وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی

در ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴﺘﻘﺮ در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮک ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ  ،روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار  ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک
ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ از ﭼﻨﺪ واﺣﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن روﻧﺪ ﮐﺎر و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮ رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ .
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻢ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺪه و
ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ ﯾﮏ از واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺸﮑﻞ دار را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺣﺪود  2ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن را
دوﺑﺎره آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد
ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﺮم ﻫﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن واﺣﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ در آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﺮای ﻫﺮ
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ آن ﻫﺎ از ﺳﻮی
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ  ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ،ﺑﺎزار ﻓﺮوش و  ...ﺑﻮد.
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