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در راسـتاي قـانون   ستصا )–برق –اتوماسیون و کنترل –(استصنا تخصصیهاي قانونی تشکلهايدرخواست
از معاونت محترم امور صنایعمصوب مجلس محترم شوراي اسالمیحداکثر
نماینـده از  2نماینـده از تشـکلها و   8دبیرخانه ناظر بـر قـانون حـداکثر مرکـب از     فوريتشکیل.1

در سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابق یا معاونت برنامه ریزي ریاست و طرحهاماشین سازيدفاتر
دفتر طرح ها و منابع مالی )یا یکی از تشکل ها ، به –جمهوري یا دفتر سرمایه گذاري (نام جدید 

صورت با توجه به عدم تعامل چندین ساله دفتر ماشین سازي خواسته تشکل ها خلع ید از این هر 
دفتر در مورد اعالم نظرات ساخت داخل طرح ها می باشد که تا کنون هیچگاه نظرات ما را لحاظ 

ننموده اند.
و 2موضوع به دستگاههاي هاقانون حداکثر و ابالغ سریع توانمندیهاي انجمن3اجراي فوري ماده .2

گذشته است.زیرا همگان اذعان دارنـد کـه   وزارت متبوع قانونیاز تکلیفکهماه18بانکها پس از 
سایت بهین یاب کاربردي نبوده ولی سازندگان تحت پوشش تشکل ها در واقع گل سرسبد تولید 

اشد تـا  کنندگان هر انجمن بوده و بسیار روشن تر و شفاف تر براي انتخاب مجریان طرح ها می ب
سردر گمی مجري طرح در سایت مذکور و تازه گرفتن تایید از دفتر ماشین سازي که آیا سـازنده  

انتخاب شده مورد تایید دفتر ماشین سازي است یا خیر ؟!
اخلی درحذف جمله استعالم مجدد بانکها از دفترماشین سازي مبنی بر تایید اسامی سازندگان د.3

و اصالح آن به ارجاع مجریان طرح بهین یاب را معرفی نموده است حالیکه مقام عالی وزارت سایت 
تهیه و موجود بوده و صرفا 3ها به همان فهرست سازندگانی که توسط انجمن ها در راستاي ماده 

وسط معاونت امور صنایع و یا مرجعی که در قانون این مسئولیت بدو سپرده شده است کـه  باید ت
ازي انجام می دهد ولی به سیاق و روش چندین ساله بدون تعامل با عمال اینکار را دفتر ماشین س

تشکل ها!
رونوشـت پاسـخ اسـتعالمات بانکهـا و     فعال تا شکل گیري دبیرخانه قانون حداکثر ضروري اسـت  .4

بـراي  در مورد میزان ساخت داخل طرحها که توسط دفتر ماشین سازي تهیه می شوددستگاهها
در فرصت برابر سازندگان داخلی بتوانند براي ساخت داخل اقدامات الزم تا انجمنها نیز ارسال گردد 

را انجام دهند.

رونوشت :

صنعت معدن و تجارت جهت استحضار و دستور رسیدگی به درخواستهاي چند ماه مقام عالی وزارتجناب آقاي مهندس نعمت 
اخیر تشکلها

جهت استحضار و دستور رسیدگی وزیراجراییم مقام محترمئجناب آقاي دوست حسینی قا 
جهت استحضار و جناب آقاي دکتر ویسه معاون محترم امور هماهنگی و نظارت بر امور زیر بنایی معاون اول ریاست جمهوري

قانون حداکثر توسط معاونت امور صنایع 3دستور اجرائی شدن هر چه سریع تر ماده 


