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اسامی حاضرین

آقایان مهندس کاظمیان ،مهندس امین زاده ،مهندس سلیم زاده ،شیرخانی ،خانم دکتر رکنی
شرح جلسه

آنچه در کمیته ماشین آالت خانه معدن ایرانگذشت....
دستورجلسه:
بررسی موانع واردات تجهیزات معدنی از مرحله ثبت سفارش و تخصیص تا ترخیص این تجهیزات از گمرک بر اساس
دستورالعمل سال 99
در ابتدای جلسه آقای مهندس کاظمیان به عنوان رئیس کمیته در مورد نامه ارسالی از طرف خانه معدن ایران به وزارت
صمت توضیحاتی را ارایه نمودند.
در ادامه خاطرنشان شدند که تمام مشکالت باید کارشناسی شود و این موضوع باید توسط کارشناسان خبره همان
موضوع کارشناسی شود و از تمام دوستان و حضار کمیته درخواست کمک کارشناسی و تخصصی برای رفع و حل
مشکالت نمودند.
وی افزود :ثبت سفارش انجام میشود و تخصیص هم داده می شود ولی متاسفانه عوض شدن قوانین به صورت لحظهای
و تغییر گروه ناگهانی سفارشات مشکالت فراوانی را هم برای بهره برداران و هم برای تجار بوجود آورده است.
یکی از الزامات ثبت سفارش برای کاال این است که آن کاال با پروانه بهره برداری تناسب داشته باشد یعنی به صورت
بازرگانی یا برای انبار و مواقع اضطراری ثبت سفارشی نمی توان انجام داد.
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مهندس امین زاده:
برای ما که بهره بردار هستیم ثبت سفارش مشکلی ندارد و براحتی انجام می دهند.
مهندس سلیم زاده:
در مورد تولید و  IPIمشکل حادی وجود ندارد ولی با اقالم مربوط به خدمات پس از فروش مشکل داریم چون کاال و
ردیف آنها چندین و چند بار عوض می شود ،عالوه بر این در بانک حتی با وجود واریز پول مهر برات را برای ما نمیزنند؛
عالوه بر این موضوع ارز هم برای خرید آنهاوجود داردواین موارد فرآیند را نیز بسیار پیچیده زمان بر و به نوعی قفل
کرده اند.
وی افزود :از عید ثبت سفارش انجام داده ایم ولی هیچ گونه ارزی به ما تعلق پیدا نکرده است و بانک مرکزی هم اعالم
کرده است که ارزی ندارد که اختصاص داده شود .حتی با این موضوع ما در شرف تعطیلی هستیم.
بحث استاندارد و بازرسی نیز وجود دارد که پیشنهاد می شودیک شرکت ،یا از اعضای بازرسی اضافه شود.
مهندس کاظمیان:
بحث استاندارد و بازرسی بسیار به ما کمک می کند مخصوصا برای ثبت سفارش و اگاهی از مولفه های بازرسی.
ثبت سفارش سخت شده حتی به ما هم اجازه نمیدهند از ارز خودمان یا حتی شرکای خارجیمان نیز استفاده کنیم که
برای انتقال عرض برای واردات کاال به ایران مشکل داریم.
مهندس امین زاده:
دو هفته قبل ما با معاون وزیر جلسه داشتیم و حتی در مورد تخصیص ارز هم صحبت کردیم ولی متاسفانه هنوز هیچ
خبری و نتیجه ای از آن جلسه حاصل نشده است.
شیرخانی:
با پیش گرفتن چنین سیاستی از بانک مرکزی و دولت رسما بخش معدن به سمت تعطیلی میرود و از طرف انجمن و
برندهایی که ما خدمات پس از فروش را محیا می کنیم دیگر نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
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مهندس کاظمیان در ادامه افزودند:
از ثبت سفارش تا واردات گمرک در تمام این پروسه ما مشکل داریم و به مشکل خورده ایم .با توجه به شرایط که دیده
می شود بحث اختصاص ارز ،امکان آن بسیار ضعیف است ولی ما همچنان امیدواریم.
خانم دکتر رکنی:
پیشنهادات و اطالعات را بر اساس اولویت و اهمیت آنها برای خانه معدن ارسال تا ما با استفاده و به استناد نظرات
کمیته اقدامات الزم را انجام دهیم.
کاظمیان نیز در خاتمه گفت:
ثبت سفارش باید از محل ارز صادراتی انجام شود و بعد از آن بانک مرکزی باید تایید کند تا بتوان ثبت سفارش کرد.
کسانی که ساختار تولیدی دارندمشکل ثبت سفارش ندارند اما کسانی که این چنین نیست مشکل دارند و این بسیار کار
را سخت و خدمات را غیر ممکن می کند.
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