس ــه جابجایی محتوی تمایل ب
ــیر  ــت و در س ــرش بوده اس ــش روی ب ــائل پی ــا و مس دور از دغدغه ه
ــازی،  ــای زراعی، خانه س ــازی زمین ه ــی از آماده س ــول تاریخ تح
ــد سازی، راهسازی، پل سازی  ــازی، س آرایش های جنگی، شهرس
ــن اگر هر مورد  ــت، در این بی ــده و ادامه دار بوده اس ــده ش و... دی
ــروژه بنامیم  ــد پ ــتلزم جابجایی زمین می باش ــن موارد را که مس از ای
ــا توجه به  ــزا بنگریم ب ــورت مج ــن پروژه ها به ص ــر یک از ای ــه ه و ب
ــی و  ــع مال ــی، مناب ــی و جمعیت ــت جغرافیای ــرتدگی کار، موقعی گس
ــتند ولی  ــخصات منحرص به فردی را دارا هس زمان اجرا هر یک مش
ــاخص ها  ــیله این ش ــورت مرتب کردن صعودی پروژه ها بوس در ص
ــه از پروژه ای به  ــده چگون ــه ابزارهای بکارگرفته ش ــم دید ک خواهی
ــه تراکتور،  ــوان مثال از گاو آهن ب ــر تغییر کرده و به عن ــروژه دیگ پ
ــرخ طیار به جرثقیل  ــل و کلنگ به لودر و بولدوزر و از اهرم و چ از بی
ــت علت این تغییرات  ــت. در اینجا این سؤال مطرح اس ــیده اس رس
ــت؟ آیا ماهیت پروژه ها تغییر کرده بود؟ مسلماً پاسخ منفی  در چیس

ــان ها از سایر مخلوقات  ــت، علت هر پیرشفت این است که انس اس
ــعی  ــود تفکر می کنند و ذاتاً حتی از روی س ــدا بوده و در احوال خ ج
ــی در مقیاس های  ــد، امروزه حت ــال پیرشفت می باش ــا به دنب و خط
ــه به صورت  ــتیم ک ــاهد بوجود آمدن ابزارهایی هس ــیار بزرگ ش بس
ــانند، در اینجا تنها  ــام می رس ــر جابجایی را به انج ــا این ام غول آس
ــد خود  ــته باش ــتفاده کننده از ابزار توانس ــوان گفت هر چه اس می ت
ــزار پیرشفته تری  ــد از اب ــه تفکر نزدیک کن ــرده و ب ــزار جداک را از اب
ــاخص های  ــرد و این امر اتفاق نمی افتد مگر کلیه ش ــره خواهد ب به
ــی ملموس تر اگر  ــند. اندک ــه باش ــرار گرفت ــار هم ق ــت در کن پیرشف
ــزار با این  ــه مختلف از نظر اب ــه دو جامع ــم و به مقایس ــخن بگویی س
ــین آالت در  ــاً بزرگ ماش ــواع واقع ــه تعداد از ان ــم که چ ــد بنگری دی
ــایر  ــی س ــتفاده قرار می گیرد بدون نیاز به بررس ــر جامعه مورد اس ه
ــدام از ابزار قوی تر،  ــخ بگوییم که هر ک ــاخص ها می توانیم پاس ش
ــعه یافتگی در  ــتفاده می کنند از لحاظ توس ــر و بزرگ تری اس رسیع ت
ــازی وقت نیروی  ــگاه باالتری قرار دارند چرا که توانایی آزاد س جای
ــه به انجام  ــوان با رصف هزین ــی که می ت ــود را از فعالیت های کار خ
ــتند و زیاد هم  ــی هس ــمت جوامع ــد و در آن س ــانید را دارا بوده ان رس
ــتفاده  ــک نوع ابزار خاص اس ــر پروژه ای از ی ــه در ه ــتند ک دور نیس
ــر متفکری را پرورش  ــانی ارزان، ابزارگونه و غی ــرده و نیروی انس ک
ــد به علت تغییر دید حاکم بر  می دهند. مواردی که تا کنون بیان ش
ــور  است که ماشین آالت راهسازی را حتی در قوانین صادرات  کش
ــرده و عالوه  ــودرو قلمداد ک ــر خ ــی نظی ــره کاالهای و واردات در زم
ــر پیش پای  ــری نیز ب ــنگ های بزرگ ت ــایل مطروحه باال س ــر مس ب
ــور رهانیده اند. ما برای پروژه های خود به دستگاه های  توسعه کش
ــی و حمایت از کار  ــال تولید مل ــاز مربم داریم، ما در س ــازی نی راهس
ــر چیز به احداث راه های  ــی قرار داریم ما بیش از ه ــه ایران و رسمای

ــی و معدنی  ــی کاالهای اساس مبادالت
ــور نیازمندیم، ما  ــیمی در کش و پرتوش
ــکن،  ــای ملی احداث مس در پروژه ه
ــتان،  بیمارس ــگاه،  ورزش ــه،  ابنی
ــا که از  ــح گاه ه ــات، تفری ــه ج کارخان
ــت به  ــعه یافتگی اس ــانه های توس نش
حضور پرقدرت و چابک دستگاه های 
ــواردی  م در  ــم،  نیازمندی ــازی  راه س
ــت  ــم آن ها را شکس ــوان اس ــه می ت ک

هر ک��دام از اب��زار قوی ت��ر، رسیع تر و 
بزرگ تری اس��تفاده می کنن��د از لحاظ 
توس��عه یافتگ��ی در جای��گاه باالت��ری 
ق��رار دارند چ��را که توانایی آزاد س��ازی 
وقت نیروی کار خود را از فعالیت هایی 
ک��ه می توان ب��ا رصف هزینه ب��ه انجام 

رسانید را دارا بوده اند .
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ــام نفت و  ــادرات خ ــاد مانند ص ــور نه ــداز پیرشفت کش ــم ان در چش
ــا چندین برابر  ــن و واردات فراورده های نفتی و فوالدی ب ــنگ آه س
ــور را  ــازندگی کش ــت، جای خالی اهمیت دادن به ابزارهای س قیم
ــن کارخانجات  ــا بی ــیر مبادالتی م ــه اگر مس ــس کرد ک ــوان ح می ت
ــو مقتضی،  ــنگ آهن به نح ــا معادن عمده س ــازی ب موجود فوالدس
ــزرگ مصنوعات  ــدگان ب ــون از صادرکنن ــا ما اکن ــد آی احداث می ش
ــنت ذخایر عظیم سنگ آهن، آیا کارخانجات  فوالدی نبودیم با داش
ــت از ارزش کار داخلی صورت  ــد، آیا حمای ــرتی احداث نمی ش بیش

ــت هم  ــرز و بوم که قابل بازگش ــا رسمایه های این م ــت، آی نمی گرف
ــد؟  ــتند برای آیندگان پس انداز نمی ش نیس

ــت که تولید، خود ابزار از  ــت که آیا جایی هس ــؤال اصلی اینجاس س
ــاخصهای توسعه یافتگی به حساب آید در حالی که نقاط بسیاری  ش
ــیدگی  ــتلزم رس ــمردیم هنوز مس ــه ای از آن را در باال برش ــه گوش ک
ــاله نظریه تولید  ــخ را می توانیم با نگاه به سیر چهل س ــتند؟ پاس هس
ــوری خوب در  ــت که یک تئ ــران یاف ــازی در ای ــین آالت راهس ماش
ــده که برای  ــه دار ش ــائلی ریش زمان نه چندان خوب باعث بروز مس
ــنهاد را مطرح کنیم که تئوری های  ــکل می توانیم این پیش حل مش
ــادگی  ــتند در این مدت به س تصمیم گیری چند معیاره نیز می توانس
ــداث کارخانجات مادر،  ــوان اح ــا دارا بودن ت ــد که ما ب ــک کنن کم
ــالتی، مبادالتی و  ــداث راه های مراس ــره برداری از معادن، اح به
ــتگاه های  ــاختمانی و... با بهره گیری از دس ــای س ــی، پروژه ه ریل
ــه دارا بودن  ــن، که البت ــر نحو ممک ــن آن ها به ه ــازی و تامی راهس
ــمتی از این تجیزات راهسازی نیز شامل  ــاخت قس توان مونتاژ و س
ــزار رفتیم در  ــود اب ــه رساغ تولید خ ــدا ب ــوند، ابت ــه می ش ــن مقول ای
ــت در صورتی که  ــا پیرشف ــب ب ــس از تولید کار متناس ــی که پ صورت
ــتیم عالوه بر دارا بودن  ــد هم اکنون می توانس اصول رعایت می ش
ــدگان ابزارهای  ــی، از تولید کنن ــطح بین امللل ــی مطرح در س صنایع
ــت با درایت مسؤولین امر این  ــازی نیز باشیم. درکل امید اس راهس
ــور  ــرده و از فرصت کنونی که در پیش روی کش ــم تغییر ک ــد حاک دی
ــتفاده را  ــد حداکرث اس ــال 1404 می باش ــم انداز س و همچنین چش
ــوالی متقیان امام علی )ع( »فرصت ها  ــود. چرا که به فرموده م نم
ــروز جایی  ــای متالطم ام ــا در گذرند« و دنی ــاره ای از ابر ه ــون پ چ
ــن حال هر  ــی نمی گذارد. در عی ــتباه کنندگان باق ــربان اش ــرای ج ب
ــتغال زایی  ــود اتکایی و اش ــدی، خ ــگ و بوی تولی ــروژه ای که رن پ
ــی  ــم پوش ــد قابل چش ــته باش ــران عزیزمان به همراه داش ــرای ای ب
ــیم در این  ــته باش ــت را داش ــت انتخاب درس ــی می بایس ــت ول نیس
ــوان »ارائه یک  ــه مقاله ای با عن ــدی این نرشی ــماره بع زمینه در ش
ــین آالت راه سازی  ــتم تصمیم گیری خربه فازی در تولید ماش سیس
ــه خواهیم  ــری چند معیاره« ارائ ــک تصمیم گی ــتفاده از تکنی ــا اس ب
ــنجی تولید و یا عدم  ــبیه سازی و امکان س نمود تا بتوان از آن در ش
ــردو بهرتین  ــتفاده  ک ــران اس ــازی در ای ــتگاه های راه س ــد دس تولی

ــرد.  ــاذ ک ــه اتخ ــن زمین ــم را در ای تصمی
ــتگاه های راه سازی را می بایست ابزاری در خدمت  به طور حتم دس
ــازندگی بر آن ها تکیه زد.  ــور قلمداد کرد و با دیدگاه س ــعه کش توس
ــی مفتوح بوده  ــواره جایی برای بحث های کار شناس ــت هم امید اس
ــوری  ــالی جمه ــی را در راه اعت ــای مثبت ــم قدم ه ــی بتوانی و همگ

ــالمی برداریم. اس

به  خود  پروژه های  برای  ما 
مربم  نیاز  راهسازی  دستگاه های 
داریم،  ما     در سال تولید ملی و حمایت 
از کار و رسمایه ایرانی قرار داریم ما 
بیش از هر چیز به احداث راه های 
مبادالتی کاالهای اساسی و معدنی 

و پرتوشیمی در کشور نیازمندیم.
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تریب��ون آزاد رشکت ه��ای عضو، به عن��وان صفحه 
وی��ژه اعض��ای انجمن و ب��ا هدف معرف��ی دیدگاه ها 
و بی��ان نقط��ه نظرات اعض��ا، آماده دریافت پاس��خ 
سؤاالت مطرح شده در هر شماره از نرشیه است. 
در این بخش، تریبون آزاد در این شماره از نرشیه 
انجم��ن را ب��ا موضوع »بررس��ی وضعی��ت و جایگاه 
ماش��ین آالت س��نگین به عنوان کاالی رسمایه ای 

در توس��عه پایدار کش��ور«، می خوانید. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت در این ش��ماره ۷ پرس��ش برای 
کلی��ه مدی��ران رشکت ه��ای عض��و انجم��ن ارس��ال 
ش��ده بود که از اعضا درخواست  گردید، حداقل به 
چهار س��ؤال پاسخ دهند. در ادامه، محور سؤاالت 
ارس��الی و مجموع پاس��خ های دریافت��ی از نظرتان 

می گ��ذرد. 
 

 1. ارزیاب��ی ش��ما از وضعیت فعلی صنعت ماش��ین 
آالت س��نگین در جهان و ایران چیس��ت؟ 

 ۲. مهم تری��ن مزیت های این صنعت در زمینه های 
اش��تغالزایی، جلوگی��ری از خ��روج ارز و کم��ک ب��ه 

توس��عه پایدار چیس��ت؟ 
3. چالش ه��ا و مش��کاتی ک��ه ای��ن صنع��ت ب��ا آن 

مواجه می باش��د، کداماند؟ 
آالت،  ماش��ین  تکنول��وژی،  تامی��ن  وضعی��ت   .4
تجهی��زات و م��واد اولی��ه در ای��ن صنع��ت بویژه در 

رشایط فعلی تحریم به چه صورت اس��ت؟ 
5. ب��ا توجه ب��ه موارد ذکر ش��ده، مناس��ب ترین راه 
حل پیش��نهادی خود را به منظور از میان برداش��نت 
مش��کات و موان��ع موجود در صنایع ماش��ین آالت 

س��نگین ذکر کنید. 
 ۶. نقش ماش��ین آالت س��نگین را در توسعه ملی و 

عمران��ی کش��ور چط��ور ارزیاب��ی می کنی��د؟ 
 ۷. چطور می توان س��هم این صنعت را در توس��عه 
ملی کش��ور افزایش داد و نق��ش و جایگاه انجمن را 

در ای��ن زمین��ه چط��ور ارزیاب��ی می کنی��د؟
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ــیع تولید و  ــته نه چندان دور، بازار وس در گذش

عرضه ماشین آالت راهسازی و معدنی تنها در 
انحصار حداکرث 5 نام بزرگ قرار داشت و دیگر 
ــه کپی برداری  ــدگان، عمدتاً اقدام ب تولیدکنن
ــت گذاری  ــان در سیاس ــروی از ایش ــی و پی فن
ــال  ــای تولید می نمودند. ولیکن طی 10 س ه
ــت بازار و رشایط تولید به گونه ای  اخیر، وضعی
ــر انحصاری در  ــت که گویا دیگ پیش رفته اس
ــورد. اگر چه بیش  ــم نمی خ این میدان به چش
ــین آالت رصفاً  ــازار جهانی ماش ــد ب از 30 درص
ــت، ولیکن ورود دیگر  ــار 2 کمپانی اس در اختی
کمپانی های آسیایی و خصوصاً چینی به جمع 
ــان از افزایش  ــده برتر جهان، نش 10 تولیدکنن
ــب  ــت این تولیدکنندگان و کس رسعت پیرشف

سهم خود از بازار جهانی ماشین آالت دارد.
ــده از وضعیت مالی  ــات منترش ش طبق گزارش
ــین آالت  ــروش تولیدکنندگان ماش ــزان ف و می
ــی این بازار بیش  ــال 2011، ارزش جهان در س
ــازار  ــود. ب ــرآورد می ش ــارد دالر ب از 200 میلی
ــی از بزرگرتین و  ــز یک ــران نی ــین آالت ای ماش
ــوب  ــمندترین بازارهای خاورمیانه محس ارزش
می شود. چرا که با در نظر گرفنت تعداد معادن 
فعال و همچنین پروژه های زیربنایی در دست 
احداث، می توان از ایران در کنار عربستان به 
عنوان بزرگان بازار ماشین آالت منطقه نام برد، 
ــن زمینه همچنان  ــه قابلیت ایران در ای که البت

بالقوه است و بالفعل نگردیده! 
ــری  ــمند روی دیگ ــازار ارزش ــن ب ــفانه ای متاس
ــتثنایی" بودن آن است.  ــته و آن "اس نیز داش
ــورمان  ــین آالت کش ــازار ماش ــه ب ــه ای ک نکت
ــی می کند،  ــش بین ــل پی ــتثنائی و غیرقاب را اس
ــاختار  ــه دور از انتظار در س ــرات مداوم و ب تغیی
ــت. چه در ابتدای  قوانین مرتبط با این بازار اس
ــه بازرگانان و تولیدکنندگان اقدام به ثبت  امر ک
ــیر که  ــه در انتهای مس ــد و چ ــفارش می کنن س
ــود.  ــص از گمرکات مطرح می ش ــث ترخی بح
ــت مشکالت سیستم بانکی  اخیراً نیز می بایس
ــی  ــوق اضافه کرد. اگر چه بخش ــه موارد ف را ب
ــای  ــه تحریم ه ــوط ب ــکالت مرب ــن مش از ای
بین املللی علیه کشورمان است ولیکن بسیاری 
ــون تصمیمات  ــفتگی های موجود مره از آش
ــئوالن ذیربط  ــت مس ــرد نادرس ــتباه و رویک اش

ــال اخیر  ــد. در چند س در وضع قوانین می باش
ــیاری از تولیدکنندگان و کمپانی های به نام  بس
ــه دقیق بازار ایران  ــن صنعت اقدام به مطالع ای
به جهت احداث خطوط تولید محصوالت خود 
ــفانه با مشاهده عدم شفافیت  نمودند که متاس
ــن، از این امر  ــی در قوانی ــی در پ ــرات پ و تغیی
ــورهای دیگر را به عنوان  ــده و کش منرصف ش

پایگاه خود در منطقه انتخاب کردند.
ــین آالت راهسازی و معدنی همانگونه که  ماش
ــت، در پروژه های  ــوان دریاف ــان می ت از نامش
ــدن، خدمات  ــازی، مع ــی اعم از راهس زیربنای
ــت می کنند. بخش  ــه و ... فعالی ــهری، ابنی ش
ــت را ماشین آالت  عمده پروژه هایی از این دس
ــکیل می دهند و همچنین انتخاب صحیح  تش
ــتقیم  ــین آالت و کیفیت آنها نیز تاثیر مس ماش
ــرا و انجام بهینه آن دارد. همین امر  در روند اج
مسئولیت خطیر قانونگذار را مشخص می کند 
ــرا که با یک تصمیم صحیح و اعمال آن می  چ
تواند بواسطه ترسیع و تسهیل در انجام و اتمام 
پروژه در رشد و شکوفایی کشور سهیم شود و از 
طرف دیگر، با یک رویکرد نامتعارف می تواند 
رضبه مهلکی به فعاالن این صنعت و همچنین 
پیمانکاران وارد آورده و مسبب مشکالت مالی 

و کارگری غیر قابل جربان برای ایشان شود. 
ــه در گردش این صنعت"  "حجم باالی رسمای
ــور"  ــتقیم در آبادانی و عمران کش ، "تاثیر مس
، "قابلیت اشتغال زایی فوق العاده این صنعت 
ــور"، "ارتزاق اغلب پروژه های عمرانی  در کش
ــام بهینه آنها با  ــه دولت و رضورت انج از بودج
ــا" و موارد  ــدی یارانه ه ــه روند هدفمن عنایت ب
ــر اهمیت  ــت بیانگ ــری از این دس ــدد دیگ متع
ــئوالن امر در خصوص  ــانی دیدگاه مس بروزرس
ــروژه  پ در  ــین آالت  ماش ــش  نق و  ــت  ماهی
ــدگان و واردکنندگان  ــت. انجمن تولیدکنن اس
ــه اتفاق فعاالن  ــین آالت که اکرث قریب ب ماش
این صنعت در آن حضور دارند قطعاً می بایست 
ــری در این خصوص بردارد، کما  گام های مؤث
اینکه در طی عمر کوتاه خود مکاتبات گسرتده 
و مؤثری با مسؤولین ذیربط انجام داده است. 
در حال حارض نیز اگر چه صنایع مختلف کشور 
ــی از تحریم های  ــکالت متعدد ناش درگیر مش
ــتند، تعامل  ــورمان هس ــه کش ــی علی بین امللل

ــا انجمن هایی  ــؤولین امر ب ــش از پیش مس بی
ــته های اصلی  ــت، از جمله خواس ــن دس از ای
ــدگان و بازرگانان فعال در کلیه صنایع  تولیدکنن

کشور است. 
ــکالت  ــا و مش ــالح چالش ه ــیر اص در مس
عدیده ای که این صنعت با آن دست به گریبان 
ــت موارد ذیل  ــت، در گام نخست می بایس اس

مورد مطالعه دقیق قرار گیرند:
ــاالن این صنعت  ــؤولین و فع 1(نوع رابطه مس
ــه تدوین قوانین و بهره مندی  خصوصاً در زمین

از دیدگاه های مشرتک،
ــی و واقعیت های بازار  2(تطبیق قوانین داخل

جهانی ماشین آالت با یکدیگر،
ــزان  ــرصف و می ــازار م ب ــق  ــه دقی 3(مطالع
ــش  ــدگان داخلی در پوش ــدی تولیدکنن توانمن

آن،
ــت  ــب جه ــرتی مناس ــردن بس ــم ک 4(فراه
گسرتش دامنه فعالیت برندهای حارض و فعال 

در بازار ایران،
ــبت به  ــی نس ــای عملیات ــی راهکاره 5(بررس

جذب رسمایه گذاری خارجی.
بررسی جوانب گوناگون هر یک از موضوعات 
ــت  ــوق نیازمند مباحث مفصل تخصصی اس ف
ــا در اجتماعات  ــا جمع بندی آنه که می توان ب
تخصصی، همانند این انجمن، به ساماندهی 
ــکالت  ــه و تقاضا در بازار، مش ــت عرض وضعی
ــت، نظام  ــذاری در این صنع ــد، رسمایه گ تولی
ــورد  ــتانداردهای م ــذاری واردات، اس تعرفه گ
ــیاری موضوعات مبتال  نیاز ماشین آالت و بس

به این صنعت، کمک شایانی کرد.
ــیوه ای  ــد تنها ش ــر می رس ــه نظ ــال ب ــر ح در ه
ــی و ایجاد  ــی در پ ــرات پ ــد از تغیی ــه می توان ک
ــن صنعت جلوگیری  تنش های گوناگون به ای
ــالیان متمادی از  ــت که س کند، موضوعی اس
ــده و آن ایجاد  ــول مان ــؤولین امر مغف دید مس
ــد جهت  ــتقل و قدرتمن ــی مس ــرورش نظام و پ
"تصمیم سازی" است. انجمن تولیدکنندگان 
و واردکنندگان ماشین آالت معدنی و راهسازی 
ــن  ــوان تخصصی تری ــه عن ــت ب ــز می بایس نی
ــت  ــن صنع ــاز ای ــن تصمیم س و حرفه ای تری
ــر در اتخاذ  ــه متولیان ام ــده و ب ــدان ش وارد می
تصمیمات واقع گرایانه و هدفمند یاری رساند.

احسان جواهریان

   مدیر فروش و امور نمایندگی ها- رشکت پارس یونایتد موتورز

از آنجايي كه پاسخ دادن به هفت سوال مطرح شده به طور جداگانه 
مستلزم تكرار برخی مسائل بود، بهرت ديدم در يك منت كوتاه و منسجم 

به طور كلی به سواالت شما پاسخ دهم.
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به پایگاه اصلی تصمیم سازی 
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مهندس   خرسو امیر

عضو هیات مدیره  انجمن وکارشناس دادگسرتی

20 ع��ام���ل م��ؤث��ر
 در توس�عه صنعت ماش�ین آالت س�نگین

سنگین  آالت  ماشین  کنندگان  وارد  و  کنندگان  تولید  که  مواردی 
معدنی، راهسازی و عمرانی باالخص اعضای محرتم انجمن شایسته 

است رعایت کنند، مخترصا به رشح ذیل است:
آنها  نگهداری  و  رسویس  به  دسرتسی  که  دستگاه هایی  تأمین   -1

سهل تر و تعمیراتشان در مدت زمان مناسب و کم هزینه تر باشد.
عمر و راندمان دستگاه ها با رشایط جوی و کاری ایران مناسب   -۲

باشد.
3- داشنت تیم فنی و مهندسی ماهر برای قبل و هنگام فروش، به 
نحوی که بتوانند مطابق نیاز کاری مشرتی با ملحوظ نمودن مسائل 
فنی/ اقتصادی، راهنمایی های مناسب جهت انتخاب صحیح ماشین 

به او ارائه کنند.
4- کتب رسویس و نگهداری و اپراتوری حتما به زبان  فارسی و گویا باشد.

5- آموزش رسویس و نگهداری، اپراتوری و نحوه استفاه از کتاب 
قطعات، برای مشرتیان باید مدنظر قرار گیرد.

         CM اجرای  به  عمده  مشرتیان  باالخص  مشرتیان  ترغیب   -۶
نمونه    مانند  خود  کارگاه/کارگاه های  در   Condition Monitorin
گیری بموقع روغن موتور، هیدرولیک و ... و ارسال نمونه/ نمونه ها 

به آزمایشگاه معترب.
۷-  سیستماتیک نمودن خدمات قبل و بعد از فروش.

8- ایجاد شناسنامه فنی به منظور حفظ اطالعات تعمیراتی انجام شده 
و سوابق دوباره کاری ) Re Do(، انجام اصالحات و...

9- استقرار مکانیک/ تیم تعمیراتی در سایت مشرتی عمده در  زمان 
گارانتی و نیز مذاکره با مشرتیان عمده و ترغیب آنها به انعقاد قرارداد 
جهت استقرار مکانیک یا تیم تعمیراتی ) پس از زمان گارانتی (، در 

سایت کاری آنها.
10-  با توجه به تعداد و تراکم دستگاه های فروخته شده در استان ها، 

ایجاد نمایندگی خدمات پس از فروش در آن استان ها.
11- حتی االمکان ایجاد سیستم بازدید مجانی از وضعیت و نحوه کار 
دستگاه های فروخته شده در سایت کاری مشرتی و ارائه پیشنهادات 
 ،CM مرتبط با نگهداری و کاربرد بهرت دستگاه ها و با بررسی سوابق

پیشنهاد تعمیر و تعویض به موقع کامپوننت/قطعات و...
1۲- ایجاد کالینگ سیستم.

13-  ایجاد سیستم دریافت و پاسخ شکایات و اهمیت دادن به شکایت 
احتمالی مشرتیان و بررسی کارشناسانه و عادالنه شکایات.

14-  آموزش دوره ای و استاندارد پرسنل فنی و پشتیبانی خود.
15- تقویت سیستم سفارش و تأمین قطعات و داشنت سیستم انبار 

مناسب و به روز.
گارانتی دستگاه های  تعهدات و رشایط دوره  به  التزام عملی   -1۶

فروخته شده.
و...  فنی  پرسنل  و  مکانیک ها  عملکرد  سیستماتیک  کنرتل   -1۷

رشکت.
18-  مطالعه و درک مقررات خدمات پس از فروش مراجع و سازمان های 

ذیربط جمهوری اسالمی ایران.
19-  حتی االمکان تعیین حکم مرضی الطرفین در قراردادهای فروش 
) حکم ضمن داشنت تجربه و صالحیت فنی/ اقتصادی و مدیریتی، 

ترجیحا از پرسنل رشکت نباشد.(
۲0- کاهش هزینه تمام شده یکساعت کار ماشین آالت. 

با توجه به این که این نوع دستگاه های سنگین ابزار اصلی تولید پروژه 
های کوچک و بزرگ معدنی، راهسازی، عمرانی و به خصوص پروژه 
های زیربنایی است. هزینه های تمام شده یکساعت کار این نوع 
ماشین آالت فاکتور بسیار مهمی است که متأسفانه در کشور ما تا 
آنجایی که اطالع دارم به این موضوع هم از سوی تأمین کنندگان و 
هم از طرف خریداران اهمیت داده نشده است و به آن دقت نکرده اند! 
لذا این انجمن صنفی با همکاری و سیرنژی اعضا در راستای انتخاب 
و تأمین دستگاه های مناسب، ارائه خدمات سیستماتیک، آموزش و 
استفاده از خواب بی مورد ماشین آالت ) ناشی از: انتخاب ناصحیح، 
کیفیت نامناسب، تعمیرات بی مورد و استفاده نادرست از دستگاه ها 
و...( می تواند توسط اعضای خود، گام مؤثری در کاهش قابل توجه 
هزینه تمام شده یک ساعت کار دستگاه ها بردارد که با توجه به ماشین 
آالت مورد نیاز در پروژه ها و لزوم رسمایه گذاری زیاد برای تأمین آنها 
و ...، مسلما به تبع آن ساالنه صدها میلیارد ریال به نفع دارندگان و 

کاربران دستگاه ها و نهایتا پروژه ها و کشور خواهد شد. 
نحوه محاسبه هزینه یک ساعت کار دستگاه ها و... در نرشیه آتی این 

انجمن رشح داده خواهد شد.

ی������ادداش������ت



رفع موانع
با مدیریت انجمن

در پاسخ به این سوال که در رابطه با صادرات ماشین آالت و رشکت در 
فرایند ماشین آالت یا Auction ها چه نتایج یا بهره ای نصیب ما می شد، 
باید گفت فواید رشکت در چنین مزایده هایی که از تمامی کشورهای 
جهان در آن رشکت دارند و کاالهای تولیدی کشور های پیرشفته همزمان 
در کنار کاالهای تولید ایران قرار می گیرد، مارا وادار می کند تا تمام توان 
خود را بکار گرفته تا کیفیت تولید کشورمان را به باال ترین سطح برسانیم. 
به عنوان مثال اولین باری که یکی از تولیدات رشکت هپکو را به مزایده 
برده بودیم وقتی یکدستگاه لودر مربوطه برای عرضه، روی رمپ فروش 
رفت و مزایده رشوع به تبلیغ کرد، ناگهان گاز لودر گیر کرد و بنده ناچار 
شدم جلوی چشمان بالغ بر یک هزار نفر جمعیت بروم و از زیر دستگاه 
به طریقی رفع عیب کنم. اگرچه این لودر نو و کار نکرده بود، اما این 
مسئله حاکی از آن بود که ما اکرث مواقع از کنرتل کیفی یا قسمت چک 
مطلوبی برخوردار نبودیم. مورد دیگر رنگ آمیزی دستگاه ها بود چرا که 
به دلیل اینکه روغن زدایی از سطح بدنه دستگاه ها انجام نمی شد، رنگ 
آمیزی گاهی به طور کل کنده می شد. چنین مسائل و مشکالتی پس 
از رشکت متمادی در این حراج ها، پیگیر شدن بنده و رشکت هپکو به 
دلیل عالقه مند بودن به صادرات تولیدات خود و با هماهنگی در تولید 
بهرت برطرف شدند. بدین ترتیب پس از یکسال توانستیم ماشین آالت 
تولید هپکو را حتی به کشورهای پیرشفته مثل کانادا بربیم. امروزه در 
اقصی نقاط دنیا از ماشین آالت صادراتی ما استفاده می کنند و بدین 
ترتیب صادرات ماشین آالت مثل انواع ماشین های تولیدی هپکو، 
انواع کامیون های تولید ایران خودرو دیزل و انواع تریلرهای تولید ایران 
به سفارش رشکت پارت لودر از قبیل کمپرسی ها، تریلر، تانکرهای نفت 
کش، سیلوهای حمل سیمان، تانکر های تخصصی حمل قیر، کارخانه 

تولید آسفالت و کارخانه تهیه شن و ماسه و تهیه بنت رونق گرفت. 
در طول سال 2003 میالدی در مزایده دبی که بیشرت اوقات آقای دکرت 
شمس اردکانی رشکت داشتند با ایشان آشنا شدم و شاهد فعالیت های 

مستمر ایشان بودم و بعد از آن به دعوت ایشان در جلسات انجمن 
ماشین آالت رشکت داشتم. با رهنمودهای ایشان و هماهنگی اعضای 
محرتم انجمن پیگیر مسائلی که متاسفانه باعث رکود پیرشفت این 
صنعت شده بود، شدم که به عنوان مثال می توان به ورود جرثقیل در 
تناژهای مختلف مورد نیاز کشورمان اشاره کرد. جرثقیل در ردیف محدود 
ماشین آالتی است که عمر مفید آن بسیار طوالنی است و این مسئله 
حتی در اروپا و آمریکا به این گونه است که جرثقیل را از ماشین آالت 
دیگر مستثنا می کنند. در حال حارض نمی دانم به چه دلیل ورود جرثقیل 
دست دوم ممنوع شده در صورتیکه با وضعیت فعلی ارز یک دستگاه 
با حدود یک میلیارد تومان  جرثقیل 250 تن دست دوم را می توان 
وارد ایران کرد اما یک دستگاه جرثقیل نو با همین ظرفیت نزدیک به 
چهارمیلیارد تومان تمام می شود. در صورتیکه مملکت برای پروژه های 
نظیر عسلویه و غیره نیاز مربمی به چنین ماشین آالتی داریم لذا برای 
رسیدن به چنین اهدافی نیاز است انجمن با مدیریت و هماهنگی های 

الزم چنین موانعی را مرتفع سازد.

حسینعلی مهرآبادی متولد سال 1322 است و از سن 20 سالگی کار خود را در زمینه ماشن آالت راه سازی و ساختمانی آغاز کرده است. اولین تجربه خود را در رشکت دیزل اتوپارت، 
نماینده انحصاری ماشین آالت الیس چالهرز در سال 1348 آغاز کرده و تا سال 1376در راستای ماشین آالت راه سازی و کشاورزی، فروش و خدمات رسویس و نگهداری مشغول 
بوده است. پس از پیروزی انقالب اسالمی با تاًسیس رشکتی به نام پارت لودر در خصوص صادرات انواع ماشین آالت و هر نوع فاز تغییر شکل یافته ای مثل کارخانه آسفالت، 
ماشین آالت تهیه و تولید شن و ماسه، انواع سنگ شکن و ماشین آالت ساخت هپکو فعال بوده و تعداد قابل توجهی ماشین آالت ساخت ایران را به خارج صادر کرده است. در 
ضمن رشکت پارت لودر با دعوت از رشکت Ritchie Brothers که فعالیت در امور مزایده تمامی ماشین آالت را دارند و یکی از بزرگ ترین ها در جهان هستند وارد مذاکره شد و توانست 
از این رشکت که قادر است طی سه روز مزایده حدود 3 تا 4 میلیون دالر فروش داشته باشد و در روزهای حراج خود در هر 60 ثانیه یکدستگاه بلدزر یا لودر یا ماشین آالت دیگر را 
بفروش برساند، دعوت بعمل آورد. به دنبال این دعوت، سمیناری با هدف آشنا کردن رشکت های ایرانی با نحوه فعالیت رشکت Ritchie Brothers برگزار شد و از تمامی رشکت های 
ساختمانی و اغلب سازمان ذیربط برای رشکت در این سمینار دعوت به عمل آمد. هدف اصلی رشکت پارت لودر از برگزاری چنین سمیناری آشنا کردن رشکت های ساختمانی ذیربط 

در امر ماشین آالت و فراگیری رشکت ها در Auction یا مزایده های جهانی برای خرید یا فروش بوده است. 
رشکت های ایرانی از آن زمان به بعد ضمن رشکت و حضور در مزایده های این رشکت در دبی که هر دو ماه یکبار انجام می شود توانسته اند ماشین آالت مورد نیاز خود را با نازل ترین 

قیمت تهیه و به ایران وارد کنند. می توان گفت قسمت اعظم پروژه های انجام شده در سطح مملکت از خدمات ذکر شده بهره مند بوده است.

با  پیرو مذاکره نرشیه انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین 

مهندس مهر آبادی برای انجام گفت و گویی با ایشان، به عنوان پیشکسوت فعال این 

صنعت و انتقال تجربیاتشان به رشکت ها، ایشان طی یادداشتی بخشی از فعالیت ها و 

تجربیاتشان را در اختیار ماهنامه قرار دادند که در پی می آید:

مهن�دس حس�ینعلی مه�ر آب�ادی، رئی�س هی�ات مدی�ره ش�رکت پ�ارت ل�ودر
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ــین آالت  ــرات ماش ــداری و تعمی ــن نگه ــت ف ــه اهمی ــا توجه ب ب
ــین  ماش ــه  اینگون ــی  گوناگون و  ــوع  تن و  ــی  معدن و  ــازی  راهس
ــاب  ــور به حس ــزو کاالهای رسمایه ای کش ــع ج ــه در واق آالت ک
ــش طول عمر آن ها،  ــتفاده بهینه و افزای ــد، به منظور اس می آین
ــرای تعمیرات زودرس،  ــگیرانه ب ــه دقیق پیش ــرای یک برنام اج
ــین  ــرصف بی رویه قطعات یدکی در ماش ــف و م ــری از توق جلوگی
ــت.  ــاب ناپذیر اس ــری اجتن ــوخت ام ــش مرصف س آالت و کاه
ــر تقدیم  ــرح اجرایی مرشوح زی ــن منظور ط ــه ای ــیدن ب برای رس

ــود:  می ش
ــداری  نگه و  ــس  رسوی کار  ــردش  گ ــرح  ط ــرای  اج ــف(  ال

ــین آالت ماش
ــی ــن و ذرات فرسایش ــز روغ ب(   آنالی

در  ــن  روغ و  ــوخت  س ــه  تصفی ــتگاه های  دس از  ــتفاده  اس ج( 
ــین آالت ماش

نگه��داری  و  رسوی��س  کار  گ��ردش  ح  ط��ر اج��رای  ال��ف( 
ماش��ین آالت

ــتم رسویس و  ــدن سیس ــور منظم ش ــه منظ ــرح اجرایی ب ــن ط ای
ــده و  ــین آالت رشکت تدوین ش نگهداری تمامی خودرو ها و ماش
ــت تمامی مبادی  ــته، رضوری اس ــرای اجرای آن به نحو شایس ب
ــایرین را نیز  ــعب، در انجام آن همکاری و س ذیربط در مرکز و ش
ــامل فرم های  ــرای آن ترغیب کنند. طرح حارض ش ــبت به اج نس

ــت:  زیر اس
ــس 1-کارت رسوی

ــداری ــس و نگه ــه رسوی 2-دفرتچ
ــس ــرتل رسوی 3-کارت کن

ــین آالت کاربرد  ــی ماش ــوارد 1 و 3 در تمام ــوق م ــای ف از فرم ه
ــوع  ــر ن ــرای ه ــداری ب ــس و نگه ــه رسوی ــابه دارد و دفرتچ مش
ــون به  ــت. اکن ــده اس ــم ش ــی تنظی ــور اختصاص ــه ط ــتگاه ب دس

ــم:  ــوق می پردازی ــای ف ــی فرم ه معرف
ــی راننده از وضعیت  1- کارت رسوی��س: این کارت برای آگاه
ــده بتواند  ــا رانن ــده ت ــتگاه صادر ش ــی دس ــای مقدمات رسویس ه
ــا و فیلرتهای  ــض روغن ه ــرتل و یا تعوی ــرر برای کن ــان مق در زم

ــاً از نواقص  ــد. ضمن ــه کن ــس مراجع ــبکه رسوی ــه ش ــتگاه، ب دس
ــی یافته و اقدام الزم  ــده آگاه ــای انجام ش ــی رسویس ه احتمال

ــل آورد.   ــه عم ــص ب ــن نواق ــع ای ــرای رف را ب
ــه  ــه هم ــن دفرتچ ۲- دفرتچ��ه رسوی��س و نگه��داری: در ای
ــور  ــه ط ــن ب ــی معی ــل زمان ــرای فواص ــتگاه ب ــای دس رسویس ه
ــواره حتی  ــت. این دفرتچه هم ــده اس ــش بینی ش ــی پی اختصاص
ــرار دارد تا وی  ــزد راننده ق ــتگاه ن ــل دس ــا در داخ در مأموریت ه
ــا انجام هر  ــود. ب ــان رسویس ها مطلع ش ــع از زم ــه موق ــد ب بتوان
ــبکه  ــده، به دفرت ش ــه جدا ش ــه از دفرتچ ــرگ مربوط ــس، ب رسوی

ــود.  ــود تا در کارت کنرتل رسویس ثبت ش تحویل می ش
ــتگاه در دفرت  ــرتل رسویس: این کارت در پرونده دس 3-کارت کن
ــود و محل جمع آوری اطالعات اجمالی  ــبکه نگهداری می ش ش

ــت.  ــتگاه ها اس هر مرحله از رسویس دس

گ��ردش عملی��ات رسوی��س و نگه��داری دس��تگاه ها: 
ــس در دفرت  ــک پرونده رسوی ــتگاه ها ی ــک از دس ــر ی ــرای ه 1-ب
ــود.  ــکیل می ش ــبکه ذیربط تش ــداری ش ــس و نگه ــبکه رسوی ش
ــه  ــس و برگ ــرتل رسوی ــی کارت کن بایگان ــل  ــده مح ــن پرون ای
ــتگاه به  ــه خواهد بود. اگر دس ــده دفرتچ رسویس های انجام ش
ــس مرکز باقی  ــبکه رسوی ــود، کارت کنرتل در ش ــروژه اعزام ش پ

ــد.  ــد  مان خواه
ــماره  ــار راننده با مالحظه ش ــتگاه ها، هر ب ــرای رسویس دس 2-ب
ــت آن با رسویس  ــتگاه و مطابق ــاعت کارکرد دس ــرت و یا س کیلوم
ــده، از زمان رسویس  ــته ش ــه روی دفرتچه رسویس نوش ــی ک قبل
ــه  ــده ب ــه، رانن ــد دفرتچ ــتگاه های فاق ــود. )در دس ــع می ش مطل
ــتگاه به  ــتگاه رجوع می کند و با دس کارت رسویس موجود در دس
ــد.(  ــکار خرب می ده ــس مربوطه برای اعزام رسویس دایره رسوی

ــتگاه  ــه مندرجات دفرتچه دس ــه، با مراجعه ب ــدی مربوط 3-متص
ــود و دستگاه را به داخل کارگاه  از نوع رسویس الزم مطلع می ش
ــکار به  ــتگاه رسویس ــت می کند. در صورت فعال بودن دس هدای

ــود.  محل اعزام می ش
ــت برگه  ــای مندرج در پش ــام رسویس ه ــکارضمن انج 4-رسویس
ــده عالمت  ــام ش ــای انج ــوی رسویس ه ــتگاه، جل ــس دس رسوی
ــل باقی مانده  ــی از دفعات قب ــد و چنانچه رسویس ــذاری می کن گ
ــز انجام  ــود، آن را نی ــده ب ــس قید ش ــرگ رسوی ــن ب و در روی ای
ــام بعضی از  ــکان انج ــر دلیل ام ــه ه ــر ب ــن اگ ــد. همچنی می ده
ــدی قید خواهد  ــا نبود، آن ها را روی برگ رسویس بع رسویس ه
ــرگ دفرتچه، آن رابه دایره  ــس از امضای ته ب ــرد و در پایان پ ک

چگونه از  ماشین های راهسازی
 و معدن�ی نگه�داری کنی�م؟

مهندس بهروز حافظی؛     رئیس آموزش فنی رشکت تیراژه ماشین

hafezi@tirage-machine.com
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ــد.  ــاع می ده ــس ارج رسوی
ــی رسویس های الزم  ــن کنرتل انجام تمام ــئول دایره ضم 5-مس
ــا می کند و در ضمن  ــات، ته برگ دفرتچه را امض ــت مندرج و صح
ــده  ــای انجام ش ــدا از رسویس ه ــه ج ــس را از دفرتچ ــرگ رسوی ب
ــبکه رسویس از روی کارت رسویس دستگاه،  ــط متصدی ش توس

ــود.(  ــده درج می ش ــود در پرون ــس موج روی کارت رسوی
ــئول شبکه رسویس  ــتگاه به پروژه اعزام شده بود، مس 6-اگر دس
ــل اعزام  ــه به مح ــه ماهیان ــا مراجع ــت ب ــف اس ــعبه موظ ــز ش مرک
ــع و صحیح رسویس تمامی  ــن کنرتل انجام به موق ــتگاه، ضم دس
ــای دفرتچه رسویس و  ــع آوری برگه ه ــبت به جم ــتگاه ها، نس دس
ــدام کند تا پس از درج  ــود در پرونده موقت( اق ــداری )موج نگه
ــن برگه ها را  ــتگاه، ای ــب آن ها در کارت کنرتل رسویس دس مطال

ــد.  ــی کن ــتگاه بایگان ــی دس ــده اصل در پرون
ــده و  ــال جمع بندی ش ــت هر س ــرتل رسویس الزم اس 7-کارت کن
ــود. موارد  ــال ش ــعبه، به دفرت مرکزی ارس ــئول ش ــا امضای مس ب

ــد از:  ــن کارت عبارتن ــتفاده از ای اس
ــبکه  ــط ش ــتگاه توس 7- کنرتل انجام به موقع رسویس های دس /1

ــس.  رسوی
ــتگاه در  ــداری دس ــس و نگه ــه رسوی ــع هزین ــتخراج جم 7-اس /2

ــن.  ــی معی ــل زمان فواص
ــده  ــتگاه یاد ش ــزارش اطالعات رسویس و نگهداری دس 7- گ /3

ــط.  ــران ذیرب ــه مدی ب
ــف.  ــتگاه های مختل ــرد     دس ــزان کارک ــی می 7- بررس /4

ــداری.  ــس و نگه ــات رسوی ــرآورد بودجه الزم برای عملی 7- ب /5
ــکاران.  ــت رسویس ــم فعالی ــرتل حج 7/6- کن

ــه  ــعبه ای ب ــازی از ش ــین آالت راهس ــال ماش ــورت انتق 8- در ص
ــس و نگهداری آن  ــده اصلی رسوی ــت پرون ــعبه دیگر، الزم اس ش

ــود.  ــعبه جدید منتقل ش نیز به ش

ب( آنالی��ز روغ��ن و ذرات فرسایش��ی
ــت وضعیت  ــی در زمینه مراقب ــای کنرتلی و نظارت ــی از روش ه یک
ــر  ــرتل موث ــن روش کن ــت. در ای ــن اس ــز روغ ــین آالت آنالی ماش
ــرصف  ــش م ــداری و کاه ــس و نگه ــش رسوی ــی در بخ مدیریت
ــس و نگهداری  ــای رسوی ــول در کتاب ه ــه طور معم ــن که ب روغ
ــاعته تعویض  ــا 150 س ــاً 100 ت ــای دوره ای عمدت در رسویس ه
ــه نوع و رشایط  ــا توجه ب ــن زمان رسویس ب ــا ای ــود و چه بس می ش
ــتگاه مورد  ــن در دس ــض روغ ــرای تعوی ــب ب ــی کار، مناس محیط
ــه ورود و نفوذ  ــن با توجه ب ــات آنالیز روغ ــد. در آزمایش ــر نباش نظ
ــتم های مکانیکی که امری  ــه درون سیس ــای مختلف ب آالینده ه
ــن درگیر با  ــش وضعیت روغ ــق پای ــت از طری ــر اس ــاب ناپذی اجتن
ــرت اعمال  ــگیری از صدمات بیش ــرای پیش ــی را ب ــزا، تمهیدات اج
ــدازه گیری مقدار ذرات  ــات از طریق ان ــد. در این آزمایش می کنن

ــتعال ــه اش ــکوزیته، نقط ــری ویس ــدازه گی ــن و ان ــق در روغ معل
 تعیین مقدار)Total acid Number( TAN و )TBN )Total Base Number می توان 
ــات، زمان  ــا و نتایج حاصل از آزمایش ــل نمودار ه ــق تحلی از طری
ــق  ــبتاً دقی ــور نس ــه ط ــتگاه را ب ــن در آن دس ــق روغ ــض دقی تعوی
ــرصف بی رویه روغن  ــر جلوگیری از م ــه عالوه ب ــخص کرد ک مش
ــه علت  ــور ب ــرت روغن در کش ــا لی ــاالنه میلیون ه ــفانه س ــه متأس ک
ــتگاه بی رویه  ــده در دس ــدم آگاهی از وضعیت روغن مرصف ش ع
ــی قرار  ــر را نیز مورد بررس ــوان موارد زی ــود، می ت ــض می ش تعوی

داد: 
ــا ــت روانکار ه ــی از کیفی 1-آگاه

ــتم ــل سیس ــه داخ ــا ب ــوده کننده ه ــرتل ورود آل 2-کن
ــتم ــایش اجزای داخل سیس ــگیری از فرس 3-پیش

ج( اس��تفاده از دس��تگاه های تصفی��ه س��وخت و روغ��ن در 
ماش��ین آالت

ــتم  ــوذ آالینده ها به سیس ــتم نف ــکالت در سیس ــی از عمده مش یک
ــوخت رسانی در ماشین آالت است. با استفاده از  روغنکاری و س

ــوخت رسانی  ــتم س ــتگاه که به راحتی قابل نصب در سیس این دس
ــا گردش  ــد را همزمان ب ــواد زای ــوان م ــت می ت ــکاری اس و روغن
ــرصف بی رویه روغن  ــه و از م ــتم تصفی ــوخت در سیس ــن و س روغ
ــتفاده از این روش، ذرات معلق در محلول  ــری کرد. با اس جلوگی

BCA)Balanced charge Agglomeration ــوژی ) ــتفاده از تکنول ــا اس ب
ــیله پمپاژ  ــادل به وس ــای متع ــم کردن باره ــع با مرتاک ــه در واق ک
ــت و منفی  ــاوی با بارهای مثب ــانا ذرات به طور مس ــیاالت نارس س
ــوند و به  ــم ترکیب می ش ــار مخالف با ه ــا ب ــده و ذرات ب ــزه ش یونی
ــادگی  ــوند به طوری که می توان به س ذرات بزرگ تر تبدیل می ش
ــاخت. بدین  ــدا س ــول ج ــا را از محل ــر آن ه ــتفاده از فیل ت ــا اس ب
ــین آالت را افزایش داد  ــق می توان عمر مفید روغن در ماش طری
ــل و بهرت  ــب احرتاق کام ــوخت موج ــش مواد زاید در س ــا کاه و ب

ــد. ــتگاه ش ــوخنت آن و افزایش توان و راندمان دس س

ISOPur LR-CMU with BCATM Technology
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مقدم��ه
ــای معدن تراش در  ــین ه ــتفاده از ماش ــود. اس ــتگاه معدن تراش پرداخته می ش ــرد دس ــی و نحوه کارک ــه معرف ــش رو ب ــه پی در مقال
ــت  ــکالت زیس ــت و فاقد مش ــب اس ــتخراجی کامال مقرون برصفه و مناس ــد و هزینه های اس ــره وری تولی ــر به ــف از نظ ــادن مختل مع

ــد. ــی باش ــی م محیط
ــت، در حالیکه استفاده از دستگاه  ــکاری تا استخراج و بارگیری مواد مدت زمان زیادی اس ــتخراج مرسوم، از زمان آتش در روش اس
ــود و از این طریق  ــط لودر می ش ــط بولدوزر و بارگیری توس ــکاری، دپو توس ــراش موجب حذف تمامی عملیات چالزنی، آتش ــدن ت مع
ــه تنهایی  ــودر هر یک ب ــباری، بولدوزر و ل ــر چالزنی و آتش ــرد. از طرف دیگ ــادی صورت می گی ــه جویی زی ــتخراج رصف ــان اس در زم
ــرت  ــتگاه، تعداد این افراد بیش ــری توام چند دس ــه در صورت بکارگی ــک احتیاج دارند ک ــین و اپراتور و کم ــر تکنس ــه چند نف ــل ب حداق
ــتگاه به  ــتفاده از یک دس ــامل اپراتور و کمک اپراتور احتیاج دارد و اس ــدن تراش فقط به 2 نفر ش ــتگاه مع ــود. در حالیکه دس ــی ش م
ــق در هزینه های کارگری  ــاول و بولدوزر را جربان می کند. لذا از این طری ــتگاه دریل واگن، لودر یا ش ــتفاده از چند دس ــی، اس تنهای
ــد. در نمودارهای 1 و 2  ــی یابن ــود کاهش م ــانی به حداقل خ ــود و مخاطرات انس ــی می ش ــی قابل توجه ــه جوی ــز رصف ــتخراج نی اس

ــت. ــتگاه ها آمده اس ــتفاده از این دس مزایای اس

م��زایای باط���له ب����رداری و اس����تخراج م���عادن 
با اس�تفاده از تکنولوژی نوین دس�تگاههای معدن تراش
(Surface Miner) 

تهیه شده توسط: مهندس وحید صائب فر و مهندس علیرضا محمدی 

بخش معدنی رشکت ویرتگن قشم

چالزنی با دریل واگن یا ماشین آالت مشابه

آتشکاری

بارگیری با شاول

سنگ شکنی اولیه

پر کردن چال ها با مواد ناریه

دپو کردن با بلدوزر

تخلیه در دامپ تراک و حمل

تخلیه در دامپ تراک و حمل

بارگیری با لودر

سنگ شکنی ثانویه یا آسیاب کردن مواد

سنگ شکنی ثانویه یا آسیاب کردن مواد

حفاری، استخراج، بارگیری
و خردایش مواد با ماشین معدن تراش
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چالزنی با دریل واگن یا ماشین آالت مشابه

آتشکاری و خردایش سنگ ها

پر کردن چال ها با مواد ناریه

پر کردن چال ها با مواد ناریه

دپو کردن با بلدوزر

بارگیری با لودر یا شاول

سنگ شکنی اولیه

حذف یا کاهش
- بیش از 80% از پرسنل شاغل در 

معدن
- هزینه های پرسنلی

- استهالک ماشین آالت
- لوازم یدکی

- مواد ناریه
- انرژی مرصفی

- مخاطرات جانی و مالی
- مشکالت زیست محیطی

با به کار گیری ماشین معدن تراش

هزینه های پرسنلی
تعداد کارگران

هزینه های سوخت
هزینه استهالک ماشین آالت

هزینه لوازم یدکی ماشین ها
هزینه بکارگیری مواد ناریه

مخاطرات جانی و مالی
تولید گرد و غبار

ایجاد آلودگی صوتی
مشکالت زیست محیطی

انرژی مرصفی سنگ شکن

نمودار2: چگونگی جایگزینی هزینه های پرسنلی، رصفه جویی در سوخت، مواد ناریه،  استهالک ماشین 
آالت، مسایل زیست محیطی در روش معدنکاری مرسوم در مقایسه با به کارگیری ماشینهای معدن تراش
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حذف ماشین آالت اصلی استخراج معدن

ال��ف � اه��داف باطله برداری و اس��تخراج معادن با دس��تگاه 
مع��دن ت��راش

ــتفاده از  ــا اس ــادن ب ــتخراج مع ــن اس ــای نوی ــری روش ه بکارگی
ــالیان اخیر در تعدادی از  ــراش در طی س ــتگاه های معدن ت دس
ــنگ آهن اسرتالیا،  ــورهای مختلف از جمله معادن س معادن کش
ــت. این  ــته اس ــوب اقتصادی را به همراه داش ــیار مطل ــج بس نتای
ــایر معادن مشابه  ــرتش این فنآوری در س تجربه، نوید بخش گس
ــا جایگزینی روش های  ــک ب ــی رود در آینده نزدی ــد م ــوده و امی ب
ــم در  ــی عظی ــاهد تحول ــوم، ش ــای مرس ــای روش ه ــه ج ــن ب نوی

ــیم.  ــور باش ــف کش ــادن مختل ــه از مع ــرداری بهین بهره ب
ــرداری و  ــه ب ــات باطل ــرتش خدم ــرای گس ــور ب ــن منظ ــه همی ب
ــری  بکارگی ــن  نوی ــوژی  تکنول از  ــتفاده  اس ــادن،  مع ــتخراج  اس
ــنهاد  ــداف زیر پیش ــرای تحقق اه ــای معدن تراش ب ــتگاه ه دس

ــود: می ش
ــتفاده  ــتخراجی با اس ــام تمامی عملیات باطله برداری و اس •انج

ــراش  ــدن ت ــای مع ــتگاه ه ــوژی دس از تکنول
ــتفاده  ــی عملیات معدنکاری با اس ــی و ارتقا بازده ــالی کیف •اعت

ــراش  ــدن ت ــای مع ــتگاه ه ــوژی دس از تکنول
ــای معدن  ــتگاه ه ــوژی دس ــتفاده از تکنول ــای اس ــی مزای •معرف
ــتخراجی  ــات باطله برداری و اس ــازی عملی ــراش برای بهینه س ت
ــت  ــن دس ــا در بی ــین ه ــن ماش ــتفاده از ای ــگ اس ــاد فرهن و ایج

ــی ــور معدن ــدرکاران ام ان

ب � معرفی و مزایای اس��تفاده از دس��تگاه های معدن تراش
ــراش ــدن ت ــای مع ــتگاه ه ــی دس 1ـ معرف

ــواع مواد  ــا برای ان ــا افزایش تقاض ــته و ب ــالیان گذش ــی س در ط
ــواره روندی  ــتخراج معادن هم ــه اس ــزون ب ــاز روز اف ــی، نی معدن
ــعه  ــوان به توس ــتا می ت ــن راس ــت. در همی ــته اس ــودی داش صع
ــاره  ــکاری روباز اش ــن معدن ــای نوی ــین ه ــد ماش ــوژی تولی تکنول
ــه اوایل دهه 90  ــی و بکارگیری آنها ب ــوژی طراح ــه تکنول کرد ک

ــردد. ــی گ ــاز م ــالدی ب می

ــط یک استوانه  ــماره 1 توس ــکل ش ــتگاه ها مطابق ش در این دس
ــده،  ــرای برش نصب ش ــدادی ناخنک ب ــر روی آن تع ــه ب دوار ک

ــود. ــتخراج می ش ــده و ماده معدنی اس ــطح زمین کنده ش س

ــه ریخته  ــوار نقال ــپس بر روی ن ــده س ــتخراج ش ــاده معدنی اس م
ــود. مواد  ــتگاه منتقل می ش ــرون از دس ــه بی ــط آن ب ــده و توس ش
ــماره 2 می توانند به صورت مستقیم  ــتخراجی مطابق شکل ش اس
ــوند و یا در کنار محدوده استخراجی  ــط کامیون بار گیری ش توس
ــابه با  ــن عمل کامال مش ــم ای ــوند. مکانیس ــو و بعدا بارگیری ش دپ

ــت. ــین کمباین اس ــط ماش ــت گندم توس برداش
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۲� مزایای دس��تگاه اس��تخراج روباز
ــه تکنولوژی آن  ــزه معادن ک ــتخراج مکانی ــوم اس در روش مرس
ــین آالت  ــی گردد، ماش ــالدی باز م ــای 50 و 60 می ــه ه ــه ده ب
ــابهی  ــا مش ــرد تقریب ــوع و کار ک ــواره دارای ن ــتخراجی هم اس
ــال اخیر فقط از  ــد. برای مثال بولدوزرها در طول 50 س ان بوده 
ــرو، توان و بازده دچار  ــور، روش های انتقال نی ــر قدرت موت نظ
ــا در طی این  ــی روش کارکرد آنه ــد، ول ــده ان ــل ش ــر و تکام تغیی

ــت.  ــال ها تفاوت چندانی پیدا نکرده اس س
ــط  ــای معدن تراش به اواس ــتگاه ه ــی و تکامل دس ــد طراح رون
ــال  ــی در حدود 40 س ــر زمان ــه از نظ ــردد ک ــی گ ــاز م ــه 90 ب ده
ــت و از ایرنو  ــتخراجی اس ــوم اس ــین آالت مرس ــر از ماش متاخرت
ــتفاده  ــه تری در آنها اس ــر و پیرشفت ــیار جدیدت ــوژی بس از تکنول
ــتگاه های مذکور به مراتب قابلیت  ــت و از این نظر دس ــده اس ش
ــوم  ــین آالت مرس ــه ماش ــبت ب ــرتی نس ــیار بیش ــره وری بس و به
ــتگاه های  ــتفاده از دس ــد. مزایای بی نظیر اس ــتخراجی دارن اس

ــت: معدن تراش به این  رشح اس

ــتخراج  ــم اس ــدن مکانیس ــاده ش 2ـ1ـ س
ــر،  الذک ــوق  ف ــل  مراح ــق  مطاب ــتخراج  اس ــوم  مرس روش  در 
ــل در 4 مرحله برای  ــه ترتیب باید حداق ــین آالت مختلفی ب ماش

ــوند. ــکنی بکار گرفته ش ــنگ ش ــتخراج معادن و قبل از ش اس
ــد و به  ــر اپراتور دارن ــد نف ــاز به چن ــین آالت نی ــن ماش ــی ای تمام
ــیار باال  ــا بس ــتهالک آنه ــخت، اس ــط س ــرد در رشای ــل کارک دلی

ــت. اس
ــط فرآیند  ــدن تراش فق ــای نوین مع ــین ه ــر، ماش ــرف دیگ از ط
ــتهالک و  ــد و لذا اس ــی دهن ــام م ــه انج ــتخراج را در 2 مرحل اس

ــت. ــوم اس ــرت از روش مرس ــب کم ــا بمرات ــور آنه ــداد اپرات تع
ــکنی  ــنگ ش 2ـ حذف مرحله س 2ـ

ــتخراج مواد  ــل روش خاص اس ــه دلی ــماره 3 ب ــکل ش ــق ش مطاب
ــتخراجی  ــراش، ابعاد مواد اس ــتگاه معدن ت ــط دس ــی توس معدن
ــت دانه  ــواد تقریبا حال ــر م ــارت دیگ ــوده و به عب ــم ب ــل تنظی قاب

Grading( دارند. ــده ) بندی ش

ــنگ جوری 3ـ س 2ـ
ــارهای رگه ای و عدسی شکل که ماده معدنی  در بعضی از کانس
ــه دربرگیرنده خود ندارد،  ــنگ باطل ــبت به س حالت یکنواختی نس
ــردن بخش های پر عیار  ــنگ جوری برای جدا ک باید از روش س

ــرد.  ــتفاده ک ــه اس ــا باطل ــار ی ــم عی و ک
ــتخراجی  ــنگ های اس ــل ابعاد بزرگ س ــوم به دلی در روش مرس
ــت و به  ــوار و حتی غیر ممکن اس ــیار دش ــنگ جوری بس روش س
ــتخراج  ــنگ جوری در روش اس ــن دلیل بهره وری روش س همی
ــرف دیگر مواد  ــت. از ط ــیار کم و غیر اقتصادی اس ــوم بس مرس
ــتگاه معدن تراش به دلیل داشنت حالت  ــتخراجی توسط دس اس

ــانتیمرت، کامال  ــد س ــد چن ــاد محدود در ح ــز ابع ــدی و نی ــه بن دان
ــتند. ــب و مطلوب هس ــنگ جوری مناس برای س

ــواه ــدی دلخ ــه بن ــتخراجی دارای دان ــول اس ــد محص 2ـ4ـ تولی
ــاد مواد  ــرتل ابع ــت کن ــز قابلی ــتخراج و نی ــه روش اس ــه ب ــا توج ب
ــط  ــده توس ــتخراج ش ــارهای توده ای مواد اس حاصله، در کانس
ــدی دلخواهی برخوردارند  ــتگاه های معدن تراش از دانه بن دس
ــا را در فرآیندهای گوناگون  ــهولت بکارگیری آنه ــن امر س که ای

ــود.  ــبب می ش فرآوری س
ــتخراج  ــه ای)اس ــارهای رگ ــرش در کانس ــق ب ــرتل عم 5ـ کن 2ـ
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ــه ای  ــارهای رگ ــی از کانس ــوم، در بعض ــتخراج مرس در روش اس
ــو، مخلوط  ــوه دپ ــز نح ــار و نی ــی از انفج ــرات ناش ــل تاثی ــه دلی ب
ــد که فرآوری  ــه به وجود می آی ــی و باطل ــاده معدن ــی از م ناهمگن
ــن اگر ابعاد  ــد. همچنی ــر هزینه می کن ــوار و پ ــاده معدنی را دش م
ــرت مطرح  ــده بیش ــکل عنوان ش ــد نیز مش ــدی کمرت باش ــه از ح رگ
ــبب  ــتگاه معدن تراش س ــتفاده از دس ــد در حالیکه اس ــد ش خواه

ــود.  ــارهای همگن می ش تولید کانس
ــدی ــیب بن ــت ش ــرتل و رعای 2ـ6ـ کن

ــد  ــکل دارن ــه ای ش ــت صفح ــه حال ــارها ک ــی از کانس در بعض
ــه  ــبت ب ــار نس ــی کانس ــی و عرض ــرتش طول Stratiform( و گس (
ــدن  ــتگاه مع ــتفاده از دس ــت، اس ــرت اس ــیار بیش ــت آن بس ضخام
ــکان کنرتل  ــوم ارجحیت دارد زیرا ام ــراش کامال بر روش مرس ت
ــدن  ــری از مخلوط ش ــتخراجی و جلوگی ــی اس ــای معدن ــوک ه بل
ــرت از  ــن روش بمراتب بیش ــاره در ای ــا باطله و روب ــی ب ــاده معدن م
ــت. به عبارت دیگر عمق استخراج  ــوم اس ــتخراج مرس روش اس

ــت. قابل کنرتل اس
ــنگ ــاک و س ــوام خ ــاری ت ــکان حف 2ـ7ـ ام

ــای دربرگیرنده  ــن ه ــه در زمی ــه حفر ترانش ــه نیاز ب ــی ک در مواقع
ــط بیل مکانیکی در خاک  ــت، حفر ترانشه توس ــنگ اس خاک و س
ــنگی، بیل فاقد  ــای س ــی در زمین ه ــت، ول ــال امکانپذیر اس کام
ــد از روش حفاری  ــوارد معموال بای ــه م ــت و در اینگون ــی اس کارای
ــتگاه  ــت. اما دس ــتفاده کرد که زمانرب و پر هزینه اس ــار اس و انفج
ــنگی،  ــی و یا س ــم از خاک ــن اع ــوع زمی ــارغ از ن ــراش ف ــدن ت مع
ــیب  ــه را با رسعت و رعایت ش هرگونه حفاری را اعم از حفر ترانش

ــد.     ــی ده ــام م ــده انج ــی ش طراح
ــا در خاکریزی  ــح حاصل از خاکربداری ه ــتفاده از مصال 8ـ اس 2ـ

ــا ه
ــات  ــربداری در عملی ــات خاک ــی از عملی ــکالت ناش ــی از مش یک
ــه  ــت و ب ــح اس ــو مصال ــل و دپ ــری، حم ــئله بارگی ــازی، مس راهس
ــعی  ــت حتی املقدور س ــه اقتصادی، بهرت اس ــور رعایت رصف منظ
ــا  ــزی ه ــا در خاکری ــربداری ه ــل از خاک ــح حاص ــه مصال ــود ک ش
ــتگاه معدن تراش بدلیل  ــتخراجی از دس ــود. مواد اس مرصف ش
ــتفاده در  ــال قابل اس ــبی، کام ــب و همگنی نس ــدی مناس ــه بن دان

ــتند. ــا هس ــزی ه خاکری
ــوخت 9ـ مرصف س 2ـ

ــتفاده از  ــوخت ، اس ــای س ــل توجه به ــش قاب ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــتفاده مقادیر زیادی سوخت  ــتخراج مستلزم اس روش مرسوم اس
ــوم  ــوخت در روش مرس ــرصف کننده س ــای م ــتگاه ه ــت. دس اس
ــل واگن، بولدوزر، لودر  ــور و در مواردی دری عبارتند از: کمپرس

ــکن )مرصف کننده انرژی برق(. ــنگ ش ــاول، س یا ش
ــوق را  ــای ف ــتگاه ه ــرف کار دس ــراش از یکط ــدن ت ــتگاه مع  دس
ــه  ــی آن ب ــوخت مرصف ــزان س ــر می ــرف دیگ ــام داده و از ط انج
ــت و برق  ــای فوق الذکر اس ــتگاه ه ــرت از مجموع دس ــب کم مرات
ــرا کامال مقرون  ــتفاده از آن ــرصف نمی کند که این نکته اس ــز م نی

ــد.   ــی کن ــه م برصف
ــی ــت محیط ــات زیس 2ـ10ـ مالحظ

ــراش،  ــدن ت ــای مع ــتگاه ه ــتفاده از دس ــت اس ــن مزی مهمرتی
ــتفاده از این دستگاه ها  ــی از اس ــت محیطی ناش مالحظات زیس

ــد از: ــات عبارتن ــن مالحظ ــم ای ــت. اه اس
ــی تخریب  ــیب جدی و حت ــه موجب آس ــه انفجار ک ــاز ب ــدم نی • ع

ــود ــی ش ــی م ــا گیاه ــوری و بعض ــت جان جمعی
ــکونی به  ــار مناطق مس ــی در کن ــاده معدن ــتخراج م ــکان اس • ام

ــار ــه انفج ــاز ب ــدم نی ــل ع دلی
ــی ــی صوت ــن آلودگ ــا کمرتی ــتخراج ب ــکان اس •  ام

ــوخت ــرت س ــرصف کم ــر م ــه خاط ــوا ب ــرت ه ــی کم • آلودگ
ــوص ارتفاعات به دلیل  ــع طبیعی و به خص ــرت به مناب ــیب کم • آس
ــی و  ــکل های کامال هندس ــی با ش ــتخراج مواد معدن ــکان اس ام

ــازی قابل بازس
ــین آالت ــتهالک ماش 11ـ اس 2ـ

ــن،  ــل واگ ــزا دری ــتگاه مج 4 دس ــتخراج  ــوم اس در روش مرس
ــاوب کار کنند.  ــه تن ــاول باید ب ــودر یا ش ــدوزر و ل ــور، بول کمپرس
ــوص به خود  ــتهالک مخص ــک دارای اس ــا هری ــتگاه ه این دس
ــت تعمیر و  ــل هزینه زیادی باب ــب تحمی ــه در نهایت موج ــوده ک ب
ــین  ــام عملکرد این ماش ــود. در حالیکه تم ــا می ش ــداری آنه نگه
ــه تعمیر  ــده و هزین ــتگاه معدن تراش خالصه ش آالت در یک دس
ــوق الذکر  ــین ف ــیار کمرت از 4 ماش ــه مراتب بس ــداری آن ب و نگه
ــدن تراش دارای  ــتگاه مع ــود که دس ــا متذکر می ش ــت. ضمن اس
ــتم حرکتی آن  ــای نگهداری سیس ــرنو  هزینه ه ــنی بوده و از ای ش

ــت.    ــیار پایین اس بس
ــط کامیون ــتقیم توس ــطح صاف برای بارگیری مس 12ـ س 2ـ

ــو  ــکاری و دپ ــات آتش ــر عملی ــتخراج، در اث ــوم اس در روش مرس
ــط  ــری توس ــطح بارگی ــنگین، س ــین آالت س ــط ماش ــواد توس م
ــت. به  ــیار ناهموار اس ــا بس ــدارد و ی ــا وجود ن ــوال ی ــون اص کامی
ــتخراجی  ــیاری از موارد لودرها باید مواد اس ــن منظور در بس همی
ــام  ــری را انج ــپس بارگی ــل و س ــی حم ــل توجه ــافت قاب را در مس
ــش هزینه های  ــره وری و افزای ــب کاهش به ــد که این موج دهن

ــود.  ــتخراجی می ش اس
ــت روش خاص  ــماره 4 ، به عل ــکل ش ــق ش ــر مطاب ــرف دیگ از ط
ــطح بارگیری  ــراش، س ــتگاه معدن ت ــط دس ــتخراج مواد توس اس
ــتقیما از مجاورت  ــطح بوده و کامیون ها می توانند مس کامال مس

ــد. ــراش کنن ــدن ت ــری از مع ــه بارگی ــدام ب ــتخراج اق کارگاه اس
 3� کارب��رد دس��تگاه مع��دن ت��راش در مع��ادن ای��ران

ــر  ــی نظی ــی از پارامرتهائ ــادن تابع ــتخراج از مع ــی اس ــور کل بط
ــی و  ــرتش طول ــی، گس ــاده معدن ــوع م ــی، ن ــاده معدن ــکل م ش
ــی، میزان  ــختی ماده معدن ــاده معدنی، س ــت م ــی و ضخام عرض
ــاره و باطله،  ــا نبود روب ــتخراج، وجود ی ــراز کارگاه اس ــره، اف ذخی
ــت.  ــه معدن و غیره اس ــی ب ــهولت دسرتس ــی، س ــیب توپوگراف ش
ــتگاه های  ــرد دس ــزم عملک ــه مکانی ــه ب ــا توج ــتا و ب ــن راس در ای
ــن راندمان  ــه باال تری ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــراش، می ت معدن ت
ــت می آید که دارای  ــتگاه ها در معادنی بدس کاری برای این دس

ــند:  رشایط زیر باش
ــد ــار حتی املقدور توده ای باش • کانس

ــد ــته باش ــار حتی املقدور وضعیت هموژن و همگن داش • کانس
ــتگاه  ــد که دس ــار به حدی باش ــی و عرضی کانس ــرتش طول • گس

ــد ــر روی آن دور بزن ــد ب بتوان
ــد  ــطوح افقی فراهم باش ــتخراج در س • امکان اس

ــتگاه های  ــتفاده از دس ــوق، در مجموع اس ــوارد ف ــه به م ــا توج ب
ــادن مختلف  ــتخراج مع ــر باطله برداری و اس ــدن تراش در ام مع

ــت.  امکان پذیر اس
ــتگاه های  ــتفاده از دس ــوق، در مجموع اس ــوارد ف ــه به م ــا توج ب



ــارهای غیر فلزی  معدن تراش در اکرث معادن روباز دارای کانس
ــل معادن  Porphyry( مث ــری ) ــوع پرفی ــزی از ن ــادن فل و در مع
Massive( مثل معادن  ــوده ای ) ــونگون، ت ــمه و س مس رسچش
 )Stratiform ــارهای ) آهن گل گهر و چادر ملو و چغارت، کانس
ــم دارای کاربرد  ــاره ک ــنت روب ــه رشط داش Stratibound( ب و )
ــوان به موارد  ــزی می ت ــادن غیر فل ــه مع ــت. از جمل ــیعی اس وس

ــاره کرد:  زیر اش
ــامل: آهک، مارن و پوزاالن ــیمان ش ــفـ  مواد اولیه تولید س ال

ــه کوهی، پوکه  ــامل: گچ، شن و ماس ــاختمانی ش بـ  مصالح س
ــت ــت و باالس ــی، پرلی معدن

ــت،  ــول، بنتونی ــامل: کائ ــی ش ــای صنعت ــا و کانی ه پـ  خاک ه
ــر  ــت ها نظی ــواع شیس ــپات و ان ــت، فلدس ــت، ورمیکولی آرژیلی

ــت ــک شیس ــت و تال آندالوزی
ــینیت )برای  ــیت، منیزیت و نفلین س ــامل: بوکس ــوز ها ش تـ  نس

ــا(  ــد آلومین تولی
ــت، دیاتومیت و زئولیت  ــامل: دولومی ثـ  مواد معدنی خاص ش

ــنگ جـ  معادن ذغالس
پ � مقایس��ه فن��ی و اقتص��ادی هزینه ه��ای اس��تخراجی

ــوم الفـ  روش مرس
ــه در حال حارض در  ــواد معدنی ک ــتخراج م ــوم اس در روش مرس
ــین آالتی به رشح  ــکار گیری ماش ــاز به ب ــت، نی ــادن رایج اس مع

ــت:  زیر اس
ــدوزر، در  ــه، بول ــور مربوط ــراه کمپرس ــه هم ــن ب ــل واگ • دری

ــکن  ــنگ ش ــاول، لودر وس مواردی ش
ــتفاده از  ــین آالت اس ــه به ارزش قابل توجه اینگونه ماش ــا توج ب
ــود. به این مبالغ  ــوب می ش ــنگینی محس آن ها رسمایه گذاری س

ــزود:  ــز اف ــر را نی ــکالت زی ــا و مش ــد هزینه ه بای
ــین آالت ــرکاران ماش ــدگان و تعمی ــه رانن ــق الزحم ــه ح • هزین

ــین آالت و لوازم یدکی  ــتهالک ماش ــای مربوط به اس • هزینه ه

ــه مربوط
ــوخت • هزینه های س

ــکاری ــه و آتش ــواد ناری ــه م • هزین
ــین آالت و لوازم یدکی  ــی از تحریم و تهیه ماش ــکالت ناش • مش

ــور مربوطه از خارج کش
ــانی و مخاطرات فنی در  ــوانح انس ــی از بروز س ــکالت ناش • مش

ــتخراجی ــای اس کارگاه ه
ــین های معدن تراش ــتفاده از ماش بـ  اس

ــتگاه های معدن  ــتفاده از دس همانگونه که در بخش مزایای اس
ــر نیازی  ــتگاه ها دیگ ــن دس ــری ای ــکار گی ــد، با ب ــراش ذکر ش ت
ــل واگن،  ــل دری ــی مث ــین آالت و تجهیزات ــتفاده از ماش ــه اس ب
ــام عملیات  ــز انج ــکن و نی ــنگ ش ــاول و س ــا ش ــودر ی ــدوزر، ل بل
ــی قابل توجهی در  ــت و به این ترتیب رصفه جوی ــکاری نیس آتش
ــتهالک  ــوخت، مواد ناریه، اس ــانی، س ــروی انس ــای نی هزینه ه
ــت هزینه های  ــه و در   نهای ــی مربوط ــوازم یدک ــین آالت و ل ماش

ــود.  ــتخراج مواد معدنی می ش جاری اس
ــری  ــه گی تـ  نتیج

ــوان نتیجه گرفت  ــر می ت ــه مجموعه موارد فوق الذک ــا توجه ب ب
ــه  ــی ک ــراش در آن معادن ــدن ت ــینهای مع ــتفاده از ماش ــه اس ک
ــه مراتب هم  ــود دارد ب ــین ها وج ــن ماش ــتفاده از ای ــت اس قابلی
ــم رسمایه  ــم از نظر حج ــادی و ه ــالح اقتص ــه و ص ــر رصف از نظ
ــز کاهش  ــای تولید و نی ــش هزینه ه ــر کاه ــم از نظ ــذاری و ه گ
ــتهالک  ــانی، اس ــروی انس ــدد نی ــی از تع ــدد ناش ــکالت متع مش
ــره کامال مقرون  ــری مواد ناریه و غی ــه و بکارگی ــتگاه ها، تهی دس
ــا  ــری آن ه ــت و بکارگی ــادی اس ــه اقتص ــه و دارای توجی برصف
ــه  ــادن را ب ــتخراج مع ــی از اس ــی ناش ــت محیط ــکالت زیس مش

ــد. ــش می دهن ــود کاه ــل خ حداق

4 
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اگرچه در بازار رقابت امروز قضاوت نهایی در مورد کیفیت کاال 
این  برپایه  و  قضاوت  معترب ترین  نهایی،  کننده  مرصف  توسط 
استدالل، کاال خود معرف خود می باشد نمی توان منکر منافعی 
بود که از اعمال نظارت ملی بر تولید و تامین کاال عاید مرصف 

کننده می شود. 
در  ملی، محدودیت گسرته رسگردانی  نظارت  اعمال  از رهگذر 
خیل انبوه محصوالت وارداتی و تولیدی با کیفیت و بی کیفیت 
معیار  به  کننده  مرصف  اگاهی  وانعکاس  کننده،  مرصف  عاید 
انتخاب کاال عاید تولید کننده و تامین کننده، و نهایتا حراست 
از اتالف آن نصیب ملت و مملکت  از رسمایه ملی و جلوگیری 

خواهد شد. 
بیان موارد بدیهی یاد شده فوق نه بهانه ای به عنوان مقدمه بر 
آغاز این نوشته است و نه بیان آن فخری بر گوینده خواهد افزود. 
عنوان  به  اگرچه  کند  بیان  که  است  این  نگارنده  پروای  یگانه 

عضوی از جامعه وارد کنندگان و تولید کنندگان ماشین آالت 
راه سازی، در اثر اعمال استاندارد اجباری توسط سازمان ملی 
استاندارد ایران، در امر ترخیص کاال ومواد اولیه از گمرک دچار 
سختی ها و رسگردانی های بسیار شده است، ابدا منکر منافع این 
نظارت نبوده ونیست. باور دارم که اعضا جامعه فعاالن تجارت و 
تولید ماشین آالت راهسازی، که هریک به نوبه خود عضوی از 
مرصف کنندگان دیگر کاال ها محسوب، می شوند نیز منکر این 

نیستند.  منافع 

اما از دیرباز در ایران زمین رسم بوده است که یک نیت پاک یک 
هدف مقدس و ارزنده با تیرت درشت مطرح شود و بدون رعایت 
الزامات و پشتوانه ها و زمینه ها مصوب شود و با توجه به عدم این 
الزامات خجوالنه و از پس پرده حیا و با محدودیت و کلی گویی در 
باره جزئیات اجرایی طرح اطالع رسانی  شود و از پس این طرح 
بینوای  نگونبخت و مجریان  این رسگردانی ذینفع  وتصویب... 
طرح و نزاع بین آن ها است که رسنوشت طرح را تعیین خواهد 
کرد. بدیهی است که در رس انجام، واضعان طرح نیز هرگز یادی 
از فرهاد و تیشه اش نکنند و در   نهایت خرسوانه تاج افتخار پروژه 

بیستون را به شیرینی بررس نهند.

تولیدکننده

موسسه استاندارد

 )استانداردهای 24 گانه(
سازمان    بهینه سازی      

   )استاندارد مرصف سوخت(
سازمان محیط زیست

 )استاندارد آالیندگی(

رشکت های بازرسی تایید صالحیت شده  

 )بررسی مدارک 24 استاندارد(

موسسه استاندارد
)بررسی گزارش تایید ماشین و بازدید از خط تولید(

دفرت ماشین سازی و نیرو محرکه 
وزارت صنایع و معادن

نیروی انتظامی
 )مجوز شماره گذاری خودرو(

___در آینده___

استاندارد اجباری ماشین آالت راهسازی: واقعیت ها و ابهام 

پیمان دارابیان فعالیت خود در امور مالی رشکت پارس لودرز از سال 13۷5 آغاز 

کرد. در سال 13۷8 به سمت مدیریت امور مالی این رشکت منصوب شد و در سال 

138۲ از این سمت انراف و همکاری خود را در قالب مشاوره مالیاتی با رشکت پارس 

لودرز ادامه داد و در عین حال به طور همزمان مدیریت امور مالی رشکت های نقش 

ایام سیرنگ، کوراب کاالی تهران، نگارین طیف آوران، فوژان اکسون، فوژان 

اکسیر، پوشاک فاسیس، را تا سال 138۷ عهده دار بود. در سال 138۷ به دستور 

بنیانگذارفقید رشکت پارس لودرز »مهندس ایرج جهان بین« فعالیت خود را در 

زمینه امور مالی به کلی متوقف نمود تا عهده دار مدیریت بازرگانی رشکت پارس لودرز 

شود، که تا هم اکنون ادامه یافته است.

پیمان دارابیان ؛ مدیر بازرگانی رشکت پارس لودرز

darabian@parsloaders.com 

گردش کار خودروهای تولیدی در کشور
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استاندارد اجباری چیست؟ 
با بررسی های مفصل وآزمون و خطاهای مکرر و رصف هزینه بسیار 
و با بهره از اطالع رسانی ضعیف سازمان ملی استاندارد ایران تا 
کنون به این نتیجه رسیده ایم که استاندارد اجباری مراحل ذیل را 

شامل می شود: 
1. تدوین استاندارد ملی توسط سازمان ملی استاندارد 

 - استاندارد  شمول  جهت  کاال  انواع  دامنه  معرفی  از  متشکل  که 
معرفی استاندارد های اجباری جهت بررسی و مطابقت کاال با رشایط 

مشخصه – و پیوستهای فنی اطالعاتی ANNEX مورد نیاز است. 
۲. انجام مراحل آزمون کاال بر اساس استاندارد ملی. 

3. بررسی گزارش آزمون یا TEST REPORT وبررسی تطبیق یا عدم 
تطبیق با استاندارد ملی و صدور تایید نوع یا TYPE APPROVAL که 

به اختصار TA خوانده می شود 
جهت  کاال  از  وارداتی  محموله  هر  فیزیکی  بازرسی  و  کنرتل   .4

تطبیق با TA مربوطه. 
5. )در صورت تولید کاال در داخل کشور( بازرسی نظام تولید واحد 
گواهی  صدور  و  محصول  تولید  کیفی  قابلیت  جهت  از  تولیدی 
به  که   CONFORMITY OF PRODUCTION تولید  انطباق 

اختصار COP گفته می شود.
استاندارد  اعمال  به   1382 سال  از  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 
اجباری برای خودرو های سواری مبادرت کرد. درحالیکه استاندارد 
اجباری در سال 1390 برای ماشین آالت راهسازی رضوری دانست. 
استاندارد  ملی  سازمان   - سواری  خودرو های  نوع  تایید  منظور  به 
ایران استاندارد های 51 گانه ای را مالک عمل قرارداد که ترجمه 
معمول  روال  مطابق  و  اروپا   ECE و   EEC استاندرد های  از  دقیقی 

تطبیق استاندارد خودرو در آن دیار است. 
 در واقع خودرویی که TEST REPORT آن با رشایط استاندارد های 
E MARK اروپا  51 گانه فوق مطابقت کند، حائز نشان استاندارد 
خواهد بود و خودروی دارای این نشان بالطبع مورد تایید سازمان 

ملی استاندارد ایران. 
به این ترتیب خاطر سازمان ملی استاندارد ایران از یکسو آسوده بود 
که استانداردی بین املللی را مالک تایید نوع کاال قرار داده است 
و از سوی دیگر تکلیف وارد کننده نیز مشخص که چه خودرویی 
قبل  از  اگر  نیز  خارجی  فروشنده  و  کند  انتخاب  واردات  برای  را 
استانداردهای 51 گانه را گذرانده بود که هیچ - اگرنه روال کار برای 
فروشنده روشن بود و آزمایشگاه های متعدد معترب را در رسارس دنیا 

در اختیار داشت که بر این استاندارد مسلط بودند. 
اما در تدوین استاندارد ملی برای ماشین آالت راهسازی، سازمان 
نداشت  اختیار  در  را  پیموده ای  مسیر  چنین  ایران،  استاندار  ملی 
و به نوعی ناچار به در دست گرفنت ابتکار برای تدوین استاندارد 

ملی شد. 
 ISIRI حاصل این ابتکار عمل در فاز اول، تدوین استاندارد ملی 
12544، مشتمل بر استانداردهای 24 گانه ای است که از یکسو 
ایران  استاندارد  ملی  سازمان  هنوزتوسط  آن  اطالعاتی   ANNEX
با  آن  تایید  مورد   TEST REPORT دیگر  سوی  از  و  نشده  تکمیل 
امر  این  که  می باشد  مطابقت  فاقد  دنیا  آزمایشگاه های  تجربیات 
دچار  را  راهسازی  آالت  ماشین  کنندگان  تولید  و  کنندگان  وارد 

رسگردانی کرده است.

متقاضی ثبت سفارش

وزارت صنایع  )ثبت سفارش(

وارد کننده

سازمان    بهینه سازی      
   )استاندارد مرصف سوخت(

سازمان محیط زیست

 )استاندارد آالیندگی(

رشکت های بازرسی
 تایید صالحیت شده

)بازدید از ماشین در کمرک(

موسسه استاندارد
 )مکاتبه با موسسه جهت اعالم نام خودرو و وارد کننده 

آن و استعالم در ارتباط با استانداردهای 24 گانه(

گمرک

وزارت صنایع
)مکاتبه با وزارتخانه جهت ارجاع وارد کننده به 

رشکت های بازرسی تایید صالحیت شده(

اداره کل استاندارد استان ها
)موسسه استاندارد(

گمرک
)ترخیص خودرو(

اعالم به وارد کننده جهت رجوع به رشکت های 
بازرسی جهت بررسی مدارک استانداردهای 24 گانه

رشکت های بازرسی تایید صالحیت شده 
)بررسی مدارک 24 استاندارد(

موسسه استاندارد  
)بررسی گزارش تایید نوع خودرو(

وزارت صنایع )مکاتبه با وزراتخانه مبنی بر 
اعالم تایید خودرو جهت ثبت سفارش(

ثبت سفارش خودرو

گردش کار ثبت سفارش خودروهایی که مدل آنها برای اولین بار به تایید رسیده

گردش کار ترخیص خودرو از گمرک
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1

۲

3

4

5

۶

۷

8

9
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11

1۲

13

14

15

1۶

1۷

18

19

۲0

۲1

۲۲

۲3

۲4

ماشین های راه سازی، ساختمانی و معدنی-تائید نوع-مقررات و روش اجرائی

ماشین های خاک برداری -  تعیین ابعاد دور زدن ماشین های چرخ الستیکی

ماشین های خاک برداری – محیط اتاقک کاربر – بخش سوم: روش آزمون تحت فشار قرار دادن اتاقک کاربر

ماشین های خاک برداری -  محیط پیرامون کاربر- قسمت چهارم: روش آزمون سیستم های تهویه، تجهیزات گرمایش و/یا تهویه مطبوع اتاقک کاربر

ماشین های خاک برداری -  نمادها برای کنرتل های کاربر سایر نمایشگرها- قسمت اول: نمادهای متداول

ماشین های خاک برداری – نمادها برای کنرتل کاربر و سایر نمایشگرها – قسمت دوم: ویژه برای ماشین ها، تجهیزات و لوام جانبی

ماشین های خاک برداری – صندلی کاربر – ابعاد و الزامات

ماشین های خاک برداری – سیستم شماره شناسایی محصول

ماشین های خاک برداری – تراکتورها و ماشین های کشاورزی – نقطه شاخص صندلی

ماشین های خاک برداری – کنرتل های کاربر

ماشین های خاک برداری -  میدان دید آینه های مراقبت و دید عقب – قسمت اول – روش های آزمون

ماشین های خاک برداری – میدان دید آینه های مراقبت و دید عقب – قسمت دوم – معیارهای عملکرد

ماشین های خاک برداری – ارزیابی آزمایشگاهی سازه های محافظ- ویژگی های محدوده مجاز حجمی

ماشین های خاک برداری – نمایشگر اصلی عملکرد ماشین

ماشین های خاک برداری – نواحی دسرتسی آسان و دسرتسی به کنرتل ها

ماشین های خاک برداری – جایگاه9 کاربر و نواحی تعمیر و نگهداری – تیز نبودن لبه ها

ماشین های خاک برداری – محاسبه رسعت حرکت برروی زمین

ماشین های خاک برداری – کلید قفل کننده سامانه استارت ) راه انداز(

ماشین های خاک برداری – وسایل روشنایی، عالمت دهنده های نوری و چراغ های نشانگر و وسایل شب نما

ماشین های خاک برداری – تعاریف، ابعاد و کدها قسمت اول – ماشین اصلی

ماشین های خاک برداری – تعاریف، ابعاد و کدها قسمت دوم – تجهیزات و ملحقات

ماشین های خاک برداری – حفاظ ها  - تعاریف و الزامات

ماشین های خاک برداری – میدان دید کاربر- روش آزمون و معیار عملکردی

ماشین های خاک برداری – دفرتچه راهنمای کاربر – محتوا و ساختار

12544

7456

3-7470

4-7470

1-7471

2-7471

8404

8405

8408

8607

1-8608

2-8608

8610

8611

8614

9976

9994

9996

10182

1-10183

2-10183

10477

10483

10484

--

7457

10263-3

10263-4

6405-1

6405-2

11112

10261

5353

10968

14401-1

14401-2

3164

6011

6682

12508

6014

10264

12509

6746-1

6746-2

3457

5006

6750

)در فاز دوم تعداد 56 استاندارد دیگر به استاندارد های اجباری فوق 
افزوده خواهد شد که به اینرتتیب تعداد استانداردهای اجباری به 80 

استاندارد بالغ خواهد شد( 
خوشبختانه سازمان ملی استاندارد ایران با برآوردی صحیح از محدودیت 
امکانات خود، تصمیمی به جا اتخاذ و فهرستی از رشکت های بازرسی 
مجاز جهت تایید نوع ماشین آالت راهسازی را ارائه داد تا وارد کنندگان 

وتولید کنندگان ماشین آالت را در این مسیر معاونت نمایند. 

با توجه به توضیحات فوق، شاید ادعایی گزاف نباشد که وارد کننده 
ماشین آالت راهسازی HYUNDAI، به دلیل حجم باالی واردات، به 

عنوان اولین ذینفع این ماجرا ناچار شد برای تدوین مسیر تایید نوع با 
رشکت های بازرسی و سازمان ملی استاندارد به نوعی به اجماع دست 

یابد. 
به منظور تایید نوع ماشین االت راهسازی وارداتی دو روش ذیل مورد 

تایید اعالم شده است: 
1. انجام مراحل آزمون استانداردهای 24 گانه فوق در خارج از کشور و 

اخذ test report از آزمایشگاه معترب 
که این آزمایشگاه باید لزوما مورد تایید: 

 )International Laboratory Accreditation Cooperation )ILAC
یا یکی از آزمایشگاه های مورد تایید ILAC باشد 

ردیف
Row

عنوان استاندارد
Standard's name

شماره استاندارد ملی
ISIRI No.

شماره استاندارد معادل ایزو
ISO No.
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رشکت سازنده )مارک(:
)Company(

مدل ماشین آالت:
)Model(

 سال طراحی:
)Date of design(

تیراژ تولید/تعداد واردات
)N. of production/N. of importations(

گروه ماشین آالت:
)Category(

واردکننده/تولید کننده:
)Importer/Manufacturer(

تاریخ صدور نتیجه:
)Date of issuing(

تایید نوع :
)TA(

تمدید تایید نوع:
)Extension( 

تطابق تولید:
)COP( 

شماره تقاضا:
)Application NO(

تاریخ تقاضا:
)Application date(

تاریخ بازرسی:
)Date of check(

این روش مطمنئ ترین روش با توجه به منافع وارد کننده می باشد که 
متاسفانه با توجه به عدم عمومیت استاندارد های وضع شده، بهره گیری 

از این روش تا کنون می رس نبوده است. 
۲. انجام ازمون در داخل کشور که مستلزم ورود نمونه ای از کاال و طی 
مراحل آزمون در توسط آزمایشگاه ذیصالح ایرانی است. مشکل این 
روش این است که ریسک آن برای وارد کننده بسیار باالست. زیرا به هر 
حال باید خطر مردودی دستگاه را در این آزمون مد نظر داشت. از سوی 

دیگر وارد کننده ناچار خواهد بود از انواع سبد مدل های محصوالت خود 
علیرغم نیاز یا عدم نیاز بازار نمونه ای را جهت طی مراحل تست با رسمایه 

گذاری خود وارد کند. 
دشواری دیگر در این روش، این است که در حال حارض تنها یک 
آزمایشگاه )ثمین افزار( برای انجام آزمون استانداردهای 24 گانه توسط 
سازمان ملی استاندارد مورد تایید قرار گرفته که توان وامکانات آن با 

توجه به حجم قابل انتظار متقاضیان بسیار محدود است.

بازرسی فیزیکی و ترخیص کاال
پس از طی مراحل تایید نوع، کاالی وارداتی طبق قانون، مجوز ثبت 
سفارش در وزارت صنعت معدن و تجارت را دریافت می کند. پس از 
طی مراحل واردات، اداره استاندارد بندر مقصد، جهت صدور مجوز 
بازرسی  تایید  خواهان  بازرسی،  رشکت  از  استعالمی  طی  ترخیص، 
فیزیکی محصول می شود. طبیعتا پاسخ رشکت بازرسی پس از انجام 
بازرسی فیزیکی، باید عنوان اداره استاندارد بندر مقصد صادر شود اما 
بنا به دالیلی نامشخص این روال به گونه طبیعی پیش نمی رود و پاسخ 
بازرسی به سازمان ملی استاندارد ایران واقع در کرج ارسال  رشکت 
می شود. مسئولیت رسیدگی به این روال در سازمان فوق به عهده تنها 
سه شخص معین و بی بدیل و جانشین با مسئولیت منفرد است که هریک 
ممکن است در طول روز بنا به دالیلی نظیر جلسات و ماموریتهای اداری 
قادر به پاسخگویی نبوده و در نتیجه انجام مراحل ارسال تاییدیه به بندر 

مقصد به تاخیر افتد. 
تایید نوع توسط سازمان ملی  پرسش این است که در رشایطی که 
استاندارد به انجام رسیده و رشکت بازرسی نیز بازرسی فیزیکی کاال را 
به اتمام رسانده، معطل نمودن کاال جهت گردش کار در کرج محلی 
از اعراب دارد؟ آیا سازمان ملی استاندارد به رشکتهای بازرسی که خود 

فهرست آن ها را تعیین و تایید نموده است اعتماد ندارد؟   
 به عنوان یک راه حل میان بر، پیشنهاد می شود رشکت های بازرسی 
برای  بلکه  داخلی  کنندگان  تولید  برای  تنها  نه   COP صدور  جهت 

تولیدکنندگان خارجی نیز مجاز دانسته شوند. 

مزیت این پیشنهاد این است که خط تولید مدل های وارداتی یکبار برای 
همیشه توسط رشکتهای بازرسی مورد بررسی و بازدید و احیانا تایید قرار 
می گیرد و مسئولیت اداره استاندارد در ارتباط با کنرتل کیفی کاال و وقت 
و زمان مرصوف توسط وارد کننده در یکزمان محرتم داشته خواهد شد 
ضمنا قیمت تمام شده کاال نیز به دلیل حذف هزینه هایی که با این روش 

غیر رضور تلقی خواهدگردید، بی جهت افزایش نخواهد یافت.

واقعیت ها و ابهام 
با توجه به فقدان اطالع رسانی صحیح که حتی بعضا رشکتهای بازرسی 
که خود باید متولی این امر باشند را دچار رس در گمی نموده است ابهاماتی 
در مورد نوع و شیوه اعمال استاندارد اجباری وجود دارد که ذیال به دو مورد 

مهم از آن ها اشاره گردیده ودر جهت رفع آن ها توضیح داده شده است. 

بازرسی فیزیکی و ترخیص کاال
پس از طی مراحل تایید نوع، کاالی وارداتی طبق قانون، مجوز ثبت 
سفارش در وزارت صنعت معدن و تجارت را دریافت می کند. پس از 
طی مراحل واردات، اداره استاندارد بندر مقصد، جهت صدور مجوز 
بازرسی  تایید  خواهان  بازرسی،  رشکت  از  استعالمی  طی  ترخیص، 
فیزیکی محصول می شود. طبیعتا پاسخ رشکت بازرسی پس از انجام 
بازرسی فیزیکی، باید عنوان اداره استاندارد بندر مقصد صادر شود اما 
بنا به دالیلی نامشخص این روال به گونه طبیعی پیش نمی رود و پاسخ 
بازرسی به سازمان ملی استاندارد ایران واقع در کرج ارسال  رشکت 

                     برگ تاییدیه ماشین آالت راهسازی، معدنی و ساختمانی

Verification sheet of construction Machinery

51



1

۲

3

4

5

۶

۷

8

9

10

11

1۲

13

14

15

1۶

1۷

18

19

۲0

۲1

۲۲

۲3

ماشینهای خاکربداری- تعیین ابعاد دور زدن ماشینهای چرخ الستیکی

ماشینهای خاکربداری-  محیط اتاقک کاربر- قسمت سوم: روش آزمون تحت فشار قرار دادن اتاقک کاربر

ماشینهای خاکربداری-  محیط اتاقک کاربر- قسمت چهارم: روش آزمون سیستم های تهویه، تجهیزات گرمایش و/ یا تهویه مطبوع اتاقک کاربر

ماشینهای خاکربداری- نمادها برای کنرتل کاربر و سایر نمایشگرها- قسمت اول: نمادهای متداول

ماشینهای خاکربداری- نمادها برای کنرتل کاربر و سایر نمایشگرها- قسمت دوم: نمادهای ویژه برای ماشین ها، تجهیزات و لوازم جانبی

ماشینهای خاکربداری- صندلی کاربر- ابعاد و الزامات

ماشینهای خاکربداری- سیستم شماره شناسایی محصول

ماشینهای خاکربداری- تعیین ابعاد دور زدن ماشینهای چرخ الستیکی

ماشینهای خاکربداری- تراکتورها و ماشینهای کشاورزی- نقطه شاخص صندلی

ماشینهای خاکربداری- کنرتل های کاربر

ماشینهای خاکربداری- میدان دید آینه های مراقبت و دید عقب- قسمت اول: روش های آزمون

ماشینهای خاکربداری- میدان دید آینه های مراقبت و دید عقب- قسمت دوم: معیارهای عملکرد

ماشینهای خاکربداری- ارزیابی آزمایشگاهی سازه های محافظ- ویژگیهای محدوده مجاز حجمی

ماشینهای خاکربداری- نمایشگر اصلی عملکرد ماشین

ماشینهای خاکربداری- نواحی دسرتسی آسان و دسرتسی به کنرتل ها

ماشینهای خاکربداری- جایگاه کاربر و نواحی تعمیر و نگهداری- تیز نبودن لبه ها

ماشینهای خاکربداری- محاسبه رسعت بر روی زمین

ماشینهای خاکربداری- کلید قفل سامانه استارت )راه انداز(

ماشینهای خاکربداری- وسایل روشنایی، عالمت دهنده های نوری و چراغهای نشانگر و وسایل شب نما

ماشینهای خاکربداری- تعاریف، ابعاد و کدها- قسمت اول: ماشین اصلی

ماشینهای خاکربداری- تعاریف، ابعاد و کدها- قسمت دوم: تجهیزات و ملحقات

ماشینهای خاکربداری- حفاظ ها- تعاریف و الزامات

ماشینهای خاکربداری- میدان دید کاربر- روش آزمون و معیارهای عملکردی

7456
7457

7470-3
10263-3

7470-4
10263-4

7471-1
6405-1
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8404
11112

8405
10261
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7557
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10968

8608-2
14401-1

8610
14401-2

8611
3164
8614
6011
9976
6682
9994

12508

9996
6014

10182
10264

10183-1
12509

10183-2
6746-1

10477
6746-2
10483

3457
10484

5006
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ردیف
Row

عنوان استاندارد
Standard's name

شماره استاندارد ملی
National standard No.
شماره استاندارد مرجع
Standard base No.

دامنه کاربرد
Implementation  
scope

مشخصات تاییدیه
Specification of 
verification
)e-mark(

ارگان صادر کننده تاییدیه
Organization of 
verification issuing دارد
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می شود. مسئولیت رسیدگی به این روال در سازمان فوق به عهده تنها 
سه شخص معین و بی بدیل و جانشین با مسئولیت منفرد است که هریک 
ممکن است در طول روز بنا به دالیلی نظیر جلسات و ماموریتهای اداری 
قادر به پاسخگویی نبوده و در نتیجه انجام مراحل ارسال تاییدیه به بندر 

مقصد به تاخیر افتد. 
تایید نوع توسط سازمان ملی  پرسش این است که در رشایطی که 
استاندارد به انجام رسیده و رشکت بازرسی نیز بازرسی فیزیکی کاال را 
به اتمام رسانده، معطل نمودن کاال جهت گردش کار در کرج محلی 
از اعراب دارد؟ آیا سازمان ملی استاندارد به رشکتهای بازرسی که خود 

فهرست آن ها را تعیین و تایید نموده است اعتماد ندارد؟   
 به عنوان یک راه حل میان بر، پیشنهاد می شود رشکت های بازرسی 
جهت صدور COP نه تنها برای تولید کنندگان داخلی بلکه برای تولید 

کنندگان خارجی نیز مجاز دانسته شوند. 
مزیت این پیشنهاد این است که خط تولید مدل های وارداتی یکبار برای 
همیشه توسط رشکتهایبازرسی مورد بررسی و بازدید و احیانا تایید قرار 

می گیرد و مسئولیت اداره استاندارد در ارتباط با کنرتل کیفی کاال و وقت 
و زمان مرصوف توسط وارد کننده در یکزمان محرتم داشته خواهد شد 
ضمنا قیمت تمام شده کاال نیز به دلیل حذف هزینه هایی که با این روش 

غیر رضور تلقی خواهدگردید، بی جهت افزایش نخواهد یافت.

واقعیت ها و ابهام 
با توجه به فقدان اطالع رسانی صحیح که حتی بعضا رشکتهای بازرسی 
که خود باید متولی این امر باشند را دچار رس در گمی نموده است ابهاماتی 
در مورد نوع و شیوه اعمال استاندارد اجباری وجود دارد که ذیال به دو مورد 

مهم از آن ها اشاره گردیده ودر جهت رفع آن ها توضیح داده شده است. 

1. آیا استاندارد اجباری در بر گیرنده موارد تکنیکی و فنی است؟ 

با رجوع به فهرست استاندارد های اجباری 24 گانه به  پاسخ: خیر. 
سادگی قابل تشخیص است که رویکرد استاندارد ها معطوف به مسائل 
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گواهی تایید مشخصات فنی ماشین آالت راهسازی، معدنی و ساختمانی

Constructional Machinery Technical specification Approval Certificate

ماشین آالت معرفی  شـده فوق ، با توجه به مدارک و مــستندات دریافتـی از ســازنده ،  الزامات 23 استاندارد اجـباری ماشین آالت راهسازی، معدنی و ساختمانی به رشح جدول  پیوست را   برآورده 
نموده و  دارای مشخصات زیر می باشد.

می باشد. تایید  مورد  و  گردیده  واصل  آالت  ماشین  کننده  تولید  نماینده  اظهاری  خود  اساس  بر  فوق  رشح  به   ................................. محصول   فنی   مشخصات 

ـــازرســـی ب مـــدیـــر                                                                                                                                                                 

The introduced above machinery , according to the receiving documents through manufacturer , has received constructional machinery 23 mandatory standards 
requirements according to attached table and the following characteristics .

Category of machinery Registration No. 
of documents

ManufacturerTrade mark

 Name and address of
manufacturer

 گروه  ماشین آالتشماره ثبت مدارک

نام تجاری رشکت تولید کننده

نام، آدرس و تلفن تولید کننده

 نام تجاری و نوع موتور

 تعداد سیلندر

)kw( توان موتور

) حجم موتور )سی سی

 نوع سوخت

 وزن کاری

Cylinder Qty.

Engine power

Engine capacity

Fuel type

Operating Weight

امنیتی کاربران و به طور کلی افرادی است که در معرض خطرات ناشی 
از عملیات این ماشین آالت قرار دارند. 

 Test Report ۲. آیا وارد کننده ماشین االت راهسازی ملزم به ارائه
جهت تک تک قطعات یدکی وارداتی می باشد؟ 

 پاسخ: ارائه Test report برای تک تک قطعات یدکی وارداتی نه تنها 
دشوار بلکه در اغلب موارد غیر ممکن خواهد بود چرا که: 
- تعداد آیتم های قطعات یدکی وارداتی بسیار زیاد است. 

- بسیاری از قطعات یدکی لزوما توسط تولید کننده ماشین آالت تولید 
نمی  شود و به روش برو سپاری تهیه و در خط تولید ماشین االت یا تامین 

قطعات یدکی قرار می گیرد .
-ارائه Test report مورد تایید ILAC برای تک تک این قطعات بعید به 
نظر می رسد در رشایط فعلی که استاندارد ملی جهت قطعات یدکی هنوز 
توسط سازمان ملی استاندارد تدوین نگردیده اما رضوری دانسته شده 

است می توان به منوال ذیل بر مبنای خود اظهاری عمل کرد: 
- فروشنده خارجی باید در هر پروفرما ISO هر قطعه را مشخص نماید 

- ISO ذکر شده لزوما باید با نوع قطعه هماهنگی داشته باشد و از ارائه 
هرگونه ISO غیر مرتبط خود داری شود. 

- ISO مربوطه قابلیت بازرسی و تایید VISUAL را داشته باشد و نیاز به 
تست  آزمایشگاهی نداشته باشد. 

- با در نظر گرفنت رشایط فوق کاال توسط نماینده رشکت بازرسی در مبدا 
مورد بازرسی قرار گرفته و گواهی 

)COI )CERTIFICATE OF INSPECTION برای کاال صادر شود. 
- پس از حمل کاال به مقصد ایران گواهی COI به سازمان ملی استاندارد 
 VOC )VERIFICATION OF CONFORMITY( ارائه و برمبنای آن گواهی

صادر شود 
-کاال با ارائه VOC ترخیص گردد. 

نکته مهم: مطابق با قسمت پنجم بند ب  بسته حمایت از تولید با کیفیت 
وتسهیل تجارت سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران: 

توسط  خودرو  )یدکی(  منقصله  قطعات  واردات  و  سفارش  ثبت   "
نمایندگی های مجاز خودروهایی که در کشور تولید نمی شوند ولی دارای 
گواهینامه تایید نوع می باشند، به رشط خریداری از رشکت مادر در مبدا 
اصلی وبا ارائه تعهد نامه مدیر عامل رشکت خودروساز و نمایندگی مجاز آن 

واحد مبنی بر پذیرش مسؤولیت های مرتتب امکان پذیر است " .

توقع چیست؟ 
فعاالن تامین و تولید ماشین آالت راهسازی، در عمل عضو جامعه 

صنعت راه و ساختمان کشور و طبق قانون موظف 
و اخالقا متعهد به ادامه مسیر تامین کاال و خدمات می باشند. دشوار 
کردن مسیر برای این گروه، به ایجاد مشکل برای صنعت راه و ساختمان 
کشور خواهد انجامید که قطعا هدف متولیان استاندارد کشور نمی باشد. 
در این نوشته پیشنهاداتی ارائه گردید که می تواند در تسهیل این مسیر 
مفید واقع گردد. بی تردید متخصصین مسئول از توانایی ارائه راهکار 

بهرت برخوردارند. که امید است امعان نظرنمایند. 

در خاتمه از رسکار خانم مهندس نامغ و جناب آقای مهندس کاشی، 
کار شناسان محرتم« ارزیابان انطباق رابین »

که نگارنده را با رصف زمان و حوصله در نگارش ای منت یاری نمودند، 
سپاسگزاری می کنم. 

الزم به ذکر است که این نوشته را در بهرتین حالت می توان به عنوان 
آغازی بر یک مبحث تلقی نمود که نگارنده 

نسبت به کاستی های برداشت خود از این مقوله نه تنها اعرتاضی ندارد، 
بلکه از بذل توجه و ارشاد صاحبنظران 

و مراجع ذیربط، پیشاپیش صمیمانه سپاسگزار خواهد بود. 

53



تسهیات سازمان ملی استاندارد برای صنعتگران در سال تولید ملی
سازمان ملی استاندارد، به منظور اجرایی شدن شعار سال حمایت از تولید ملی، کار و رسمایه ایرانی، تسهیالتی را به منظور کنرتل 

سطح کیفی کاالهای وارداتی و نیز کاهش زمان رسیدگی به اظهارنامه های مربوطه تعیین کرده و اطالعیه ای را به منظور آگاهی 

صنعتگران و واردکنندگان صادر کرده که منت آن در زیر آورده شده است: 

سازمان ملی استاندارد ایران در سال تولید ملی و حمایت از کار و رسمایه ایرانی در نظر دارد با اجرای قانون ارتقای کیفی تولید 

خودرو و سایر تولیدات صنعتی ضمن کنرتل کاالهای وارداتی و ممانعت از ورود اقالم بی کیفیت به بازارهای داخلی، فرآیند 

ترخیص کاالهای تجاری و مواد اولیه وارداتی را ترسیع و زمان رسیدگی به اظهارنامه های مربوطه را حداقل به میزان 30 درصد 

کاهش دهد. لذا توجه کلیه بازرگانان و واحدهای تولیدی را به موارد مرشوحه ذیل جلب و توصیه می نماید متناسب با زمینه فعالیت 

خود و نوع کاالی وارداتی نسبت به انتخاب صحیح یکی از روش های زیر اقدام نموده تا از طوالنی شدن زمان ارزیابی انطباق 

کاال با استاندارد جلوگیری به عمل آید: 

1. ارائه گواهی بازرسی کاال از مبدا: واردکنندگان می توانند با ارائه این گواهی در کوتاهرتین زمان ممکن، خود را بدون نمونه 

برداری و آزمون از گمرک ترخیص نمایند. به منظور کنرتل عملکرد رشکت های بازرسی صادرکننده گواهی به صورت تصادفی و 

همزمان با صدور مجوز ترخیص از برخی محموله ها نمونه برداری به عمل می آید.

2. ثبت کاال در سازمان ملی استاندارد ایران: واردکنندگانی که در طول یک سال حداقل دوبار کاالی منطبق با استاندارد وارد 

نموده باشند می توانند جهت همان کاال گواهینامه ثبت در سازمان دریافت نمایند. با ارائه این گواهینامه به ادارات کل استاندارد 

مبادی ورودی بدون نمونه برداری و آزمون برای کاال مجوز ترخیص صادر می گردد. به منظور اطمینان از استمرار کیفیت کاالی 

وارداتی در طول سال دو نوبت نمونه برداری تصادفی و همزمان صورت می پذیرد. 

3. ثبت برند )نشان معترب( در سازمان ملی استاندارد ایران: جهت کاالهای دارای برند معترب بین املللی که در ایران دارای نمایندگی 

مجاز هستند، پس از ثبت در این سازمان گواهینامه صادر می شود. واردکنندگان می توانند در طول اعتبار گواهینامه، با ارائه آن به 

ادارات کل استاندارد مبادی ورودی بدون نمونه برداری و آزمون برای کاال مجوز ترخیص دریافت نمایند. 

4. اگر مجوزهای کیفی در سایر دستگاه های دولتی مانند وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی و ... جهت واردات کاال صادر شده باشد، مورد پذیرش این سازمان واقع شده و برای چنین کاالهایی مجوز 

ترخیص صادر می شود. 

5. کارخانجات و کارگاه های دارای مجوز تولید معترب می توانند بر اساس بسته حمایتی این سازمان برای واردات مواد اولیه و 

کاالی حد واسط در سقف ساالنه مورد نیاز خود در ارس ع وقت مجوز ترخیص دریافت نمایند. 

6. برای کاالهای خاص مورد نیاز پروژه های ملی و دولتی و همچنین تجهیزات و ادوات مورد نیاز تولیدکنندگان در کوتاهرتین 

زمان ممکن، مجوز ترخیص صادر خواهد شد. 

ارائه مستندات قانونی برای استفاده از این تسهیالت الزامی است. 

با دریافت عوارض از صادرات سنگ های تزئینی؛

  ۷0 معدن در رشف تعطیلی هستند
ایلنا- 15 خرداد 1391- پیش از این دبیر اتحادیه محصوالت معدنی با اشاره به وضعیت نامناسب فعاالن معدنی، گفته بود که 

درصورت عدم لغو مصوبه مربوط به اخذ عوارض صادراتی از سنگ های تزئینی، حدود 70 معدن مرتبط تعطیل یا در رشف 

تعطیلی قرار خواهند گرفت. در این خصوص، کامران وکیل با قرار گرفنت در سومین ماه سال 91 از تحقق پیش بینی قبلی خود 

خرب داد. 

وکیل در این خصوص به ایلنا گفت: امروز از میان 70 معدنی که به واسطه سیاست اخیر به شدت تحت الشعاع قرار گرفته بودند، 

تعداد زیادی تعطیل شده و باقی نیز در رشف تعطیلی قرار گرفته اند. بر این اساس در استان فارس، معادنی از قبیل؛ معدن رشکت 

پرشین ماربل، آفاق فاطر، شایان مرمریت شیراز، قطرویه و نی ریز رشکت آی ام اس، معدان گروه آرین در بوانات، معدن سنگ 

مرمریت زارعی از آن جمله محسوب می شوند. 

وی اضافه کرد: معادن مرمریت رشکت سنگ صلصالی استان اصفهان، مجموعه معادن سنگ الش تر اصفهان، معادن سنگ 

تراورتن آذرشهر، معادن تراورتن های درجه دو محدوده شهرستان محالت نیز از دیگر معادن تعطیل شده و یا در رشف تعطیلی 

هستند. 

وکیل همچنین به توقف صادرات سنگ توسط هجده واحد عمده صادر کننده سنگ و دپوی حدود 23 هزار تن سنگ در بنادر و 

چند برابر همین میزان در محل معادن صادرکننده سنگ، نیز اشاره کرد که تمام این مسائل ناشی از دریافت عوارض از صادرات 

سنگ های تزئینی است. 
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دبیر اتحادیه محصوالت معدنی با تاکید بر لزوم پاسخگویی مسئوالن مربوطه ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال 

تبعات اخذ عوارض 70 درصدی از صادرات سنگ های تزئینی، عنوان کرد: امروز مسئوالن وزارت، صنعت، معدن و تجارت باید 

پاسخ دهند که بی توجهی به نامگذاری امسال که حمایت از تولید ملی است،  برچه مبنایی صورت گرفته است؟ براین اساس با 

توجه به هشدارهای فراوان و مکاتبات مکرر، بی توجهی نسبت به رسنوشت بالغ بر بیست هزار نیروی کار بخش معدن و حدود 

هشتاد معدن سنگ تزئینی کشور واقع در استانهای مرکزی، اصفهان، فارس، کرمان و... به چه دلیل رخ داده است؟ 

وکیل در این زمینه اضافه کرد: در حالیکه تحریم های اقتصادی، حضور فعاالن اقتصادی در عرصه های جهانی را با چالش 

مواجه کرده است، بی توجهی به وضعیت این قبیل تولید و صادرکنندگان و انجام اقداماتی هم راستا با تحریم کنندگان چگونه 

قابل توجیه است؟ هزینه های ناشی از توقف کار و تعطیلی معادن مورد بحث چگونه جربان خواهند شد؟ 

به گفته وی؛ وضع ناگهانی عوارض و این قبیل بخشنامه ها، به کاهش شدید رغبت رسمایه گذاران برای انجام اکتشافات جدید 

منتهی شده که درصورت تداوم این فضای نابسامان و عدم اکتشاف و احداث معادن جدید، در آینده نه چندان دور با محدودیت 

معادن فعال مواجه خواهیم شد. 

کاالهای وارداتی غیر استاندارد به کشورهای مبدا مرجوع می شوند
ایسنا- 8 خرداد 1391- مدیرکل بازرسی کاال و امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: 

جهت حمایت از حقوق مرصفکنندگان کاالهای وارداتی غیر استاندارد به کشور به کشورهای مبداشان بازگردانده می شوند. 

نیره پیروزبخت در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بر این اساس طی دو ماهه گذشته 136 محموله کاالی وارداتی غیر استاندارد 

به کشور هایشان بازگردانده شده اند. این کاال ها از کشور چین وارد شده بود و ارزش اعتباری آن ها بیش از یک میلیون دالر بود. 

او در ادامه انواع لوازم برقی و خانگی، منسوجات، ابزارآالت و ماشین آالت را از جمله کاالهای غیراستاندارد مرجوعی دوماه اخیر 

نام برد و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تا کنون بازرسان این اداره کل نظارت خود را بر واردات کاالهای ورودی بیشرت از قبل 

کرده و از ورود هر نوع کاالی بی کیفیت به کشور جلوگیری می کند. 

کاهش مدت زمان فرآیند صادرات کاال از ایران
ایرنا 8 خرداد 1391- رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت: مدت زمان انجام فرآیند صادرات کاال از ایران به 20 روز 

کاهش یافته است. 

به گزارش ایرنا، عباس معمارنژاد در نشست هم اندیشی گمرک و سازمان های همجوار در چارچوب نظام گمرکی یکپارچه نوین 

)نگین(، افزود: بر اساس شاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی مدت زمان صادرات کاال از ایران در سال 2012 با 5 روز کاهش 

نسبت به سال 2011 از 25 روز به 20 روز رسیده است. 

وی گفت: هزینه صادرات کانتیرن از ایران هزار و 240 دالر است ضمن آنکه در روند صادرات کاال هفت روز رصف بررسی اسناد و 

مدارک، دو روز کنرتل و ترخیص، چهار روز بندر و بارگیری و هفت روز هم حمل و نقل در داخل کشور می شود. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، هزینه واردات هر کانتیرن را هزار و 885 دالر اعالم کرد و افزود: مدت زمان واردات کاال بدون 

تغییر نسبت به سال گذشته   همان 32 روز است که 19 روز آن رصف ترشیفات مربوط به آماده سازی اسناد، دو روز کنرتل فنی، پنج 

روز تخلیه و بارگیری در بندر و شش روز حمل و نقل داخلی می شود. 

وی با بیان اینکه متوسط زمان واردات در دنیا 17 روز و ترشیفات صادرات 10 روز است، گفت: اگر ایران به متوسط جهانی در 

واردات و صادرات دست یابد، می تواند رشد اقتصادی خود را یک تا هشت واحد درصد و اشتغال را 2 تا 8. 5 درصد افزایش دهد. 

رئیس کل گمرک در خصوص چالش های گمرک گفت: تعدد مراجع سیاستگذاری و تصمیم گیری و نیز تعامل نداشنت میان 

این دستگاه ها از چالش های گمرک است. 

وی افزود: ایران در این شاخص دارای رتبه 103 در دنیاست که در صورت همکاری و هماهنگی دستگاه های همجوار بدون 

تغییر در زیرساخت های فیزیکی، 15 رتبه بهبود خواهد یافت و به رتبه 88 ارتقا می یابد. 

پیش بینی اکونومیست از رشد اقتصادی ایران
ایسنا- واحد اطالعات اکونومیست در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که در سال جاری اقتصاد ایران  0.8درصد منقبض 

خواهد شد. 

به گزارش خربنگار اقتصاد بین امللل ایسنا، اکونومیست در گزارش ماه آوریل 2012 خود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران 

در سال گذشته را معادل دو درصد برآورد کرد. 

اکونومیست پیش بینی کرده است که در سال آینده از رسعت انقباض اقتصاد ایران کاسته شده و این انقباض به 0.7درصد 

55



خواهد رسید. 

در گزارش اکونومیست آمده است که در سال 93 تولید ناخالص داخلی ایران رشد مثبت به خود گرفته و پیش بینی می شود که در 

این سال رشد اقتصادی 0.9درصدی برای کشور به ثبت برسد. 

واحد اطالعات اکونومیست برای سال 1394 رشد اقتصادی 1.3 درصدی برای ایران پیش بینی کرده و معتقد است که در سال 

1395 تولید ناخالص داخلی ایران رشدی 1.7 درصدی خواهد داشت. 

140 میلیارد  دالر تجارت ایران
کیهان-  عباس معمارنژاد در نشست مسئوالن وزارت اقتصاد با اشاره به تکرث گمرکات در ایران گفت: در حالی که ترشیفات 

تجارت 3000 میلیارد دالری چین از 60 گمرک انجام می شد، ما با 140 میلیارد دالر تجارت 142 گمرک داریم که باید الاقل 50 

گمرک آن کاهش یابد. 

وی ادامه داد: بدیهی است که اگر هزینه و زمان ترشیفات گمرکی کاهش پیدا کند، تحولی در تسهیل امور تولید کننده و رفاه 

مرصف کننده ایجاد خواهد شد. 

معمارنژاد افزود: بر این اساس گمرک به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی قرار گرفته و قانون گمرکی سال قبل در 

همین راستا به تصویب رسید. وی در همین راستا به برنامه ای امسال گمرک اشاره کرد و گفت: طبق برنامه پنجم باید 30 درصد 

واحدهای گمرکی کاهش پیدا کند و 50 واحد گمرکی کشور کاهش یابد. 

رئیس کل گمرک توسعه بی رویه گمرکات کشور را ناشی از اعمال فشار برخی نمایندگان محلی و سایرین عنوان کرد و افزود: 

بعضا در کشور گمرکی داریم که در ماه یک اظهارنامه بیشرت تحویل آن نمی شود ولی 30 کارمند در استخدام آن هستند. 

معمارنژاد ترصیح کرد: هم اکنون 40 درصد تجارت کشور از یک گمرک، 60 درصد از 4 گمرک، 85 درصد از 10 گمرک و 98 

درصد از 30 گمرک انجام می شود، حال آنکه ما در کشور 142 گمرک داریم و این یعنی 110 گمرک دیگر فقط ترشیفاتی 2 درصد 

حجم تجارت را انجام می دهند. 

وی گفت: اگر تعداد گمرکات کشور متناسب سازی شود می توان آن ها را تجهیز کرد اما این کار برای 142 گمرک توجیه ندارد. 

معمارنژاد اضافه کرد: بر این اساس اجرای طرح آمایش رسزمینی گمرک را رشوع کرده ایم و براساس شاخص های اقتصادی، 

سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی بررسی کرده ایم کجا باید گمرک داشته باشیم و کجا نباید داشته باشیم. 

معمارنژاد حرکت به سمت گمرک نوین را دومین گام اجرای طرح تحول نظام گمرکی ذکر و تاکید کرد: گمرک نوین را نباید با 

گمرک الکرتونیک اشتباه گرفت، بلکه گمرک الکرتونیک بخشی از گمرک نوین است. 

در افق 1404 هر کاالی تولید ایران باید از استاندارد تبعیت کند
فارس-   رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در حالی که سازمان ملی استاندارد تنها 3000 کارمند دارد، اما 42 هزار نفر در 

بخش خصوصی با این سازمان همکاری دارند و این یعنی اجرای اصل 44 و واگذاری امور به بخش خصوصی. 

به گزارش خربگزاری فارس، برزگری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران در مسیر 

جدیدی قرار گرفته است. 

وی ادامه داد: براساس افق 1404 هر کاالیی که در ایران تولید می شود باید از استاندارد تبعیت کند. رئیس سازمان ملی 

استاندارد ایران گفت: سازمان ملی استاندارد نزدیک به 3 هزار پرسنل دارد که با این تعداد پرسنل مجموعه عظیم 154 اداره کل 

نمایندگی و گمرک را مدیریت می کند. 

جلب مشارکت بخش خصوصی اولویت مهم مجلس نهم در طرح های عمرانی
ایرنا- تهران - یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی معتقد است: مهم ترین برنامه نمایندگان دوره نهم جلب 

مشارکت بخش خصوصی برای اجرای پروژه های عمرانی است و این امر نقش بسزایی در پیرشفت برنامه ها دارد. 

مهرداد بائوج الهوتی در گفت و گو با خربنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: منابع دولت برای اجرای پروژه های عمرانی محدود 

است و به منظور جربان این مشکل، تسهیل هدایت منابع بخش خصوصی در این ارتباط حائز اهمیت است. 

وی یادآور شد: سال گذشته 34 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش بینی شد که از این رقم 23 هزار میلیارد تومان 

تحقق یافت. 

الهوتی از اجرای طوالنی مدت پروژه های عمرانی به عنوان یک مشکل جدی یاد کرد و گفت: زمان بر شدن پروژه ها باعث رشد 

قیمت تمام شده می شود و از سوی دیگر ارزش اقتصادی خود را در زمان مربوطه از دست می دهد. 

براساس بودجه 1391 میزان اعتبارات عمرانی 34 هزار میلیارد تومان است که انتظار می رود 24 هزار میلیارد تومان آن 

تخصیص و جذب شود. 

کل اعتبارات بخش حمل ونقل در سال جاری حدود شش هزار و 200 میلیارد تومان است که پاسخگوی نیازهای این بخش 

نیست. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: سال گذشته برای وزارت راه وشهرسازی جذب منابع از طریق فروش 

چهار هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که این وزارتخانه نتوانست از فرصت برای تامین منابع بهره گیرد. 
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براساس قانون بودجه سال 1390 و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بهمن ماه سال گذشته اوراق مشارکت طرح 

احداث زیر بناهای حمل ونقل در مرحله نخست پنج هزار میلیارد ریال عرضه شد. 

اکنون رشکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل ونقل کشور از سوی وزارت راه وشهرسازی اقدام به انتشار و فروش هفت هزار 

میلیارد ریال اوراق مشارکت کرده و انتظار می رود تا پایان سال نیز 28 هزار میلیارد ریال دیگر از این اوراق عرضه خواهد شد. 

منابع حاصل از فروش اوراق مذکور با اولویت در پروژه های ریلی و آزاد راهی رصف می شود. 

معافیت های مالیاتی امسال لغو می شوند
ایسنا-  ایسنا: مودیان مالیاتی هرساله از تسهیالتی به عنوان معافیت مالیاتی برخوردار می شدند اما در سال جاری این معافیت ها 

به رشط رعایت یک قانون جدید است. 

 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: اگر کسی امسال اظهارنامه مالیات بر درآمد ندهد از هیچ 

معافیت مالیاتی برخوردار نمی شود. 

حسین وکیلی افزود: تاکنون یکرسی معافیت هایی داشتیم که اگر مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را نمی دادند باز هم از آن 

معافیت ها برخوردار بودند اما در سال جاری به موجب قانون برنامه این امتیاز حذف شده است. وی ترصیح کرد: اگر مودیان 

اظهارنامه ندهند، معافیتشان لغو می شود و چون این موضوع به صورت قانون است به هیچ عنوان امکان برگشت از این رشط 

وجود ندارد و مودیان مالیاتی باید به این موضوع به صورت جدی توجه کنند. 

کاهش ۷ درصدی تجارت ایران در دو ماه نخست امسال
ایسنا- 27 خرداد 1391-تازه ترین آمار منترش شده از سوی گمرک حاکی از کاهش حجم تجارت ایران در دو ماه نخست امسال 

است. 

به گزارش خربگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، براین اساس در دو ماه نخست سال 1391 صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی 

بدون احتساب می عانات گازی از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب به 10 میلیون و 582 هزار تن و 4. 5 میلیارد دالر رسید. این میزان 

صادرات از نظر وزنی و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال 1390 به ترتیب 2. 56 درصد افزایش و 6. 03 درصد کاهش نشان 

می دهد. 

همچنین حجم واردات ایران در دو ماه نخست امسال از نظر وزنی 14. 02 درصد افزایش یافته و به شش میلیون و 167 هزار تن 

رسیده است. البته ارزش واردات کاال به کشور با کاهش 8. 68 درصدی بالغ بر هشت میلیارد و 252 میلیون دالر شد. 

به این ترتیب مجموع حجم تجارت ایران در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال به 12 میلیارد و 752 میلیون دالر رسید که این 

رقم نسبت به مدت مشابه پارسال افت 7. 7 درصدی را نشان می دهد. 

ترخیص نسیه کاالهای وارداتی
 دنیای اقتصاد- 30 خرداد 1391- رییس کل گمرک ایران از فراهم شدن امکان ترخیص نسیه کاالی تولیدکنندگان بزرگی که 

با کمبود نقدینگی مواجه هستند، خرب داد و گفت: حقوق ورودی گمرک پس از تولید با استفاده از کاالی وارد شده، دریافت 

می شود 

عباس معمارنژاد با اشاره به مشکالت برخی واحدهای تولیدی مانند تامین اعتبار و پرداخت حقوق ورودی عنوان کرد: به این عده 

از واردکنندگان اجازه ترخیص کاال داده می شود. به گفته وی، این تولیدکنندگان می توانند پس از ترخیص کاال و استفاده از آن 

و ایجاد تولید، بدهی خود به گمرک را بپردازند. 

 

با رد 10هزار درخواست ثبت سفارش واردات کاال تشدید شد

جلوگیری از ورود کاالی بی کیفیت به بازار
دنیای اقتصاد- با اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و کاالهای صنعتی، سال گذشته از 40 هزار درخواست ثبت سفارش 10 هزار 

کاال به دلیل بی کیفیت بودن کاالی مورد نظر موفق به دریافت مجوز ثبت سفارش نشدند .

اقدامی که مسووالن سازمان استاندارد معتقدند به پاکسازی بازار از کاالی بی کیفیت منجر خواهد شد و رشایط برای بازار رقابتی 

سالم میان تولیدکنندگان و واردکنندگان را به وجود خواهد آورد. 

در همایش تحقق بخشی به شعار سال ٩١ در راستای استانداردسازی که با حضور مسووالن سازمان استاندارد و برخی از 

مسووالن کشوری برگزار شد عالوه بر اقداماتی که برای پاکسازی بازار از کاالی بی کیفیت در سال گذشته صورت گرفت 

تفاهمنامه ای نیز به منظور استفاده از فناوری های نوین میان معاونت علمی ریاست جمهور و سازمان ملی استاندارد به امضا 

رسید. عدم توجه به استفاده از اصول علمی و مدون در حوزه های مختلف اقتصادی را می توان یکی از دالیل عقد تفاهمنامه 

مذکور دانست اقدامی که موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی در بازار جهانی نتوانند حضور پررنگی داشته باشند. تفاهمنامه مذکور 

در راستای اجرای قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد مبنی بر استفاده از فناوری های نوین و به منظور اصالح 
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الگوی مرصف و ارتقای کیفیت محصوالت دانش بنیان منعقد شد. 

تفاهمنامه مشرتک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد از زمان امضای قرارداد به مدت دو سال 

اجرا می شود و تمدید این زمان براساس توافق طرفین صورت خواهد گرفت. 

بهادر کاظمی، معاون سازمان ملی استاندارد در همایش تحقق بخشی به شعار تولید ملی در مسیر ارتقای کیفیت و 

استانداردسازی ترصیح کرد: ایجاد رقابت ناسالم بین تولیدات داخلی و کاالهای بی کیفیت و ارزان قیمت خارجی یکی از 

چالش های مهم بخش تولید در سال های گذشته محسوب می شده که برای رفع آن قانون ارتقای کیفی خودرو و کاالهای 

صنعتی تدوین شده است. وی ادامه داد: با اجرای این قانون و توجه به کیفیت کاالهای وارداتی در سال گذشته از 40 هزار 

درخواست ثبت سفارش که به سازمان استاندارد داده شده حدود 10 هزار کاال تاییدیه استاندارد نگرفته اند. کاظمی اظهار کرد: 

با ادامه این روند می توان بازار را از کاالهای وارداتی بی کیفیت پاکسازی کرد و در این رشایط تولیدکننده داخلی امکان رقابت با 

اجناس خارجی را پیدا می کند. 

معاون سازمان ملی استاندارد عنوان کرد: همچنین با اجرای طرح شبنم، کاالهایی که از مبادی غیررسمی به کشور وارد 

می شوند نیز کنرتل خواهند شد. وی ادامه داد: به استناد همین قانون همه کاالهای داخلی هم باید استانداردهای الزم را 

داشته باشند. 

وی ترصیح کرد: تحقق این هدف نیاز به عزم ملی و همکاری دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و صنعتی دارد. کاظمی با اشاره 

به اقدامات انجام گرفته در سازمان ملی استاندارد در حوزه استانداردسازی کاالهای داخلی گفت: هماکنون 6 هزار قلم کاالی 

صنعتی در کشور تولید می شود که برای 2 هزار و 300 قلم کاال استاندارد ملی از قبل وجود داشته است. 

وی افزود: تدوین استاندارد برای مابقی این کاال ها نیز در دستور کار قرار دارد که با کمک انجمن های علمی و تحقیقاتی انجام 

می گیرد. 

اصاحات آئین نامه اجرایى قانون مقررات صادرات و واردات اباغ شد 
پایگاه اطالع رسانی دولت - با تصویب هیات وزیران، اصالحات آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای اجرا 

ابالغ شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد 

ماده )32( قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- اصالحات آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را 

تصویب کرد. براساس اصالحات بندهای )2( و )3( آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 6/6/1389، منت درج 

رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست به انتهای تبرصه )2( بند )2( الحاق می شود. 

همچنین براساس اصالحات تبرصه )3-1-2( بند )2(، اشخاص حقیقی و حقوقی شامل؛ دارندگان پروانه بهره برداری صنعت، 

کشاورزی، معدنی و خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات از مراجع ذیربط مرشوط به انقباضی دو سال 

از تاریخ صدور پروانه و ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی از ارائه مدارک معاف هستند. 

بر این اساس، به انتهای جز )6-1-2( بند )2(؛ منت یا رفع اثر از چک های برگشتی پس از استعالم از بانک مرکزی الحاق 

می شود. همچنین متون 2-1-12- ارائه گواهی از گمرک مبنی بر عدم بدهی قطعی، موضوع ماده )7( قانون امور گمرکی- 

مصوب 1390- یا تعیین تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی و 13-1-2 ارائه کد اقتصادی به ترتیب به عنوان 

اجزای )12-1-2( و )13-1-2( بده بند )2( الحاق می شود. براساس اصالحات اجزای )10-1-2( بند )2( و )1-3( بند )3(، 

ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده )186( قانون 

مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 - و اصالحیه های بعدی آن خواهد بود. 

بخش صنعت 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی کم دارد
ایسنا-   وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال رسمایه ثابت و در گردش مورد نیاز بخش صنعت ومعدن در مجموع 50 هزار 

میلیارد تومان بوده که از این مقدار 15 هزار میلیارد تومان هنوز تامین نشده است. 

به گزارش خربنگار خربگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، مهدی غضنفری با اشاره به تشدید تحریم ها علیه ایران گفت: این 

تحریم ها به ما کمک می کند که صادرات غیر نفتی خودمان را افزایش دهیم. 

وی با اشاره به اینکه سال ها بر اهمیت صادرات غیر نفتی تاکید می کردیم، اما چندان به آن توجه نمی شد، گفت: حاال تحریم 

کاری کرده تا ما به فکر توسعه صادرات غیر نفتی خود بیفتیم و اقتصاد خود را از وابستگی به نفت نجات دهیم. 

وی افزود: تولیدکنندگان برای مقابله با تحریم ها و توسعه صادرات غیر نفتی خود برنامه هایشان را به ما ارائه دهند. 

غضنفری با اعالم اینکه برنامه راهربدی بخش صنعت و معدن آماده شده و بخش نخست آن در مرداد ماه رونمایی می شود، 

گفت: بخش دوم و نهایی این برنامه نیز شهریور ماه با حضور مقامات بلند پایه کشوری رونمایی خواهد شد. 

وی همچنین با اشاره به اینکه صنایع ایران بیمار بوده و دارای عارضه آمبوالنسی هستند، افزود: متاسفانه برخی تولیدکنندگان 

نیز رشایط را درک نکرده و به نوعی از مصوبات دولت سوء استفاده می کنند؛ به این معنا که مثال همه واحدهای تولیدی اعالم 

می کنند که باید بدهیشان استمحال شود یا اینکه همه آن ها درخواست وام می دهند که بعدا از بازپرداخت آن ناتوان می شوند. 

غضنفری تاکید کرد: بانک ها نیز به همین دلیل اعالم کرده اند که چون تولیدکنندگان نمی توانند وام خود را بازپرداخت کنند، در 

اعطای وام های جدید به بخش تولید سخت گیری می کنند.
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ــین آالت و خدمات پشتیبانی و تامین لوازم 5542653855426540علیرضا محمدیآبکوه1 واردات ماش
یدکی ماشین آالت مزبور 

تامین و خدمات پس از فروش انواع جرثقیل 2288814022857176مهندس سید احسان بنائیآرتا تجهیز آریان 2

وارد کننده ماشین آالت راهسازی و ساختمانی و خدمات 1166185740-66181010علی اعتماد نیا آسان خودرو 3
پس از فروش و تامین قطعات 

واردات ماشین آالت راهسازی8895556488955563مجید مقیمی آسان راه الربز 4

ــین آالت 8879015488774453 پرویز حقیقیبرون مرز 5 ــات ماش ــات و خدم ــن قطع ــده و تامی وارد کنن
راهسازی 

ــازی لیفتینگ و 522857176-22857174سید علیرضا بنائیبهنام صنعت پایا 6 ــین آالت راهس تولید و تامین انواع ماش
حفاری

واردات بیل مکانیکی و لودر و ماشین آالت راهسازی 8873184188732849نادر جهان بین پارس لودرز 7

وارد کننده ماشین آالت راهسازی 8877449988878261محمد فاطمیپارسیان پیرشو صنعت 8

واردات ماشین آالت راهسازی ، معدنی و قطعات یدکی8806182888064183مسعود قمرصیپارس یونایتد موتورز 9

ــین آالت راهسازی 744419507-44406786امین پورزادپاسارگاد پرشیا جنوب 10 فروش و خدمات پس از فروش ماش
و معدنی

تولید کننده و وارد کننده ماشین آالت راهسازی 8898337588951464سید ابوالقاسم كاظمی دوالبیپاسارگاد ماشین 11

تامین ماشین آالت و تجهیزات 2289321722893215عطا الله صفویتجهیز ماشین آساد 12

وارد کننده ماشین آالت راهسازی422883074-22883071سید كیوان سالك فر تمام سدید 13

تولید کننده و واردکننده ماشین آالت راهسازی 2352220022215144احمد سوهانگر تیراژه ماشین 14

اکرب قنربیجهاد نرص کرمان15
0341-2453222

 88350710
 341-88011966

2452217

اجرای پروژه های خطوط انتقال گاز و آب و شبکه های 
ــاختمانی و  ــازی و س فاضالب، اجرای پروژه های راهس

پروژه های مرتبط با کاوش های زمینی 

اجرای پروژه های راهسازی و کاوش های زمینی 4223860-230345-4241721-0345حشمت الله سنجریجهاد نرص سیرجان 16

فروش و خدمات پس از فروش ماشین آالت راهسازی 8875072788516332حمیدرضا افراسیابیحفار ماشین شیراز 17

تولید ماشین آالت راهسازی و معدنی288331048-88335701محمد علی امین زادهدلتا راه ماشین 18

انجم�ن تولیدکنن�دگان  و  واردکنن�دگان  ماش�ین آالت س�نگین معدن�ی، س�اختمانی و راه س�ازی

این فهرست شامل آخرین اطالعات رشکت های عضو در اختیار انجمن قرار گرفته است. هر یک از اعضا می توانند در صورت تغییر در هر یک از این بخش ها مراتب 
را  به انجمن اطالع دهند.

لیست اعضا
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19
راهسازی و ساختمانی 

 115
مسعود رضابی

26200065-9          
0341-2233065  

ــین آالت خط کشی خیابان ودر  زمینه مواد 0341-2262627  ساخت ماش
رنگی جهت راهسازی

20
راه سازی و ساختمانی 

محمدیان 
ــاتی،  5233600-70232-5261466-0232حجت تقوی  ــازی، تاسیس ــاختمانی، راهس ــرای عملیات س اج

فرودگاه سازی، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی 

ــازی و قطعات یدکی 3420281     34202800341-0341عبداملهدی یوسفیرهرو ماشین21 ــین آالت راه س ــروش ماش واردات و ف
ماشین آالت راه سازی و معدنی

22
رسمایه گذاری 
مهرورزان آفاق 

2221513322215144سید محمد حسن پیش بین
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز تجاری ، مشارکت 
ــذاری در کلیه طرحهای صنعتی و تولیدی ؛  و رسمایه گ

بازرگانی و ساختمانی خرید 

4420704244204803 محمدرضا شه بخشسازمان عمران كرمان 23
ــادی در جنوب  ــعه اقتص ــای نوین توس ــی طرح ه متول
رشق ایران -  پشتیبانی اجرایی از منطقه ویژه اقتصادی 

سیرجان و فعاالن اقتصادی در استان كرمان

ماشین آالت سنگین راهسازی، ساختمانی، معدنی3125575  - 0511     محمد قمری رشق توس 24

وارد کننده ماشین آالت راهسازی 2654543826545087محمد خالقی صدف ماشین 25

طراحی و ساخت و مونتاژ انواع قطعات و ادوات صنعتی 33855299ةةة33851299هوشنگ سوهانگرصنعت آور مستقل 26
)به ویژه صنایع خودرو های ریلی ( 

واردات ماشین آالت راهسازی و عمرانی و تامین کننده 6642050266420503علی نونهال صبا ماشین 27
خدمات پس از فروش آنها 

28
قطارهای مسافربری 

جوپار 
4428161044281613-12   مهدی ابراهیمی

جابجایی مسافر و حمل كاال بوسیله واگن های مسافری 
ــاركت با رشكت های  و باری و ارائه خدمات مربوطه و مش

ایرانی و خارجی برای انجام فعالیت حمل و نقل ریلی

وارد کننده ماشین آالت راهسازی 4402230444016718مهدی نوائیكامل پیله ور آریا 29

تعمیر و نگه داری و بازسازی ادوات ریلی، تولید قطعات و 8898217688986598رحمت اله پور بابایی كویر واگن 30
خرید و فروش مجموعه های  ریلی 

وادرات ماشین آالت سنگین راهسازی و معدنی 2288758725- 88758719قهرمان اینان ماشین سنگین آریا 31

ــروش و خدمات پس از فروش بولدوزر، لودر، کامیون 4451700044503932مهدی گرامی محور ماشین 32 ف
، بیل و گریدر 

صادرات و واردات و تولید چراغ خطر خودرو 8860233788052677 احمد پیروینیران 33

واردات ماشین آالت راهسازی6669969666698676مهدی نصیرینرص ماشین 34

وارد کننده ماشین آالت و خدمات پس از فروش8874169688745491محمد علی اتابكیویرتگن قشم 35

تولید کننده ماشین آالت راهسازی 7 - 22870024   4- 22778202حمید محبوبیهلی خودرو 36

ــین های راهسازی و معدنی و دامپرتاک 3386019033482521عماد ارشاقیهم آوند چكاد 37 وارد کننده ماش
و کامیون

وارد کننده و تولید کننده ماشین آالت راهسازی 8861325288613261علیرضا رزم حسینیهمیار ماشین آسیا 38
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