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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

  دستورکار :

 (میکسر  ت ورود کامیونهای حمل بتن ) تراکمقررات صادرات و واردا ، آیین نامه اجرایی 42ماده 

شنبه مورخ چهارصبح روز  8قانون احکام دائمی ( در ساعت  12جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی ) کمیته بند )ب( ماده  پنجمین 

برگزار بصورت ویوئو کنفراس  252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک  2در ساختمان شماره  17/6/1400

 .گردید 

 آالت حمل بتن نیواردات ماشبخش خصوصی برای  یهاچالش *

از کسب و کار خراسان  تیحما تهیکم یاستان رخانهیجلسه دب نیدر پنجم از جمله مسائل مهمی بود که، آالت حمل بتن نیو ماش زاتیواردات تجه یرو شیپ یها چالش

 مطرح و بررسی شد.  یرضو

ی، نامه ادر  یبتن و قطعات بتن دکنندگانیتول ییکارفرما یاظهار کرد: انجمن صنف رئیس این دبیرخانه در این جلسه که به صورت آنالین برگزار می شد، یاکبر لباف یعل

نکات مطرح شده در این نامه، روند  د را با سازمان صنعت، معدن و تجارت مطرح نموده است. به استناآالت حمل بتن  نیواردات ماشمشکالت فعاالن این حوزه در بحث 

اده کنند. در استف آن ها نییپا تیفیبه لحاظ ک یداخل یهاتوانند از نمونه  ینم عیو متاسفانه صنا با مشکالت متعددی مواجه استنو و کارکرده  یآالت بتن نیواردات ماش

 یبه موقع به دست واحدها اینشود و  دیمناسب تول تیو کم تیفیدر حوزه صنعت با ک یزاتیآالت و تجه نیچه ماشنرابطه سازمان صمت در پاسخ عنوان کرده چنا نیهم

 های الزم برای این اقدام فراهم نشده است. فراهم خواهد بود، با این وجود زمینهنرسد، امکان واردات  یصنعت
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ا از سازمان ر یمطالبات لیدل نیبه هم ست،ین یداخل دکنندگانیدر توان تول تیفیو ک راژیرا دارد که به لحاظ ت یآالت نیانجمن قصد واردات ماش نیا وی ادامه داد: در واقع

ر در دستور پیگیری قراموضوع را  نیاستان، ا یدولت و بخش خصوص یو گو تگف یراستا شورا نیاند. در هم دهینرس جهیرابطه به نت نیاما در ا مطرح کرده استصمت 

 داده است.

 ساله به آنان اعطا شود. 5آالت با عمر  نیاست که اجازه واردات ماش نیبتن ا دکنندگانیانجمن تول گریعنوان کرد: مطالبه د لبافی

 محسوب شود دیخط تول وجز دیآالت حمل بتن با نیماش*

مل هاست که ما با کمبود ناوگان ح عنوان کرد: سال یخراسان رضو یبتن و قطعات بتن دکنندگانیتول ییکارفرما یانجمن صنفمدیره  أتیعضو ه ،یاکرم رضایادامه عل در

 دییتا یرا به طور ضمن زاتیتجه نیواردات ا نامکا یتبصره و ماده ا یط زیو سازمان صمت ن هله به سازمان صمت ارجاع شدئمس نی. امیو نقل و پمپاژ بتن مواجه هست

 تا مینامه ها و دستور العمل ها مکلف هست نییچنان که طبق آ ؛محسوب کرد یدیتول زاتیتجه در زمره دیآالت حمل و نقل بتن را با نینظر انجمن، ماشمکرده است. از 

 .میده یمشتر لیبتن را سر کار و بعد از پمپاژ تحو

ساله  30 دیآالت عمر مف نیماش نیسال ساخت را به ما بدهد، چرا که بعضا ا 5آالت تا  نیاست که سازمان صمت اجازه واردات ماش نیما ا گریمطالبه د وی ادامه داد:

 کند. یصدق م یبه خوب ییآالت اروپا نیدر خصوص ماش ژهیله به وئمس نیا و آالت مطلوب است نیماش نیواردات ا یسال ساخت برا 5دارند و 

در کشور  ونیکام دیکه خط تولنیرغم ا یعل ریسال اخ 10در در ادامه شرحی از کارکرد هر کدام از ماشین آالت مربوطه در این خط تولید ارائه کرد و متذکر شد:  یو

یگر دها و  میتحر لیاما در حال حاضر به دلاین بخش بهتر بود  ایجاد شده و فعال بوده اما خروجی محصوالت آن مطلوب مصرف ما نیست. در گذشته کیفیت تولیدات در

 یورود تعداد یبرا رایحال اخ نیاست. با ا اعالم شدهممنوع در همین مدت  زیو واردات نبوده یا کیفیت الزم را ندارد در حد صفر  این محصوالت دیتول مشکالت این حوزه،

 نشده اند. صیدر گمرک وجود دارند که تاکنون ترخ زیها دو هزار کشنده ن دهیکه طبق شن یبه طور ،به عمل آمد یو مقررات خاص وابطکشنده ض

 هشدار داد.خواستار صدور مجوزهای الزم برای واردات ماشیت آالت مورد نیاز این بخش شد و نسبت به چالش های ناشی از فرسودگی تجهیزات در این حوزه  یاکرم
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 با هدف اخذ مجوز واردات یبتن یپروانه شرکت هاضرورت اصالح *

دات وار یاظهار کرد: برا ی به ایراد سخت پرداخت وسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو یفلز عیاداره صنا سیرئ ،یومرثینشست قاسم ک این از یگریبخش د در

 ، امکان واردات دارند.باشد ازیمورد ن دیخط تول یکه برا مواردی، آندر خصوص ثبت سفارشات وجود دارد که براساس  یدستورالعمل زات،یآالت و تجه نیماش

 یبازساز ،ینوساز یسازمان صمت استان، برا ریاما براساس تفس ستیشفاف ن یدیآالت تول نیمرکز در خصوص واردات ماش ی: هر چند که دستورالعمل هاادامه داد یو

 ، اجازه واردات داده خواهد شد. (نباشد یمشابه داخل و دیگر تول)ا دیخط تول لیو تکم

حسوب م یخودرو مبحث متفاوت دیگر انواع بحث وارداتو هستند  دیشود که مربوط به خط تول یمجوز داده م یآالت نیصرفا به واردات ماش البتهکرد:  حیتصر یومرثیک

 الش مذکور در اینجا بروز می کند. عمال مشکل آنجاست که ماشین آالت ذکر شده، در گروه دیگری تعریف می شوند و چ و می شود

ا در ر یآالت حمل و نقل بتن نیتوان مجوز واردات ماش یموجود نم طی: با توجه به شراتوضیح داد یسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو یفلز عیاداره صنا سیرئ

شرکت  یدستگاه برا نیا تیمالک دیبا البته. مساعدت الزم را داشتو سوار است، خودر یکه بر رو یمانند پمپ یزاتیتجه یبتوان برا دیصرفا شا و سطح استان صادر کرد

انجمن مطالبات خود را به صورت روشن و با  اما به منظور حل این مشکل پیشنهاد داریم که اینشرکت قلمداد کند.  زاتیتجه در زمرهباشد تا سازمان صمت بتواند آن را 

به عمل آورد تا زمینه اصالح دستورالعمل ها محرکه وزارت صمت  یرویسازمان صمت استان ارسال کند و سپس سازمان مکاتبات الزم را با دفتر ن یشروط مطرح شده برا

 را فراهم کنیم. 

ورد که م نیبه ا زین سیو در جواز تاسکند  یم یکار معرف زاتیاست را به عنوان تجه کسریکه مجهز به م ینیماش ،بتن دیدر چرخه تول یاگر کسالبته شد:  ادآوری یو

 یراهکار قانون دیبابا توجه به محتوای متفاوت جوازهای تاسیس،  . لذاکرد اخذمجوز واردات را  یتوان به راحت یم ؛هستند، اشاره شود دیآالت مربوط به خط تول نیماش

 . کنیم دایپ الزم را برای این موضوع

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برای پیگیری این موضوع در مراجع ملی نیز شد.وی خواستار مشارکت این دبیرخانه و 
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خت و سا تیفیک ی، ارتقااین محصولوضع حمل  بودبه  ،بتن دیاز تول انتیص یبرا گفت: یخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو رکلیدب زاده،یخان نیادامه حس در

 5 ریحمل بتن و دکل در چارچوب قانون با قدمت ز باید زمینه واردات ماشین آالت شود، یعت که منجر به رکود صنعت ساختمان مصن نیا یلیاز تعط یریسازها و جلوگ

 سال مجاز اعالم شود. 

از : ری ها گالیه کرد و افزودوی از پیگیری ها و نامه نگاری هایی فت که تا به امروز با هدف کمک به فعاالن این بخش انجام گرفته و نسبت به بی پاسخ ماندن نامه نگا

شرایط اقتصادی موجود، هیچ فعالیت اقتصادی نباید  تا در این رابطه پیگیری های الزم را به عمل آورند. در میتقاضا دار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیمسئول

 درگیر مشکالت قانونی و بروکراسی های معمول سازمانی بماند و از این منظر مساعدت همه بخش ها برای کمک به این بحث را درخواست داریم.

 دارد میمستق ریبتن تاث تیفیبر ک ،ناوگان حمل یفرسودگ*

 ارین بسعنوان کرد: ناوگان حمل بتدر سخنانی  یخراسان رضو یکنندگان بتن و قطعات بتن دیتول ییکارفرما یانجمن صنف ریدب ،یخان یاز نشست، قاض یگریبخش د در

 تیفیاست ک ناوگان حمل ممکن یفرسودگ لیشود به دل یم دیکه در کارخانه تول یبتن .دارد میمستق ریبتن تاث تیفیکه بر کنیعالوه بر ا یفرسودگ نیفرسوده است و ا

با  رود یم دیدارد که ام یادیز اریبس ریتاث زین ستیز طیهوا و مسائل مح یناوگان حمل در خصوص آلودگ یفرسودگ نیخود را تا زمان مصرف از دست بدهد. عالوه بر ا

 کرد. یانجام شده ناوگان حمل بتن را بتوان بازساز یها یریگیپ

 ردیگ یآالت حمل بتن انجام م نیتوسط ماش دیتول ندیاز فرآ یکه بخش نیکرد: اثبات ا حیتصرنیز  یخراسان رضو عیصنا رانیمد رانجمنیدب ،یمراد یمهد ریادامه ام در

و چون در حال  می باشدآالت  نیاشم نیا نیاست از الزامات آن تام زدهمیساخت مسکن در دستور کار دولت س یدغدغه ماست. حال از آن جا که حجم باال نیمهم تر

 امکان واردات آن فراهم شود.  دیآالت در داخل کشور وجود ندارد با نیماش نیا دیحاضر امکان تول

بود  دهباال خوا اریبس متیآالت محدود با ق نیماش نیشود، لذا تعداد ا یآالت با دو سال کارکرد اصوال فروخته نم نیآن است که ماش گرینکته قابل توجه دوی ادامه داد: 

 .ردیساله موافقت صورت بگ 5آالت با عمر  نیبا واردات ماش دیبا و  عمال



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 حمایت از کسب و کار

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               17/6/1400:           تاریخ جلسه                      5  : شماره جلسه

 نفر   10  تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی                                      2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

ده مطرح ش اتشنهادیعنوان کرد: پ ی در جمع بندی نکات مطرح شده،از کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیدب سیرئ ،یلباف این جلسه انیپا در

مواجه نبود، به جد  یبا مخالفت یآالت بتن نیله واردات ماشئمصوب خواهد شد و از آن جا که مس ی دولت و بخش خصوصی نیز بررسی وگفت و گو یدوستان در شورا

و تالش می کنیم تا اصالحات الزم نیز در مقررات و دستورالعمل ها انجام بگیرد و مسیر واردات ماشین آالتی که با خط تولید  بود میخواهاز مراجع مربوطه مهم  نیا ریگیپ

 باط هستند، مرتفع گردد. و خدمات در ارت

 بندی نهایی( جمع) 

  درخواست انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن و قطعات بتی پیرامون :*

 ساله  5اجازه ورود ماشین آالت حمل و پمپاژ بتن با قدمت حداکثر  الف :

 تولیدی  اقتصادی  قرارگرفتن ماشین آالت حمل و پمپاژ در ردیف ماشین آالت بنگاه های   ب :

راهسازی در هیات محترم وزیران و اصالحات بعدی آن ورود خودروهای مستعمل از جمله  14/1/1373آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مصوب  42در ماده 

ات مربوطه با نظر موافق وزارتخانه ذیربط آئین نامه اجرایی آن ، ورود تجهیزات ، دستگاهها و ماشین آالت مستعمل برای خط تولید با رعایت مقرر چارچوب قانون مربوط و

 . ده استبه استانها تفویض ش دفاتر تخصصی وزارت صمت بررسی می شد  بالمانع اعالم نموده است و از طرفی این اختیارات ) کارتابلهای فنی ثبت سفارشات که قبال در

 1400/   2/5،مورخ  2063629/120به نامه شماره  یی ذیربط و از آنجائیکه با توجه رالذا با عنایت به بیان نظرات تشکل های بخش خصوصی و تعاونی و دستگاه اج

وزارت صمت به استانها تمهیداتی برای ورود ماشین  28/2/1400مورخ  63442/60نامه شماره ابالغی به موجب  2/6035 براساس دستورالعملسازمان صمت استان، 

 :اخل ندراند و یا که ساخت د ی آالت مورد نیاز واحد های تولید

 ماشین آالت و تجهیزاتی در حوزه صنعت با کیفیت و کمیت مناسب تولید نشود  -1

 به موقع به دست واحد صنفی نرسد یا تولیدات   -2
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ی ر شورا از طریق دستگاه اجرایدامکان ورود آنها فراهم می باشد ، علیهذا با بررسی جوانب مربوطه و نظر موافق کلیه اعضاء به شرح زیر توافق گردید و مقرر شد ضمن طرح 

 با نظر وافق پیگیری گردد.
 

 مصوباتجمع بندی و

 مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
مهلت 

 پیگیری

1 

با عنایت به توضیحات فوق و بیان نظرات اعضاء  اعم از تشکلهای بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی  و از آنجائیکه در فرایند اجرای کار و 

ن آعملیات تولید بتن ، ماشین آالت حوزه راهسازی و بتنی بخشی از زنجیره اجرای کار بوده و استفاده خاص دیگری  به جزء تهیه بتن و اجرای 

به لذا  ،ت نمی گیرد، و از طرفی موضوع ساخت یک میلیون مسکن در سال در دست اقدام بوده و این حجم از کار نیاز به ماشین آالت دارد صور

سازمان صمت استان با اخذ مجوز های الزم و با توجه به تفویض اختیارات استانی و ،  ضمن طرح در شورای گفت و گو اتفاق آرا توافق گردید 

 :مقررات صادرات و واردات آئین نامه اجرایی  42ماده  2و  1ندهای اجرای ب

 سال  5الف ( ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی ، ماشین آالت حمل و پمپاژ بتن با کارکرد کمتراز 

 پمپاژ نیز ندراند بعنوانب ( لحاظ نمودن ماشین آالت حمل و پمپاژ بتن که هیچ کاربرد شخصی دیگری جز قرارداشتن در خطوط تولید حمل 

  ،ماشین آالت خط تولید

 لحاظ نمایند. 

 سازمان صمت 

 استان

 و 

دبیرخانه حمایت 

 از کسب و کار

 و

دبیرخانه شورای 

 گفت و گو

 یک هفته

 
 


