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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 ارزی و مالی منابع تامین پیرامون داروسازی کارخانجات مشکالت و موانع-1

  نصر فوم زرین شرکت جمله از تولیدی واحدهای اسنادی اعتبار تسویه مشکالت و موانع-2

 طور هب و ها باغ و زراعی اراضی حفظ قانون یک ماده یک تبصره عوارض پرداخت و انشعابات دریافت پیرامون معلم ثامن یاران تعاونی شرکت مشکالت و موانع-3

 ها ساخت زیر کلی

درصد در استان  است فقل شدن پرداخت  70درشرایطی که مصارف به منابع بانکی  استان بر اساس پایگاه بانک مرکزی کمتر از ، مطرح کرد خراسان رضویوگوی ترئیس دبیرخانه شورای گف

 تسهیالت به کسب وکار های استان نمی تواند قابل توجیه باشد 

 

بر لزوم به کار بستن همت عمومی در استان، در راستای تامین مالی بنگاه های اقتصادی و  خراسان رضویوگوی دولت و بخش خصوصی رئیس دبیرخانه شورای گفت

 واحدهای تولیدی تاکید کرد. 

ر د وگوی استاندر سی و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت «علی اکبر لبافی»به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

مت گذاری داروهای وانع و مشکالت کارخانجات داروسازی پیرامون تامین منابع مالی و ارزی، افزایش سقف تسهیالت و تعهدات در سایه سرمایه و روند اجرایی قیمخصوص 

ج می شود و در دیگر نقاط از جمله تهران بخش قابل توجهی از منابع بانکی استان از این خطه خار اظهار کرد: متاسفانه به عنوان دستور کار نخست این نشست تولید داخل

 تا تامین مالی بنگاه های اقتصادی استان بهبود یابد. این مساله باید حل و فصل شودمصرف می گردد. 

بسیاری از  و جایگاه مناسبی ندارد  درآمدی های سرانه حوزه در رضوی خراسان ،وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کردرئیس دبیرخانه شورای گفت

  و هم افزایی الزم می بایست بیشتر ایجاد شوداین مساله موید آن است که همگرایی . کارخانجات تولیدی با مشکل مواجه هستند

 

 از داروسازی دارد یواردات دارو سود بسیار بیشتر

دولت در  با بیان اینکه داروسازی پیرامون تامین منابع مالی و ارزی،مشکالت کارخانجات  صوصخ در شرق داروی سجاد شرکت مدیرعامل زاده، فرج عباسعلی در ادامه،
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کارخانه فعال داروسازی در استان فعالیت دارند. نکته مهم آن است که قیمت گذاری نیز در حیطه  3الی  2تنها  ، گفت:استان سرمایه گذاری نکرده است در حوزه داروسازی

نفره متشکل از تامین اجتماعی، صنعت و معدن، بازرسی کل کشور، وزارت بهداشت و  9قوله در خارج از استان و در هیات اختیار کارخانه های داروسازی نیست و این م

 .درمان و ... در تهران صورت می گیرد

در حالی است که این مهم در سایر د. این نرا تحت پوشش قرار دهقشر ضعیف این است که کارخانجات داروسازی باید قیمت گذاران  فرج زاده خاطرنشان کرد: استدالل

 کشورها بر عهده سازمان های بیمه گر است. 

درصد درآمدشان را به تحقیق و توسعه اختصاص می دهند این در حالی است که با قیمت گذاری های  30الی  20کارخانجات داروسازی در کشورهای پیشرفته وی افزود: 

 را پرداخت کرد. کارکنانبه سختی می توان حقوق  دارو در ایران، دستوری

تومانی را به مواد موثره دارو اعطا می کرد. نکته  4200یادآور شد: در گذشته دولت تنها ارز  در خصوص حذف ارز دارو و آثار آن نیز مدیرعامل شرکت سجاد داروی شرق

 .مواد است این درصد دارو از 30 قابل تامل آن است که دارو صرفا از مواد موثره تشکیل نشده و تنها

گردد. با توجه برابر  7قیمت ها در قیاس با گذشته  و موجب شد، ارز نیمایی مدنظر قرار گرفت آن وی تصریح کرد: گرچه ارز دولتی از صنعت دارو حذف شد اما بعد از حذف

اما  ؛ارائه شود به آنان کارخانجات داروسازی، تسهیالت 1400درصد فروش  200به میزان بانک مرکزی به بانک های عامل ابالغ کرد که  به افزایش هزینه های کارخانه ها،

نکته قابل تامل آن است که اگر استان نتواند سهم  .بانک های استانی اعالم می کنند که علی رغم دریافت ابالغیه، دولت اعتباری در این رابطه پیش بینی نکرده است

 .به کارخانجات داروسازی دریافت کند، قطعا این اعتبارات توسط کارخانجات تهران جذب خواهد شددهی تسهیالت برای را  تخصیص یافته به بانک های عامل

 

 مشهدشرکت های داروسازی همکاری نامطلوب دستگاه های اجرایی با 

: متاسفانه همکاری مطلوبی از سوی دستگاه های اجرایی با شرکتهای داروسازی در دارو سازی سامی ساز تصریح کرد شرکت در ادامه، حسن انصاری محسنی، مدیرعامل

کارشناسان ادارات دولتی در مشهد خود را به شدت تابع بخشنامه ها می دانند این در حالی است که کارشناسان ملی انعطاف بسیار بیشتری مشهد صورت نمی گیرد؛ 

 .دارند

مشکالت و دغدغه  .ای داروسازی از نرخ سرمایه گذاری شرکت بسیار بیشتر است و هیچ تسهیالتی توسط دولت ارائه نمی شودالک شرکت هاستهنرخ  اظهار داشت:وی 
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 .به طور مستقیم به سمع و نظر نظام بانکی برسد بایستی های کارخانجات داروسازی

 

 بودجه ای برای شرکت های داروسازی به بانک ها تخصیص پیدا نکرده است

 بانک مرکزیو برابر شده  8گری از نشست، امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان یادآور شد: سرمایه در گردش کارخانجات داروسازی در بخش دی

متاسفانه علی رغم این که سهم هر بانک برای پرداخت تسهیالت  ؛ اما، سرمایه در گردش تخصیص یابدگذشته این کارخانه ها درصد فروش سال 200معادل  ابالغ کرده

 .تاکنون هیچ بودجه ای به بانک ها تخصیص پیدا نکرده است ،مشخص شده

 .وی افزود: مکاتباتی با بانک ملی و صادرات انجام شده اما تاکنون قول مساعدی برای دریافت تسهیالت صورت نگرفته است

 

 ارائه تسهیالت در ضرورت اولویت بندی متقاضیان

روسازی هستیم. در بخش دیگری از نشست، جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی عنوان کرد: ما در جریان مشکالت کارخانجات دا

 .را داردباید از صنعت داروسازی حمایت شود اما نباید از این نکته غافل شد که سیستم بانکی نیز چالش های خاص خود 

است؛ اما درصد فروش سال گذشته شرکت های داروسازی به عنوان سرمایه در گردش به بانک های عامل ابالغ شده  200ارائه تسهیالت معادل وی یادآور شد: دستورالعمل 

بسیار محدود شده است. تسهیالت تکلیفی بر عهده  متاسفانه به دلیل سیاست های انقباضی بانک مرکزی، ارائه تسهیالت توسط تمامی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی

 .در حال حاضر سیستم بانکی درگیر با این قضیه استو سیستم بانکی قرار گرفته است 

هر روز عنوان می ل دارند و کارشناس شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی یادآور شد: متاسفانه بسیاری از صنایع ما اعم از مرغداری، دامداری، داروسازی و ... مشک

در  .اولویت ها را برای دریافت تسهیالت مشخص کنندکه  این استاز مسئولین مربوطه  . تقاضای ماصنعت باید در اولویت دریافت تسهیالت قرار بگیرد یککنند که 

 .وگو قطعا می تواند بسیار موثر عمل کنداین رابطه شورای گفت

ادرات خراسان رضوی با اشاره به اینکه در تالش هستیم که جلسه ای برای حل مشکالت شرکت های داروسازی در استان برگزار در ادامه، رسول اکبرنیا، نماینده بانک ص

ا ن فرصت جلسه ای بکنیم، تصریح کرد: در حال حاضر تقاضای شرکت های داروسازی برای دریافت تسهیالت توسط کارشناسان اعتباری در حال بررسی است لذا در اولی
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 .ر فعاالن حوزه صنعت دارو برگزار خواهد شدحضو

قالب  بانکی دردر بخش دیگری از نشست، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در شرایط فعلی بار بسیار سنگینی بر نظام 

هزار میلیارد  7و  16هزار میلیارد مربوط به تبصره  6ه تحلیل می برد. در حال حاضر تسهیالت تکلیفی تحمیل شده است که صرفا رسیدگی به این پرونده ها نظام بانکی را ب

 .است که مجموع تسهیالت بسیار کالن است. از این رو باید به بانک ها مهلت داد تکلیف شده ازدواج و...وام مربوط به 

این قانون  7ارسال شد. در تبصره  44قانون اجرای سیاست های کلی اصل  7و  1د وی خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر از وزارت کشور گزارشی مبنی بر اصالح موا

ات کشور به مراجع تخلفتنبیهاتی برای کارشناسانی که در روند کسب و کارها اخالل ایجاد می کنند ذکر شده بود این در حالی است که تاکنون هیچ کارشناسی در کل 

 .می تواند نسبت به گزارش موصوع اقدام نماید صورت مشاهده تخلف اداری معرفی نشده است. لذا بخش خصوصی در
 

 عدم تفویض اختیار سازمان غذا و دارو به استان

تصریح کرد: سالهاست که دانشگاه های مختلف برای  ی  دانشگاه علوم پزشکی مشهددر ادامه، مهناز احمدی منش، کارشناس فنی و نظارت امور دارایی معاونت غذا و دارو

 .ته معاونت ها تفویض شده اساعطای تفویض اختیار به استان با مرکز نامه نگاری می کنند اما این مهم محقق نشده و تنها بخش کوچکی از این فرآیندها به دلیل کرونا ب

خگوی مکاتبات استانی نیست، افزود: داروهای داخلی که به آن یارانه تعلق گرفته توسط زائران به صورت احمدی منش با بیان اینکه متاسفانه سازمان غذا و دارو حتی پاس

داروها به دلیل نیاز داخلی چمدانی در مقادیر باال از کشور خارج می شود که این مساله سبب متضرر شدن داروساز و مردم می شود. چنان که بعضا جلوی صادرات برخی از 

 .اما به صورت چمدانی توسط زائران از کشور خارج می شود ؛ستگرفته شده ا

وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار نخست تصریح کرد: برای بانک صادرات و بانک ملی فرصت یک هفته ای لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت

 .ت برگزار کنندمشخص خواهد شد تا با شرکت های داروسازی جلسه ای برای رفع مشکال

 موانع و مشکالت تسویه اعتبار اسنادی 

 در ادامه این نشست، دستور کار دوم در خصوص مشکالت واحدهای تولیدی در زمینه تسویه اعتبار اسناد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

مورد  از ماشین آالت از طریق سه اعتبار اسنادی، برخی، 87تصریح کرد: سال به تشریح مشکل واحد خود در این زمینه پرداخت و مهدی اصغری، مدیر عامل زرین فوم نصر 
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 مبلغی برابر 30 که کرده عنوان تسویه برای را نرخی بانک حاضر حال در. نشدیم اعتبار یک تسویه به موفق اما کردیم تسویه را اسنادی اعتبار . دووارد کردیم نیاز واحد را

 .را تسویه کنیم آن توانیم نمی هم باز بفروشیم را خود دارایی تمام ما اگر دیگر بیان به. کردیم دریافت ما که است

رای وگو موانعی که بشورای گفت درضرورت دارد  .منصوریان تصریح کرد: در توان واحد تولیدی نیست که بر مبنای فرمول بانک نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند

 هستیم درگیر آن با سال 14 که معضلی و باشیم داشته تهران با را الزم مکاتبات صادرات بانک طریق از بتوانیم ما تا منعکس گردد استاندار به دارد وجود بدهی پرداخت

 .شود فصل و حل

 در که است درهم میلیون 6 به قریب و ایجاد شده 88بدهی شرکت زرین کوب سال  :بانک صادرات خراسان رضوی تصریح کرد یدر ادامه، لیال صداقتیان، رئیس اداره ارز

رز مبادله ای به ا میان این در. است نشده پرداخت بدهی این 1388 ماه بهمن از اما شد؛ دریافت شرکت این برای پاریس از تومانی ماشین آالتی 280 درهم با گشایش زمان

 .جای ارز مرجع مطرح شد که در حال حاضر ارز مبادله ای نیز منتفی است

ین ت چنبانک مرکزی اعالم کرده که این بدهی باید به صورت استرداد عین ارز پرداخت شود. بانک نیز به عنوان حامی تولیدکننده می داند که پرداخ :خاطرنشان کردوی 

   است.هزار میلیارد تومان  2مبلغی عمال امکان ناپذیر است، چرا که این بدهی بیش از 

واند بدهی را مطابق با روز اول بازگشایی تسهیالت از شرکت مطالبه کند. این مساله به بزرگترین پرونده ارزی بانک تبدیل شده و رتبه بانک نمی ت :صداقتیان یادآور شد

 .را به شدت کاهش داده استصادرات بانک 

ورد م و رفع موانع تولید استان باید در ستاد تسهیل : این مسالهگفت دستور کاراین در جمع بندی نیز وگوی دولت و بخش خصوصی استان رئیس دبیرخانه شورای گفت

 .را قطعا در دستور کار قرار خواهد داد مربوط به این موضوع پیگیری اصالح آیین نامهنیز وگو پیگیری قرار بگیرد، دبیرخانه شورای گفت

 شرکت های خدمات رسان متعهد به تامین زیرساخت ها هستند

پیرامون دریافت انشعابات و پرداخت عوارض تبصره یک ماده یک قانون حفظ  (یاران ثامن معلم)شرکت تعاونی یک وانع و مشکالت م» در خصوص دستور کار سوم جلسه 

 بود.« اراضی زراعی و باغی و به طور کلی زیرساخت ها

استان از کارگروه امور زیربنایی را مصوبه تغییر کاربری زمین  1399ر سال دکرد:  عنوانخصوص این محمد لطفی پور، رئیس اداره ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد در 

در قالب شرکت تعاونی طوالنی شد، چرا که باید با هزینه  شرکت مذکور روسه؛ اما پدهستنکلیه شرکت های خدمات رسان متعهد به تامین زیرساخت ها . دریافت کردیم
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؛ اما بهمن افتتاح خواهد شد 22درصد پیشرفت فیزیکی دارد و  80پروانه اخذ شد و در حال حاضر پروژه  97ت. سال یش می رفپکمتری که توسط اعضا پرداخت می شد، 

 است. با چالش تامین برق مواجهاین پروژه 

ن جهاد کشاورزی عنوا ؛ امادارائه شورزی سط اداره کل جهاد کشاوکه تاییدیه آن باید توبرای دریافت امتیاز برق مراجعه کردند  مسئوالن این شرکتلطفی پور یادآور شد: 

  گردد.پرداخت بایستی کرده عوارض تغییر کاربری 

 یا کشاورزی جهاد به باید برق امتیاز از برخورداری برای که  اشاره ای نشده 92سال مربوط به رئیس اداره ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد یادآور شد: در آیین نامه 

 .شود مراجعه دیگری دستگاه

تصریح کرد: براساس قانون هر گونه نقل و انتقال و واگذاری به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص  نیز حمیدرضا نوری، نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 ( .ساس طرح های مصوب احداث شده اندبه جز شهرهای جدید و شهرک هایی که برا)حقیقی و حقوقی در خارج از محدوده اعم از داخل و یا خارج از حریم ممنوع است 

باید مدارک به جهاد کشاورزی ارائه و مساله به صورت  .ارائه نشده است جهاد کشاورزی استان به مدیریت اراضی ذکر شده افزود: هیچ گونه پرونده ای از شرکت تعاونیوی 

 .قانونی پیگیری شود

 ارائه خدمت برق منوط به پروانه معتبر است

پروانه معتبر است اما از آن جا که پروانه ها معموال یکساله تمدید می  منوط به برقشیوا نجم آبادی، نماینده شرکت توزیع برق مشهد تصریح کرد: ارائه خدمات  در ادامه،

استعالم کردیم تا مساعدتی در این خصوص صورت بگیرد. امید می رود اگر استعالم مثبت بود و پروانه تداوم داشت، برای شرکت برق این  2ما از شهرداری منطقه  ،شود

 د. کنمساله جهت ارائه خدمات کفایت 

 که این  علی رغممشکالت این شرکت در حوزه انشعاب گاز گفت: نیز در خصوص مهدی صابری، مدیرعامل شرکت تعاونی یاران ثامن  ،در بخش دیگری از نشست

 .است نشده ارائه ما به گاز امتیاز تاکنون اما است شده نصب گاز های لوله و کردیم مهیا را گاز انتقال های زیرساخت

یادآور شد: باید موارد مربوط به جهاد کشاورزی، تایید پروانه و ... حل و فصل شود، اگر این مساله حل  نیز احمد فرخنده شریف، رئیس هماهنگی فروش گاز خراسان رضوی

ایستگاه تقویتی منطقه، میزان متناسبی از گاز به این واحد منتقل خواهد شد. در واقع با اخذ استعالمات  بر مبنایو فصل شود درخواست انتقال گاز مورد قبول خواهد بود و 

 .وی میزان گاز درخواستی بررسی های الزم انجام خواهد گرفتبر ر
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 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

 الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیرامون دستور کار اول

و به عنوان نماینده انجمن صنفی کارفرمایی  17/08/1401/د/س مورخ 140108180 به موجب نامه شماره شرکت سجاد دارو  

به دارو موارد و مشکالت این کارخانجات را در حوزه موانع تخصیص ارز و تولیدکنندگان فراورده های دارویی استان خراسان رضوی 

 اکثر اول اولویت و اساسی و استراتژیک کاالی یکاینکه دارو نظر به با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه، . دبیرخانه شورا منعکس نمود

 نابعمی دنیا کشورها از زیادی تعداد همچنین و دارد جامعه یک سالمت تامین حلقه در کننده تعیین و اساسی نقش و دنیاست کشورهای

 یالنالتحص فارغ که زمینه این در خبره محققین توسط دارو تولید فرایند و نمایند می تامین داروسازی صنعت از را خود نیاز مورد مالی

 الحذیص ایه سازمان تایید با نهایتا بررسی و آزمایش مختلف مراحل طی از سپ و ذیرفتهپ صورت هستند پیراپزشکی و زشکیپ های رشته

 عیفض بسیار دیگر استانهای به نسبت داروسازی وضعیت نظر از خراسان استان متاسفانهاما  ،صادر می گردد عرضه و تولید ساخت مجوز

خراسان  استان در که بوده واحد 122 کشور کل در میکنند تولید را کشور تخصصی داروهای که داروسازی کارخانجات تعداد و میباشد

 امکان و وسیع مرز و استان جمعیت و وسعت به توجه باکه   میکنند تولید تخصصی شیمیایی داروهای که فعالند کارخانه 3 فقط رضوی

ورد کارخانجات در تامین منابع م که این این ضمن . باشد می ناچیز بسیار داروسازی دانشکده و پزشکی علوم دانشگاه داشتن با و صادرات

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع لذا . شدیدی مواجه شده اند توسعه و احیا صنایع خود با چالش های تامین مالی نیاز جهت 

مبنی بر چگونگی تامین نقدینگی کارخانجات داروسازی  بانک مرکزی 21/07/1401مورخ  180386/01نامه شماره  به و با عنایت 

 و رویه ها تعیین شده از جمله: 

 سرمایه بانک ها %40الف: افزایش سقف اعتباری مقرر در آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن به "
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آیین نامه رعایت نسبت شاخص : مستثنی شدن از محدودیت های مربوط به سرمایه پایه منفی برخی از بانک های عامل و ب

 های مالی جهت اخذ تسهیالت و ایجاد تعهدات

ج: به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت های دارویی ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی، حداکثر تسهیالت و 

 "1401فروش سال  %200به  %90یی از تعهدات برای منابع دارو

 
روز کمیسیون هماهنگی بانکها استان اقدامات زیر را با هدف رفع مشکالت کارخانجات ظرف مدت ده ، مقرر گردید 

 و سازی استان خراسان رضوی انجام دهند و گزارش اقدامات در شورای گفت و گو مطرح شود دار

 

 بانک 09/08/1401مورخ  34140/1401شماره  کمیسیون هماهنگی بانکها پیگیری نمایند تا با عنایت به  نامه  -1

ضمن پیگیری اختصاص سهم استانی از ملی در بانکهای تعیین شده،   ها بانک یک از رسهم ه و تعیین مرکزی

به بانکهای مشخص شده جهت دریافت  ،جهت اعطای تسهیالت موصوفبه معرفی شرکتهای داروسازی نسبت 

 تسهیالت اقدام نمایند.

 ،شرکت سجاد دارو)بانکهای ملی و صادرات استان ظرف مدت یک هفته در نشستی با دو شرکت داروسازی  -2

(موارد و مشکالت این دو شرکت در خصوص تامین مالی بررسی و مساعدت های الزم برای برطرف سامی ساز

 نمودن مشکالت مطرح شده صورت پذیرد.

از موانع جدی کسب کار در حوزه معاونت  غذا و دارو در  نظر به اینکه حسب آنچه در جلسه مطرح شد،  یکی -3

 غذا و دارواستان، عدم تفویض اختیارات ملی به استانی علیرغم وجود بدنه قوی  کارشناسی  درحوزه معاونت 

در استان می باشد که بسیاری از فعالیت های بخش خصوصی را به لحاظ هزینه ها و وقت و روان سازی امور با 

مشکالت جدی مواجه نموده است لذا مقرر شد ظرف مدت ده روز معاونت محترم غذا و داروی استان نسبت به 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون هماهنگی 

 نجمنا بانک ها،

ان تولیدکنندگ صنفی

 دارویی های فراورده

  خراسان استان

 

بانکهای ملی و 

 صادرات استان 

 

 

 معاونت غذا و دارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ده روز
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 ج

به لیکن تفویض نگردیده است  احصاء ماموریت و فعالیت هایی که امکان انجام آن در استان وجود دارد و

 . دبیرخانه شورا جهت اقدامات بعدی منعکس نمایند

 

 مقرر گردید: اعتبار اسنادی شرکت زرین فوم نصر تسویه و دستور کار دوم در خصوص

دریافتی از بانک صادرات موضوع را به ستاد تسهیل شرکت زرین فوم نصر پیرامون تسویه اعتبار اسنادی  -1

 .نماید و در ستاد تسهیل تصمیمات الزم در این باره اخذ گردداستان منعکس 

 

سایر واحد های تولیدی مواردی که به لحاظ قانونی نیازمند اصالح رویه ها و دستور العمل های مربوطه است و  -2

 16/09/1392مورخ  1015/60ح بخشنامه اصال پیشنهادی بستهتسویه اعتبار اسنادی مواجه هستند  موانعبا 

 به دبیرخانه شورا منعکس نمایند.موضوع طرح جهت بررسی و را رکزی بانک م

  ،معلمیاران ثامن  شرکتمشکالت تامین برق  پیرامون دستور کار سوم در خصوص

پروژه منعکس نمود. شورا را به دبیرخانه  این تعاونی  موضوع سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد

متر مربع و زیر بنای  12250ماندهی مشاغل درودگران و در و پنجره سازان یاران ثامن معلم در زمینی به مساحت واحدی مجتمع سا 58

مورخ  کارگروه زیربناییمصوبه مشاغل و صنوف مزاحم احداث گردیده و دارای  ساماندهیدر راستای متر واقع در بلوار توس  6200

الکن تا کنون موفق به تامین انشعاب برق  می باشد. 04/05/1392مورخ  نامه ریزی  و توسعه استانمصوبه شورای برو  13/06/1392

ه ب شرکت توزیع برق مشهد و با عنایت به مندرجات مکاتبه  تبادل نظر بحث و پس ازنشده است به هرشکل مورد نیاز خود 

 :مقرر گردید 24/09/1401مورخ  47464 شماره 

 

 

 

 

 

، شرکت زرین فوم

 ستاد تسهیل

 

 

 

 شورا، دبیرخانه

 شرکت زرین فوم،
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پایان ساخت/پایانکار  توسط مراجع واگذاری انشعاب به ساختمان های دارای پروانه معتبر ساختمانی/گواهی از آنجائیکه 

(وقف مقررات صدور قانونی مجوز های ساختمانی )دهیاری، شهرداری، استانداری، فرمانداری، شرکت عمران شهرهای جدید

یافتی از شهرداری نسبت به دریافت انشعابات از شرکت برق مشهد بالمانع است. لذا شرکت یاران ثامن معلم با ارائه پروانه در

 اقدام نماید.

شرکت  توزیع برق 

مشهد، سازمان 

ساماندهی مشاغل 

 شهری

شرکت تعاونی  

 یاران ثامن،

   
 


