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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  به شرح زیر:  97تدوین روش اجرایی اولین نشست تخصصی مندرج در برنامه مصوب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 

 کاستی ها( –شهرک های صنعتی )خدمات  

 با هدف: بررسی نیازها و ارائه راهکار جهت حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها 

 گروه مخاطبین: 

 صنعتی های شهرک مدیران -1

 خصوصی بخش های تشکل -2

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 زیر در جلسه طرح شد: مطالب97در سال  کاستی ها( –شهرک های صنعتی )خدمات  اولین نشست تخصصی اجرایی تدوین روشدرخصوص 

شست های ن یکی از برنامه هایی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری مصوب گردید برگزاری نشست های تخصصی می باشد یکی از این

 است. اهواحدهای تولیدی مستقر در شهرک تخصصی موضوع شهرک های صنعتی می باشد. هدف از برگزاری نشست بررسی نیازها و ارائه راهکار جهت حمایت از 

 می باشند.مدیران شهرک های صنعتی و تشکل های بخش خصوصی گروه مخاطبین نشست مذکور 

کشور را  ه می تواند اقتصادصاحبان مشاغل و صنایع از جمله افرادی هستند که در صف اول تحقق سیاست های اقتصادی قرار دارند و قطعا پیگیری مسائل مرتبط به این حوز
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 متحول سازد.  

 .اخلی استد هدف از برگزاری نشست شناسایی آسیب ها و موانع تولید واحدها و شهرک های صنعتی و از طرفی ایجاد اشتغال و افزایش ارتقا کیفیت تولیدات

 صنایع کوچک و متوسط، موتور محرک صنعت و توسعه آن راه خروج از رکود است.

روری ضای صنعتی از رکود موجب حرکت صنعت و در نهایت اقتصاد کشور است لذا شناسایی موانع و مشکالت صنایع مستقر در شهرک هحرکت صنایع کوچک و خروج آنها 

 می باشد

 از جمله موانع و محدودیت های واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

وزیع تولید و شبکه تین فرآیند تولید و توزیع است. برخی از واحدهای اقتصادی مستقر در شهرک های صنعتی معتقدند ارتباط باز مشکالت صنایع کوچک، نبود ارتباط میان یکی 

تواند به تکمیل بکه میشاین دو  افزایی و ارتباط میانهای تولید و بازار در یک مسیر قرار ندارند و همدر شهرک های صنعتی دچار محدودیتهایی می باشد و در حال حاضر شبکه

 زنجیره تولید و توزیع کمک کند.

ولید تر گردش برای دد سرمایه منابع مالی ارزان و نبوهمچنین بزرگترین مشکلی که اکثر واحدهای شهرک های صنعتی در شرایط رکود اقتصادی باآن مواجه هستند موضوع تامین 

 کاالها می باشد 

خالص داخلی ر تولید نارسانی شود. نقش و اهمیت صنوف داطالع دارای صنف خدمات فنی و تولیدی باید برای استقرار اصنافها و نواحی صنعتی موجود در شهرکهای ظرفیت

 مورد توجه قرار گیرد.می بایست  موثر موجودبا اشتغال 

 .درداخته می شوپت خالصه اره شد که به برخی موارد به صوردر این جلسه همچنین به موانع متعددی در ارتباط با موانع و مشکالت شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی اش
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 ر بودن آنبشرکتهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی و در رهن قرار گرفتن این اسناد به عنوان وثایق مورد نیاز دریافت تسهیالت و زمان  موضوع اسناد 

 انکیبرای بازسازی و نوسازی خطوط تولید با نرخهای متعارف ب تامین نقدینگی

 در شهرک های صنعتی واحدهای متوقف و غیرفعال 

 ایجاد پنجره واحد در شهرکهای صنعتی صادرات محور 

 اجاره طرحهای شهرک های صنعتی به شخص ثالث امکان 

 های صنعتیبرداری توسط شرکت شهرکصدور مجوز تاسیس و بهرهامکان 

 مستقر در شهرک های صنعتیمشوق ها و اطالع رسانی و اموزش برای واحدهای موضوع 

 های صنعتی تعیین تکلیف فعالیت غیراقتصادی برخی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک

عتی نتوسط شهرک ص .موضوع زیر ساخت های مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی)مبادی ورودی و جاده ها( که می بایست تا درب واحدصنعتی، تولیدی و ..

 .صورت پذیرد

 محدودیتهای واحدهای مستقر در محور غرب مشهد

روانه بهره برداری نیز نماینده محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت معتقدند برگزاری نشست های تخصصی بسیار خوب و ضروری می باشد. همچنین موضوع جواز تاسیس و پ

ابل دفاع نباشد. از طرفی در بحث تسهیالت واحدها، موضوع بر تمرکز بر نرخ سود این تسهیالت چون نیاز به کارشناس متخصص دارد به نظر می رسداستقرار در شهرک صنعتی ق

سهیالت برای سرمایه ثابت داشته که می باشد چون منابع بانکی وجود داشته ولی از نظر واحدهای تولیدی، این نرخ اقتصادی نمی باشد. همچنین بانکها تمایل کمتری به پرداخت ت
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 ط تسهیل گردد.می بایست شرای 

 موضوع کمبود آب، برق و .... در خصوص واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی حائز اهمیت است.

بود جا نین موضوع کمردد. همچگرییس گروه هماهنگی امور اقتصادی دفتر اقتصاد استانداری معتقدند می بایست بسته مشوق برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی پیشنهاد 

ا ی از راهکارها نیز یکی از شهرک های صنعتی یکی از دغدغه های واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی می باشد. موضوع نمایشگاه دائمی محصوالت در حاشیه شهرکهدر برخ

 جهت معرفی و ارائه محصوالت می باشد.

ز جمع بندی یست پس او مشکالت واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی می با دبیر پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی معتقدند بین موانع

 موارد، اولویت بندی صورت پذیرد.

ایی ت برنامه اجرمی بایس ودبیر محترم انجمن مدیران صنایع معتقدند موضوعاتی که در خصوص واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی مطرح می گردد نباید به صورت کلی بوده 

شویق دی تمایل و تها اقتصات واحدها ارائه گردد. همچنین می بایست از شهرکهای صنعتی با شرایطی همچون زیر ساخت، تصفیه خانه و ..... حمایت شود تا واحدبرای مشکال

 شوند تا در ان شهرکها حضور یابند.

در  در حال حاضر ر می رسدست قبل از صدور مورد بررسی قرار گیرد چون به نظدبیر محترم خانه صنعت، معدن و تجارت معتقدند موضوع صدور جوازهای تاسیس و .... می بای

ی از توس( نیز یک رک صنعتیهفعالیتهای مختلف طی سالیان گذشته بیش از نیاز جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صادر شده است. همچنین موضوع آسفالت جاده حسن آباد)ش

 می باشد. همچنین مباحث مربوط به اجاره واحدها هم اکنون در حال انجام است.دغدغه های واحدهای مستقر در این شهرک 

شرکت شهرکها به خود  رییس محترم انجمن قالبسازی، تراشکاری وریخته گری معتقدند یکی از مشکالت واحدهای مستقر در شهرک ها صنعتی موضوع نحوه واگذاری مدیریت
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خت ها و توسعه در یک حد مساوی قرار ندارند به عنوان مثال شهرک صنعتی توس در حدی از توسعه واگذار شده است این در واحدها است چون شهرکها از نظر نحوه زیر سا 

 حالی است که شهرکی مثل فناوری های برتر از نظر توسعه شرایطی کمتر از شهرک صنعتی توس دارد.

 نه است.ناعادال ه محاسبه آبونمان است که آبونمان بر حسب مصرف آب محاسبه می شودو اینیکی از موارد مورد بحث بین واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، نحو

موضوع  یشتری درب موضوع بعدی سهام شرکتهای خدمات است که بر اساس متراژ زمین محاسبه می شود واین باعث می شود فعال اقتصادی که زمینش بزرگتر باشد سهام

 باشد. انتخابات، تاثیر گذاری و ... داشته

ن آو.... برای  کاری ها سنجی، جلوگیری از موازی تدر شرکت شهرکهای صنعتی، معاونت صنایع کوچک وجود دارد که عملکرد خاصی نداشته و نقش های برای ان از نظر ظرفی

 تعریف نشده است.

 وص این شهرکعدم استفاده صحیح از ظرفیتهای شهرک فناوری در استان خراسان و ضرورت بازتعریف مجدد در خص

 موضوع خوشه های صنعتی، که خوشه های متعددی در ذیل شهرک صنعتی تعریف شده است ولی نتایج چندانی در پی نداشته است.

ی ربرگردان براوددم وجود عموضوع امکانات زیر بنایی شهرک های صنعتی که در برخی موارد بسیار ضعیف می باشد مانند جاده حسن آباد مسیر دسترسی شهرک صنعتی توس یا 

 شهرک فناوری

 سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی جدید متوقف و منابع در توسعه و تکمیل شهرکهای موجود استفاده گردد.

 درصد مالیات بر ارزش افزوده که می بایست مشخص و پیگیری گردد. 9موضوع سهم شرکت شهرکها از 

 می گیرد.د صورت نت ضعیف عمل کرده است و در بحث اجرائیات و ابالغیات هیچ گونه اطالع رسانی به واحهمچنین واحد حقوقی شرکت شهرکها در موضوع اسناد مالکی
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 نشینیق قرارداد جام از طریاموضوع قرارداد جانشینی بانکها با شرکت شهرکها، و رایزنی واحد حقوقی شرکت شهرکها با بانکها در خصوص هزینه باالی اجرای ثبت برای اقد 

 کیلومتری قرار دارند. 30رایزنی شرکت شهرکها با اداره کل امور مالیاتی برای برای معافیت شهرکهایی که خارج از شعاع موضوع 

 موضوع صندوق ضمانت و شرایط و وثایق ضمانت که می بایست تسهیل گردد.

وری برتر در شهرک فنا وان مثالبعضاً ایت تعهدات اولیه رعایت نشده است به عن موضوع زیر ساختهای زیر بنایی جز تعهدات اولیه شرکت شهرکها می باشد این در حالی است که

 سیستم فاضالب از تعهدات حذف شده است و هزینه هایی به واحدها تحمیل می گردد.

ی به شست های تخصصزار شدن نساز و کار برای برگمعاونت محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری معتقدند هدف از برگزاری این جلسات بیان مسئله و تببین 

ورت صناسی واحدها ص آسیب شونحو احسن می باشد. پیشنهاد می گردد از پژوهشهایی که در خانه صنعت، معدن و تجارت استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خص

 گرفته است در زمینه برگزاری بهتر این نشست استفاده گردد.

دون دریافت قتصادی بشرکت خدماتی شهرک صنعتی توس معتقدند دستگاههای خدمات رسان همچون آب، برق، گاز و ... موظفند خدمات را تا درب واحد ا محترم املمدیر ع

 هزینه فراهم نمایند این در حالی است که این موضوع انجام نمی شود و بابت این خدمات هزینه پرداخت می گردد.

از شهرک های  زباله صنعتی ون بابتهم اکن درشهرکهای صنعتی است درصورتی که از جمله مزایای استقرار واحدهالیاتی، مستثنی بودن از قوانین شهرداری و .....همچنین معافیت ما

ع ده نشد. موضوتخصیص دا اعتبارات الزمصنعتی مبالغی دریافت می گردد. موضوع جاده حسن آباد نیز تا کنون جلسات متعددی گذاشته شده وتصمیماتی گرفته شده است ولی 

 پنجره واحد نیز در شهرکهای صنعتی از ضروریات می باشد.

ن سازی از ابتدای امسال دادگستری مصوبه شورا را با جدیت پیگیری و تا یمدیر محترم خدماتی شهرک ماشین سازی معتقدند در خصوص اسناد  واحدهای مستقر در شهرک ماش
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ک ماشین شده است و طبق آخرین جلسه مقرر گردید اداره کل منابع طبیعی اسناد این شهرک را به شرکت شهرکها انتقال بدهد. همچنین هم اکنون در شهرجلسه برگزار  3کنون  

بیشتر مشکالت مدیریت و بازار و  سازی برخی واحدها با کمتر از نصف ظرفیت مشغول به فعالیت می باشند خیلی از این واحدهای صنعتی نیازمند دریافت تسهیالت نمی باشند و

ایف شهرداری ها را شرکتهای خدماتی انجام می دهند این در حالی است که در ظعدم آشنایی با بازار فروش داشته که عارضه یابی این واحدها از ضروریات می باشد. بسیاری از و

 اشاره شده است.درصد( به شهرداری ها در قبال وظایف  3قانون به پرداخت بخشی از مالیات )

 د.نهمچنین شهرکهای خدماتی نیز از نظر وضعیت مالی در شرایط مناسب قرار ندارند چون بعضا برخی واحدها هزینه های شارژ را پرداخت نمی نمای

 ابی برایی . واحد عارضهکشاورزی و ... می بایست توسط تشکلهای بخش خصوصی همچون انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و

هرک ماشین ی جاده شیواحدها تشکیل گردد. موضوع آسفالت جاده اختصاصی شهرک ماشین سازی تا شاندیز، موضوع ایستگاه مترو برای شهرک ماشین سازی و موضوع روشنا

 سازی نیز می بایست پیگیری گردد.

وس و کالت تک صنعتی ستان معتقدند موضوع ظرفیت شهرک های صنعتی برای استقرار اصناف چندین سال است که در شهربرنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی ا محترم معاون

 در حال انجام است 

 ابزار بود، درهرک ماشین شدرصد واحدها در استان دارای سند هستند و بیشترین مشکل که مربوط به  95باالی  که واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی استان اسنادموضوع 

 حال رفع مشکل می باشد.

 موضوع ترهین قطعات شهرک های صنعتی از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد ولی بانکها بعضاً سلیقه ای رفتار می کنند.

 موضوع اجاره واحدها در شهرک های صنعتی هم اکنون در حال انجام می باشد.



 استان خراسان رضوی
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 کاری سازمان صمت واحدها مورد عارضه یابی قرار می گیرد.در خصوص واحدهای متوقف و تعطیل شرکت شهرکها با هم 

 مطرح شد ولی در اینخصوص تصمیم گیری الزم اتخاذ نشد. 89-88موضوع صدور مجوز و جواز تاسیس توسط شرکت شهرکها در سالهای 

ر ات امکان پذیاز تعهد تبارات دولتی امکان زیر ساختهای خارجدر خصوص زیر ساختها الزم به ذکر است که در شرکت شهرکها بحث هزینه درآمد مطرح است و در فقدان اع

 نیست

 و توس گمرک مستقر است. همچنین در شهرک صنعتی خیام

 موضوع سهام شرکت خدماتی بر اساس متراژ زمین نیز مورد اعتراض شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی است.

 ست در شهرکهای صنعتی به شرکت خدمات شهرکهای صنعتی انتقال یابد.درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز می بای 9سهم شهرداری ها از 

ه اضالب و تصفیسیستم ف هسیستم فاضالب شهرک ماشین سازی نیز در این شهرک طبق برنامه ریزی های صورت گرفته برای واحدهایی در نظر گرفته شده که احتیاج چندانی ب

 خانه ندارد

 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 خدمات و کاستی ها( -تدوین روش اجرایی اولین نشست تخصصی)شهرکهای صنعتی

به منظور تدوین روش اجرایی اولین نشست تخصصی با موضوع شهرکهای صنعتی)خدمات و کاستی ها( با هدف 

هشتمین جلسه دبیرخانه  هاارائه راهکار جهت حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک و  بررسی نیازها

 

 

 اعضای دبیرخانه

 

 

 یک هفته



 استان خراسان رضوی
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و تبادل نظر عناوین قابل طرح تحت عنوان کاستی ها از  شورا به ین موضوع اختصاص پیدا کرد که پس از بحث 

عناوین مطرح  نگاه تشکلهای بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی استان به شرح زیر بیان شد و مقرر گردید

ک از اعضا ارسال گردد تا در این خصوص بررسی و اگر شده طی نامه ای از سوی دبیرخانه شورا برای هری

به دبیرخانه شورا اعالم دارند تا متعاقب ان  چنانچه موارد تکمیلی دیگری وجود دارد حداکثر ظرف مدت یک هفته

 اقدامات بعدی برای برگزاری نشست صورت پذیرد.

 فقدان ارتباط میان تولید و توزیع در واحدهای شهرک های صنعتی

 (هیالتدی از تس)قیمت، نرخ و مدت زمان سرمایه در گردش، سهم بخش های اقتصامنابع مالی ارزانتامین 

  در شهرکها و نواحی صنعتی دارای صنف خدمات فنی و تولیدی استقرار اصناف

 صنعتی استان در شهرک های  اسناد شرکتهای مستقر

 دریافتی بانکهاموانع ترهین قطعات شهرکهای صنعتی به عنوان وثیقه تسهیالت 

 برای تجهیز ماشین آالت قیمت و ارزان تامین نقدینگی الزم

 در شهرکهای صنعتیواحدهای بازاریابی تخصصی ایجاد 

 و عارضه یابی این واحدهادر شهرک های صنعتی واحدهای متوقف و غیرفعال فعال سازی 

 .....(استقرار پنجره واحد در شهرکهای صنعتی) گمرک، استاندارد، قرنطینه و 

 ص ثالث اشخااجاره طرحهای شهرک های صنعتی به 
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 های صنعتیبرداری توسط شرکت شهرکصدور مجوز تاسیس و بهرهامکان  فراهم شدن 

 یه گذارصندوق توسعه ملی و....( و جذب سرماجذب سرمایه از طریق منابع داخلی)از محل منابع چگونگی 

 خارجی 

 ایه گذاری در شهرکها برای سرمایه گذاران.فرصتهای سرممشوقها و شناسایی و معرفی 

 برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی آموزش و اطالع رسانی

 های صنعتی تعیین تکلیف فعالیت غیراقتصادی برخی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک

 زیر ساخت های مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی)مبادی ورودی و جاده ها( 

 ی مستقر در محور غرب که در طرح های توسعه خود با محدودیتهایی مواجه اند.واحدها

 کمبود آب، برق و .... در خصوص واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی

 محدودیت زمین های برخی شهرکها برای واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری

 نمایشگاه دائمی محصوالت در حاشیه شهرکها جهت معرفی و ارائه محصوالت 

 توسط دولتزیر ساخت، تصفیه خانه و .....  نظیرتی احمایت از شهرکهای صنعتی با امکان

 موضوع آسفالت جاده حسن آباد)شهرک صنعتی توس( 

 ارند حد مساوی قرار ند از نظر نحوه زیر ساخت ها و توسعه در یککه واگذاری مدیریت شرکت شهرکها 

 در شهرکهای صنعتینحوه محاسبه آبونمان 
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 سهام شرکتهای خدمات که بر اساس متراژ زمین محاسبه می شود  

ن وص ایعدم استفاده صحیح از ظرفیتهای شهرک فناوری در استان خراسان و ضرورت بازتعریف مجدد در خص

 شهرک

 تهای آنموجود و عدم بهره گیری از ظرفی خوشه های صنعتی

 زیر بنایی شهرک های صنعتی  ضعیف امکانات

 سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی جدید و توسعه و تکمیل شهرکهای موجود توقف 

 درصد مالیات بر ارزش افزوده  9سهم شرکت شهرکها از  تعیین

ینه وص هزخصو رایزنی واحد حقوقی شرکت شهرکها با بانکها در  ا با شرکت شهرکهاقرارداد جانشینی بانکه

 باالی اجرای ثبت برای اقدام از طریق قرارداد جانشینی

 کیلومتری قرار دارند. 30شهرکهایی که خارج از شعاع  مالیاتی معافیت

 شرایط و وثایق ضمانت  تسهیل صندوق ضمانت و

  تحقق تعهدات داده شدهدر خصوص خدمات زیر بنایی و عدم  تعهدات اولیه شرکت شهرکها

ز ازینه هو ... بدون دریافت  ، شهرداریدستگاههای خدمات رسان همچون آب، برق، گازهدات عدم انجام تع

 واحدها

 اشندمی ب عارضه یابی واحدهای مستقر در شهرک ماشین سازی که با کمتر از ظرفیت اسمی مشغول به فعالیت
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 آسفالت جاده اختصاصی شهرک ماشین سازی تا شاندیز 

 سازی ایستگاه مترو برای شهرک ماشین

 روشنایی جاده شهرک ماشین سازی

1 

 خدمات و کاستی ها( -تدوین روش اجرایی اولین نشست تخصصی)شهرکهای صنعتی

 استفاده از ظرفیت های موجود و تعیین اولویت های برگزاری نشست مقرر گردید: به منظور

 ضه یابیذیربط بررسی و عار تا کنون توسط دستگاههایکلیه موانع و مشکالت حوزه شهرکهای صنعتی که -1

نعتی و های صشده از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک

 تا یک نسخه در اختیار دبیرخانه قرار گیرد. .... از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شود

ه بنشست  زاری نشست و مسئولین ملی تاثیر گذار برای حضور در اینهر یک از اعضا پیرامون تاریخ برگ-2

 دبیرخانه شورا پیشنهاد دهند.

 اعضای دبیرخانه

 

 

 یک هفته

 

 

 

 
 

 


