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اسامی حاضرین

آقایان

مهندس شیرخانی ،مهندس امیریان ،کاظمیان
شرح جلسه

آنچه در نشست ویدیو وب کنفرانس کمیته ماشین آالت معدنی خانه معدن ایران گذشت:

در ابتدای جلسه آقای مهندس شیرخانی عنوان نمود که:
ابالغیه صادر شده اخیر در خصوص مجوز ورود ماشین آالت معدنی نافی مجوز قبلی متکی به مواد  109و  110نیست و
معدنکاران میتوانند کما فی السابق کار خود را انجام دهند .و این مجوز به صورت علی حده صادر شده و متکی به ارز
ثانویه می توانند ماشین آالت زیر پنج سال ساخت را وارد کنند.
مهندس امیریان در ادامه گفت :در جلسه ای که مجددا در وزارت خانه نیز برگزار شد این مصوبه مجددا عنوان شد.
شیخانی نیزگفت :در جلسه گذشته دو تا سوال مطرح شد :اوال چرا  5ساله؟ چرا  10ساله نه؟ چرا که همه می دانند که
ماشین آالت زیر  5سال را نمیتوان به راحتی پیدا کرد.
در جواب گفته شد که مصوبه قبلی سر جایش است اما گفته شد که در صورت هرگونه مانع تراشی در این راه ،شاهد
فاجعه خواهیم بود.
با صحبت های انجام شده خواسته شد که برای همه ،ماشین آالت زیر ده سال را مساعدت بدهند .معاونت معدنی وزیر
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نیز گفت که بررسی می شود و قابل طرح است.
در مورد بعد ،محل ارز است که ثانویه است .یعنی بعد از ثبت سفارش باید در بانک عامل درخواست فیش آماری بکنیم
که از محل ارز ثانویه ارز تخصیص بشود .این مشکل ساز است چرا که اکنون این ارز به موارد اساسی مردم نیز به سختی
اختصاص می یابد .در پاسخ دولت مردان گفتند که می توان از محل کارفرما ،ارز را تامین کرد .این در حالی است که
اکنون فقط  20درصد ارز حاصل از صادرات می تواند توسط خود کارفرما هزینه شود .ما اکنون حدود  500میلیون دالر
ماشین آالت نیاز داریم.
امروز مساله تامین مالی مساله بزرگی است علی رغم اینکه مصوبه مبتنی بر مواد  109و  110وجود دارد ،ثبت سفارش
کار بسیار سختی است و قابل انجام نیست .و حتی در صورت قابل انجام بودن نیز ما مشکل تامین مالی داریم.
لذا با متولی بخش صحبت شد که در این مورد کمک کنند از طریق صندوق ،کارفرما و یا رایزنی با ایمیدرو ....حتی
اجاره به شرط تملیک مطرح شد.
در ارتباط با الستیک هم بحث شد که البته در بخش دیگری از وزارت خانه در حال انجام است .بخش بزرگی از
الستیک های وارداتی در گمرک ها متوقف است .قرار شد در جلسه دیگری بالفاصله به همین موضوع بپردازند.
مهندس امیریان :لیست کامل الستیک های وارداتی معدنی را به دولتی ها دادیم که ارزش این لیست حدود 14
میلیون و  300هزار یورو است.
آقای شیرخانی :باید نسبت به پیدا کردن ماشین در خارج از کشور سریعتر اقدام کنیم و پروفورمی تهیه کنیم که اگر به
مشکل برخوردیم با مدرک اعالم کنیم که دچار مشکل شدیم.
کاظمیان نیز در انتهای جلسه گفت:
در بخش ثبت سفارش ما این کار را انجام دادیم و توانستیم .این یک پروسه  40تا  50روزه است و این برمیگردد به
مشکالت دایره کارشناسی.
در بخش ماشین االت دست دوم برای پروفورم های  100هزار یورو و باالتر متاسفانه مشکل وجود دارد .و از محل ارز
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ثانویه به سختی می توان این کار را انجام داد.
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