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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 انجمن و صنعتی شهرکهای شرکت مسائل پیرامون استان خصوصی بخش و دولت گو و گفت شورای جلسه هشتمین و نود مصوبات گزارش ارائه و پیگیری 

 بنیان دانش

 خراسان رضوی صورت گرفت؛ وگو دولت و بخش خصوصیشورای گفتدر دبیرخانه 

 بنیانهای دانشوگوی استان در حوزه شرکتهای اجرایی در تحقق مصوبات شورای گفتبررسی عملکرد دستگاه

 

های دانش بنیان در حوزه شرکت وگوی استاندرصد از مصوبات شورای گفت 80حدود  گفت: وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضویرئیس دبیرخانه شورای گفت

های مربوطه برای پیگیری و به ثمررساندن مصوبات باقیمانده تالش کنند تا مشکالت درصد باقی مانده در دست پیگیری است. بایستی دستگاه ۲0 پیگیری و اجرایی شده و

  های صنعتی استان در این زمینه برطرف گردد.بنیان و شرکت شهرکهای دانششرکت

وگو تنود و هشتمین جلسه شورای گف پیگیری مصوباتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با دستور کار در پنجاهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت« اکبر لبافیعلی»

ل روند امور مربوط به آنان بود. بنیان و تسهیهای دانشوگوی استان، پیرامون مشکالت و موانع شرکتبرگزار شد، اظهار کرد: موضوع نود و هشتمین جلسه شورای گفت

های دانش بنیان، صدور اسناد اعیانی، تکالیف بانک در حوزه تعیین شعب، خانه، گواهی عدم بدهی تامین اجتماعی، مسائل مالیاتی شرکتتامین زمین، ساخت تصفیه

 های دانش بنیان استان است.های صنعتی و انجمن شرکترکهای دانش بنیان، شههای پژوهشی و... از مسائل و موانع شرکتهای تامین مالی صندوقروش

های صنعتی مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید لبافی اشاره کرد: در جلسه مذکور؛ مشکالت پارک صنعتی مهتاب و سایر مناطق صنفی صنعتی، تعاونی مشابه و لکه

صالح )هیئت وزیران( های صنعتی از طریق مراجع ذیکل صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت شهرکماه، استانداری، مجمع نمایندگان استان، اداره که ظرف مدت یک

کیلومتری تهران برای  ۱۲0 های شعاعهای کارگاهی صنفی، صنعتی و حذف محدودیتپیگیری الزم را به منظور تسری مصوبه هیئت وزیران با موضوع ساماندهی فعالیت
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های صنعتی پارک ویژه شهر مشهد در لکهند. البته با تاکید بر دو فاکتور زیست محیطی و آب این مصوبه در استان خراسان رضوی بهاستان خراسان رضوی  انجام ده

 مهتاب، منطقه امینیه، شهرک عسگریه، خین عرب، اراضی اطراف و محور مشترک، اطراف کمربندی مشهد، امان آباد و... تسری پیدا کند.

: وگوی استان عنوان کردهای صنعتی خراسان رضوی نیز در خصوص اولین مصوبه نود و هشتمین جلسه شورای گفتول توسعه شرکت شهرکمهدی محمودزاده، مسئ

ندهی درصد از مصوبه مذکور اجرایی شده است. ساما ۲0 شناسایی مشکالت و موانع گام اول و ابتدایی در این زمینه است که می توان گفت بر این اساس، در حال حاضر

 های صنعتی کار سخت و دارای عوارضی بوده که در حال حاضر در دست انجام است.لکه

 های صنعتی استانتاکید اداره کل محیط زیست بر ساماندهی اصولی لکه

ها ندارد؛ اما تاکید ها و شهرکزیست، مشکلی در زمینه رفع و ساماندهی لکهزاده، کارشناس اداره کل محیط زیست خراسان رضوی نیز متذکر شد: سازمان محیطقادر طالب

 د. ربط نیز اخذ گردهای ذیما بر این است که ساماندهی به صورت اصولی انجام گیرد تا تاییدیه هیئت وزیران و سازمان

 های دانش بنیان به کجا رسید؟هکتار اراضی به شرکت 100اختصاص 

هکتار اراضی به  ۱00 وگوی استان بیان کرد: در کارگروه زیربنایی استان با اختصاصدر ادامه این نشست، لبافی در خصوص دومین مصوبه جلسه نودوهشتم شورای گفت

های صنعتی، کارگروه سازی موافقت گردید. بر حسب اعالم مسئوالن شرکت شهرکیع موجود در شهرک ماشینبر و توسعه صناهای دانش بنیان و صنایع کم آبشرکت

هکتاری در ضلع دیگر شهرک را مصوب نموده که اجرای  ۷0 هکتاری در یک ضلع شهرک و محدوده ۳0 زیربنایی استان موضوع توسعه شهرک ماشین سازی شامل محدوده

وگو مقرر گردید تا حسب گزارش و محدودیت توسعه به بخش پلیگون شهرک است، لذا در شورای گفت الهای موجود در آن محدودهعملیات آن مستلزم تخریب وی

 ماه در کارگروه زیربنایی مطرح و مصوب شود.ها، موضوع مجددا توسط اداره کل راه و شهرسازی استان، ظرف مدت یککارشناسی شرکت شهرک

ها در راستای های دانش بنیان اختصاص پیدا کند. همچنین با توجه به حمایت از شرکتهکتار به شرکت ۳۵ ه زیربنایی پیشنهاد شد کهوی تاکید کرد: در کارگرو

 دارد. های متعددی وجود دارد اما در مجموع آمادگی تحقق آن وجودهای نوپا تخصیص داده شود. در چگونگی این امر، بحثها به شرکتبنیان شدن، این زمیندانش
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بنیان استان عنوان کرد: از موضوعات مهم در توسعه شرکت های دانش بنیان، تملک در های دانشسپس سید مهدی مدنی بجستانی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت

 های دانش بنیان نیز مجددا بازنگری شود.نامه استقرار شرکتهای صنعتی و مسائل زیست محیطی آن است. بایستی آیینشهرک

های اجرایی در خصوص تملک زمین برای صنایع شهرک صنعتی : با مساعدت دستگاههای صنعتی خراسان رضوی تاکید کردمحمودزاده، مسئول توسعه شرکت شهرک

های هکتار برای شرکت ۳۵هکتار زمین در شهرک صنعتی توس انجام گرفت. از این میزان،  ۱00 ساله آن شکسته و مصوبه اعطاء ۱۳ بنیان، سدهای دانشتوس و شرکت

وگو با مالکان آغاز شده است و با تامین مالی هکتار مابقی آن برای دیگر صنایع شهرک صنعتی توس اختصاص پیدا خواهد کرد. فرآیند خرید زمین و گفت 6۵بنیان و دانش

 واهد گرفت.های مذکور نیز انجام ختامین مالی برای خرید زمینهای دولتی در مشهد، زمیناز طریق فروش 

مقیاس مصوب شده، اختصاص این میزان نیز  حبیب اهلل مقامی، مدیرعامل شهرک صنعتی توس نیز در خصوص این مصوبه خاطرنشان کرد: باوجود اجرایی نشدن بخشی از

 های تولیدی در شهرک اتفاق مطلوبی خوبی است.هکتار برای استقرار واحد 6۵ امیدوار کننده است. همچنین، اختصاص

 

 پیگیری مصوبه افزایش سهم دولت در زیرساختهای صنعتی خراسان رضوی

درصد  ۳0 های کشور حدودوگوی استان، گفت: در استانوگوی استان در خصوص سومین مصوبه نود و هشتمین جلسه شورای گفتدر ادامه، رئیس دبیرخانه شورای گفت

درصد و سهم شرکت  ۳0 های صنعتی نیزکند. سهم شرکت شهرکریزی تامین میمدیریت و برنامههای صنعتی را سازمان اعتبار مربوط به زیر ساخت شهرک

درصد دیگر از سوی  ۴۵ درصد است و ۱۵ گردد، تنهامی درصد است؛ اما در استان خراسان رضوی سهم دولت که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین ۴0 توانیر

که این امر سبب افزایش هزینه صنعتگران شده است. لذا در شورا مقرر گردید که سهم دولت در استان خراسان رضوی نظیر سایر  شودها پرداخته میشرکت شهرک

 طهای صنعتی استان به نسبت مساوی، این موضوع توسهای فاضالب شهرکخانهها و تصفیهها افزایش یابد. همچنین با توجه به تعیین سهم دولت در زیر ساختاستان

 اجرایی گردد. ۱۴0۲جاری و  های صنعتی در سالسازمان برنامه بودجه و شرکت شهرک
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خانه چرم رود، در حال ساخت است. تصفیهخانه در حوزه کشففرشید رهنمافر، مدیر دفتر توسعه پایدار شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی اظهار کرد: تعدادی تصفیه

افتتاح خواهد شد. این پروژه درحال حاضر در مرحله تامین مالی  ۱۴0۳اشته و تصفیه خانه شهرک صنعتی نیز تا اردیبهشت درصد پیشرفت فیزیکی د ۹0 شهر تاکنون

 است.

وگوی خراسان رضوی عنوان کرد: نظر به اینکه فرآیند درخواست صدور گواهی عدم بدهی سازمان تامین لبافی در خصوص چهارمین مصوبه جلسه نودوهشتم شورای گفت

، سازی استانجامد، عمال بسیاری از نقل و انتقاالت که با رویکرد فعالتماعی برای واحدهای در شرف نقل و انتقال به لحاظ تعیین میزان بدهی مدت زیادی به طول میاج

ورا کند. لذا در شیدار و فروشنده بسیار سخت میهای تامین اجتماعی بعد از نقل و انتقال، شرایط را بین خرشود و از طرفی، عدم بررسی قطعی و تعیین بدهیمتوقف می

های حسابرسی این مدت زمان به هر طریق مقرر گردید؛ اداره کل تامین اجتماعی استان ترتیبی اتخاذ کند تا در بررسی مطالبات تامین اجتماعی از طریق قرارداد با شرکت

ها پاسخ داده روز به درخواست ۲0 ادگی اعالم شده توسط اداره کل تامین اجتماعی، ظرف مدتممکن برای صدور گواهی تعیین تکلیف و کاهش داده شود. براساس آم

 شود.می

 های صنعتیهای صنعتی توسط شرکت شهرکهای ساختمانی سازهآخرین وضعیت مصوبه طراحی و اخذ مجوزهای نقشه

های صنعتی توسط سازمان نظام مهندسی استان؛ با توجه به اینکه حسب نقشه سازه وی در خصوص مصوبه پنجم جلسه مذکور بیان کرد: در ارتباط با طراحی و اجرای

های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی است، های ساختمانی سازهها، تاکید دستگاهای نظارتی بر واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای نقشهگزارش شرکت شهرک

های اولیه برای صنعتگران به دلیل متراژ زیاد یک واحد صنعتی و به تبع نارضایتی عمومی در این به صنعتگران و هزینه این موضوع موجب افزایش مدت زمان ارائه خدمات

 نفره استان، موضوع آیین نامه چهار وگو مقرر گردید که معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با طرح در کمیته کارشناسی هیاتحوزه گردیده است. در شورای گفت

های صنعتی که اصوال در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را پیگیری کند تا با طی کردن مراحل اداری و قانونی، با توجه به نوع و ماهیت سازه ۳۳ اجرایی ماده

های ای واحدهای صنعتی به شرکت شهرکههای ساختمانی سازهشود؛ طراحی و اخذ مجوزهای نقشهها تولید، استانداردسازی و نصب میواحدهای صنعتی داخل شهرک

 صنعتی و با نظارت آنان واگذار گردد.
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 این مصوبه فعال اجرایی گردیده است  های صنعتی استان اظهار کرد:محمودزاده، مسئول توسعه شرکت شهرک

 های صنعتیه انشعاب خدمات در شهرکسرنوشت مصوبه مربوط به هزین

ها و نواحی ها و نواحی صنعتی، گفت: با توجه به افزایش هزینه انشعاب خدمات در شهرکهزینه انشعاب خدمات به شهرک لبافی در خصوص ششمین مصوبه با موضوع

ش های زیرزمینی برای بخهیات وزیران هزینه جبرانی آب ها و نواحی صنعتی، بر اساس تصویب نامهصنعتی نسبت به سنوات گذشته از جمله افزایش تعرفه آب در شهرک

مصوب گردید. همچنین در خصوص افزایش قیمت برق، در گذشته  ریال ۲۹۵00 برای هر متر مکعب در شبانه روز مبلغگزارشات واصله حاکی است، در کل استان،  صنعت

ها تامین برق در شهرک گذشته، دائمی توسعه کشور صورت گرفته اما در سالاحکام  ۵۴ قانون الحاق و ماده 8۱ ها و نواحی صنعتی مطابق مادهتامین زیرساخت در شهرک

درصدی  ۴0 ریزی ودرصدی سازمان مدیریت و برنامه ۱۵ های صنعتی،درصدی شرکت شهرک ۲۵ مشارکت با ۱۴00 قانون بودجه ۱۵ و نواحی صنعتی مطابق بند ز تبصره

 ای خراسان انجام گردیده است.منطقهشرکت برق 

گردد؛ به همین می ها و نواحی صنعتی اخذهای انجام شده از متقاضیان در شهرکهزینه اداره شده و هزینه -های صنعتی به صورت درآمدوی افزود: شرکت شهرک

ود. همچنین با توجه به اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده برای شرکت شافزایش قیمت تامین آب و برق محاسبه و از متقاضیان در هر شهرک یا ناحیه اخذ می خاطر

مندی واحدهای صنعتی شورای مذکور مقرر گردید با توجه به گالیه جلسه های صنعتی استان، عمال امکان تعریف پروژه جدیدی در حوزه عمرانی وجود ندارد. لذا درشهرک

های صنعتی و در راستای حمایت از تولید و اشتغال، ظرف مدت دو ویژه برق در شهرکیش هزینه انشعابات آب و بهو نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خصوص افزا

 احکام دائمی توسعه کشور تامین شود. ۵۴ قانون الحاق و ماده 8۱ های فوق مطابق مادههفته این موضوع پیگیری و زیر ساخت

های صنعتی در احداث و توسعه خطوط پیشنهادی، انتقال نیروی گذاری شرکت شهرکد؛ با توجه به عدم امکان سرمایهلبافی خاطرنشان کرد: در شورای مذکور مقرر گردی

ها صرفا در احداث و توسعه خطوط پیشنهادی انتقال نیروی ریزی استان، پیگیری شود تا شرکت شهرککیلو وات توسط سازمان مدیریت و برنامه ۴00 برق

 مشارکت کند. کیلو وات ۱۳۲ و 6۳ برق

tel:29500
tel:1400
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های صنعتی رسان باید امتیازات آب، برق، گاز و تلفن را به واحدهای خدماتسازی بیان کرد: براساس قانون، شرکتمحمدخوشحال، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین

های خارج از شهرک را های صنعتی، زمیننیستند. واحدرسان حاضر به ارائه خدمات به شهرک صنعتی های خدماتگیرد. شرکتبرسانند اما کار به این صورت انجام نمی

 .کنند تا از امتیازات آب، برق، گاز و تلفن آن استفاده کنندتملک می

رضوی عنوان کرد: مشکل در این زمینه به قوت خود باقی است. هزینه انشعاب پرداختی به سازمان آب  های صنعتی خراسانمحمودزاده، مسئول توسعه شرکت شهرک

بر بوده و مجوز اعطا ت به سنوات گذشته، افزایش یافته است. شرکت گاز برای همکاری، قول مساعد داده است؛ اما باید مجوز از ستاد ملی گاز اخذ گردد که زماننسب

 تری دارد.نخواهد شد. همچنین آب به واحدهای جدید اختصاص پیدا نخواهد کرد و برای تامین آب، باید چاه خریداری شود که هزینه باال

های مادر تخصصی بوده اما شرکت سپس مسعود اسماعیلی، کارشناس شرکت گاز خراسان رضوی گفت: براساس قانون، تامین منابع مالی انشعابات برعهده شرکت

رسان عتی توسط شرکت خدمتهای صنهای الزم را در محدوده شهرک صنعتی و ورودی آن تامین کرده است. احداث زیرساخت در داخل شهرکرسان زیرساختخدمت

 های صنعتی متعدد یکی دیگر ازهای صنعتی و احداث شهرکانجام شدنی نیست و بایستی تامین اعتبار توسط شرکت انجام گیرد. عدم سکونت در برخی واحدهای شهرک

 های دیگر ضرورتی ندارد.دیگر فضاها و اختصاص مکانمشکالت استان است. درحالی که فضای بلوکه شده در شهرک صنعتی وجود دارد، پیگیری تامین گاز برای 

 

درصد تامین مالی در زمینه انشعابات توسط  ۴0 ای خراسان در این خصوص اظهار کرد: براساس مصوبه و قانون،ریزی شرکت برق منطقهتکتم شریفیان، مسئول برنامه

باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی،  رسان صورت می گیرد.درصد توسط دستگاه خدمات ۳0 درصد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ۳0 ،های مادر تخصصیشرکت

 میلیارد تومان است. ۳00 ترین حالت ممکن،کیلووات در کم ۴00 هزینه احداث یک پست

ربط مطرح های ذیتی این موضوع مجددا با دستگاهرسان بسیار سنگین است. بایسهای خدمتلبافی نیز در جمع بندی این مبحث بیان کرد: تامین این هزینه برای دستگاه

  گیری شود.و تصمیم
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 مشهد ۵پیگیری موضوع رفع معارض اراضی شهرک شماره 

وگوی استان در خصوص هفتمین مصوبه جلسه نودوهشتم شورا عنوان کرد: با توجه به مشکالت مربوط به معارضین و متصرفین اراضی شهرک رئیس دبیرخانه شورای گفت

های ر گردید؛ شرکت شهرکوگو مقربه جهت جلوگیری از هدر رفت زمان و تسریع در ایجاد زمین مناسب برای واحدهای صنعتی در شورای گفت ،مشهد پنجصنعتی 

و پس از خرید این اراضی، موضوع را جهت  اقدام مشهدپنج صنعتی به صورت همزمان نسبت به خرید اراضی مجاور دارای سند ششدانگ و بال معارض در محدوده شهرک 

 تایید به کارگروه امور زیربنایی استان ارسال کنند.

ماره پنج مجوز شهرک صنعتی ش پنج بود، گفت: های صنعتی استان، اخذ مجوز توسعه برای شهرک صنعتی شمارهشرکت شهرکلبافی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسائل 

ها، محیط زیست و استانداری، شرکت شهرکهکتار افزایش پیدا کرده و از طریق  ۵000 وگو مذکور مقرر گردید؛ همزمان تاهکتار است. در شورای گفت ۱۲6۳برای توسعه، 

 وگو پیگیری شود.دبیرخانه شورای گفت

شرکت گاز خراسان رضوی نسبت به تایید طراحی  وگو عنوان کرد: در این شورا مصوب گردید که وی در خصوص یکی دیگر از مصوبات نود و هشتمین نشست شورای گفت

ها، ها ارائه خواهد گردید، اقدام نموده و همزمان با شروع عملیات اجرایی توسط شرکت شهرکتوسط شرکت شهرککه  پنج پوند شهرک صنعتی شماره 60 شبکه داخلی

 ها از گاز، شبکه داخلی شهرک نیز دارای گاز شود.و خطوط تغذیه اقدام کند تا همزمان با برخوردار شدن ایستگاه هاشرکت گاز خراسان رضوی نیز نسبت به اجرای ایستگاه

تواند با دریافت مشاور، های صنعتی میشهرک اسماعیلی، کارشناس شرکت گاز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای شبکه داخلی گاز در شهرک صنعتی، شرکت

 برای احداث آن اقدام کند.

 بیان کرد: شرکت گاز خراسان رضوی، تاکنون در احداث هیچ ایستگاه گازی مشارکت نکرده است.وی 

 صنعتی -های صنفیکعاقبت مصوبه رفع مشکالت شهر

tel:5000
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د وگوی یاد شده، مصوب شصنعتی در شورای گفت -های صنفیهای صنفی و صنعتی نیز، اظهار کرد: به منظور رفع مشکالت شهرککلبافی در خصوص رفع مشکالت شهر

بندی موضوع قرار گیرد. همچنین موضوع با مدنظر قرار دادن تقدم و تاخر و با اولویت همکاری اتاق اصناف مشهد که موضوع در دستور کار معاونت اقتصادی استانداری و

 بررسی و ارائه شود تا در اسرع وقت براساس پیشنهادها پیگیری الزم صورت پذیرد.

که سند آنان مشکل دارد، رفع نگردیده  صنفی فجر-مشکالت چهار شهرک صنعتی برطرف گردیده و تنها مشکل شهرک صنعتی محمودزاده نیز در این خصوص بیان کرد:

 است.

 های دانش بنیان پس از ارسال تمامیبنیان در ثبت شرکت، عنوان کرد: بنا بر تعهد سازمان ثبت اسناد و امالک استان، شرکتهای دانشلبافی در خصوص مشکالت شرکت

 هند شد.های مربوط برای ثبت شرکت خود در کمتر از یک ساعت به ثبت رسیده خوامدرک

وگو دولت درصد از مصوبات نود و هشتمین جلسه شورای گفت 80وگوی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باتوجه به مطالب عنوان شده؛ حدود رئیس دبیرخانه شورای گفت

نیان و بهای دانشش کنند تا مشکالت شرکتهای مربوطه برای پیگیری و به ثمررساندن آن تالدرصد از آن باقی مانده که بایستی دستگاه ۲0 و بخش خصوصی پیگیری و

 های صنعتی برطرف گردد.شرکت شهرک
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 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

 ۳0/0۹/۱۴0۱ مورخ خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای جلسه هشتمین و نودموضوع رصد و پیگیری چگونگی اجرای مصوبات 

 در هویژ به رضوی خراسان صنعتی نواحی و درشهرکها خدمات ارائه در موجود موانع پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه کار دستور با

 مورخ ۷88۵/۴0۱ مکاتبات و صنعتی نواحی سایر و شهرکها در خدمات های تعرفه افزایش اعتبارات، تخصیص زمین، تامین:   های حوزه

 0۲/۱۱/۱۴0۱مورخ   ۱۴0۱0۱۲6۲مکاتبه  و بنیان دانش های شرکت مالیاتی معافیت پیرامون استان فناوری و علم پارک ۱۲/۱0/۱۴0۱

در جلسه مطرح و حسب توضیحات بخش  هکتار زمین به شرکت های دانش بنیان ۱00انجمن محترم دانش بنیان در خصوص اختصاص 

و مقرر شد در جلسه شورا به عنوان پیش از دستور ت متولی دولتی و تایید بخش خصوصی ذی ربط اقدامات به شرح زیر بوده اس

 ارائه شود

گزارشی از پیگیری اجرای مصوبات نود و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، " ۱در خصوص مصوبه 

 مقدس شهر بویژه و رضوی خراسان استان به وزیران محترم هیات ۲۳/0۳/۱۴0۱ مورخ هـ۵۹۵۴ت/۴۵۳۱۳ شماره  مصوبه پیرامون تسری

ییس ر و  سایر مناطق صنفی، صنعتی،  تعاونی مشابه و لکه های صنعتی توسط «مهتاب صنعتی پارک»مشهد بمنظور رفع مشکالت 

ان سازم استان، نمایندگان مجمع و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که طرف مدت یکماه استانداری،گردید  مطرح دبیرخانه شورا 

  حترمم هیئت پیگیری نماید تا مصوبه( وزیران هیئت) ذیصالح مراجع طریق از صنعتی هایشهرک شرکت و و تجارت استانصنعت،معدن 

با موضوع ساماندهی فعالیت های کارگاهی صنفی و صنعتی و حذف محدودیت  ۲۳/0۳/۱۴0۱ مورخ هـ۵۹۵۴ت/۴۵۳۱۳ شماره به وزیران

دو فاکتور زیست محیطی و آب به استان خراسان رضوی بویژه شهر مشهد مقدس و از جمله کیلومتری تهران با تاکید بر  ۱۲0های شعاع 

شرکت شهرکها مصوبه فوق در حال مطابق گزارش  "لکه های صنعتی به شرح زیر تسری پیدا کند: پارک مهتاب شهرک عسگریه و ...

 انجام است. همچنین این مصوبه باعث پیگیری است و همانطور که در شورای گفت و گو مصوب شده اقدامات آن در حال

صنعتی بیشتری در استان شناسایی، تکمیل و ارسال گردد. الکن فرایند آن نیازمند گذشت زمان و سیر گردیده که لکه های 

 و مشکل خاصی از این بابت وجود ندارد.درصد اجرایی گردیده  ۲0و حدود مراحل قانونی است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت شهرکها، 

صمت، انجمن، 

پارک، شهرکهای 

 صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح در جلسه شورا
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 و توس صنعتی شهرک توسعه موانع وجود و مشهد صنعتی شهرکهای در کافی زمین محدودیت های اینکه به نظر " مصوبات پیرامون 

 ولتد گوی و گفت شورای مصوبه و ابزار ماشین و توس صنعتی شهرک توسعه  جهت دولت محترم هیئت مصوبه رغم ابزار،على ماشین

 موانع زا یکی برب آ کم و بنیان دانش صنایع استقرار رویکرد با ابزار ماشین شهرک جهت بنائی زیر امور گروه کار و خصوصی بخش و

 تخصصی جلسه مصوبه  اجرای در اینکه  به عنایت با لذا باشد می مشهد صنعتی شهرکهای حوزه در جدید های ظرفیت ایجاد جدی

 چهارم دور مصوبه و ۹/۱۳۹8/ ۲8 مورخ استان زیست محیط و سرزمین آمایش و شهری عشایری، روستایی توسعه بنایی زیر امور

 ترافیک و نقل و حمل و عمرانی امور و فنی دفتر ۹/۷/۹8 مورخ ۲۱۲۹۲/۴۱/۳8 شماره نامه موضوع و دهم دولت استانی سفرهای

 هکتاری ۲00  توسعه با استان صنعتی شهرکهای شرکت ۲/۷/۱۳۹8 مورخ ۱۵۹۱0 شماره نامه به منضم رضوی خراسان استانداری

 مصوبه ۲ بند اجرای در لذا است نگردیده اجرایی کنون تا لیکن و گردیده موافقت سازی ماشین هکتاری ۱00  و توس صنعتی شهرک

شرکت شهرک های صنعتی استان طرف مدت دو هفته نسبت  نماید مقرر می شورا وزیران، هیات ۲۷/۴/۱۳۹۱ مورخ ۵80۴۴/۴8۱۳0

 وقت، دولت مصوبه هکتار ۲00 هکتار  از ۱00اطراف شهرک صنعتی توس به مساحت به معرفی اراضی و گزینه های مناسب توسعه در 

 ضوابط عایتر با موجود صنایع های زنجیره تکمیل و آب بر کم و بنیان دانش صنایع استقرار اولویت با توس صنعتی شهرک توسعه برای

ان اداره کل راه و شهرسازی است محیطی،  به کارگروه زیربنایی اقدام نموده و مناسب ترین گزینه  پس از بحث و بررسی  توسط  زیست

 اراضی هکتار ۱00 اختصاص استان با زیربنایی کارگروه اینکه به توجه باو  .شود مصوب و مطرح بنایی زیر کارگروه  ظرف مدت یکماه در

 و دولت گوی و گفت شورای مصوبه اجرای در سازی ماشین شهرک در  موجود صنایع توسعه و بر آب کم و  بنیان دانش شرکتهای به

  شهرکها، شرکت محترم مسئوالن اعالم حسب لیکن و است نموده موافقت  ۱۲/۱۲/۱۴00 مورخ(  ۹0 جلسه مصوبه)   خصوصی بخش

شهرک  دیگر ضلع در هکتاری ۷0 محدوده و شهرک ضلع یک در هکتاری ۳0 محدوده برای شهرک این توسعه موضوع بنایی زیر کارگروه

و محدودیت توسعه به پلیگون مجاور  ها محدوده آن در موجود ویالهای تخریب  مستلزم  آن عملیات اجرای که است، نموده را مصوب

 یاراض  با شهرک توسعه" بر مبنی شهرکها شرکت  کارشناسی گزارش حسب تا  می نماید مقرر گو و گفت شورای لذا شهرک است،

دارد و اراضی محدوده  کمتری متصرف ظاهر در که طبیعی منابع طریق از ملی اراضی پایه بر فعلی شهرک غرب یا و شرق در واقع

اداره کل راه و شهرسازی استان ظرف مدت  توسط  مجدد "شهرک مذکور و در ضلع مقابل شهرک که دارای ساخت و ساز نیستند 
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هکتار در شهرک  100اختصاص زمین حسب گزارش شرکت شهرک ها  ".شود مصوب و مطرح بنایی زیر کارگروه  یکماه در

در کارگروه امور زیر بنایی استان به تصویب رسیده و اقدامات هکتار در شهرک صنعتی ماشین ابزار  100صنعتی توس و 

 3۵هکتار مصوب  100توس تی در شهرک صنع است.ل انجام مذاکره با مالکین اطراف در حاقانونی جهت تصرف زمین و 

هکتار دیگر صرفا جهت توسعه واحدهای فعال با اولویت واحد های دانش  6۵و احدهای دانش بنیان است و  هکتار برای 

 بنیان در شهرک می باشد.

 ازمانس جمهور، رئیس اقتصادی  محترم معاون دستور و دولت هیات سفر مصوبه اساس بر شهرکها شرکت اعالم حسب "پیرامون مصوبه 

 شرکت سهم میکند، تامین را صنعتی شهرکهای زیرساخت به مربوط اعتبار درصد ۳0 حدود استانهای  سایر در ریزی برنامه و  مدیریت

 سازمان سوی از که دولت سهم  رضوی خراسان  استان در اما است؛ درصد ۴0 توانیر شرکت سهم و درصد ۳0 نیز صنعتی شهرکهای

 هزینه افزایش باعث این و شود می پرداخته شهرکها شرکت سوی از درصد۴۵ و است درصد۱۵ شود، می تامین ریزی برنامه و مدیریت

  شورا مقرر می نماید:  لذا.  است شده صنعتگران

 یابد. افزایش استانها سایر نظیر  رضوی خراسان استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان سهم (   الف

  ساویم نسبت به استان صنعتی شهرکهای فاضالب های خانه تصفیه و ها ساخت  زیر در دولت سهم   با توجه به تعیین (ب

سط  ضوع  ۱۴0۲ و ۱۴0۱  سالهای  در صنعتی  شهرکهای  شرکت  و بودجه برنامه سازمان  تو  ۳۲۲۱0 شماره  نامه ۲ بند مو

ست  محترم اول معاون مخبر دکتر  آقای جناب ۲/۳/۱۴0۱ مورخ ساوی  سهم  به جمهوری و نظر ریا ستانها  سایر  م  همه ا

سبت  به و گرفته قرار بازنگری مورد خصوص  این در قبل توافقات ولت دسهم   افزایش پیرامون " .شود  تقسیم  مساوی  ن

ش         ستان ها محقق ن سایر ا شابه  شهرک ها م سعه  سازمان برنامه و   ده و نیازمند پیگیری مجدد از طریق در تو

حسب گزارش نمایندگان شهرک صنعتی و برنامه و بودجه استان    بودجه است. در خصوص تصفیه خانه شهرک     

 میلیارد اختصاص یافته است. 107میلیارد تصویبی  110از 
 

 

شرکت شهرکها، 

صمت، انجمن، 

پارک، شهرکهای 

 صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان برنامه و 

بودجه، صمت، 

شرکت شهرکها، 

 دبیرخانه شورا
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 هب انتقال و نقل شرف در واحدهای اجتماعی تامین سازمان بدهی عدم گواهی صدور درخواست فرآیند اینکه به نظر"در خصوص مصوبه 

 ستا سازی فعال رویکرد با که انتقاالت و نقل از بسیاری عمال مدت این در و انجامد می طول به  زیادی مدت بدهی میزان تعیین لحاظ

 شنده رافرو و خریدار بین شرایط انتقال و نقل از بعد اجتماعی تامین های بدهی تعیین و قطعی بررسی عدم طرفی از و شود می متوقف

 اجتماعی امینت مطالبات بررسی در تا نمایند اتخاذ استان ترتیبی اجتماعی تامین می نماید اداره کل مقرر شورا لذا نماید می سخت بسیار

 داده کاهش و تکلیف و تعیین گواهی صدور برای ممکن طریق هر به زمان مدت این حسابرسی های شرکت با قرارداد طریق از

مطابق گزارش شرکت شهرک ها و تامین اجتماعی این  "(خواهد شد. داده پاسخ روزه ۲0 اجتماعی تامین آمادگی براساس.)شود

 زمان به حداقل ممکن رسیده و ظرف ده روز پاسخ های درخواستی واصل می گردد.

 زارشگ حسب  اینکه  به توجه با استان، مهندسی نظام توسط سازمان صنعتی های سازه نقشه اجرای و طراحی با ارتباط در"در خصوص 

 واحدهای سازه های ساختمانی های نقشه مجوزهای اخذ و طراحی واگذاری بر مبنی نظارتی دستگاهای تاکید اجرای در شهرکها، شرکت

 گرانصنعت برای اولیه  های هزینه  و صنعتگران به خدمات ارائه  زمان مدت  افزایش موجب مهندسی، این موضوع نظام سازمان به صنعتی

 شرکت ایه پیگیری بموجب اینکه ضمن لذا. است گردیده حوزه این در عمومی نارضایتی تبع به و صنعتی( واحد یک زیاد متراژ علت به)

سازه  ساختمانی های نقشه مجوزهای اخذ و طراحی واگذاری فعال مهندسی نظام سازمان  توسط امور اصالح تا شورا دبیرخانه و شهرکها

و با توجه به مذاکرات انجام شده در جلسه سازمان بازرسی استان،  شورا مقرر  شده واگذار شهرکها  شرکت به صنعتی واحدهای های

 نامه آیین )موضوع استان نفره ۴ هیأت کارشناسی کمیته می نماید توسط معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری با طرح در 

 ازهس ماهیت و نوع به توجه ختمان(  پیگیری گردد تا با طی مراحل ادارای و قانونی، باسا کنترل و مهندسی نظام قانون ۳۳ ماده اجرایی

 کامال ساختمانی سازه های با و شوند می نصب و سازی استاندارد و تولید شهرکها داخل صنعتی واحدهای در اصوال )که صنعتی های

 نظارت با و صنعتی شرکت شهرکهای به صنعتی واحدهای سازه های ساختمانی های نقشه مجوزهای اخذ و طراحی هستند،( متفاوت

 

 

 

شرکت شهرکها، 

تامین اجتماعی، 

 انجمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرکهای شرکت

 ، صنعتی

 

 



24/05/1401 

 

 
  

 8     ساعت شروع:                               1/12/1401   : تاریخ جلسه                                                          50       شماره جلسه:

 35 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:حل تشم

 واحدهای های سازه ساختمانی های نقشه مجوزهای اخذ و طراحیمطابق با اعالم شرکت شهرک ها " . گردد واگذار آن

 .دیگرد واگذار آن نظارت با و صنعتی شهرکهای شرکت به صنعتی

 آب هتعرف افزایش جمله از گذشته سنوات به نسبت صنعتی نواحی و شهرکها در خدمات انشعاب هزینه افزایش  به توجه با "پیرامون 

 تصویب اصالحیه و وزیران هیات۲/۱۲/۱۳۹۹ مورخ هـ۵۷۳۷۹ت/۱۳۹۹۳۹ شماره نامه تصویب اساس بر صنعتی نواحی و شهرکها در

 استان کل در صنعت بخش برای زیرزمینی های آب جبرانی هزینه وزیران،که هیات ۷/۲/۱۴00 مورخ هـ۵8۷۲۵ت/۱۲۵۴۵ شماره نامه

 تامین گذشته در برق قیمت افزایش خصوص در همچنین  است، نموده مصوب ریال ۲۹۵00 مبلغ روز شبانه در مکعب متر هر برای را

 ولیکن است گرفته می صورت کشور توسعه دائمی احکام ۵۴ ماده و الحاق قانون 8۱ ماده مطابق صنعتی نواحی و شهرکها در ساخت زیر

 شرکت درصدی ۴۵ مشارکت با ۱۴00 بودجه قانون ۱۵ تبصره "ز" بند مطابق صنعتی نواحی و شهرکها در برق تامین ۱۴00 سال در

 گردیده اقدام(  توانیر)  خراسان ای منطقه برق شرکت درصدی۴0 و ریزی برنامه و مدیریت سازمان درصدی ۱۵ و صنعتی شهرکهای

 در متقاضیان از شده انجام های و هزینه گردد می اداره هزینه آمد در صورت به صنعتی شهرکهای شرکت اینکه به عنایت با. است

 یانمتقاض از و محاسبه آب و برق تامین قیمت افزایش الذکر فوق موارد باستناد و اساس براین. گردد می اخذ صنعتی نواحی و شهرکها

 ان،است صنعتی شهرکهای شرکت برای شده گرفته درنظر عمرانی اعتبارات به توجه با همچنین. گردد می اخذ ناحیه یا شهرک هر در

با توجه به گالیه مندی واحدهای صنعتی  الف( می نماید: مقرر شورا  لذا.  ندارد وجود عمرانی حوزه در جدیدی پروژه تعریف امکان  عمال

و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در خصوص افزایش هزینه انشعابات آب و بویژه برق در شهرک های صنعتی، شرکت شهرک 

 ختهای صنعتی و مجمع نمایندگان استان در راستای حمایت از تولید و اشتغال ظرف دو هفته پیگیری الزم را جهت تامین زیر سا

 احکام دایمی توسعه کشور بعمل آورد. ۵۴قانون الحاق و ماده  8۱های فوق مطابق ماده 

 ۴00ب( با توجه به عدم امکان سرمایه گذاری شرکت شهرک های صنعتی در احداث و توسعه خطوط پیشنهادی انتقال نیروی برق 

هرک ها صرفا در احداث و توسعه خطوط پیشنهادی انتقال ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری نماید تا شرکت شولتکیلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت گاز، شرکت 

، شرکت شهرکها
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الف و ب مصوبات محقق نگردیده است و مقرر شد دبیرخانه شورا بند های    "مشارکت نماید. ولتکیلو  ۱۳۲و  6۳نیروی برق 

 پیگیری نماید.

صوبه  شرکت    "پیرامون م سان  گاز شورا مقرر می نماید  ضوی  خرا سبت  ر  صنعتی  شهرک  پوند 60 داخلی شبکه  طراحی تایید به ن

سط  که ۵ شماره    60 گاز توزیع داخلی شبکه  اجرایی عملیات شروع  با همزمان و نموده اقدام گردید، خواهد ارائه شهرکها  شرکت  تو

سط  پوند شرکت  شهرکها  شرکت  تو سان  گاز ، ضوی  خرا سبت  نیز ر ستگاه  اجرای به ن ستگاههای  وcgs ای   قدام تغذیه خطوط و tbs ای

ستگاهها  شدن  دار گاز با همزمان تا نماید سانی از     "شود.   دار گاز نیز شهرک  داخلی شبکه  ای با عنایت به اینکه خطوط گاز ر

  پوند در شهرکها است، اما   60تگاه داخل شهرکها عبور نموده و جهت اخذ سهم استان و استفاده از ظرفیت نیازمند ایس     

 و نیاز به پیگیری و بررسی مجدد است. با احداث ایستگاه مورد نظر مخالفت نمودهگاز شرکت 

 

 اریاستاند اقتصادی معاونت کار دستور در صنعتی مقرر گردید موضوع -صنفی های شهرک به منظور رفع مشکالت ایجاد"در خصوص 

 هارائ و بررسی موضوع بندی، اولویت با و تاخر و تقدم  دادن قرار مدنظر با زمینه این در و گیرد قرار اصناف مشهد اتاق با همکاری در

هرک های صنفی صنعتی موضوع در دست اقدام است و ش " .پذیرد صورت الزم پیگیری پیشنهادها براساس وقت اسرع در تا شود

 گام های بعدی در حال اجرا است. شناسایی و 

 

 

برنامه  منطقه، برق

 بودجه

 دبیرخانه شورا

 

 

 

، دبیرخانه شورا

 گاز ملی شرکت

 استان

 

 

 

اتاق اصناف، شرکت 

 شهرک ها
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ند ب و فناوری نظربه  اینکه حسبجمع بندی نهایی صدور اسناد مالکیت اعیانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم پیرامون 

 بنیان که به شرح زیر اعالم می دارد. دانش تولید جهش قانون 4چ ماده 

 وظفم کشور امالک و اسناد ثبت سازمان فناوری، بوم زیست تقویت برای خصوصی بخش گذاریسرمایه تسهیل راستای در ـ چ )بند

 ادرص اعیانی مالکیت سند شود،می احداث فناوری و علم پارک اراضی در تعاونی و خصوصی بخش توسط که هایی ساختمان برای است

 به متعلق اراضی از انتفاع در إذن و مالکانه برداری بهره حق هستند مجاز ربط، ذی مراجع از مجوز دارای فناوری و علم پارکهای. نماید

 دستگاههای سایر یا شهرسازی و راه وزارت یا( کشور آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان) کشاورزی جهاد وزارت توسط که اراضی یا خود

 قالب در خود، مصوب جامع طرح و امناء هیأت مصوبات چهارچوب در را است شده داده قرار پارک اختیار در آنها، مانند یا اجرائی

 اختصاصی برداری بهره» و «کاربری تغییر عدم» به مشروط قطعی واگذاری یا بلندمدت اجاره خصوصی، بخش با مشارکت قراردادهای

 ارائه کارگزاران و گذاران سرمایه و پارک اعضای نوآور، و فناور و بنیان دانش های شرکت اختیار در ،«پارک های مأموریت چهارچوب در

 ( .دهند قرار عمومی و تخصصی خدمات

محترم پارک پیگیری های الزم از طریق مدیریت لذا حسب مذاکرات انجام شده مقرر گردید، ضمن طرح موضوع در شورا  

 وزارت علوم داشته باشند

 ۱۲/۱۱/۱۴0۱مورخ  ۱8۳0۱/۱0۳و مکاتبه  شناسایی موانع موجود برای اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان استانپیرامون 

 مدیر کل محترم اقتصاد و دارایی مقرر گردید پیشنهادها در جلسه دیگری بصورت تخصصی بررسی گردد

دبیر محترم شورای هماهنگی بانک ها موارد زیر می تواند روند امور پرداخت  ۲۴/۱0/۱۴0۱مورخ  00۲۱/۱6/۲/۱۴0۱مکاتبه  در خصوص 

 و تصمیمات چهل و چهارمین جلسه دبیرخانه شورا: تسهیالت تسهیل نماید از جمله

 (۱۴0۱ سال ها اعتباری بانک سیاستی بسته.)  تسهیالت اعطای مشمولیت جهت ، نیاز مورد میانگین در درصدی ۵0 تخفیف 

  : بنیان دانش شرکتهای ویژه اعتباری بسته قالب در موارد

 گردش در سرمایه  ، ثابت سرمایه ، طرح های قالب در بنیان دانش خدماتی و تولیدی های شرکت به تسهیالت انواع اعطای ، 

 در نامه وصدورضمانت ایجادتعهدات -...  و ای سرمایه کاالهای خرید ، کار محل اجاره ودیعه ، کار محل خرید ، دین خرید

 

 

 

 

 

 

پارک ، دبیرخانه 

دانش  شورا، انجمن

 بنیان
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 زنجیره قالب در مالی تامین ، مولد گواهی اوراق صدور  ریالی،–ارزی اسنادی اعتبارات انواع گشایش موردنیاز، قالبهای انواع

 بهادار اوراق انتشار طریق از  مالی تامین و( صکوک انواع) بدهی بر مالی تامین تامین،

 نامه ضمانت صدور برای نقدی سپرده اخذ عدم 

 اسنادی اعتبارات گشایش برای دریافت میان و دریافت پیش اخذ عدم 

 درصد ۳0 تا اسنادی اعتبارات گشایش و نامه ضمانت صدور کارمزد تخفیفات 

 های شرکت تعهدات و تسهیالت وثایق عنوان به فرابورس/ بورس در شده پذیرفته بنیان دانش های شرکت سهام پذیرش 

 ( مرکزی ادارات از مجوز اخذ از پس)  موصوف

 تسهیالت تضمین عنوان به بنیان دانش های شرکت( اخزا) اسالمی خزانه اوراق ترهین 

 بر  مبتنی خدمات ارائهIT: الکترونیکی خدمات ارائه دستگاههای نصب و تخصیص 

 ریاست فناوری و معاونت علمی طرف از شرکت معرفی صورت در( درصد ۱۲ نرخ با تسهیالت ارائه)  تسهیالت نرخ در تخفیف 

 . شکوفایی و نوآوری صندوق طرف از یا جمهوری

 ایه شرکت و تعهدات تسهیالت تضمینات و وثایق عنوان به دولتی غیر فناوری و پژوهش های صندوق نامه تضمین پذیرش 

 .بنیان دانش

 دمیباش تاکید دانش بنیان مورد های شرکت تعهدات ایجاد/  تسهیالت اعطای برای مصوبات صدور و بررسی روند در تسریع . 

 دانش بنیان. شرکتهای به(  کارمزد بخشش حداکثر با) ارزی مطلوب خدمات ارائه و ارزی حساب افتتاح امکان 

 بنیان دانش شرکتهای با ملی توسعه صندوق محل از تسهیالت پرداخت اولویت 

 موارد بجز) دستورالعملهای صادره و بخشنامه ها کامل رعایت ، دانش بنیان شرکتهای به تعهدات ایجاد و تسهیالت اعطای در 

 .ست الزامی( دستورالعمل این در یادشده
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 8     ساعت شروع:                               1/12/1401   : تاریخ جلسه                                                          50       شماره جلسه:

 35 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:حل تشم

ب( با عنایت به درخواست انجمن شرکت های دانش بنیان مبنی بر عدم شفافیت مدارک مورد نیاز جهت فرایند اخذ تسهیالت از جانب 

مدارک مورد نیاز توسط کمیسیون هماهنگی بانک ها ظرف مدت یک هفته آماده و در اختیار دبیرخانه بانک ها توافق گردید چک لیست 

 شورا جهت انعکاس به انجمن قرار گیرد که فرایند دریافت تسهیالت و مدارک و مستندات شفاف سازی گردد.

شناس متخصصی جهت ارائه مشاوره و روش پ( کمیسیون هماهنگی بانک ها در یکی از  شعب منتخب هریک از بانکهای استان  کار

های اعطای تسهیالت بانکی به شرکت های دانش بنیان  مشخص و به انجمن شرکتهای دانش بنیان معرفی نماید تا از طریق شعبه 

 منتخب موضوعات تسهیالت شرکتهای دانش بنیان مشاوره و رسیدگی شود 

کوفایی استان ساز و کار اجرایی عضویت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و ت(به لحاظ اهمیت توانمندسازی صندوق های نوآوری و ش

سایر نهاد های متقاضی برای سرمایه گذاری و توانمند سازی توسط  انجمن و دو  صندوق توسعه  و فناوری تهیه  به این دبیرخانه شورا 

اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص را مقرر گردید کمیسیون هماهنگی بانک ها آخرین   ظرف ده روز پیشنهاد شود.

 ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا منعکس نمایند.

 

 

با هدف هم افزایی بیشتر و انجام تعامالت فی مابین  مقرر شد  در چهل و چهارمین جلسه دبیرخانه شورا  حسب توافقات صورت پذیرفته

بارات  صندوق های پژوهشی شرکت نمایند و متقابال نماینده ای از نماینده انجمن شرکتهای دانش بنیان  در جلسات تخصیص اعت

 متسال پیرامون این موضوع صندوق پژوهش فناوری صندوق های پژوهشی در جلسات انجمن شرکتهای  دانش بنیان حضور یابند

ی استان مقرر آمادگی خود را در این خصوص اعالم نموده و صندوق توسعه و فناور ۲6/10/1401مورخ  3۲۲3طی مکاتبه 

و  140101۲81گردید ظرف یک هفته پاسخ خود را در این خصوص ارسال نماید. ضمنا انجمن دانش بنیان مطابق مکاتبه 

 معرفی نموده است. و صندوق پژوهشی استان نماینده خود به صندوق توسعه سالمت14010۲80

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیسیون هماهنگی

 

 

 

 

 

 

صندوق توسعه و 

 فناوری استان

 

 

 
 


