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 چکیده

مین، نگهداری و استفاده از وط  به فعالیت در اقتصاد معادن مربوط به تازیادی از هزینه های مرببخش 

همین دلیل، وجود زیرساخت تامین این مشاین آالت، مهمترین عامل در توانایی یک به  آالت می شود. ماشین

وجود با ید داخلی یا واردات ممکن است. آالت از دو مسیر تول به ماشینجامعه برای تولید معدنی است. دستیابی 

و راهسازی در  آالت معدنی شده در طول دهه های گذشته برای تولید ماشینسرمایه گذاری سنگین انجام 

ن حصول به موفقیت تاکنون رضایت بخش نبوده و مصرف کنندگان امکان استفاده از تولیدات داخلی کشور، میزا

به دلیل موانع متعدد در مسیر واردات این ماشین آالت، همچنین یمت مناسب را ندارند. در خحجم، ظرفیت و ق

ی تقاضای شدیدی در این بازار وجود داشته و قیمت های ماشین آالت در کشور بسیار فراتر از قیمت  اضافه

موضع به رقابت پذیری کشور در تولید معدنی آسیب می این  دستگاه های مشابه در کشورهای همسایه است.

این در . پردازد می در عرصه جهانی و ایران آالت معدنی گزارش حاضر به بررسی وضعیت فعلی بازار ماشینزند. 

ررسی قرار گرفته و مورد بهای آتی  در سالآالت معدنی  میزان افزایش تقاضا و حجم بازار ماشین ،گزارش

ها نشان داده است که در شرایط فعلی  بررسیبطوریکه های انجام شده در این زمینه تشریح شده است.  بینی پیش

باشد و پیش بینی  میلیارد دالر می 131حدود آالت و تجهیزات معدنی در بازارهای جهانی  حجم بازار ماشین

به منظور واکاوی بیشتر و اطمینان از میلیارد دالر افزایش یابد.  161به بیش از  0102شده است که در سال 

ها و همچنین  محدودیتر های آینده، نقش و تاثی روند تقاضا و بکارگیری ماشین آالت و تجهیزات معدنی در سال

تجزیه و عوامل محرک یا فاکتورهای موثر بر روی افزایش تقاضای آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. 

های نوین و افزایش روز افزون تقاضای مواد معدنی و  ها نشان داده است که لزوم بکارگیری فناوری تحلیل
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کنند. در  آالت معدنی در سطح جهانی ایفای نقش می ار ماشینهای باز ها به عنوان مهمترین محرک کامودیتی

 وارداتاز  استقبالهای کشورهای در حال توسعه به منظور  ها توسط دولت گذاری روند ادامه دار سیاستمقابل، 

عنوان محدودیت موثر بر روی روند  آالت و تجهیزات معدنی دست دوم و مستعمل به این کشورها به ماشین

های موجود در  در مرحله بعدی، فرصتدر کوتاه مدت شناخته شده است.  نوین آالت معدنی توسعه بازار ماشین

ه است. آمار و ارقام و روند تقاضا های آتی مورد بررسی قرار گرفت زمینه بکارگیری ماشین آالت معدنی در سال

های کنترل از راه دور به عنوان  های اتوماسیون و همچنین سیستمکه در بکارگیری تکنولوژی می دهدنشان 

های مورد نیاز ایفای نقش خواهند کرد. در گام بعدی، به  مهمترین فاکتورها در زمینه فراهم شدن فرصت

پرداخته شده در سطح جهانی آالت معدنی  تقاضا و بازار ماشینمینه های موجود در ز چالشمهمترین شناسایی 

های  است. عواملی مانند؛ شیوع و پانادمی شدن ویروس کرونا و همچنین عدم استانداردسازی از مهمترین چالش

سپس به شناسایی مهمترین بازیگران بازار ماشین آالت های گذشته بوده است.  موجود در این زمینه در سال

های همچون کاترپیالر، کوماتسو، هیوندا، دوسان، اپیرکو و ولوو  نی در سطح جهانی پرداخته شده که شرکتمعد

 .می شوندهای پیشرو در این زمینه شناخته  به عنوان شرکت

ها و  آالت معدنی مورد تقاضا در بازار ایران پرداخته شده و مهمترین فرصت انواع ماشیندر نهایت به بررسی 

های ایاالت متحده،  موجود در این زمینه شناسایی شده است. عواملی مانند؛ وجود و پایداری تحریمهای  چالش

عدم توانایی تولید تجهیزات و ماشین آالت معدنی توسط ع وقت، آالت معدنی در اسر ه تامین ماشیننیاز مبرم ب

آالت معدنی مستعمل در داخل  های داخلی، نبود دانش کافی و همچنین اختالف قیمت قابل توجه ماشین شرکت

آالت معدنی شناخته شده  های موجود در زمینه تقاضا و بازار ماشین و  خارج از کشور به عنوان مهمترین چالش

تحت اختالف قیمت یک دستگاه ماشین معدنی مستعمل در داخل با بازارهای بین الملی  ،است. در اکثریت موارد

دهد که بطور متوسط  ها نشان می به عبارت دیگر، ارزیابی باشد. ان میاز یک میلیارد توم بیش بهترین شرایط

المللی  درصد بیشتر از قیمت آن در بازار بین 33قیمت یک دستگاه بیل مکانیکی کارکرده در بازار داخلی 
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همچنین آمار و ارقام ارائه شده از سوی فعالین معدنی نشان داده است که در شرایط کنونی معادن باشد.  می

سال آینده به منظور دستیابی به تولید  4هزار دستگاه ماشین آالت معدنی نیاز دارد و در  11کشور به بیش از 

سرانجام پس هزار دستگاه خواهد رسید.  03آالت معدنی به بیش از  میلیون تن ماده معدنی، نیاز به ماشین 211

به بیان  آالت معدنی مورد نیاز کشور بیان مشکالت و معظالت متعدد موجود در زمینه تامین ماشیناز 

مورد آالت معدنی  با توجه به حجم باالی تقاضای ماشینعبارتند از؛  ات مدنظر پرداخته شده که اهم آنهاپیشنهاد

مسیر واردات و تامین  شود پیشنهاد می آالت معدنی در داخل، برد اهداف تولید ماشین در کنار پیش نیاز کشور

تا زمانیکه ماشین آالت معدنی با کیفیت و به اندازه نیاز در کشور تولید نشده به عبارت دیگر،  آنها تسهیل شود.

 .باید موانع واردات این ماشین آالت از میان برداشته شود

 آن ودسترسی به قطعات و تسهیل ها  ی ظرفیت ماشین آالت معدنی در کلیهآزادسازی واردات لزوم این اساس بر 

عه را به لحاظ تولید، مطلوبیت جامحمایت از صنایع داخلی تولیدکننده از مسیری دیگر جز محدودسازی واردات، 

 ارزش آفرینی، اشتغال و ارز آوری بیشینه خواهد کرد. 
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 فصل اول:

 آالت معدنی در معادن مروری بر شرایط بکارگیری ماشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه .0-0

در های معدنی جهان دارند.  برد فعالیت ای در موفقیت و پیش ی نقش و جایگاه ویژهمعدن زاتیآالت و تجه نیماش

کبالت، طال، نقره، سرب،  کل،یمس، ن ؛مانند ذخایر معدنیاستخراج  یبرا یآالت معدن نیو ماش زاتیتجهواقع 

 کاری؛آالت در صنعت معدن نیو ماش زاتیتجهبطورکلی د. نشو یاستفاده م نیاز زم نیآهن، الماس و پالت ،یرو

و  شیذوب، پاال ،خردایششامل  گرید یها تیدهند. فعال یرا انجام م و باربری یریبارگ ،یحفار یها تیفعال

 حفاری،  آالت نیبرها، ماش خاک ،یمعدن یها و ابزارها شامل مته یمعدن آالت نیو ماش زاتیاست. تجه رهیغ

 نیماش ،یغربالگر زاتیکردن و تجه آسیا، ایش، خردیشکنسنگ  زاتیتجهو  بارگیری و باربری آالت نیماش

پودر کردن مواد  و تجهیزات کننده ها یابیخوراک، استکرها و بازانتقال  ینوار نقاله ها ،یمواد معدن یآالت فرآور

 های نوین فناوری زاتیبا کمک تجه یآالت معدن نیو ماش زاتیتجهامروزه . باشد میرا به ذرات کوچک  یمعدن
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بسته به نوع  یمعدن تی. فعالتر کرده است تسهیل معادنرا از  یاند که استخراج فلزات و مواد معدن افتهیتکامل 

استخراج عمدتاً مورد  ندیتواند متفاوت باشد. در حال حاضر، دو نوع فرآ یقابل استخراج م یفلزات و مواد معدن

و  زاتیاستخراج، تجه ندیبا هر فرآ ،ینیرزمیو استخراج ز یاستخراج سطح یعنی رد،یگ یاستفاده قرار م

درصد از تجهیزات و ماشین  61بطورکلی در سطح جهانی حدود  در دسترس است. یمختلف یمعدن آالت نیماش

درصد به عنوان تجهیزات جانبی  11درصد در معادن زیرزمینی و  31معادن سطحی، حدود  آالت معدنی در

درصد  21دهد که بطور متوسط بیش از  آمار و ارقام ارائه شده نشان می گیرند. از طرفی مورد استفاده قرار می

بنابراین در صورت عدم باشد.  ی میمعدن زاتیآالت و تجه نیماشهای عملیاتی معدنکاری مرتبط با  هزینه

تواند با  ریزی و مدیریت اصولی، بدیهی است که هر واحد معدنی و در راستای آن هر کشور معدنی می برنامه

 .خواهد شدای از نظر تولید، تامین تقاضای داخل و در نهایت صادرات محصوالت معدنی روبرو  کالت عدیدهمش

 

 چشم انداز بازار ماشین آالت معدنی. 2-0 

 اردیلیم102 برابر با 0101در سال  یمعدن ماشین آالتتجهیزات و  یاندازه بازار جهاندهد که  ها نشان می بررسی

متوسط با  ینیب شیرود در دوره پ یانتظار ماست و  میلیارد دالر رسیده 131به  0101در سال  کهبوده دالر 

با این حال اگر فقط بازار ماشین . برسد 0102میلیارد دالر در سال  161به بیش از  یدرصد 3رشد ساالنه حدود 

 0101شین آالت معدنی در سال دهد که بازار ماها نشان می آالت معدنی را به تنهایی در نظر بگیریم، بررسی

 میلیارد دالر برسد.  63به بیش از  0102شود در سال  بینی می میلیارد دالر بوده است که پیش 02برابر با 
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 2122بینی حجم بازار ماشین آالت و تجهیزات معدنی جهان تا سال  (: پیش0شکل )

 چشم انداز بازار ماشین آالت معدنی از منظر نوع کاربرد .0-1-1

آالت  و ماشین زاتی، تجه0100  رود در سال یانتظار مآالت معدنی براساس نوع معادن  از نظر کاربرد ماشین

روند بازار  نیرا به خود اختصاص دهند و ادرآمد ناشی از بازار ماشین آالت معدن سهم  نیشتریب یدن سطحامع

بطورکلی براساس ادامه خواهد داشت. ( 0131)تا سال  ینیب شیاحتماالً در طول دوره پ یمعدن زاتیتجه

درصد مابقی  03آالت معدنی مربوط به معادن سطحی و  درصد از تجهیزات و ماشین 63ها حدود  بینی پیش

سنگ، کروم،  مصرف زغال شیافزا نده،یچند سال آ یطبطوریکه (. 0مختص معادن زیرزمینی خواهد بود )شکل 

خواهد  جادیا یسطحمعادن استخراج  یفناور یرشد را برا یها ، زمینهنوظهور یسنگ آهن و الماس در کشورها
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 2122سال  به ماشین آالت معدنی دربینی سهم معادن سطحی و زیرزمینی  (: پیش2شکل )

 چشم انداز بازار ماشین آالت معدنی از منظر نوع ماده معدنی .0-1-0

از طرفی از نظر چشم انداز رشد بازار ماشین آالت معدنی بر حسب نوع ماده معدنی )فلزی، غیرفلزی، عناصر 

 رود یفلزات با ارزش، انتظار م یبازار برا یتقاضا شیو افزا یحمل و نقل منابع فلز شیبا توجه به افزاکمیاب و..( 

درصدی در مقایسه با سایر مواد  2/6ساالنه رشد با  یدن فلزامع تقاضای ماشین آالت معدنی مورد استفاده در

 یمواد معدن ییمصرف نها عیگسترش صنا ،یدولت یها تیکه محدود شود یم ینیب شی. پمعدنی در اولویت باشد

 ریاستخراج فلزات تأث یها کیتکن بر رویدر بازار  یمعدن زاتیتجه یبر تقاضا یجهان متیجامد و نوسانات ق

کشورهای در سازی برای بهره برداری  مس فعال یا در حال آمادهمعادن  رود بنابراین انتظار می بگذارد. یاساس

 آالت و تجهیزات معدنی روبرو شود. ای از ماشین با تقاضای گسترده یجنوب یکایو آمر ایاسترال

سهم معادن 

 درصد 65-سطحی 

سهم معادن 

 25 -زیرزمینی 

 درصد
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 2122بینی سهم معادن سطحی و زیرزمینی به ماشین آالت معدنی در سال  (: پیش3شکل )

 چشم انداز بازار ماشین آالت معدنی از منظر موقعیت جغرافیایی .0-1-3

درصد از سهم بازار  2/31 هیانوسیاق و ایآس 0101دهد که در سال  ها نشان می از نظر موقعیت جغرافیایی بررسی

طول دوره  دررود  رود که انتظار می اند و انتظار می داده بودهرا به خود اختصاص  یمعدن آالت و ماشین زاتیتجه

بطوریکه آمار و ارقام . درصدی در جهان را به خود اختصاص دهد 61این منطقه سهم بیش از شده،  ینیب شیپ

اندازی  اقدام به راه های باالی معدنی با پتانسیلمنطقه در این نوظهور  یاز کشورها یتعداددهد که  نشان می

رود  یم انتظاراز طرف دیگر، دارند.  قابل توجه یذارگ هیبه سرما ازیکه نخواهند کرد  های بزرگ معدنی پروژه

بینی  پیشباشد.  یدر سراسر منطقه شاهد رشد قابل توجه تیسا نیحضور چند لیبه دل نیالت یکایبازار آمر

بر رشد بازار در دوره  یمثبت ریتاث یرفلزیو غ یفلز ریذخای و دستیابی به اکتشافعملیات  ندهیرشد فزا شود می

 داشته باشد.در این منطقه  ینیب شیپ
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 2122در سال  سهم معادن از ماشین آالت معدنی بر حسب نوع ماده معدنی

 0102سهم معادن بر حسب نوع ماده معدنی در سال  0101سهم معادن بر حسب نوع ماده معدنی در سال 
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 2122ماشین آالت معدنی در سال  درصدی آسیا و اقیانوسه از بازار 61بینی سهم  (: پیش0شکل )

 ها افزایش تقاضای ماشین آالت معدنی محرک .3-0

 های نوین فناوری .1-3-1

زمینه  ی شدنتالیجیدهای نوین و  یفناور نده،یسال آ نیچند یدر طکه  رود ها انتظار می بینی براساس پیش

موسسه  قاتیتحق .تحول قابل توجه حوزه معدن و صنایع معدنی را با محوریت ماشین آالت معدنی فراهم کند

. (3)شکل  ندباش یم های هوشمند تراکبه ناوگان در حال تجهیز  ایکه معادن استرال دهد ینشان م تایگلوبال د

آهن  سنگ های در پروژه ونیکام 323، 0103تا  0101 یها سال نیب ییبه تنها یپ اچ یبشرکت که  رود یانتظار م

اضافه  یبرا یزیر در حال برنامه نتویوتیرشرکت  نی. همچندیافزایخود ب یغرب یایاسترال نزلندیسنگ کوئ و زغال

 یها تراکتعداد بطورکلی است.  0100تا  0101 یها سال نیب لبارایپ استخراج معدنخودران  تراک 111کردن 

خودران در  تراک 143از  شتریب 414 نیاباشد که  می ونیکام 323 برابر با، معادن استرالیادر  خودران یمعدن

بطوریکه در . از استرالیا در اختیار دارد بعد های هوشمند را در جهان تراکتعداد  نیشتریمعادن کانادا است که ب

معدن عنوان نمونه  ، به(6)شکل کنند خودران استفاده میشرایط کنونی شش معدن بزرگ روباز از تراک های 
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 تراکتعداد  نیشتریب یداراکه به نوعی  خودران است تراک 24 یدارا ییبه تنها کیکر سمسیسنگ آهن کر

 نیبدر سطح جهان  یمعدن یشرکت هادهد که  ها نشان می از طرفی بررسی .(2)شکل  خودران در جهان است

به عنوان  خودران داشته اند. یها تراکدر استفاده از  یقابل توجه شیافزا 0101سال  لیتا اوا 0112سال های 

، همچنین شرکت دوره بوده است نیدر ا ونیکام 123به  114از  یدرصد 62 شیشاهد افزا FMG مثال موسسه

 یجهانبطورکلی مجمع  .ه استودخودران ب ونیکام 26به  14از  یدرصد 300قابل توجه  شیشاهد افزا سانکور

 یساز یتالیجید قیدالر ارزش از طر اردیلیم 403، 0103تا  0112 یها سال نیکرده است که ب ینیب شیاقتصاد پ

 زاتیها و تجه که تعداد کل دستگاه دهد ینشان م Berg Insight قاتی. تحقشود یافزوده م کاریبه صنعت معدن

در سراسر جهان بوده است، اما تا سال  دستگاه ونیلیم 1.6کمتر از  0114در سال  هوشمند یاستخراج معدن

ماشین آالت زند که بازار  یم نیتخم Mordor Intelligence. دینفر خواهد رس ونیلیم 1.0به حدود  0103

انجام  خودران را اتیدرصد از معادن تا آن زمان عمل 03سه برابر خواهد شد و  0103تا سال  معدنی هوشمند

 داده اند.
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 آالت هوشمند مورد استفاده در معادن سطحی استرالیا  ای از ماشین نمونه(: 5شکل )
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 درصد بکارگیری ماشین آالت معدنی هوشمند در کشورهای جهان
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 آالت معدنی هوشمند در جهان پیشرو در عرصه بکارگیری ماشین کشورهای(: 6شکل )

 

 جهانمورد استفاده در کشورهای معدنی آالت معدنی هوشمند  ماشین تعداد(: 2شکل )

در زمینه هوشمندسازی تجهیزات و ماشین آالت معدنی رشد  یگذار هیسرمابنابراین انتظار می رود که 

بطوریکه خواهد شد.  زاتیتجه این یبرا صنایع معدنی بازار یتقاضاچشمگیری داشته باشد که منجر به رشد 

فلزات و کاالها عوامل  یتقاضا برا شیو افزا ینیرزمیدر معادن ز یکیآالت الکتر نیاستفاده از ماش شیافزا

بینی  همچنین پیشکند.  تیتقوهای آینده  در سالرا  یآالت معدن نیرود بازار ماش یاست که انتظار م یمحرک

صنعت،  یساز مدرن یبرا یمعدن آالت نیتوسط سازندگان ماش مستمر تحقیق و توسعه یها تالششود که  می

مستقل را در  یمعدن آالت نیو بازار ماش کند فراهم معادن زیرزمینی  بردارن بهره یرا برا یمطلوب یها فرصت

هوشمند و  آالت نیتوسط بازار ماش ،معادن سطحیبخش  رود یانتظار مدر مقابل،  .ببرد شیبه پ ندهیآ یها سال

رود به دلیل  میانتظار با رشد بازار قابل توجهی همراه باشد. در واقع، ، معدنکاری اتیبهبود عمل لی، به دلخودران

حد  نیبه باالتر 0103تا سال  یاستخراج از معادن سطح ی، تقاضا برای هوشمندآالت معدن نیماش بکارگیری

بینی  پیش چرا که، ملموسی باشد یها شرفتیشاهد پ کاریصنعت معدنرود  در حقیقت، انتظار می. برسدخود 
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و با  کمک کنند معدنی مواد ییجابجا تیظرف یاازهیبه برآوردن ن توانندب های هوشمند خودران شود تراک می

دقت و  شیو افزا دیحجم تولافزایش  ،یمنیا شیافزا ،یانسان یخطا کاهششانس  د،یزمان تول کاهش

های اتی ایجاد  تحولی نوین در عرصه معدنکاری جهانی و حجم بازار ماشین آالت معدنی در سال یریتکرارپذ

، هیوندا و کاترپیالر، کوماتسو های مطرح جهانی مانند دهد که شرکت ها نشان می در همین راستا، بررسی .کنند

های خود  گذاری در اولویت سیاسترا  خودران و هوشمند یمعدن یها ونیکامتولید رهبران بازار، ولو به عنوان 

 ،یمانند عمر طوالن ییایمزا لیبه دللیتیومی را های  ها بکارگیری باتری های اخیر این شرکت در سال اند. قرار داده

اند. بطوریکه  آالت معدنی در اولویت قرار داده بر روی ماشین یکار طیدر همه شرا یمنیو ا یچرخه شارژ طوالن

های  باتری یرهبر تحت تاثیر و ،یکیالکتر یآالت معدن نیماش بازارشود در یک دهه آینده،  بینی می پیش

استقبال لذا دارند.  یمعمول دیاس-سرب یها یباترنسبت به  قابل توجهی یآنها برتر رای، زبگیردلیتیومی قرار 

، باعث معمولی یها یدر مورد باتر یمنیا یها ینگران توجه به، با کاریدر صنعت معدنی ومیتیل یها یاز باتر ادیز

 ر. انتظادر معادن زیرزمینی خواهد شدی بخصوص ومیتیل یها یباتربا  یکیالکتر آالت ماشین یتقاضا برا شیافزا

را در  ییها یفناور نیچن یساز یحالت جامد، تجار یها یباتر یدر فناور یجار یها شرفتیکه پ رود یم

 یبرا یبه اندازه کاف یفعل یباتر یها یفن آوربه عبارت دیگر،  دهد. شیافزا یکیالکتر-یباتر یمعدن آالت نیماش

بر  شتریآالت معدن ب نیدر ماش یرو، روند برق رسان نیاند. از ا افتهیتوسعه ن نیسنگ یآالت معدن نیکار با ماش

دهند  یمتصل به کابل را ارائه م یآالت معدن نیاز شرکت ها ماش یمتمرکز است. برخ ینیرزمیاستخراج ز یرو

رو،  نیاز امحدود است.  اریآنها بس یحال، محدوده کار نی. با اابدی یشارژ کاهش م یت هایکه در آن محدود

 یکیالکتر-یدیبریه یفناور یدارند، در حال حاضر بر رو ازین یشتریکار به قدرت ب یکه برا یمعدن آالت نیماش

باال، توان  تیظرف لیدر حال حاضر به دل یکیالکتر یها ونیکام یاز بازار جهان یعمده ا بخش .کنند یکار م

است. در حال  یدیبریمعدن ه یکمپرس یها ونیکام اریدر اخت نییپا ینگهدار نهیسوخت و هز ییکارا ،یخروج
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در  ایو استرال نده ن،یدر چ ژهیبه و یبزرگ معدن یوجود معادن و شرکت ها لیبه دل هیانوسیاق و ایحاضر آس

 .هستند شرویبازار پ

 ها افزایش تقاضای کامودیتی .1-3-0

در حال  شهیهممعدنی فلزات  یتقاضا برا ،یکیو الکتر یمعمول هینقل لیوسا یتقاضا برا شیافزا از طرفی، به دلیل

شود که تقاضا برای  بینی می نشان داده شده است، پیش (4به عنوان مثال همانطور که در شکل ) است. شیافزا

های مختلف شامل؛ صنعتی، تجاری، مصرفی، حمل و نقل، ساخت ساز و تولید برق، رشد قابل  مس در عرصه

میلیون تن در  31شود که تقاضا برای مصرف صنعتی مس از  می  مونه؛ پیش بینیتوجهی داشته باشد. به عنوان ن

تواند بر روی تقاضای ماشین آالت و تجهیزات  که می برسد 0111میلیون تن در سال  20به بیش از  0101سال 

شاهد ادغام ها،  هیانوسیاقو  ییایآس یکشورهادهد که  ها نشان می بررسی. بطورکلی تاثیر مستقیم بگذاردمعدنی 

 یکشورها نیو هند دو کشور از بزرگتر نیدر صنعت خودرو بوده اند. چ یقابل توجه یها یمشارکت ها و همکار

را در جهان به خود اختصاص داده  یکیالکتر یسهم بازار خودروها نیشتریب نیهستند. چ دروکننده خو دیتول

و  نیپالگ یدیبریه یدار، خودروها یباتر یقبر یاز خودروها یکشور شاهد فروش قابل توجه نیاست. ا

 ازین ،یکیالکتر هینقل لیوسا رساختیو ز ستمیرشد اکوس بابه طوریکه  بوده است. یدیبریه یکیالکتر یخودروها

دار،  یباتر یکیالکتر هینقل لیوسا یبرا یعنصر ضرور وم،یتیرود ل یانتظار مبنابراین است.  یبه فلزات حتم

در هر مرحله از  یساز تیبر ظرف نیچدهد که  آمارها نشان میکند.  تیکشور هدا نیرا در ا کاریصنعت معدن

راه  نیچ ،تکمیلی انجام شده در این زمینه قاتیتحق سخود تمرکز کرده است. بر اسا یباتر نیتام رهیزنج

 و ایرود آس یرو، انتظار م نیاز استور کار قرار داده است، د ی را درومیتیل های یکارخانه باتر 111حداقل اندازی 

 ند.شو رهیآالت معدن چ نیبر بازار ماشهای آینده  با محوریت چین در سال هیانوسیاق
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 21011بینی رشد مصرف مس در عرصه های مختلف تا سال  پیش(: 8شکل )

 و ایران بازار جهانماشین آالت معدنی در  قیمت بررسی .0-0

لیست و ، ایران و بازار داخلی قیمت ماشین آالت معدنی در بازارهای بین المللی و مقایسه به منظور ارزیابی

ارائه شده است. مورد استفاده در معادن پرکاربردترین ماشین آالت معدنی جهانی قیمت نو و کارکرده همچنین 

سپس در مرحله بعدی، از بین ماشین آالت بررسی شده، چند دستگاه بصورت رندم انتخاب شده و قیمت آنها در 

 بازار بین المللی و داخلی مقایسه شده است. 

 های معدنی مورد استفاده در معادن ایران پرکاربردترین تراک .1-4-1

در معادن مورد استفاده دامپ تراک های معدنی ( نشان داده شده است، پرکاربردترین 1همانطور که در جدول )

تنی که معموال محصول شرکت های کوماتسو، کاترپیالر،  136و  111، 61، 33های  روباز کشور عبارتند از تراک

هزار  031هزار دالر تا یک میلیون و  421بازه قیمت تراک های نو بر حسب نوع آهن از باشند.  بالز و ترکس می

باشد.  هزار دالر متغیر می 331الی  301اشد. همچنین قیمت کارکرده این دستگاه ها در بازه ب دالر متغییر می
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مانند؛ عدم توان شرکت های داخلی  متعددمشکالت وجود حقیقت امر این است که در کشور ایران با توجه به 

دوم، نبود نقدینگی و  بردار معادن به واردات تراک های دست های بهره ها، عالقه مندی شرکت در تولید تراک

های با کیفیت باال و مستعمل نشده فراهم نکرده  زمینه را برای واردات تراک های گذشته ها در سال پایایی تحریم

گذار بوده است. شاید یکی از اصلی ترین وری معدنکاری در معادن ایران تاثیر است. همین مساله به نوعی بر بهره

عنوان مثال؛ قیمت  باشد. به های معدنی می نادار بین قیمت نو و کارکرده تراکدالیل این مساله، وجود تفاوت مع

قیمت  0101از سوی کارخانه سازنده برابر با یک میلیون دالر در سال   HD785-7نو یک دستگاه دامپتراک 

الملی به طور متوسط  گذاری شده است و این در حالیست که قیمت دست دوک این دستگاه در بازارهای بین

برورکراسی سخت اداری و این در حالیست که عالوه بر موارد فوق الذکر  باشد. هزار دالر می 331برابر با 

های با کیفیت پایین  باشد که اصوال دستگاه میهای دست دوم  ین نبود ارزیابی اصولی بر روی وادات تراکهمچن

شوند و عالوه بر این مساله، قیمت واداتی چنین دستگاه های مستعمل با متوسط قیمت آن در  وارد کشور می

دهند که متوسط اختالف قیمت  ا نشان میه المللی اختالف معناداری دارد. به عنوان مثال؛ ارزیابی بازارهای بین

 باشد. هزار دالر می 131سال عمر بیش از  11های مستعمل در بازارهای داخلی و بیت المللی با متوسط  تراک

 تراک های معدنی )منبع: خانه معدن( (. مروری بر قیمت جهانی پرکاربردترین دامپ0جدول )

 ردیف
نام ماشین 

 آالت
 ظرفیت مدل دستگاه برند

 قیمت دستگاه نو 

 )دالر(

  کارکردهقیمت دستگاه 

 )دالر(

 320,000 470,000 تنی HD325-7 53 کوماتسو دامپتراک 1

 400,000 600,000 تنی HD465-7R 06 کوماتسو دامپتراک 2

 550,000 1,000,000 تنی HD785-7 066 کوماتسو دامپتراک 3

 450,000 950,000 تنی TR100 066 ترکس دامپتراک 4

 470,000 1,250,000 تنی 050 75131 بالز دامپتراک 5

 450,000 1,000,000 تنی 777D 066 کاترپیالر دامپتراک 6
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 های مورد استفاده در معادن ایران مکانیکی پرکاربردترین بیل .1-4-0

در معادن  پرکاربردل مکانیکی بی و شاولهای نو و کارکرده )بازار جهانی( ماشین آالت معدنی  بطور مشابه قیمت

های برند کاترپیالر  های مکانیکی در معادن ایران بیل پرکابردترین بیل شده است. نشان داده( 0)  در جدولایران 

های تولید کننده ماشین آالت معدنی  محصوالت سایر شرکتهای اخیر  باشند. با این حال در سال و کوماتسو می

 ران مورد استفاده قرار گرفته است.مانند دوسان و هیتاچی نیز در بازار ای

 11کارکرده )با عمر کمتر از  های مکانیکی بیلدهد که در مقیاس جهانی قیمت  ها نشان می ارزیابیبطور کلی 

تنی کارکرده  21مکانیکی  بیلباشد. به عنوان مثال؛ قیمت  آنها می درصد قیمت نو 31سال( بطور متوسط حدود 

قیمت نو باشد همچنین  دالر می هزار 411در بازار جهانی حدود  کاترپیالر ساخت شرکت  390D&Fمدل 

دهد که  بررسی ها نشان میاین در حالیست که  باشد. همین دستگاه در بازار جهانی حدود یک میلیون دالر می

ر جهانی درصد باالتر از قیمت آنها در بازا 31الی  31قیمت ماشین آالت معدنی در بازار ایران به طور متوسط 

 41در بازار جهانی حدود  361کوماتسو کارکرده مدل باشد. به عنوان مثال؛ قیمت یک دستگاه بیل مکانیکی  می

( می باشد و این در حالیست که همین بیل در بازار داخلی ایران قیمتی تومانو نیم حدود دو میلیارد هزار دالر )

زمینه برای عدم تحقق واقعی در میلیارد تومانی  4میلیارد تومان دارد. در واقع اختالف قیمت حدود  6بیش از 

درصد کل  24.3که چرا را فراهم کرده است.  1414عرصه دستیابی به سیاست گذاری تولید مواد معدنی در افق 

تولیدات معدنی را به خود  درصد از سهم 63 باشند و در شرایط کنونی حدود میمعادن کشور  کوچک مقیاس 

الذکر بیانگر این واقعیت است که اکثریت معادن کشور کوچک مقیاس بوده و  آمار و ارقام فوق .اند اختصاص داده

های مکانیکی با سایز متوسط و  تقریبا بارگیری باطله و ماده معدنی در تمامی این معادن با استفاده از بیل

آور قیمت  ریزی اصولی و عدم توجه به اختالف سرسام گونه عدم برنامه گیرد. بنابراین هر کوچک انجام می

 تواند بطور مستقیم بر روی تولید و فعالیت معادن تاثیر بگذارد. های مکانیکی می بیل
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 های معدنی )منبع: خانه معدن( شاول و بیل مکانیکی(. مروری بر قیمت جهانی پرکاربردترین 2جدول )

 مدل دستگاه برند نام ماشین آالت ردیف
 قیمت دستگاه نو 

 )دالر(

 قیمت دستگاه کارکرده 

 ) دالر(

1 

 بیل مکانیکی

 1,900,000 4,000,000 2331لیبهر  شاول
 

 390D & F 1,000,000 400,000 کاترپیالر 0

3 

 کوماتسو

PC4000 5,000,000 2,500,000 

4 PC490 350,000 270,000 

3 PC850 650,000 420,000 

6 PC410 030,000 110,000 

2 PC361 121,000 21,000 

4 PC301 141,000 21,000 

 

 های مورد استفاده در معادن ایران لودرپرکاربردترین . 1-4-3

( نشان داده شده 3های نو و کارکرده پرکاربردترین لودرها در معادن ایران مطابق جدول ) بطور مشابه قیمت

هزار الی  14هزار یورو و قیمت لودرهای کارکرده از  61هزار الی  34بطور متوسط قیمت لودرهای نو از است. 

دهد که اختالف قیمت بین لودرهای کارکرده و نو بطور  ها نشان می ارزیابیباشد.  هزار یورو متوسط می 30

ت نو در سطح جهانی را نشان آال باشد که به نوعی ارزش و اهمیت توجه به ماشین درصد می 31متوسط حدود 

دهد که قیمت لودرهای کارکرده وارداتی در داخل  این در حالیست که حساب سرانگشتی نشان میدهد.  می

بدیهی است که چنین اختالف قیمتی در باشد.  متوسط قیمت جهانی میدرصد  33کشور بطور متوسط بیش از 

های داخلی به تأمین تقاضای مورد نیاز صنعت،  نایی شرکتها و عدم توا کنار وجود سایر مشکالت مانند؛ تحریم
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کند که در شرایط  ای همراه کند. این مساله زمانی بیشتر نمود می حوزه معدنکاری کشور را با مشکالت عدیده

های انجام شده از  ها و تالش کنونی نیز، همچنان بسیاری از مشکالت مذکور وجود دارند و علیرغم برخی فعالیت

 گذاری اصولی در راستای رفع این مشکالت انجام نشده است. ئولین ذیربط، هنوز سیاستسوی مس

 پرکاربردترین لودر معدنی در معادن ایران جهانی مروری بر قیمت  (.3جدول )

 

 آالت معدنی بررسی تاثیر شیوع و پانادمی شدن ویروس کرونا بر بازار ماشین .5-0

از  12-دیکوو یریگ همه ریجهان بود. تأث کاری درصنعت معدن یبرا ای پرمخاطرهسال  0101سال بطورکلی 

سرگردانی ونقل،  حمل یها رساختیز ریو سا یلیونقل ر حمل یها رساختیز معادن، بنادر و یلیتعط قیطر

شدت  به گر،یبه کشور د یشده از کشور لمتناقض اعما یها تیو محدود کشورهادر ابنآالت معدنی در  ماشین

دی و با بروز اولین المی 0112در اواخر ســال . بطوریکه احساس شد یجهان کاری در سطحتوسط صنعت معدن

تواند باعث ایجاد یکــی از  به بیماری کرونا شاید کمتر کسی تصور این را داشت که این ویروس می الموارد ابت

وه الگیری این ویروس ع بحران شیوع و همه  .مهمترین بحران ِ های اجتماعی و اقتصادی در تاریخ بشــر گردد

 ردیف
نام ماشین 

 آالت
 برند نام و نوع دستگاه

مدل 

 دستگاه

 قیمت دستگاه نو 

 )یورو(

قیمت دستگاه 

 کارکرده 

 ) یورو(

1 

 لودر

 هزار یورو 31 هزار یورو WA 33 421 کوماتسو WA 421لودر کوماتسو 

 هزار یورو 03 هزار یورو 441WA 44 کوماتسو WA 421لودر کوماتسو  0

 هزار یورو 32 هزار یورو WA500 60 کوماتسو WA 311لودر کوماتسو  3

 هزار یورو 14 هزار یورو 950f 34.3 کاترپیالر f 231لودر کاترپیالر  4
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های  بشر از جمله فعالیت های اجتماعی ی فعالیت طور قطع، کلیه مت جامعه، بهالی س بر تهدید گسترده

گیری و تبعات ناشی از آن منجر به ایجاد یکی  اقتصادی و صنعتی را نیز متأثر ساخته به نحوی که ابعاد این همه

های اقتصادی مهم گردیده است. بالطبع صنعت معدنکاری نیز به عنوان یکی از مهمترین صنایع پایه و  از بحران

ی تولیــد در جهان از تبعات و آثار  دستی چرخهالردنیاز سایر صنایع بای مو منبع اصلی تولید مواد اولیه

بررســی اجمالی بحران اقتصادی این که در ادامه به گیری این ویروس در امان نبوده اســت  شــیوع و همه

آالت و تجهیزات معدنی موثر بوده  که بطور مستقیم بر روی فعالیت و تقاضای ماشین حوزه خواهیم پرداخت

ونقل جهانی،  ی حمل های شــدید شبکه کنندگان و تولیدکنندگان، محدودیت تــرس در بین مصرفاست. 

مواد  گذاری اجتماعی و برهم خــوردن توازن موجود در عرضه و تقاضا در بازار کاهش تولیدات، ایجاد فاصله

نفت، آهن، مس، نیکل، قلع، روی، ســرب، سیمان، طال، نقره، عناصر )ت صنایع معدنی المعدنی پایه و محصــو

ســال اخیر شده است  0باعث نوسانات قیمتی شــدید این دسته مواد ظرف  (نادر، شمشهای متنوع فلزی و ...

 32طور مثال میتوان به کاهش حدود  به (اند بوده به همراه سایر مسائل موجود در بازارهای جهانی که تأثیرگذار)

یکــی از نکات مهم تفاوت موجود در تأثیــر  .اشاره کرد 0101میلیون تنی تولید جهانی سنگ آهن در سال 

، اورانیوم و آهن السال اخیر قیمت ط 0نوعی که در  های اقتصادی بر روی مواد معدنی مختلف است. به بحران

به همراه )کننــدگان مواد معدنی  ها بر روی مصرف توان گفت تبعات ناشــی از بحران یافزایش داشــته و م

ی وضعیت بازار  کننده و تأثیرات آن بر روی صنعت تولیدی مادر مشخص مواد معدنی(میزان ذخایر باقیمانده از 

توان  می ســال گذشــته 41های اقتصادی  بــا بررســی اجمالی بــر روی بحران .ی معدنی خواهد بود آن ماده

کاهش میزان -ی دوم  مرحله ؛شوک قیمت -ی اول مرحله: چهار مرحله برای هر بحران اقتصادی در نظر گرفت

تعادل مجدد  -ی چهارم  مرحله و ایجاد نقاط تعادلی جدید در عرضه و تقاضا جهانی -ی سوم مرحله ؛تقاضا

به نظر  معدنی نیز از این امر مستثنی نیست. بطورکلی که تجارت و خرید فروش ماشین االت و تجهیزات تقاضا

 ی یک و دو عبور کرده و به رسد در حال حاضر بازارهای جهانی و در ذیل آن بخش صنعت و معدن از مرحله می
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شــاهد ایجاد نقاط تعادلی جدید در بازار خواهیم بود که ایجاد  (های بزرگ صنعتی با بازگشائی کارخانه)زودی 

منجر  ماشین االت و تجهیزات معدنی ی عرضه و تقاضا تواند به بازگشــت متعادل و منطقی چرخه میاین نقاط 

میالدی( میزان متوسط تقاضای ساالنه  0100شود که در طول سال جاری ) بینی می بطورکلی پیش .گردد

رصد افزایش پیدا د 6سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا( به  0درصد )در طول  0آالت معدنی از  ماشین

 کند.

 گیری و نتیجه بندی جمع .6-0

گذاری نیازمند صرف مبالغ سنگین و قابل  از نظر میزان سرمایهآالت معدنی  همانظور که قبال تشریح شد، ماشین

ها را به خود  درصد هزینه 31های عملیاتی، بیش از  از نظر هزینهآالت معدنی  ماشینباشد و از طرفی  توجه می

تواند  های کوتاه مدت و ناپایدار می گذاری . بنابراین هر گونه عدم توجه به این بخش و سیاستاند دادهاختصاص 

در طوالتی مدت تأثیر غیرقابل جبرانی را به بخش معدن و صنایع معدنی هر کشوری تحمیل کند که کشور ما 

نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن براساس آمار و ارقامی که از سوی  ایران نیز از این مساله مستثنی نیست.

دستگاه  هزار 11به بیش از ایران مقیاس    معادن کوچکدر شرایط کنونی  اتاق بازرگانی تهران ارائه شده است،

 1322میزان تولید مواد معدنی در سال  و با موجودی فعلی ماشین آالت معدنی، نیاز دارندمعدنی آالت    ماشین

میلیون 211گذاری شده، معادل    هدف 1414میلیون تن بوده که آنچه به عنوان رقم تولید در افق  326معادل 

نیاز طی چهار سال آینده آالت    هزار دستگاه ماشین 03تن است. بنابراین برای افزایش دوبرابری تولید، به بیش از 

باشد  آالت معدنی با بروکراسی سخت اداری روبرو می ت که در شرایط کنونی، واردات ماشیناین در حالیس است.

آالت  ها زمان و کارکارشناسی برای گرفتن مجوز واردات و فراهم کردن شرایط واردات چند دستگاه ماشین و ماه

، در صورتی که حتی یک با این حالبرداران معادن یا پیمانکاران معدنی صرف شود.  معدنی بایستی توسط بهره

آالت معدنی را نیز  شرکت معدنی پس از طی پروسه پیچیده اداری حتی مجوز واردات چند دستگاه ماشین

باشد که در مقایسه با  آالت معدنی دست دوم روبرو می اور ماشین های سرسام دریافت کند، در قدم بعدی با قیمت
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باشد. از طرفی به دلیل پایایی  درصد بیشتر می 31توسط ها در نرم جهانی بطور م متوسط قیمت این دستگاه

هزار تومان( و نبود ارز در کشور، این اختالف  04ی ایالت متحده و قیمت باالی ارز )بطور متوسط ها تحریم

باشد. از  درصد از نرم جهانی در مقایسه با کشورهای غیرتحریمی می 31قیمت در واقعیت حتی خیلی بیشتر از 

آالت معدنی کشور حتی با درنظر  ها و واحدهای تولید کننده ماشین دهد که کارخانه ها نشان می یجانبی، بررس

ی داخل را ندارند و همچنین تقاضادرصد  31حتی درصدی تولید انها، نیز توان تأمین  111گرفتن ظرفیت 

نایی تولید حتی پیش پا توا ها ها به دلیل نداشتن دانش فنی مورد نیاز و تاثیر تحریم اکثریت این کارخانه

گذاری بر روی رسیدن به خودکفایی در تولید قطعات  آالت معدنی را ندارند و نیازمند سرمایه ماشین ترین افتاده

 مورد نیاز کشورآالت معدنی  با توجه به حجم باالی تقاضای ماشینبنابراین  باشند. آالت معدنی می مختلف ماشین

مسیر واردات و تامین آنها تسهیل  شود پیشنهاد می آالت معدنی در داخل، برد اهداف تولید ماشین در کنار پیش

 داخل نیز در راستای آالت معدنی در سازی، ساخت یا مونتاژ ماشین   شود. افزون بر این، در اولویت قراردادن قطعه

آالت  زمانی که ماشینچرا که  .یستی در اولویت قرار گیردهای آینده با در سالآالت معدنی    تسهیل تامین ماشین

کاران برسد محصول آنها نسبت به تولیدات  آالت خارجی به دست معدن داخلی با قیمت باالتر از ماشین

تا زمانیکه ماشین آالت معدنی با کیفیت و  شود پیشنهاد می بنابراین .کند کشورهای رقیب مزیت رقابتی پیدا نمی

  .نیاز در کشور تولید نشده باید موانع واردات این ماشین آالت از میان برداشته شودبه اندازه 

آالت  انتقادات معدنکاران نسبت به کمبود ماشین های گذشته به دلیل الذکر در ماه در راستای مشکالت فوق

، تمهیدات برداری معادن بهرهمدیرکل دفتر مسئوولین ذیربط و در راس آن معدنی و مشکالت عدیده ناشی از آن، 

مدیرکل دفتر ی  نامهتوان به  اند. از جمله این موارد می و تدابیری را در راستای رفع مشکالت مذکور بکاربسته

آالت  متقاضیان واجد شرایط ورود ماشیندر راستای شناسایی به روسای سازمان صمت، برداری معادن  بهره

بطورکلی اگرچه تمامی  اشاره کرد. های معدنی دستگاه خودرو 311واردات موافقت با  ودستگاه  3معدنی بیش از 

امیدوارند تا معدن و صنایع معدنی فعالین حوزه باشند، با این حال  الذکر ارزنده و حائز اهمیت می های فوق تالش
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را  حوزهاین بتوانند میزان بهره وری در  معدنیبا برداشته شدن موانع موجود بر سر راه واردات ماشین آالت 

 .دهندافزایش 
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 . مقدمه0-2

آالت معدنی براساس آخرین بخشنامه صادره پرداخته شده  در این بخش، ابتدا به بررسی روند واردات ماشین

آالت معدنی نو و مستعمل در جهان  های انجام شده در راستای بکارگیری ماشین گذاری است. در ادامه سیاست

عدنی در سطح جهانی از نظر ساعت آالت م سپس، مراحل و دوره های عمر ماشینمورد بررسی قرار گرفته است. 

کارکرد و بازدهی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت پیشنهادات مدنظر در راستای تامین ماشین آالت و 

 تجهیزات معدنی کشور و همچنین حمایت تولید داخل ارائه شده است.

 کاران معادنت بخش معدن برای بهره برداران و پیمانالضوابط و شرایط ورود ماشین آ. 2-2

ر اساس بخشنامه صادره از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی در خصوص واردات ماشین آالت بخش ب

 31برداران و پیمانکاران معادن در  آئین نامه اجرایی قانون معادن برای بهره 111و  112معدن براساس مواد 

 .و ماکو به شرح ذیل ابالغ شداستان و جنوب استان کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس 

معرفی دارندگان پروانه بهره برداری و پیمانکاران معادن با توجه به میزان استخراج واقعی )تولید سالیانه( و  -1

طرح بهره برداری( و نوع عملیات تطابق نوع دستگاه مورد درخواست بانوع ماده معدنی مورد استخراج )طبق

ت ورود ماشین آالت باید فعال و دارای حداقل یکسال عملکرد باشد، معدنی باشد. معدن در زمان درخواس

همچنین مدت اعتبار باقی مانده پروانه بهره برداری معدن نیز حداقل یک سال بوده و از ذخیره مکفی قابل 

 (.معرفی در چارچوب جدول پیوست باشد) تمدید در دوره آتی برخوردار باشد

سازمان صمت استان ها به معاونت امور معادن و صنایع معدنی به منظور  : ارسال عملکرد معادن توسط1تبصره 

بررسی در این معاونت باید براساس فرم پیوست انجام گردد. مسئولیت صحت اطالعات فرم بعهده سازمان صمت 

 .استان می باشد و سازمان ملزم به تایید و امضاء فرم مربوطه خواهد بود
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آالت در خصوص معادن مسبوق به سابقه و فعال صرفا در صورتی است که  : معرفی جهت ورود ماشین0تبصره 

ماشین آالت موجود به تشخیص آن سازمان مستهلک گردیده با ماشین آالت موجود پاسخگوی تولید در معادن 

 .نباشد

موده اند، : در مورد بهره بردارانی که جدیدا نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام و معدن را فعال ن3تبصره 

معرفی جهت واردات ماشین آالت صرفا در صورت گذشت یک سال از اعتبار پروانه ، تایید فعال بودن معدن و 

 .تطابق میزان استخراج واقعی معدن با ضوابط مندرج در جدول پیوست قابل بررسی می باشد

منزله تایید تعداد و نوع : ارسال درخواست بهره برداران معادن توسط سازمان صمت استان ها به  4تبصره 

 .ماشین آالت درخواستی نخواهد بود و بررسی نهایی در این معاونت انجام می گردد

سال ساخت )در حال  11همچنین الزم به توضیح است که پذیرش درخواست ورود ماشین آالت معدنی حداکثر 

ار ماشین آالت فاقد ساخت ( و مشروط به عدم ساخت داخل می باشد، قدرت اسب بخ0101تا  0110حاضر از 

 .داخل مطابق قدرت های اعالمی در کتاب مقررات صادرات و واردات می باشد

ماشین آالت نموده اقدام به ورود 111درخصوص دارندگان پروانه بهره برداری معادن که قبال از محل ماده  -0

متوالی معدن در سنوات قبل اند، معرفی مجدد مشروط به بکارگیری دستگاه وارد شده در معدن، فعال بودن 

تولید اسمی معدن بصورت ساالنه ضروری خواهد درصد 41از زمان دریافت مجوز قبلی( و استخراج حداقل 

 .سال تعیین می گردد 3ماشین آالت قبلی بود. ضمنا حداقل فاصله زمانی از دریافت مجوز

ری است و پیمانکار معدن باید در مورد پیمانکاران معادن سابقه فعالیت در معدن مورد تقاضا ضرو -3

قرارداد معتبر پیمانکاری باشد و ضمن اجرایی شدن ، قرار داد مذکور قابل تمدید باشد. ضمنا معرفی دارای

دستگاه های مورد درخواست باید متناسب با حجم عملیات معدنی ، مدت اعتبار باشد. همچنین 

یا الحاقیه قرارداد مبنی بر افزایش حجم قرارداد  مجدد پیمانکاران مشروط به ارائه قرارداد جدیدمعرفی

 .خواهد بود
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: پیمانکاران معادن باید درخواست را به کارفرما ارائه نماید و کارفرما ضمن مکاتبه با این معاونت آخرین 1تبصره 

 .قرار داد پیمانکاری را به همراه تعداد و نوع ماشین آالت درخواستی به این حوزه ارسال نمایند

: در صورت درخواست ورود ماشین آالت توسط پیمانکار معدن و موافقت با ورود ، متعاقب آن با 0ره تبص

 .درخواست ماشین آالت معدنی توسط کارفرما )بهره بردار( موافقت نخواهد شد و بالعکس

به عدم به بعد و مشروط  0113: درخواست ورود ماشین آالت برای پیمانکاران معادن ترجیحا از سال 3تبصره 

 .ساخت داخل قابل بررسی خواهد بود

تذکر مهم: خالصه نحوه اقدام بهره برداران و پیمانکاران معادن در فلوچارتی که پیوست این شیوه نامه گردیده 

 .است قابل ارائه به بهره برداران معادن جهت اطالع رسانی خواهد بود

شده در معادن، الزم است سازمان صمت استان ها  با عنایت به ضرورت نظارت بر بکارگیری ماشین آالت معرفی

از دارندگان پروانه های بهره برداری یا پیمانکاران معادن همزمان با بارگذاری و تایید در سامانه جامع تجارت 

 .تعهد محضری مبنی بر استفاده ماشین آالت در معدن مورد بهره برداری اخذ نمایند

ساخت و شماره سریال دستگاه در متن تعهد نامه الزامی می باشد. وارد  همچنین ذکر تعداد، مدل و برند و سال

کننده ماشین آالت )بهره بردار یا پیمانکار ملزم به بکار گیری ماشین آالت در معدن می باشد و تخطی از تعهد 

قاد هرگونه اخذ شده حسب مورد منجر به سلب صالحیت بهره بردار معدن و یا ابطال قرار داد پیمانکار و منع انع

 .قرارداد بعدی در بخش معدن کشور می گردد

 ت معدنیالضوابط و شرایط استخراجی معادن برای ورود ماشین آ(. 0-2جدول )
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تن از سازندگان داخلی تهیه  1311: برای مواد معدنی فلورین، باریت، مرمر، سلستین، کرومیت زیر 1تبصره 

 شود.تن در معاونت بررسی  1311گردد؛ باالتر از 

باشد در  ها می : در ارتباط با معادن زیرزمینی که فعال بوده و عملکرد آنها مورد تایید سازمان استان0تبصره 

 صورت وجود درخواست، عملکرد معدن توسط سازمان استان ارسال و بررسی در معاونت انجام گردد.

جارت و تایید نهایی درخواست توسط آالت پس از بارگذاری در سامانه جامع ت : اقدام به خرید ماشین1تذکر 

 گردد. معاونت امور معادن و صنایع معدنی انجام می

مهوری اسالمی ایران و سیاست های وزارت متبوع خواهد ج: انتخاب نوع ارز براساس قوانین بانک مرکزی 0تذکر 

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

ارائه درخواست به سازمان صمت استان ها 

)بهره برداران( مطابق بخشنامه  

توسط سازمان صمت استان ها چنانچه بررسی درخواست 

در چارچوب بخشنامه باشد، معرفی بهره بردار امکانپذیر 

بوده، مکاتبه سازمان استان با معاونت امور معادن و صنایع 

 معدنی

 بررسی در معاونت امور معادن و صنایع معدنی

ارائه درخواست به سازمان صمت استان ها 

)پیمانکاران( مطابق بخشنامه  

مکاتبه با معاونت امور معادن و صنایع معدنی توسط کارفرما 

)بهره بردار معدن( ارسال آخرین قرارداد پیمانکاری، اخذ 

گزارش از سازمان صمت استان در صورت لزوم به تشخیص 

 معاونت
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 ت بخش معدنالنحوه ارائه درخواست ورود ماشین آ(. 0-2) شکل

آالت معدنی و مشکالت عدیده ناشی از آن،  پس از انتقادات معدنکاران نسبت به کمبود ماشینبا این حال؛ 

ای به روسای سازمان صمت، از آنان خواسته تا متقاضیان واجد شرایط  معادن در نامهبرداری  مدیرکل دفتر بهره

در این نامه مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت  .دستگاه را اعالم کنند 3آالت معدنی بیش از  ورود ماشین

 چابهار،ق آزادمناطکرمان، استان جنوب همراه به استان 31معدن و تجارتصمت به روسای سازمان صنعت،

 برداران، بهره کلیه به معدنی، آالت ماشینوارداتخصوص در کرده اعالم ای نامه طی ماکو و ارس قشم،

 شرایط واجد و متقاضی که شده یاد بخشنامه مشمول معدنی معتبر قرارداد دارای پیمانکاران و معدنی شرکتهای

دستگاه هستند به نحو مقتضی اعالم می شود تا برآورد ماشین آالت مورد  3دنی بیش از مع آالت ماشین ورود

 اعالم دفتر این به جاری ماه پایان تا را مرتبط معادن در فعالیت منظور بهشرکت مربوطه،  1411نیاز تا سال 

 . کنند

رسی درخواست بهره برداران معادن و در این نامه به این نکته نیز اشاره شده که پس از موعد مقرر، پذیرش و بر

 منوط به آمار ارائه شده نیازسنجی ماشین آالت خواهد بود. های پیمانکاری مرتبط مشمول این بخشنامه، شرکت

 در صورت تایید توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی

و بررسی پیش فاکتور در حوزه معدن  و یا پیمانکارارائه پیش فاکتور توسط بهره بردار 

 معاونت امور معادن و صنایع

اعالم به بهره بردار معدن جهت بارگذاری کلیه سوابق در سامانه جامع تجارت و اعالم شماره پرونده توسط بهره بردار معدن 

و صنایع معدنی به منظور بررسی و تایید نهایی توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنیبه کارشناسان معاونت امور معادن   
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 آالت مستعمل در جهان راهکارهای مورد استفاده در رابطه با بکارگیری ماشین  . بررسی3-2

اسقاط شده و به پس از تولید و بکارگیری در نهایت  معدنیماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های 

آالت  ماشینبنام عمر  عبارتیی  گذر زمان که زاینده. در واقع کارخانه های ذوب و بازتولید سپرده می شوند

 ،ای رخ ندهد، استهالک تدریجی است حادثهماشین) چه استفاده شود یا نه(، اگر  روی است تاثیرش بر معدنی

می رسد که حتی در  حدیبه  سرانجامشود  این استهالک تدریجی بخصوص در زمانی که از ماشین استفاده می

 ی معدنیها های تعریف شده در پروژه انجام فعالیت در رابطه باو اورهال، ماشین کیفیت خود را  صورت بهسازی

بارتی ماشین که در بدو تولید انتظار آماده بکاری مکانیکی صد در صدی از آن داریم ع هکامالً از دست می دهد، ب

ی آغاز و  طول زمان بین تولید یعنی نقطهدر عمر ماشین بطور منطقی باید نیست.  ارائه خدماتدیگر قادر به 

استفاده کنندگان یا مالکان و مدیران ماشین آالت با این حال باشد.  آناسقاط شدن یعنی نقطه پایان موجودیت 

بسته به اینکه ماشین در چه دورانی از عمر خود یا دارای چه مقدار از آماده بکاری مکانیکی  معدنیو تجهیزات 

های متفاوتی را بر هریک از انواع ماشین  سیاست با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر،بین صد و صفر درصد است، 

های بین المللی، نداشتن  متعددی مانند؛ اعمال تحریمکنند این سیاست ها متاثر از مسائلی  اعمال میآالت خود 

این  که باشد توان فنی و مهندسی تولید ماشین آالت و موارد مشابه بخصوص در کشورهای در حال توسعه می

به تدریج غلظت آن  شود و می معدنی آالت ی ماشین جزیی از وظایف دارنده شده وعادی  به مرور زمانمشکالت 

به مشکالت و مسائل اگرچه قابل حل و تحمل اما سخت و پر هزینه و سپس غیر در نهایت افزایش می یابد و 

هایی که دارندگان و مدیران  محتوای اغلب سیاست شوند. قابل تحمل و در نهایت غیر قابل حل تبدیل می

شکالت ماشین اتخاذ می کنند خالص شدن است و در نهایت آالت و تجهیزات با افزایش شدت و غلظت م ماشین

منجر به تصمیمی می شود که ماشینی را که در انجام وظایف و کار به دلیل توقفات پی در پی مکانیکی پروسه 

های زیر را در مورد  نماید کنار بگذارند و بسته به شرایط یکی از روش ای را مختل می های پروژه ی انجام فعالیت

 نظر قرار داده و اعمال نمایند: آن مد
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  ؛زمان انجام شناور دارایهای  ماشین در فعالیت استفاده از 

 باشد؛ های که میزان آماده بکار مکانیکی ماشین پاسخگو ماشین در فعالیت استفاده از 

  ؛به عنوان ماشین یدک در مقاطع زمانی کوتاه و بعنوان جایگزین استفاده از 

 ؛آالت دیگر اجزاء کوچک و بزرگ ماشین برای رفع مشکالت ماشینقطعات و  استفاده از 

  ؛و در صورت امکان درآمد آن صرف جایگزینی و یا بروز رسانی ماشین آالت دیگر نفروخت 

  به افراد عالقه مند درون مجموعه که توانایی بازسازی و بهسازی ماشین را دارند واگذار کرده و

 ؛روژه استفاده گردداز آنها بعنوان پیمانکار جزء در پ

   شدنبه اسقاط تبدیل رها شده و به تدریج.   

 آالت معدنی . پارامترهای موثر بر روی افزایش عمر ماشین2-0

ماشینی که دردسر ساز شده به پارامتر ها و عوامل و نیز شرایط مختلف و متعددی  خارج از فعالیت کردن

هر ماشین بسته به وضعیت داخلی و متاثر از شرایط بیرونی مسیری واحد را در هر دوران  در واقعگیرد که  برمی

به شکل و روش و در زمان  آالت خارج از فعالیت کردن ماشیناز عمر خود طی می کند و به همین دلیل این 

الت خاصی صورت می گیرد طوری که نمی توان یک رویه واحدی را برای کنار گذاشتن تمامی ماشین آ

پارامترهایی که رعایت آنها باعث می شود دوران استفاده از ماشین قبل از رسیدن به چنین  توصیه کرد. مستعمل

 نقطه ای طوالنی تر گردد را می توان به شرح زیر برشمرد:

 .خرید برندهای معتبر، بررسی بازار و دریافت نظر خریداران 

  ماشین به منظور انجام برخی تغییرات و هماهنگی با فروشنده در مورد شرایط استفاده از

 تنظیمات الزم و یا دریافت توصیه.
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   تنظیم مجدد مکانیسم های قابل تنظیم ماشین بعد از خرید به منظور انطباق با شرایط کار و

 مصالح مصرفی بخصوص سوخت.

 و یا باز  کنند به فروشنده جهت آموزش هایی که با این ماشین کار می معرفی اپراتور و یا اپراتور

 آموزی و درصورت امکان سایر افراد ذیربط در سیستم نگهداری و تعمیر.

   درخواست و حصول اطمینان از دریافت اسناد فنی ماشین و توجه به حفظ و نگهداری و

 دردسترس افراد ذیربط قرار دادن آنها )در صورت نیاز تکثیر آنها (.

  ای، مواد و مصالح مصرفی و  های دوره ویسهای سر ی این اسناد بخصوص دستورالعمل مطالعه

 اپراتوری و کنترل رعایت آنها توسط کارشناسان با تجربه و آگاه.

 .ایجاد ارتباط مستمر و موثر با فروشنده به منظور دریافت مشاوره و راهنمایی در مواقع ضروری 

 ورت امکان ای اپراتور و سایر دست اندرکاران توسط کارشناسان معتبر )در ص ارزیابی دوره

 کارشناسان معرفی شده از طرف فروشنده ( و باز آموزی آنها در نتیجه ی بررسی ارزیابی ها.

 .استفاده از مواد و مصالح و قطعات مصرفی و یدکی طبق استاندارد ها و نظرات فروشنده 

  ای تعیین وضعیت مکانیسم های ماشین و مشورت با  انجام آزمایشات و بررسی های دوره

 در صورت لزوم. فروشنده

   بررسی اشکاالت و نواقص پیش آمده و تجزیه و تحلیل و ریشه یابی و اقدام  به رفع آنها و

 کنترل نتایج اقدامات انجام شده با استفاده از کارشناسان با تجربه و آگاه.

  ایجاد ساز و کارهای الزم برای ثبت و جمع آوری اطالعات مربوط به عملکرد، وضعیت، نواقص و

نگی رفع آنها  و نتایج حاصل از اقدامات، ترسیم روند ها و پیش بینی  اقدامات مورد نیاز در چگو

     ها. آینده با داشتن پتانسیل و امکانات الزم جهت این بررسی
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 آالت معدنی در جهان . مهمترین دالیل اسقاط و خارج از فعالیت کردن ماشین2-5

هم رعایت شده باشند باز هم می توان انتظارداشت که در برخی در مرحله قبل حتی اگر تمام موارد مطرح شده 

خواهیم شد، برداران معدنی  آالت و یا بهره از سوی صاحبان ماشینشرایط ناچار به کنار گذاشتن یک ماشین 

می توان شرایطی که استفاده کننده را مجبور به محدود کردن استفاده و یا کنار گذاشتن یک ماشین می کند را 

 به شرح زیر مطرح ساخت:

 .تعهدات قراردادی که ایجاب می کند ماشین آالت با آماده بکاری مکانیکی باال استفاده شود 

  ی قطعات نایاب و تعمیرات بموقع. های سنگین تهیه هزینه 

 فروشنده و عدم دسترسی به کارشناسان ماهر و با تجربه. عدم امکان دریافت خدمات از 

  که رفع آن با فروش ماشین امکانپذیر می شود.مشکالت مالی 

 آالت خاص به دلیل اتمام انجام فعالیتی خاص و عدم نیاز به آنها. فروش برخی ماشین 

 آالت به دلیل بیکاری پیمانکار به مدت طوالنی به منظور جلوگیری از  فروش تدریجی ماشین

 ی کار. ورشکستگی و یا تعویض زمینه

 

 بکارگیری ماشین آالت مستعمل در کشورهای در حال توسعهمهمترین دالیل . 6-2

گذاشته شده و به هر دلیل کنار  کشور یا حتی مجموعه معدنیماشینی که در یک دهد که  ها نشان می بررسی

دیگر با شرایطی  کشور یا معدنیتواند در  رسد می دوران استفاده از آن بر اساس تصمیمات مدیریتی به پایان می

 هنوز مورد استفاده قرارگیرد. این شرایط را هم می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود: جدید

  بنگاه قبلی عدم نیاز شده است. کشور یا داشتن فعالیتی خاص و نیاز به ماشینی خاص که در 

 ای. خرید و فروش ماشین آالت دست دوم وحتی اسقاط  به شکل حرفه 
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  بخشیدن به شرایط ماشین.داشتن امکانات الزم به منظور بهبود 

 .استفاده از ماشین آالت با آماده بکاری کم با توجه به نوع فعالیتها و تعهدات 

 .داشتن ماشین نظیر و خرید آن به منظور استفاده از قطعات آن 

 های محیط  استفاده از ماشین به دلیل امکان پذیر بودن عدم رعایت استانداردها و محدودیت

 (.حال توسعهکشورهای در زیستی )

  مطالبات به افراد یا پیمانکاران جزء و نقد کردن آن با قیمتی کمتر واگذاری ماشین به جای

 مالک جدید. توسط

گیرد که در سطح بین المللی هم با توجه  این جابجایی ها نه تنها در یک منطقه یا استان و یا کشور صورت می

ق اجتماعی در حال جریان است و سازو کارهایی هم برای های علم و تکنولوژی و حقو به سطوح مختلف پیشرفت

آن ایجاد شده است. این ساز و کارها ایجاب می کنند شرایطی را که ماشین آالتی که در یک کشور به دلیل باال 

ی استفاده کوتاه و کمتر از ده سال  بودن استاندارد ها و بخصوص بها دادن به ارزش زمانی انجام پروژه ها دوره

های توسعه نیافته و عقب مانده و فقیر که خود را ملزم به رعایت استانداردهای بین المللی  د به کشوردارن

پردازند و زمان اجرای پروژه ها هم  آالت را می بینند و هزینه های باالی پنهان استفاده از این قبیل ماشین نمی

ندارند منتقل شوند، درآمدهای حاصل از چندان مورد توجه نیست و از طرفی توان خرید ماشین آالت نو را 

آالت   فروش این ماشین آالت کارکرده و مستهلک شده در جوامع پیشرفته صرف نوآوری ها و تولید ماشین

گرفت ناچار به سپردن این ماشین آالت به  گردد که اگر این جابجایی صورت نمی تر و با کیفیت بهتر می مدرن

های فروش ماشین آالت  های تجاری، بازارها و نمایشگاه ین سازوکارها یا بنگاها شدند. های باز تولید می پروسه

آالت نزدیک بوده و از  گیرند که به بازار مصرف این ماشین دست دوم در کشورها و توسط ارگان هایی شکل می

 خود های حاصل از این واسطه گری سود سرشاری عاید کشور از درآمدهمچنین ند و هست شرایط آنها آگاه

که برای جبران عقب ماندگی نیاز به ماشین آالت بهتر دارند با  در حال توسعهکنند. متاسفانه کشور های  می
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دهند یکی به کشور  )با میزان آماده بکاری مکانیکی کم( دو پرداخت انجام میدست دوم  خرید ماشین آالت

ین ابزار عقب ماندگی خود را پایدار تر تولید کننده و یکی هم به کشور واسط و در نهایت با دستیابی به ا

 کنند. می

 پیشرفتهدر کشورهای  دست دومماشین آالت  خارج از فعالیت کردن. دالیل 2-2

دالیلی که باعث کنار گذاشتن استفاده از ماشین باالی پنج الی ده سال کار در کشورهای توسعه یافته و صنعتی 

و بنگاههای خرید و فروش ماشین آالت دست دوم یا بهتر است بگوییم و انتقال آن به این بازار ها و نمایشگاهها 

دارای میزان آماده بکار مکانیکی کم و تاثیر گذار بر کند نمودن روند ها و پروسه های توسعه یافتن میشوند را هم 

 می توان به شرح زیر بر شمرد :

  .کاهش میزان آماده بکاری ماشین 

 میزان کم آماده بکار مکانیکی. وجود خریدار برای ماشین آالت با 

  .محدودیتهای محیط زیستی 

  پیشرفتهای علمی و به تبع آن تکنولوژی های بکار رفته در ساخت ماشین که بازده ماشین

 آالت را بهبود می بخشد.

  .فشارهای اجتماعی و اقتصادی 

  تر و حتی   چند سود آوری بیشتر به جهت استفاده از ماشین آالت با بازدهی بیشتر، ایمنی باال

 کاره برای کاهش میزان آماده بکاری فیزیکی.

  .ارزش داشتن زمان و تالش برای تولید بیشتر در واحد زمان 

 .تبلیغات و تجدد طلبی در اقتصاد متکی به بازار 

   .افزایش ایمنی و سالمت اپراتور و کاهش ریسکهای مربوط به محیط  کار ماشین 
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  ارائه خدمات و کاال.ماندگاری در بازار فروش و     

ها در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه که  ناگفته نماند که هستند برخی بنگاههای اقتصادی یا شرکت"

به موارد گفته شده باور دارند و تصمیم گیرندگان آنها دارای تفکر و توانایی و امکانات همتراز با رقبای خود در 

توانند در مناقصات بین المللی هم حضوری داشته باشند اما  مین دلیل میکشورهای پیشرفته هستند و به ه

 "آنها بسیار اندک است  دتعدا

شاید به جرات بتوان گفت که این موضوع کلید واژه ی واحد و کلی ایست  «ماندگاری در بازار» رابطه با بحثدر 

ی پیشرفته و متکی بر  برای نقطه ی پایان استفاده از یک ماشین )و یا بندرت پایان عمر ماشین( در یک جامعه

ید آن ی محصولی که آن ماشین در پروسه تول اقتصاد بازار، سالم و نرمال و آن منبعث است از قیمت تمام شده

ی محصول و یا خدمات و بحث ماندگاری در بازار است  نقش دارد، در چنین محیط و شرایطی قیمت تمام شده

هر آنچه که هزینه تولید و ارائه خدمات را آنچنان  در واقع که حرف اول و آخر را در یک بنگاه اقتصادی می زند.

ار رقابتی خارج و حذف نماید باید تغییر یابد تغییری که را از باز  معدنیتحت تاثیر قرار دهد که بنگاه تولیدی یا 

هزینه ها را آنقدر کاهش دهد که ماندگاری در بازار را تضمین نماید، می تواند کلی یا جزیی باشد، در هر بخشی 

دن های پشتیبانی و خدماتی هم باشد، الزام به این تغییرات برای باقی مان ی فعالیت بنگاه و یا در بخش از پروسه

در بازار است که عدم استفاده از یک روش یا یک مکانیسم و در نهایت یک ماشین را در هر پروسه ی تولیدی و 

 خدماتی رقم می زند.

 آالت معدنی های گذار یا عمر ماشین دوره. 8-2

بسته به  معدنیاستفاده کنندگان یا مالکان و مدیران ماشین آالت و تجهیزات  همانطوری که قبال مطرح شد

اینکه ماشین در چه دوره ای از عمر خود باشد یا دارای چه مقدار آماده بکاری مکانیکی بین صفر تا صد درصد 

کنند، این  است، برگرفته از سایر شرایط، سیاستهای متفاوتی را بر هر یک از انواع ماشین آالت خود اعمال می
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در مجموع  هایی که دورهزاویه وضعیت ماشین هم باید  سایر شرایط هم توضیح داده شد اما به نظر می رسد از

 ند:با وضوح باالتری مورد ارزیابی قرار گیرند که در ادامه تشریح شده ا دهند عمر ماشین آالت را شکل می

طول عمر ماشین را می توان به هفت دوره ی قابل تفکیک از نظر شرایط ماشین، مسائل و مشکالت و دردسرها، 

استفاده کنندگان از ماشین باید در هر یک از این دوره ها مد نظر قرار داده و اقدام  نمایند و تمهیداتی که 

 تقسیم نمود :

 دوره اول. 2-8-0

این دوره بالفاصله پس از خرید ماشین نو از تولید کننده و یا نمایندگی رسمی آن شروع می شود و حدود دو یا 

یابد، میزان آماده بکاری مکانیکی ماشین در این دوره  ادامه می  ساعت 611الی  311سه ماه یا کارکردی معادل 

ماشین در وضعیت ثابتی نیست و ممکن است مسائل و مشکالتی ناشی از عدم  درصد است. 21تا  21چیزی بین 

 آشنایی با ماشین، استفاده نامناسب و یا اشکاالت ناشی از خطاهای دوران ساخت از خود بروز دهد در این دوران:

 .خریدار از هرگونه همکاری و مشورت و راهنمایی و خدمات فروشنده ماشین برخوردار است 

  .فروشنده نسبت به مسائل و مشکالت ناشی از ساخت تعهد کامل دارد 

  خریدار باید با دریافت اسناد ماشین افراد مربوطه در سازوکار خود را ملزم به مطالعه ی این

اد پرمراجعه را تکثیر کرده و در دسترس افراد ذیربط قرار اسناد نماید، )در صورت نیاز اسن

 دهد(.

  خریدار باید افراد ذیربط را ملزم به رعایت دستورالعمل ها و توصیه های فروشنده در مواقع

 اقدامات الزم برای ماشین بنماید.

 ماتی که خریدار می تواند از فروشنده تقاضا نماید که وضعیت اپراتوری و کار دستگاه و نیز اقدا

 در این دوره نسبت به ماشین صورت می گیرد ممیزی و گزارش گردد.
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  آموزش اپراتوری و آشنایی با ماشین که همزمان با خرید توسط فروشنده شروع شده بود در

 این دوره تکمیل می گردد.

  خریدار می تواند با مشورت فروشنده نسبت به تهیه ی مواد و مصالح و لوازم و قطعات مصرفی

 یدکی به هر مقدار اقدام نماید.و 

  خریدار می تواند با مشورت و کمک فروشنده نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی

اپراتور و سایر دست اندرکاران اقدام نموده و از داشتن افراد متخصص برای ارائه خدمات 

ساز و کارهای فروشنده نگهداری و تعمیرات در ساز و کارهای خود و یا دسترسی به آنها در 

  اطمینان حاصل نماید.

بدیهی است که خریدار قبل و یا هنگام خرید باید با حقوق خود به عنوان مصرف کننده و تعهدات فروشنده 

 آگاهی کامل داشته باشد و موارد ذکر شده را در صورت نیاز در مذاکرات و اسناد تبادلی بگنجاند.

 ی دوم  دوره. 2-8-2

هزار  6الی  3بین  ی اول شروع شده و تا دو سال از عمر ماشین و یا کارکردی اشتن مسائل دورهبا پشت سر گذ

درصد خواهد  43الی  23ساعت ادامه خواهد داشت، میزان آماده بکاری مکانیکی ماشین در این دوره چیزی بین 

 بود ماشین در این دوره وضعیتی نسبتاً ثابت خواهد داشت در این دوره :

  از هرگونه همکاری و مشورت و راهنمایی فروشنده برخوردار است.خریدار 

 .فروشنده نسبت به مسائل و مشکالت ناشی از ساخت تعهد کامل دارد 

  خریدار باید نواقص سازوکارهای خود را در خدمات رسانی به ماشین در این دوره با مشورت

 فروشنده برطرف نماید.
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 دستورالعمل ها و توصیه های فروشنده در این دوره  خریدار باید توجه داشته باشد که رعایت

 در رفتار ماشین در دوره های بعد بسیار موثر است و بر رعایت آنها تاکیدی خاص داشته باشد.

  با توجه به آگاهی خریدار از حقوق مصرف کننده و متقابال تعهدات فروشنده چنانچه فروشنده

 اقدامات قانونی علیه فروشنده می باشد .به تعهدات خود عمل ننماید خریدار مجاز به 

ی ساخت را بدون دریافت  های دوره ویژگی دوران اول و دوم این است که فروشنده، خدمات ناشی از نارسایی

 هزینه انجام می دهد و برای ارائه سایر خدمات هم با خریدار همکاری نزدیک خواهد داشت .

 ی سوم دوره. 2-8-3

ی تضمین و یا تعهد فروشنده به  شود یا بعبارتی دوره که تعهدات فروشنده کم می ویژگی دوران سوم این است

های ناشی از دوران ساخت یا گارانتی ماشین پایان یافته و از این پس فقط متعهد به تامین لوازم و  رفع نارسایی

در صورت درخواست مصالح و قطعات مصرفی و یدکی در بازار است و البته ارائه خدمات  نگهداری و تعمیرات 

خریدار و به هزینه ی خریدار ولی نیاز است که خریدار برای دریافت هرگونه خدمات پیگیری بیشتری بنماید. 

طول این دوره از دو الی سه سالگی ماشین شروع شده و تا پنج الی شش سالگی ادامه خواهد داشت، از نظر 

الی  21اده بکاری مکانیکی ماشین در این دوره  بین میزان آم هزار ساعت. 10تا   3ساعت کارکرد چیزی بین 

ماشین در این دوره وضعیتی نسبتاً ثابت داشته اما نیازمند به توجه بیشتری در رابطه با  ودرصد است  43

 نگهداری خواهد بود.

 در این دوره :

 .خریدار باید روابط خود با فروشنده را حفظ و حتی تقویت نماید 

 عملکرد سازوکارهای خود از فروشنده و یا  از اطمینان نظور حصولبهتر است خریدار به م

 کارشناسان معتبر برای ممیزی کردن دوره ای و ارائه گزارش استفاده نماید.
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  خریدار باید پیش بینی های الزم برای تهیه ی لوازم و مصالح و قطعات مصرفی و یدکی در

 پایان دوره ی دوم و یا ابتدای دوره ی سوم بنماید.

  چنانچه خریدار در رصد کردن وضعیت ماشین در دوره های دوم و سوم دقت بعمل آورده باشد

می تواند شناخت نسبتاً خوبی از رفتار ماشین در مقابل رفتار مدیریتی اعمال شده داشته باشد 

 و بتواند برای رفع نارساییهای احتمالی اقدام نماید )بعبارتی با زبان ماشین آشنا شده باشد(.

 انچه در این دوران برای همه ی  دست اندرکاران یک برنامه ی باز آموزی برگزار گردد می چن

 تواند در وضعیت ماشین تاثیر مثبتی داشته باشد.

)آماده به کار مکانیکی  های طالئی ماشین هستند به نظر نمی رسد که طی دوره های اول و دوم و سوم که دوران

تی شود که دردسر ساز باشد، به همین دلیل در این سه دوره نباید اقدام به باال( خریدار دچار مسائل و مشکال

 مگر به دالیل خاص. شودکنار گذاشتن ماشین 

برخی از مدیران و یا تصمیم گیرندگان حوزه ی ماشین آالت بخصوص در بنگاه هایی که مسئله زمان بسیار  

زی ناوگان خود اقداماتی می کنند که ممکن است ارزشمند است در پایان دوران سوم نسبت به بازسازی و نوسا

 کنار گذاشتن تعدادی ماشین اجتناب ناپذیر گردد.

 ی چهارم دوره. 2-8-0

ای )چهارم( از عمر  ماشین در این مقطع از عمر خود دوران طالیی دوم و سوم را پشت سر گذاشته و وارد دوره

ی قبلی خیلی خوب  خواهد شد بخصوص اگر در سه دورهخود می شود که مسائل و مشکالتش به درد سر تبدیل 

با ماشین رفتار نشده باشد این دوره از پنج الی شش سالگی ماشین یا حدود دوازده هزار ساعت کارکرد شروع 

شده و تا ده الی دوازده سالگی و یا حدود بیست و پنج هزار ساعت کار ادامه می یابد، وضعیت ماشین ثبات 
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 21الی  61درصد به تدریج به سمت  41الی  21دارد و میزان آماده بکاری مکانیکی آن از های قبل را ن دوره

 در این دوره : درصد سوق پیدا می کند.

  وضعیت ماشین بسیار بستگی به این دارد که در دوره های قبل چگونه با ماشین رفتار شده

ده بوده باشد، دردسرها باشد، چنانچه این رفتار مطابق دستورالعمل ها و توصیه های فروشن

 قابل تحمل و در غیر اینصورت به تدریج سخت و غیر قابل تحمل خواهند شد.

 هایی که زمان آزاد ندارند اطمینان صددرصدی  نمی توان به ماشین برای انجام بموقع فعالیت

 بینی گردد. داشت و نیاز است که در این شرایط ماشین االت یدک پیش

 تولید مصالح و لوازم و قطعات مصرفی و یدکی تا ده سال پس از  علیرغم تعهد فروشنده به

طلبد که  تولید ماشین، ممکن است دسترسی به  آنها به سرعت امکانپذیر نباشد بنابراین می

)در انتهای دوره ی سوم و یا ابتدای این دوره( اقدام کرده  خریدار قبالً نسبت به  تهیه ی آنها

 باشد.

 با دریافت سایر خدمات از فروشنده هم می تواند مطرح باشد یعنی  مسئله ی فوق در ارتباط

 خریدار باید سازوکارهای خود را برای عبور کم دردسر تر از این دوره تقویت نماید.

 .در این دوران هم باید نسبت به باز آموزی و یا آموزش افراد جدید ذیربط اقدام گردد 

 باید نسبت به رفع نارسایی های ناشی از بررسی  مالک، استفاده کننده و یا مدیر ماشین آالت

اطالعات و گزارشات واحد های مسئول به سرعت اقدام و نتایج را در گزارشات بعدی مشاهده و 

 نسبت به حل نسبی مسائل و مشکالت اطمینان حاصل نماید.

در معرض فروش آالتی که در بازار های فروش ماشین آالت دست دوم  ی ماشین با توجه به عمر سپری شده

گیری کرد که ماشین آالت با عمر زیر پنج سال به ندرت و احتماالً در  توان اینگونه نتیجه گذاشته شده اند می

شرایطی خاص کنار گذاشته می شوند چرا که اغلب دارای عمر بین پنج تا ده سال و حداکثر دوازده سال هستند،  
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از دوازده سال هم کمتر می شود مگر در شرایط و مواردی بدیهی است تمایل خرید ماشین آالت با عمر بیش 

 خاص از جمله تجهیزات ثابت چون بازسازی تجهیزات بمراتب از بازسازی ماشین آالت ساده تر است.

به هر ترتیب در اکثر کشور های توسعه یافته و صنعتی ماشین آالت با عمر ده الی دوازده سال اغلب کنار 

 شوند. به کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته صادر می بطور معمولگذاشته شده و 

 ی پنجم  دوره. 2-8-5

ماشین در  هزار ساعت دارد، 31الی  01سال و کارکردی حدود  14الی   10ماشین در این دوره عمری حدود 

رعایت شده  های قبل هم این دوره از عمر خود حتی در صورتی که تمامی موارد و توصیه های فروشنده در دوره

باشد به دلیل گذر زمان و استهالک باید مورد بررسی کامل قرار گرفته و اجزاء مستهلک تعویض و یا تعمیر و در 

 کل، ماشین باید بهسازی و نوسازی و چه بسا اورهال گردد.

اطمینان درصد خواهد بود که قابل  61الی  31میزان آماده بکاری مکانیکی آن در بهترین شرایط نگهداری قبلی 

برای انجام بموقع فعالیتها نیست و هزینه های نگهداری و تعمیرات آن با شدت بیشتری نسبت به دوره ی قبل 

 افزایش می یابد و تهیه ی قطعات یدکی بسیار دشوار می شود در این دوره:

  برای بیشتر سر پا نگه داشتن هر ماشین )در صورت وجود ماشین مشابه در ناوگان ( تعدادی

 .د قربانی شوندبای

  برای استفاده از ماشین باید سازوکارهای نگهداری و تعمیر بسیار قوی داشت، بدیهی است

مسائل و مشکالت ماشین در این دوره تبدیل به دردسرهای بزرگ می شوند که اغلب سخت و 

به غیر قابل تحمل خواهند بود بطوریکه برای حل آنها وقت و هزینه ی باالیی باید صرف گردد. 

همین دلیل نه تنها در کشورهای توسعه یافته و صنعتی استفاده از ماشین آالت در این دوره از 
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عمر به ندرت اتفاق می افتد بلکه در بازارهای فروش ماشین آالت دست دوم هم کمتر شاهد 

 .عرضه آنها هستیم

 ششم ی دوره. 2-8-6

هزار  41تا  31عمر ماشین در این دوره بین هفده الی بیست و پنج سال است و ساعت کار کرد آن چیزی بین 

ساعت خواهد بود، اغلب از خط اصلی کار کنار گذاشته شده اند، از اجزاء آنها برای راه اندازی ماشین آالت دیگر 

ار فرعی که زمان انجام کار مطرح نباشد استفاده می استفاده می شود یا با تغییر کاربری از آنها در فعالیتهای بسی

درصد است شکل و شمایل  41الی  31درصد و اغلب حدود  31گردد، میزان آماده بکاری مکانیکی آنها زیر 

فیزیکی ماشین را دارند اما قادر به انجام وظایف تعریف شده نیستند. برای سرپا نگه داشتن هر ماشین در این 

زمند یک اکیپ نگهداری و تعمیر سیار خواهیم بود، دردسرهای چنین ماشین آالت و تجهیزاتی دوران از عمر نیا

نه تنها غیر قابل تحمل که بتدریج غیر قابل حل خواهند شد، فقط در کشورهای توسعه نیافته و عقب مانده 

ر تعمیرات و نگهداری شاهد استفاده از آنها هستیم و احتماالً مورد استفاده پیمانکاران جزء که خود دستی د

 داشته و اصطالحاً آچار به دست هستند قرارمی گیرند.

 دوره ی هفتم. 2-8-2

هزار ساعت، میزان آماده  43الی  41سال است  با کار کردی  حدود  41تا  03عمر ماشین در این دوره  بین  

شده و به پروسه های بازتولید  درصد و اغلب اوراق و می روند که به قراضه تبدیل 01بکاری مکانیکی آنها زیر 

 سپرده شوند،  بعبارتی عمر ماشین در این دوران به پایان می رسد.

استفاده از ماشین در دو دوره ی آخر فقط در شرایطی میسر است که استفاده کننده دارای ساز و کارهای 

باشد و افرادی با مهارتهای نگهداری و تعمیر، ساخت قطعات و خوراندن اجزاء از یک دستگاه  به دستگاه دیگر 

خاص ضمن عدم توجه به هزینه  و زمان انجام کار، بعبارتی استفاده از چنین دستگاه هایی فقط در شرایطی 

 خاص و از روی اجبار می تواند مطرح باشد.
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طول دورانهای مطرح شده در شرایطی است که ماشین طی بیست و چهار ساعت شبانه روز فقط در یک شیفت 

د ، در غیر اینصورت این دورانها کوتاه تر و در صورتیکه ماشین مورد بحث ثابت باشد این دورانها طوالنی کار کن

 درصد در هر دو حالت منطقی است. 01الی  11تر خواهند بود، به نظر می رسد اعمال ضریبی بین 

ه و صنعتی که زمان همانطور که طی توضیحات دوره های تفکیک شده اشاره گردید در کشورهای توسعه یافت

اجرا و خاتمه ی پروژه های عمرانی مهم است و بر رعایت آن تاکید دارند اغلب ماشین آالت عمرانی تا دوران 

% است مورد استفاده قرارمی گیرند، اغلب آنها 21سوم و بندرت چهارم عمر که آماده بکاری مکانیکی آنها باالی 

ر جوامع کمتر توسعه یافته و یا توسعه نیافته و عقب مانده که نیاز بقیه دورانهای عمر خود را به دالیل زیر د

بیشتری به ماشین آالت بهتر برای جبران عقب ماندگی دارند انتقال پیدا می کنند و متاسفانه عقب ماندگی در 

 این کشورها پایدارتر میگردد: 

 .عدم توانایی خرید ماشین نو 

 .کم  ارزش بودن زمان 

 ه رعایت استاندارد های بهتر.مجاز به عدم توجه ب 

 .تاخیر در فراگیری استفاده از تکنولوژی روز دنیا 

 .پایین بودن دستمزد ها 

 .وجود و استفاده از مواد و مصالح مصرفی نامرغوب 

 .رشد واسطه گری و وابسته شدن اقتصاد به آنها 

دست دوم و کارکرده ندارند آالت نو وارداتی هم دست کمی از ماشین آالت  به دالئل ذکر شده کیفیت ماشین

بطوریکه خریداران، خرید دست دوم برندهای معتبر را از بازارهای فروش ماشین آالت دست دوم ترجیح می 

 دهند.
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ی راندمان ماشین آالت مطرح شد که راندمان نهایی ماشین در بهترین شرایط )از نظر بنگاه دارنده  قبالً در مقاله

درصد باشد که متوسط آن در کشور  33مل محیطی و ماشین( می تواند حداکثر ماشین، پروژه یا نوع کار، عوا

درصد است، حال باید پارامتر دیگری را هم در آن تاثیر داد و آن استفاده از ماشین آالتی است که  31قطعاً زیر 

نصف و  عمر طالئی و حتی نقره ای خود را دهه هاست که پشت سر گذاشته اند، در نتیجه این اثر بخشی به

 حتی کمتر از آن رسیده است.

هزینه های سنگین پنهان انجام کار با ماشین آالتی با عمر باالی سی الی چهل سال )در ارتباط مستقیم با خود 

ماشین، افزایش زمان اجرای پروژه ها و پایین آمدن کیفیت کار ناشی از بکارگیری ابزار کار مستهلک(، که به 

ستها و تصمیماتی که به این شرایط انجامیده انجام دهنده کار و صاحب کار و جامعه تحمیل می شود تمامی سیا

ای صنعت ساخت کشور را امروز  ی حرفه چرا که حداقل جامعه برد، و بر تداوم آن اصرار می ورزد را زیر سوال می

دچار مسائل و مشکالتی نموده است که نه تنها ناچار به استفاده از ماشین آالتی است که اغلب در دوره های 

خود هستند  بلکه باید ریسکهای بسیاری را هم بجان بخرد و هزینه های آن را بپردازد،  چهارم به بعد عمر

بعبارتی چنانچه در بر همین پایه بچرخد سرنوشت بخش به واقع خصوصی موثر در صنعت ساخت با هر قدمی 

 نماید. که در این شرایط برای آبادانی کشور برمی دارد خود را یک قدم به ورشکستگی کامل نزدیکتر می

 آالت معدنی کشور پیشنهادات مدنظر در راستای تامین ماشین. 9-2

 ماشین آالت مستعل موجود تعمیر اساسی بازسازی و ریزی عملیاتی در راستای  سیاست گذاری و برنامه

 ؛ت معدنیالآ فرسودگی ناوگان ماشینو رفع در کشور 

 های خصوصی در راستای واردات ماشین آالت و  تشکیل کارگروه ویژه مشتکل از نمایندگان بخش

گری و افزایش چند برابری قیمت  بصورت مدیریت شده به منظور حذف واسطهتجهیزات معدنی 

 آالت معدنی وارداتی.  ماشین
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  به منظور برنامه ریزی جهت تشکیل کارگروه ویژه در راستای ارزیابی توان واقعی تولید کنندگان داخلی

 های ایجاد شده توسط برخی از تولید کنندگان داخلی. حمایت از تولید داخل و رفع محدودیت

  تسهیل بروکراسی سخت دارای و حذف قوانین و آیین نامه های دست و پا گیر مرتبط با تامین ماشین

 آالت معدنی.

 ارم در اولویت قرار گیرد.تر از دوره چه واردات ماشین آالت معدنی با سن پایین 

 ریزی جهت تامین ارز و منابع مالی مورد نیاز واردات ماشین آالت  گذاری در راستای برنامه سیاست

 معدنی.
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