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 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تبریز   دبیرخانه کمیسیون های مشورتی 

 صورتجلسه کمیسیون صنعت و معدن   

 11:00ساعت اختتام  :  9:00ساعت شروع :  محل نشست:اتاق بازرگانی تبریز  18/8/1400تاریخ جلسه : 

 مطابق لیست پیوستی  ه :اعضای جلس 

 دستور جلسه : 

رنوسازی صنایع کشو طرح بازسازی و  یش نویسبررسی پ -1  

      ع کشوردر راستای اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنای ناحصای صنایع نیازمند به بازسازی و نوسازی در استا بررسی نحوه-2

(ساله ششم توسعه کشور  5قانون برنامه (   46)ماده ( ح  )  وضوع بندم  )  

 اهم موارد مطروحه : 

 

آقای  بازرگانی تبریز با موضوع احصای صنایع نیازمند به نوسازی و بازسازی در استان با حضور  و معدن اتاقعت صن جلسه کمیسیون

، مسعود بنابیان، رئیس کمیته صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان  صنعت، معدن و تجارتمعاون امور صنایع سازمان نادر اصغرپور، 

 ان برگزار گردید. ع استصنای انجمن هایروسای تعدادی از  تبریز و

یح پیش نویس طرح بازسازی و نوسازی صنایع کشور که در حال  در این جلسه، معاون امور صنایع سازمان صمت استان به تشر

   نظر در مورد مفاد این پیش نویس پرداختند. دوین می باشد پرداخت و اعضای جلسه به اظهار ت

نمو اظهار  استان  سازمان صمت  صنایع  امور  بازسازی  د  معاون  برای  ای  که سامانه  صنامقرر شده  نوسازی  بشود  یو  تعریف  که  ع 

ممکن است طراحی آن چندین ماه طول بکشد و با معاون وزیر و رئیس سازمان ایدرو توافق نموده ایم که تا زمان راه اندازی این  

ارسال کنیم و فرآیندهای    صنایع ایران(  سازی) گسترش و نو  سامانه ثبت نام ها را به صورت دستی انجام دهیم و به سازمان ایدرو

 اجرایی را انجام دهیم. 

 :ظر مقرر گردیدپس از بحث و تبادل ن

 و داوطلب  که نیازمند  اطالع رسانی نمایند تا واحدهایی  به واحدهای عضو خودروسای انجمن های صنایع  اتاق بازرگانی و    -

یا مستقیماً به  ها از طریق انجمن و صمخصو فرمبا تکمیل د را اجرای طرح نوسازی و بازسازی واحد خود هستند تمایل خو

به سازمان ایدرو )گسترش و  آنها را  ،  با تجمیع درخواست هااین معاونت  اعالم بکنند تا    معاونت امور صنایع سازمان صمت

 کند.  نوسازی صنایع ایران( منعکس 
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گرد - بازرگان  دیمقرر  ها  ،یاتاق  تشکل  و  ها  صنع  ید یتول   ی انجمن  پ  یها   شنهادیپ  تگران،و  مورد  در  را    سی نو   ش یخود 

نشده است را    ینی ب  شیپ   سینو   ش یپ  نیکه در ا   ییها  تمیکشور و آ  ع یصنا  یو بازساز  یطرح نوساز  ییدستورالعمل اجرا

 گردد. یریگ ی سازمان صمت استان به وزارت متبوع ارسال و پ ع یمعاونت امور صنا  قیتا از طر  ندیارائه نما

 استان  و خانه معدن ، معدن و تجارتخانه صنعت همگن ع یصنا ی انجمن ها یجلسه و روسا یاعضا هیاول یشنهادهایپ

 بود: ری ه شرح زکشور ب ع یصنا یو بازساز یطرح نوساز ییدستورالعمل اجرا سی نو شیدر مورد پ 

 متن پیشنهاد  ردیف 

سازمان    صدور آن درکز  تمر و    زیبازسازی و نوساصدور مجوز    کوتاه نمودن پروسه  تعیین سازو کار ویژه برای 1

 استان ها های صنعت، معدن و تجارت

  های   سازمانمحل  در  با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط  بازسازی و نوسازی    مجوز برایصدور    نهاد می شود پیش

   پروسه های اداری انجام گیرد.ه نمودن کوتارویکرد  و با و بدون ارجاع به دیگر سازمان ها  استان ها صمت

 نیز شامل شود. ارج از شهرک های صنعتیت های خکشر  به  هزینه عارضه یابی یدرصد 80ن مالی تامیتسهیالت  2

باشد.   می  ضروری  تولیدی  واحد  یابی  عارضه  نوسازی،  و  بازسازی  طرح  اجرای  واحدهای  برای  یابی  عارضه  هزینه 

این    دپیشنهاد می شو  مالی خواهد شد   ای صنعتی تامینشهرکه   صنعتی در بازسازی و نوسازی صنایع توسط شرکت

 نیز تسری یابد. ارج از شهرک های صنعتیحمایت به شرکتهای خ 

 ، الزامی شود.وسازینپس از قطعیت اعطای تسهیالت بازسازی و  اقتصادیفنی و  توجیهی   طرحارائه  3

می باشد.    ضروریمتقاضی  توسط    اقتصادیفنی و    توجیهی   طرح  برای اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع، ارائه  

بازسازی و نوسازی    از ارائه طرح فنی و توجیهی، واحد تولیدی بتواند تسهیالت  ست که پسه به اینکه معلوم نیتوج  با

ی  پیش بین   راهکاری برای عدم تحمیل هزینه طرح توجیهی و فنی بر واحدها  یا نه، پیشنهاد می شود  را بگیرد  صنایع 

 ، الزامی شود. توجیهی پس از قطعیت اعطای تسهیالت فنی وطرح  ارائه  و شود

 برای واحدهای تولیدی بازسازی و نوسازی ویب استثنائاتی در شرایط دریافت تسهیالتتص  4

طرح رونق  تسهیالت    ناموفق  عدم تکرار تجربه هایصنایع و    بازسازی و نوسازی  تسهیالتجهت اثر بخش نمودن   

که، منابع  توجه به این با    ،برای صادرات  یدیمحصوالت تول  در رقابتی نمودن  ودجهقانون ب  18تولید و تسهیالت تبصره  

خواستار آسانی  ،  واحدهای تولیدی  ،مطابق قانون بودجه از طرف دولت تامین خواهد شد  وسازینتسهیالت بازسازی و  

تسهیالت این  دریافت  جمله    شرایط  مالیاز  گردش  نمودن  لحاظ  معوقات  ،عدم  تسهیال  مشکل  چک    ،تاقساط 

 هستند.   و ...  برگشتی و بدهی مالیاتی
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 . پایانیط و نه در اقساط در تمامی اقسا  ه سود یاران محاسبه 5

بانکها این یارانه ها را در اقساط پایانی محاسبه    وبا توجه به اینکه به سود این تسهیالت، یارانه تعلق خواهد گرفت   

 .اعمال شود اقساط یتمام در  محاسبه یارانه پیشنهاد می شودمی کنند 
 . یخدمات عارضه یاب قطعی قیمتتعیین  6

عارضه یابی تعیین بشود و    خدماتقطعی    نرخ  اجرایی بازسازی و نوسازی صنایع،  دستورالعملشود در    میپیشنهاد  

 . تقاضی خواهد داد بر اساس کدام رقم خواهد بوددرصدی که م  20مشخص بشود 

 . رکت منتخب نباشدچند ش  صاردر انحعارضه یابی انجام  7

می شو  یاب  د  پیشنهاد  انجام عارضه  انحصار  که  در  نباشدرچند شی  منتخب  اخ  کت  متقاو  به  را  آن  انتخاب  ی  ضتیار 

باشد. عدم  نظارت داشته  خدمات عارضه یابی  در نرخ    تامین مالی می کندبدهند و دولت هم که بخشی از هزینه را  

 خواهد کرد. عارضه یابی را حل  خدمات وع کنترل قیمتموض، شدن رقابت عارضه یابی و حاکم   جود انحصار در انجام و

 بازرگانی های در اتاق اقتصادیفنی و  توجیهی  هایطرحارگروه تایید یل کتشک  8

بر مباحث تخصصی    یو اقتصاد  یفن  ی هیتوج  طرحمشاور    شرکت های  کامل   اشراف جه به عدم  پیشنهاد می شود با تو

مختلف بازرگ،  صنایع  اتاق  در  متقاضیانی  کارگروهی  های  نمایندگان شرکت  تخص،  با حضور  های  تولیدانجمن  ،  صی 

  و   تشکیل شود   طرح های توجیهی و فنی  موارد تخصصی  تایید  جهت  زمان های ذی ربطو برخی سا  نایع متخصصین ص

نیز  شرکت های مشاور    م نیاز به تاییدیهعد  ای بازرگانی وه و توجیهی در اتاق  همچنین پیشنهاد تایید طرح های فنی  

 بررسی شود. در وزارت صمت 
 اتاق های بازرگانی  توسطیریت انرژی تجاری سازی طرح های مد 9

واحدهای تحقیق و توسعه شرکت    همراهی  با در راستای اهداف بازسازی و نوسازی صنایع،  کشور،    رگانیاتاق های باز

تجاری سازی طرح    نسبت به  گذاراندانشگاه ها و سرمایه    ،فن آوریپارک علم و    ،توزیع برق  ،های برق منطقه ای

در این    زرگانی تبریزته انرژی اتاق باکمی)    کند.اقدام    مدیریت کربن و کاهش مصرف انرژی  مرتبط بای دانشگاهی  ها

 خصوص طرح هایی را در دست اقدام دارد(.

  


