
 شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

 (01/01/19-0011)نسخه فرم ارزیابی سریع واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

 طی  دستور العمل توسعه خدمات نرم افزاری و مشاوره ای در مراکز خدمات فن آوری وکسب وکار

 شناسه کسب وکار:-2نام واحد صنعتی)شرکت/آقا/خانم(:                                              -1

 بهره برداری: شماره پروانه تاریخ و-3

 نام مدیر عامل:                          سطح تحصیالت/رشته:                                   شماره همراه:-4

 ندارد         ارتباط سطح تحصیالت مدیرعاملبا فعالیت شرکت:              دارد

 خارج شهرک             شهرکمحل استقرار واحدصنعتی:       داخل -5

 آدرس کامل کارخانه:

 تلفن کارخانه:                         تلفن دفتر مرکزی:                            نمابر:

 نمیباشد        وب سایت:                             پست الکترونیک:                             عضو خوشه: می باشد

 استیجاری          نوع مالکیت:   ملکی-6

 خدماتی نساجی  کانی غیر فلزی  سلولوزی   برق و الکترونیک    غذایی و دارویی   فلزی  گروه صنعتی:  شیمیایی-7

 وضعیت اشتغال:-8

 :                         مجموع)نفر(:تحصیالت زیر دیپلم)نفر(:               دیپلم)نفر(:                  لیسانس و باالتر)نفر(

 مشخصات ماشین آالت تولیدی:-9

 بخشی از ماشین آالت داخلی و بخشی خارجی      خط تولید خارجی            خط تولید داخلی

 میزان سرمایه گذاری انجام شده)ریال(:

 معمولی    دانش بنیان          نوع تکنولوژی:     فناوری نوین-11

 نوع سرماه گذاری:-11

 درصد مشارکت:               متقاضی مشارکت با سرمایه گذار خارجی           مشارکتی      خارجی      داخلی

 مشخصات تولید واحد:-12

ظرفیت اسمی  کدآیسیک نام محصول ردیف

 تولید)سالیانه(

میزان تولید  واحد سنجش

 واقعی)سالیانه(

قیمت فروش 

هر واحد 

 )ریال(

قیمت تمام 

شده هر 

 واحد )ریال(

میزان فروش 

سالیانه 

 )ریال(

         

         

         

 خیر   حت برند مشترک با سایر واحدهای صنعتی می باشد: بلیت آیا مایل به تولید

 

 

 



 مشخصات مواد اولیه:-13

قیمت هر واحد  واحد سنجش میزان نیاز نام مواد اولیه ردیف

 )ریال(

سهم در  محل تامین

 محصول)درصد(

       

       

       

       

 خیر            آیا واحد صادراتی می باشد:    بلی-14

 درصورت صادراتی بودن جدول زیر تکمیل گردد:

 ارزش ارزی)دالر( کشور مقصد میزان صادرات )ساالنه( نوع محصول ردیف

     

     

 واحد صنعتی)ارقام به میلیون ریال(:وضعیت تسهیالت بانکی -15

مبلغ اصل تسهیالت  نام بانک عامل ردیف

 دریافتی

سرمایه ثابت/در 

 گردش

سال دریافت 

 تسهیالت

وضعیت 

-تسهیالت)جاری

-سررسید گذشته

 ...(-معوق

 مانده بدهی

1       

2       

 تسهیالت ارزی-16

مبلغ اصل  نام بانک عامل ردیف

تسهیالت 

 دریافتی

ثابت/در سرمایه 

 گردش

سال دریافت  نوع ارز

 تسهیالت

وضعیت 

-تسهیالت)جاری

-سررسید گذشته

 ...(-معوق

 مانده بدهی

1        

2        

                مواد اولیه       نقصان ماشین آالت         فقدان بازار          درصورت راکد بودن علت آن را ذکر فرمایید؟ کمبود نقدینگی  -17

  مشکالت زیربنایی)آب، برق، گاز و ...(            پایین بودن بهره وری تولید           اختالف شرکا

  سایر  یستم مدیریتی بروز و نداشتن استراتژی برای آیندهعدم وجود س

 تاریخ راه اندازی مجدد واحد:               تاریخ تعطیلی:              علت اصلی تعطیلی:        

 ماشین آالت    مواد اولیه    فقدان بازار    در صورت زیر ظرفیت بودن علت آن را ذکر فرمایید؟ کمبود نقدینگی -18

 مشکالت زیر بنایی )آب، برق، گاز و...(       پایین بودن بهره وری تولید        اختالف شرکا

 سایر  مدیریتی بروز و نداشتن استراتژی برای آیندهعدم وجود سیستم 

  درصد 71باالی           درصد 71تا  51بین            درصد51زیر           درصد ظرفیت واقعی:   تعطیل

 ظرفیت اسمی ) براساس مجوز(:

 علت اصلی زیر ظرفیت بودن:

 



 مشکالت بازار: -19

  عدم توان رقابت           واردات کاالی مشابه خارجی             مصرف و نبود تقاضا تغییر الگوی          اشباع بازار

 درصورت وجود مشکل عدم توان رقابت، این موضوع از کدامیک از عوامل زیر ناشی شده است؟  -21

 هزینه باالی تولید          کیفیت پایین محصوالت        تکنولوژی عقب مانده

  نبود کانالهای توزیع           عدم توان تبلیغات 

 مشکالت مالی:  -21

  کمبود سرمایه ثابت برای توسعه و ارتقای تکنولوژی          ناتوانی پرداخت بدهی       کمبود سرمایه در گردش 

  ه مشکل در تامین وثیق         تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری ناتوانی در دریافت 

 در صورت نیاز به دریافت به تسهیالت:     سرمایه ثابت................میلیون ریال          سرمایه در گردش........میلیون ریال

 مشکالت تامین مواد اولیه:  -22

  بی ثباتی قیمت         عدم مرغوبیت مواد                                       یکسان نبودن کیفیت

  مشکل دریافت مواد از کارخانجات بزرگ                        اال بودن قیمت نسبت به بازار جهانی ب

 باال بودن هزینه حمل و نقل مواد اولیه                            عدم ورود مواد اولیه از خارج از کشور

 مشکالت نیروی کار:  -23

  هزینه باالی آموزش            حق بیمه باال         دستمزد باال       مهارت نامناسب

  نبود/ کمبود نیروی متخصص        فرهنگ نامناسب کار      مشکالت بیمه تامین اجتماعی      مشکالت قانون کار 

 مشکالت مربوط به ماشین آالت:  -24

  باال بودن هزینه استهالک ماشین آالت         مشکل تامین لوازم یدکی       عقب بودن تکنولوژی        فرسودگی تجهیزات 

  باال بودن هزینه تعمیرات 

 و نهادها: سازمانمشکالت مربوط به  -25

  های صنعتی  شرکت شهرک                       استاندارد                       بهداشت        محیط زیست      سازمان صنعت، معدن و تجارت 

  مالیات بر ارزش افزوده                               سازمان امور مالیاتی         بیمه تامین اجتماعی سازمان         هیات امنا شهرک های صنعتی 

 سایر نهادها ) با ذکر نام (:            سازمان غذا و دارو           وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی          بانکها 

 نوع مشکل:

 نمایید.بیان  سه اولویت اول فعلی واحد خود را با ذکر شماره مورد  لطفاً -26

     اولویت سوم: مورد                                       اولویت دوم: مورد                                           اول: مورد اولویت

 مشخصات پاسخگو ) نماینده واحد صنعتی(: -27

 امضاء:                 سمت:                   نام خانوادگی:    نام و

 امضاء:                          تاریخ:                                  نام مشاور:            -28

 :نهایی گروه نظریه 


