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دستور جلسه :

ادامه رایزنی در مورد شیوه های تامین ماشین آالت معادن بزرگ و همچنین معضل واردات قطعات یدکی

در این جلسه ابتدا آقای مهندس فرهنگ دوست ضمن اشاره به پیگیری های قبلی در مورد ماشین آالت،گفتند که شکل مشکالت در
طول ماه های گذشته دائما در حال تغییر بوده و در حال حاضر نمی توان به تخصیص مستقیم ارز امیدوار بود ،چنانچه مصوبه
بدون انتقال ارز هم اجرا شود می توان برای ادامه مسیر امیدوار بود و تازه به شرایط ابتدای سال برسیم .پیشنهاد کردند که
شرکت ها توان خود را پای کار بیاورند و این مسیر را به عنوان نمونه انجام دهند .در ادامه آقای مهندس بهرامن نیز اعالم کردند
که در حال حاضر بهترین راهکار استفاده از پتانسیل خود شرکت ها جهت تامین مالی ماشین آالت است و از اعضای کمیته
ماشین آالت خواستند توانمندی های خود را مکتوب و اعالم کنند .ایشان همچنین عنوان کردند که چنانچه کمیته ماشین آالت
نسخه واقعی برای حل مشکالت ارائه کند ،خانه معدن آن را عینا به وزیر منعکس خواهد نمود .در ادامه آقای مهندس امیریان
ضمن اشاره به عدم تخصیص  150میلیون یورو از سوی ایمیدرو اضافه کردند که در سطوح مدیران به لزوم نوسازی ناوگان
ماشین آالت تاکید شده است ولی در سطح پایین تر به دلیل نگرانی هایی که به جهت تبعات اداری این تصمیم وجود دارد
همکاری صورت نمی گیرد .آقای مهندس سلیم زاده نیز در این جلسه اظهار داشتند که برخی از شرکت ها توانایی تامین
ماشین آالت را دارند ولی نگران عدم توانایی در جایگزین کردن ماشین آالت بعد از فروش آن ها به دلیل نوسانات نرخ ارز و
سایر مشکالت پیش رو هستند .ایشان همچنین افزودند در مسیر ثبت سفارش و تایید آن مراحل اداری کامال غیر ضروری
افزوده شده و کمیته های مختلف باید ثبت سفارش ها را در وزارت صمت بررسی کنند که بسیار زمان بر و فرسوده کننده
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خواهد بود .آقای مهندس شیرخانی هم در این جلسه با اشاره به اینکه در حال حاضر تامین قطعات یدکی ماشین آالت نیز به
مرحله بحرانی رسیده است و با مصوبه جدید برای لزوم دریافت شناسه کاال ناچار خواهیم بود جزئیات فنی کاالها را ارائه دهیم
که شرکت های سازنده اصلی این اطالعات را در اختیار ما قرار نخواهند داد و در نتیجه واردات قطعات یدکی غیر ممکن خواهد
شد.ایشان همچنین عنوان نمودند که مشکل واردات ماشین آالت را باید از ابتدای زنجیره یعنی از مشکالت در ثبت سفارش
حل نماییم .در پایان جلسه مقرر شد که با توجه به فرصت حضور آقای مهندس رزم حسینی در وزارت صمت و به دلیل آشنایی
ایشان با حوزه ماشین آالت  ،مجددا نامه ای توسط کمیته ماشین آالت با مضمون شرح کلیه مشکالت در بخش تامین ماشین
آالت معدنی و قطعات یدکی ،تهیه شده و از ایشان برای مالقات حضوری تقاضای وقت شود.
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