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 19/07/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه  شناسه

 آالت حمل بتننیواردات ماشبخش خصوصی برای  یهاچالشارائه راهکار به منظور رفع  عنوان موضوع

 یبتن و قطعات بتن دکنندگانیتول ییکارفرما یصنف انجمن مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

  در سال جاری مطرح گردید. خراسان رضوی  حمایت از کسب و کار دبیرخانه استانی کمیتهجلسه   پنجمینموضوع در 

، مشکالت 15/4/1400مورخ  7710/381شماره نامه در  یبتن و قطعات بتن دکنندگانیتول ییکارفرما یانجمن صنف

را با سازمان صنعت، معدن و تجارت مطرح نموده است. به آالت حمل بتن  نیواردات ماشفعاالن این حوزه در بحث 

 و با مشکالت متعددی مواجه استنو و کارکرده  یآالت بتن نیواردات ماشاستناد  نکات مطرح شده در این نامه، روند 

ازمان رابطه س نیاستفاده کنند. در هم آن ها نییپا تیفیبه لحاظ ک یلداخ یتوانند از نمونه ها ینم عیمتاسفانه صنا

 نیچه ماشنعنوان کرده چنا2/5/1400مورخ 2063629/120به استعالم دبیرخانه شورا طی نامه شماره صمت در پاسخ 

نرسد،  یصنعت یبه موقع به دست واحدها اینشود و  دیمناسب تول تیو کم تیفیدر حوزه صنعت با ک یزاتیآالت و تجه

 فراهم خواهد بود، با این وجود زمینه های الزم برای این اقدام فراهم نشده است.امکان واردات 

 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 تیفیو ک راژیرا دارد که به لحاظ ت یآالت نیقصد واردات ماش یبتن و قطعات بتن دکنندگانیتول ییکارفرما یانجمن صنف

طه به راب نیاما در ا مطرح کرده استرا از سازمان صمت  یمطالبات لیدل نیبه هم ست،ین یداخل دکنندگانیدر توان تول

یری در دستور پیگموضوع را  نیاستان، ا یدولت و بخش خصوص یو گو تگف یراستا شورا نیاند. در هم دهینرس جهینت

ساله به آنان اعطا  5آالت با عمر  نیاست که اجازه واردات ماش نیانجمن ا این گرید درخواست همچنین قرار داده است.

 شود.

 نظرات اعضا حاضر در جلسه:   

 سال:یخراسان رضو یبتن و قطعات بتن دکنندگانیتول ییکارفرما یانجمن صنفمدیره  أتیعضو ه ،یاکرم رضایعل

و  هله به سازمان صمت ارجاع شدئمس نی. امیهاست که ما با کمبود ناوگان حمل و نقل و پمپاژ بتن مواجه هست

ن، نظر انجممکرده است. از  دییتا یرا به طور ضمن زاتیتجه نیواردات ا نامکا یتبصره و ماده ا یط زیسازمان صمت ن

نامه ها و دستور  نییچنان که طبق آ ؛محسوب کرد یدیتول زاتیتجه در زمره دیآالت حمل و نقل بتن را با نیماش

ان است که سازم نیما ا گری. مطالبه دمیده یمشتر لیبتن را سر کار و بعد از پمپاژ تحو تا میالعمل ها مکلف هست

ساله  30 دیآالت عمر مف نیماش نیسال ساخت را به ما بدهد، چرا که بعضا ا 5آالت تا  نیصمت اجازه واردات ماش

آالت  نیدر خصوص ماش ژهیله به وئمس نیا و آالت مطلوب است نیماش نیواردات ا یسال ساخت برا 5دارند و 

در کشور ایجاد شده و فعال بوده  ونیکام دیکه خط تولنیرغم ا یعل ریسال اخ 10در  کند. یصدق م یبه خوب ییاروپا

اما در حال اما خروجی محصوالت آن مطلوب مصرف ما نیست. در گذشته کیفیت تولیدات در این بخش بهتر بود 

 وبوده یا کیفیت الزم را ندارد در حد صفر  این محصوالت دیتول این حوزه،دیگر مشکالت ها و  میتحر لیحاضر به دل

و مقررات  وابطکشنده ض یورود تعداد یبرا رایحال اخ نیاست. با ا اعالم شدهممنوع در همین مدت  زیواردات ن

ده نش صیرخدر گمرک وجود دارند که تاکنون ت زیها دو هزار کشنده ن دهیکه طبق شن یبه طور ،به عمل آمد یخاص
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چالش های ناشی از فرسودگی  زیرا  باید صادر شود مجوزهای الزم برای واردات ماشیت آالت مورد نیاز این بخش  اند.

 جدی است.تجهیزات در این حوزه 

و  آالت نیواردات ماش ی: برایسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو یفلز عیاداره صنا سیرئ ،یومرثیقاسم ک

 ازیمورد ن دیخط تول یکه برا مواردی، آندر خصوص ثبت سفارشات وجود دارد که براساس  یدستورالعمل زات،یتجه

 ستیشفاف ن یدیآالت تول نیمرکز در خصوص واردات ماش ی، امکان واردات دارند. هر چند که دستورالعمل هاباشد

، (نباشد یمشابه داخل و دیگر تول)ا دیتول خط لیو تکم یبازساز ،ینوساز یسازمان صمت استان، برا ریاما براساس تفس

هستند  دیشود که مربوط به خط تول یمجوز داده م یآالت نیصرفا به واردات ماش البتهاجازه واردات داده خواهد شد. 

عمال مشکل آنجاست که ماشین آالت ذکر شده،  و محسوب می شود یخودرو مبحث متفاوت دیگر انواع بحث وارداتو 

توان مجوز  یموجود نم طیبا توجه به شرا تعریف می شوند و چالش مذکور در اینجا بروز می کند. در گروه دیگری

که  یپمانند پم یزاتیتجه یبتوان برا دیصرفا شا و را در سطح استان صادر کرد یآالت حمل و نقل بتن نیواردات ماش

شرکت باشد تا سازمان صمت  یدستگاه برا نیا تیمالک دیبا البته. مساعدت الزم را داشتخودرو سوار است،  یبر رو

بات انجمن مطال اما به منظور حل این مشکل پیشنهاد داریم که اینشرکت قلمداد کند.  زاتیتجه در زمرهبتواند آن را 

سازمان صمت استان ارسال کند و سپس سازمان مکاتبات الزم  یخود را به صورت روشن و با شروط مطرح شده برا

در  یاگر کسبه عمل آورد تا زمینه اصالح دستورالعمل ها را فراهم کنیم. البته محرکه وزارت صمت  یرویرا با دفتر ن

 زین سیکند و در جواز تاس یم یکار معرف زاتیاست را به عنوان تجه کسریکه مجهز به م ینیماش ،بتن دیچرخه تول

 ذا. لکرد اخذمجوز واردات را  یتوان به راحت یم ؛هستند، اشاره شود دیآالت مربوط به خط تول نیمورد که ماش نیبه ا

 . کنیم دایپ الزم را برای این موضوع یراهکار قانون دیبابا توجه به محتوای متفاوت جوازهای تاسیس، 

ل وضع حم بودبه  ،بتن دیاز تول انتیص یبرا : یخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو رکلیدب زاده،یخان نیحس

صنعت که منجر به رکود صنعت ساختمان  نیا یلیاز تعط یریساخت و سازها و جلوگ تیفیک ی، ارتقااین محصول

با سال مجاز اعالم شود.  5 ریحمل بتن و دکل در چارچوب قانون با قدمت ز باید زمینه واردات ماشین آالت شود، یم

ن تا در ای میتقاضا دار استان سازمان صنعت، معدن و تجارت نیاز مسئولبه بی پاسخ ماندن نامه نگاری ها تجه به 

رابطه پیگیری های الزم را به عمل آورند. در شرایط اقتصادی موجود، هیچ فعالیت اقتصادی نباید 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.

 اریتن بس: ناوگان حمل بیخراسان رضو یکنندگان بتن و قطعات بتن دیتول ییکارفرما یانجمن صنف ریدب ،یخان یقاض

شود به  یم دیکه در کارخانه تول یبتن .دارد میمستق ریبتن تاث تیفیکه بر کنیعالوه بر ا یفرسودگ نیفرسوده است و ا

اوگان ن یفرسودگ نیدست بدهد. عالوه بر ا خود را تا زمان مصرف از تیفیناوگان حمل ممکن است ک یفرسودگ لیدل

انجام  یها یریگیرود با پ یم دیدارد که ام یادیز اریبس ریتاث زین ستیز طیهوا و مسائل مح یحمل در خصوص آلودگ

 کرد. یشده ناوگان حمل بتن را بتوان بازساز
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 نیاشتوسط م دیتول ندیاز فرآ یکه بخش نیاثبات ا :نیز  یخراسان رضو عیصنا رانیمد رانجمنیدب ،یمراد یمهد ریام

ساخت مسکن در دستور کار  یدغدغه ماست. حال از آن جا که حجم باال نیمهم تر ردیگ یآالت حمل بتن انجام م

 نیماش نیا دیو چون در حال حاضر امکان تول می باشدآالت  نیاشم نیا نیاست از الزامات آن تام زدهمیدولت س

ا آالت ب نیآن است که ماش گریامکان واردات آن فراهم شود. نکته قابل توجه د دیآالت در داخل کشور وجود ندارد با

 دیاب و  عمالبود  دباال خواه اریبس متیآالت محدود با ق نیماش نیشود، لذا تعداد ا یدو سال کارکرد اصوال فروخته نم

 .ردیصورت بگ ساله موافقت 5آالت با عمر  نیبا واردات ماش

دوستان  مطرح شده اتشنهادیپ :یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیدب سیرئ ،یلبافعلی اکبر 

 نیله واردات ماشئمصوب خواهد شد و از آن جا که مس ی دولت و بخش خصوصی نیز بررسی وگفت و گو یدر شورا

 و تالش می کنیم تا اصالحات بود میخواهاز مراجع مربوطه مهم  نیا ریگیمواجه نبود، به جد پ یبا مخالفت یآالت بتن

الزم نیز در مقررات و دستورالعمل ها انجام بگیرد و مسیر واردات ماشین آالتی که با خط تولید و خدمات در ارتباط 

 هستند، مرتفع گردد. 

 جلسهبندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

17/6/1400 

 *درخواست انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن و قطعات بتی پیرامون :  

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

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

هیات محترم وزیران و اصالحات بعدی  14/1/1373واردات مصوب آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و  42در ماده 

آن ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آئین نامه اجرایی آن ، ورود تجهیزات ، 

ع ندستگاهها و ماشین آالت مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوطه با نظر موافق وزارتخانه ذیربط بالما

اعالم نموده است و از طرفی این اختیارات ) کارتابلهای فنی ثبت سفارشات که قبال در دفاتر تخصصی وزارت صمت 

بررسی می شد  به استانها تفویض شده است . لذا با عنایت به بیان نظرات تشکل های بخش خصوصی و تعاونی و 

سازمان صمت استان،  1400/   2/5،مورخ  2063629/120ه دستگاه اجرایی ذیربط و از آنجائیکه با توجه  به نامه شمار

وزارت صمت به استانها  28/2/1400مورخ  63442/60ابالغی به موجب نامه شماره  2/6035براساس دستورالعمل 

 تمهیداتی برای ورود ماشین آالت مورد نیاز واحد های تولیدی  که ساخت داخل ندراند و یا :

 وزه صنعت با کیفیت و کمیت مناسب تولید نشود ماشین آالت و تجهیزاتی در ح

 یا تولیدات به موقع به دست واحد صنفی نرسد  

امکان ورود آنها فراهم می باشد ، علیهذا با بررسی جوانب مربوطه و نظر موافق کلیه اعضاء به شرح زیر توافق گردید و 

 گیری گردد.وافق پیممقرر شد ضمن طرح در شورا از طریق دستگاه اجرایی با نظر 
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 پیشنهادات

و بیان نظرات اعضاء  اعم از تشکلهای بخش  آالت حمل بتننیواردات ماشبخش خصوصی برای  یهاچالش در ارتباط با

خصوصی و دستگاههای اجرایی  و از آنجائیکه در فرایند اجرای کار و عملیات تولید بتن ، ماشین آالت حوزه راهسازی 

اجرای کار بوده و استفاده خاص دیگری  به جزء تهیه بتن و اجرای آن صورت نمی گیرد، و از و بتنی بخشی از زنجیره 

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

  د در جلسه شورا ارائه گردد:پیشنهاد ات به شرح  زیر مورد تایید و تصویب  دبیرخانه قرار گرفت و مقرر ش

، سازمان صمت استان با اخذ مجوز های الزم و با توجه به تفویض اختیارات  ضمن طرح در شورای گفت و گو  -1

 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات : 42ماده  2و  1استانی و اجرای بندهای 

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

ب ( لحاظ نمودن ماشین آالت حمل و پمپاژ بتن که هیچ کاربرد شخصی دیگری جز قرارداشتن در خطوط 

 تولید حمل پمپاژ نیز ندراند بعنوان ماشین آالت خط تولید، 

  لحاظ نمایند.

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه
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