وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت 19 :ﻫﺰار ﻃﺮح ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت 19 :ﻫﺰار ﻃﺮح ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:
در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ  19ﻫـﺰار ﻃـﺮح ﺗﻮﻟﯿـﺪی در ﺷﻬـﺮک ﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸـﻮر در ﻣﺮاﺣـﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار واﺣﺪ ﺑﺎﻻی 60
درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺻﺎدق ﻧﺠﻔﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﯿﺎ
اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از
ﯾﮏ ﻫﺰار و  700واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر 84ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
وﺟﻮد دارﻧﺪ،اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  42ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻣﺴﺎل ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ و راﮐﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﺑﺎره و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از 967
ﺷﻬﺮک و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر  800ﺷﻬﺮک و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ واﮔﺬاری
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻗﺮار دارد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔـﺬاری ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺖ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی روﺑـﺮو ﻫﺴـﺘﯿﻢ،ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺸـﻮق ﻫـﺎ
ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺨﺸـﻮدﮔﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ و واﮔـﺬاری ارزان ﻗﯿﻤـﺖ زﻣﯿـﻦ ﺑـﺪﻧﺒﺎل
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮک
ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻀﻮر در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح  2واﺣﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ از زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ دارای  15ﺷﻬﺮک و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  864واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در آﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده و دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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