
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی چهارمینشصت و 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                        02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 99/ 22/08 تاریخ جلسه  ی رویه اجرای شناسه

 موضوع عنوان
معدوق   یهدا  یکه مشمول پرداخت بدده  ییمعوق واحدها  یبده  رکردید  میجرا  یدستورالعمل بخشودگ  یایدرخواست اح

 موفق به پرداخت نشده اند.  یلیبودند و به هر دل

 شرکت شهرک های صنعتی استان مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

و بدهی های واحدهای تولیددی   19  دیکوو  یماریب  وعیها و ش  میکه به واسطه تحر  ینامناسب اقتصاد  طیبه شرا  تیعنا  با

 هیبا بق  سهیدر مقا  وتومان    اردیلیو پنج م  یحدود س  به شرکت شهرک های صنعتی استان از بابت زمین های واگذاری که

استان با مشکالت نقدینگی قابل تدوجهی روبدرو هسدتند   یدیتول  یواحدها  موید آن است که  باشد  یم  ییاستانها رقم باال

 .ستیدور از انتظار ن یدیتول  یاز واحدها یاریبس یلیامکان تعط که در صورت عدم حمایت

کده مبالغ زمین های خریداری شده از سوی واحدهای تولیدی به دلیل مشکالت اقتصادی باعث می گدردد  عدم پرداخت  

 واحدها جریمه شوند و امکان پرداخت را برای آنها دشوارتر گردد.

مسدتقر در  یصنعت یاز واحدها  تیبه منظور حما  رانیا  یصنعت  یکوچک و شهرک ها  عیصناسازمان  سنوات گذشته    یط

که مشدمول   ییواحدها  یمعوق برا  یها  یبده  رکردید  میجرا  یبا موضوع بخشودگ  یمصوبه ا  ،یصنعت  یشهرک ها و نواح

. لدیکن در سدال جداری نمدود. یابالغ م دندش یموفق به پرداخت نم یلیو به دال ،معوق بودند  یها  یبده  لیپرداخت تعد

این دستورالعمل ابالغ نگردیده و شرکت شهرک ها مجبور به اخذ بدهی و جرایم آن می گردد که برای واحدهای تولیدی 

 تبعات بسیاری دارد.

مشکالت  ایرادات و  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

. با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور و شدیوع ویدروک کروندا و کمبدود نقددینگی ای واحددهای تولیددی تدوان 1

 پرداخت  بدهی ها و جرایم بدهی ها را ندارند.

 یهدا یبدده  لیکه مشمول پرداخت تعد  ییمعوق واحدها  یها  یبده  رکردید  میجرا  یدستورالعمل بخشودگ. عدم ابالغ  2

 توسط سازمان صنایع و شهرک ها.  موفق به پرداخت نشده اند  لیمعوق بودند و به هر دل

 پیشنهادات 

 میجرا یدستورالعمل بخشودگ ،یدیتول  یاز واحدها  تیبه منظور حما  رانیا  یصنعت  یکوچک و شهرک ها  عیسازمان صنا

موفق بده پرداخدت   لیمعوق بودند و به هر دل  یها  یبده  لیکه مشمول پرداخت تعد  ییمعوق واحدها  یها  یبده  رکردید

 .دینشده اند را مجددا ابالغ نما
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فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

مصدددوبه هیدددات مددددیره سدددازمان صدددنایع و شدددهرک هدددای صدددنعتی ایدددران در خصدددو  بخشدددودگی جدددرایم 

 دیرکرد بدهی های معوق واحدها

 


