
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 12 ماده کمیته نشست چهارمینهفتاد و دستور جلسه   

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                 01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 12و کمیته ماده دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  1

 

 30/10/98 تاریخ (2دستورجلسه ) – مقررات شناسه

 معدنی واحدهای و تامین نیاز معدنی ماشین آالت و تجهیزات تامین به مربوط مشکالت بررسی عنوان 

 ایالم و زنجان کردستان، کرمان، خصوصی بخش و دولت وگویگفت شوراهای مرجع طرح موضوع

 شرح دستور

 تولیهد  در ویههه  بهه  است برخوردار خاصی اهمیت از معدنی های فعالیت انجام برای معدنی آالت ماشین و تجهیزات بودن روز به

 بهه  موضهو   ایهن  اهمیهت  علیرغم متاسفانه. دارد توجهی قابل نقش معادن در ایمنی افزایش و وری بهره ارتقا کیفیت، با محصول

 فرسهودگی  است ذکر به الزم. ندارند را قدیمی آالت ماشین جایگزینی توانایی معدنکاران دارد وجود که ای عدیده مشکالت دلیل

 .باشد می سال بیست به نزدیک معدنی واحدهای برخی در تجهیزات

 مهورد  دوم دست مناسب صنعتی و استخراجی اکتشافی، تجهیزات و آالت ماشین ورود معادن، قانون اجرایی نامه آیین 110 ماده

 . است نموده اعالم مجاز وزارت تایید با را معدنی عملیات تولید خط نیاز

 و معهدنی  آالت ماشهین  تهرخی   و ورود خصهوص  در وزیهران  تهیها  ،94و تا پایان سال  93یک نوبت در سال  خصوص این در

 ،25/4/1393 مهور   ههه 50005ت/457898 شهماره  به طی تصویب نامه جهانی، معتبر تجاری های نشان اسقاطی غیر راهسازی

 10 عمهر  بها  آالت ماشهین  برای را جهانی، معتبر تجاری های نشان اسقاطی غیر راهسازی و معدنی آالت ماشین ترخی  و ورود

 . اعالم نمود مجاز ساخت سال

 ایهن  ،3/2/1396 مهور   هه53126ت/22178 شماره به وزیران هیئت نامه تصویب در ،97و تا پایان سال  96پس از آن در سال 

 فعهالین  گفتهه  بهه  کهه  اسهت  حالی در این. است شده دانسته مجاز ساخت سال 5  عمر حداکثر با آالت ماشین ورود برای مجوز

 کهه  عمهال  لذا و فروشد نمی کارکرد سال 5 از قبل تا را خود راهسازی و معدنی آالت ماشین ای، فروشنده هیچ عموما اقتصادی،

 .باشد نمی اجرا قابل قانونی ماده این

 متنهو   تولیهدات  ایهن  اما کنند می تولید سنگین آالتماشین داخل، هایکارخانه همچنین این در حالی است که علی رغم اینکه

 قطعهات  درصهد  60 بها  را شهان محصوالت هم داخلی هایکارخانه اینکه ضمن. نیست معدنکاران نیازهای تمام پاسخگوی و نبوده

 نهو  آالت ماشین خرید برای نقدینگی کمبودکرده است. همچنین  ترپیچیده را وضعیت این نیز هاتحریم و کنندمی تولید وارداتی

نیز امکان تهیه ماشهین آالت معهدنی را    قیمت ارزان و مدت طوالنی بانکی تسهیالت پرداخت عدمو  دارد باالیی بسیار قیمت که

 سخت تر کرده است.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 عدم امکان تامین نیاز ماشین آالت معدنی از تولیدات داخلی -

 عدم امکان تامین سرمایه برای واردات ماشین آالت نو از طریق واردات -

 اتمام مهلت تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر مجاز بودن ورود ماشین آالت دست دوم  -
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 خالصه مذاکرات

  جلسه کارشناسی

 مورخ  

12/08/98 

______ 

 شورایجلسه 

 و دولت وگویگفت

خصوصی  بخش

 12/10/96مورخ 

______ 

کارگروه تخصصی 

 22/10/98مورخ 

 از نماینهدگانی  حضهور  بها  22/8/96 مور  وگوی دولت و بخش خصوصیتخصصی شورای گفت کارگروه جلسه درنخست  موضو 

 روی، و سهر   صهنایع  انجمهن  تههران،  بازرگانی اتاق معدن، خانه ایران، اسالمی جمهوری گمرک تجارت، و معدن صنعت، وزارت

 بررسهی  و مطهر   ایهران  اتهاق  معدنی صنایع و معادن کمیسیون همچنین و معدنی و راهسازی آالت ماشین واردکنندگان انجمن

 و معادن قانون نامه آیین و خودرو قانون بین مغایرت از ناشی مشکالت گردید، مقرر مطروحه مباحث به توجه با پایان در. گردید

 .گردد مطر  گفتگو شورای جلسه اصلی صحن در معدنی آالت ماشین واردات سفارش ثبت به مربوط مشکالت رفع موضو 

 گمرکهی  حقهوق  محاسهبه  و واردات موضهو   خصوصهی،  بخهش  و دولهت  وگهوی گفهت  شهورای  نشست سومین و هفتاد درسپس 

 مور  هه53126ت/22178 شماره نامه تصویب اصال  پیشنهادو  گرفت قرار موردبررسیمعدن  بخش در نقل و حمل هایماشین

 توسهط  جههانی،  معتبهر  تجهاری  های نشان اسقاطی غیر راهسازی و معدنی آالت ماشین ترخی  و ورود خصوص در 1396/2/3

 مهدت  کهه  نحوی به گردد، تقدیم دولت هیات به و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت همکاری با تجارت و معدن صنعت، وزارت

 لکن تاکنون اصالحی صورت نگرفته است.. یابد افزایش سال 10 به معدنی آالت ماشین ساخت از سال 5 حداکثر زمان

مطر  و  22/10/98وگوی دولت و بخش خصوصی در کارگروه تخصصی مور  این موضو  بنا به درخواست شوراهای استانی گفت

 ال  تصویبنامه مذکور در صحن کمیته مورد رای قرار گیرد.مجددا درخواست گردید، اص

 پیشنهاد دبیرخانه

حهداقل بهه مهدت دو سهال و      3/2/1396 مهور   هه53126ت/22178 شماره بهبه شماره  وزیران هیات نامه تصویبتمدید مدت 

 .سال 10 بهسال  5 افزایش مدت کارکرد ماشین آالت از

فهرست مستندات 

 و مدارک پشتوانه

 3/2/1396 مور  هه53126ت/22178 شماره بهبه شماره  وزیران هیات نامه تصویب

 


