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ساعت شروع:

موضوع جلسه:

تاریخ جلسه۱۳۹۹/۱۲/۰۳ :

ساعت خاتمه:

بررسی آخرین موانع واردات و ترخیص ماشین آالت معدنی و
قطعات یدکی مربوطه
حاضرین جلسه

مهندس فرهنگ دوست  ،سرکار خانم سرداری از ایمیدرو ،مهندس جعفری
شرح جلسه

آنچه در کمیته ماشین آالتمعدنی خانه معدن ایران گذشت:

در این جلسه ابتدا مهندس فرهنگ دوست گزارشی از آخرین شرایط ثبت سفارش ماشین آالت عنوان نموده
و اعالم کردند که در یک ماه گذشته گشایش خاصی در این موضوع صورت نگرفته و همچنان محدویت
واردات ماشین آالت برقرار می باشد.
در ادامه جلسه به موضوع ثبت سفارش قطعات یدکی و مشکالتی که در راستای اخذ شناسه کاال ( ایران کد)
در این مسیر قرار دارد ،پرداخته شد .بر این اساس در حال حاضر ثبت سفارش قطعات یدکی منوط به اخذ
شناسه کاال برای هر قطعه می باشد،که برای اخذ این شناسه ،الزم است ماهیت ،ابعاد و ویژگی های قطعات با
جزئیات اعالم گردد.
این در حالی است که دسترسی به اطالعات تولید کنندگان قطعات با این حد جزئیات عمال در بسیاری از
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موارد امکان پذیر نیست که همین عامل باعث کند شدن و یا توقف ثبت سفارش قطعات یدکی ماشین آالت
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شده است.
بر این اساس بنا شد با پیگیری دبیر کمیته ،با مسووالن مرتبط با اخذ شناسه کاال از طریق مکاتبه تماس
حاصل شده و مشکالت این فرآیند به ایشان منتقل شود.
در ادامه جلسه ،سرکار خانم سرداری از ایمیدرو به جلسه اضافه شدند .ایشان ضمن اشاره به نامه نگاری
مهندس جعفری با معاونت معدنی وزارت صمت در راستای تغییر بخشنامه واردات ماشین آالت ،اعالم نمودند
که قرار است در روز دوشنبه جلسه ای مشترک با حضور خانه معدن ایران ،کمیته پیمانکاران و تولید
کنندگان داخلی ماشین االت در محل ایمیدرو برگزار گردد .دستور این جلسه برآورد نیاز ماشین آالت
پیمانکاران معدنی تا افق  ۱4۰4و همچنین میزان توان و برنامه تولید کنندگان داخلی ماشین االت است،
نتیجه نهایی این جلسه به معاونت معدنی وزارت صمت ارائه خواهد شد تا بر اساس آن تصمیم گیری نهایی
جهت تامین ماشین آالت معدنی از طریق تولید و یا واردات ماشین آالت در سال  ۱4۰۰صورت پذیرد.
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ردیف

موضوع

۱

پیگیری مرجع صدور شناسه کاال و نامه نگاری جهت حل مشکل تامین
قطعات یدکی

۲

مسئول اجرا /پیگیری

مهلت
 ۱۰روز

