
٢٠/٠۴/١۴٠٠ 

  ١٠۴٣۵  

      

   

 " )علیهم السالم  ( خدمت کریمانه گره گشایی به رسم اهل البیت "
  

  .بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد فیزیکی نامه هاي صادره

  مدیر کل محترم ارتباطات و فناوري اطالعات استان
  رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد

 رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 رئیس محترم پارك علم و فناوري خراسان

  رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  محترم بنیاد نخبگان استانرئیس 

  رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزي استان
  رئیس محترم انجمن مدیران صنایع استان
  رئیس محترم خانه صنعت و معدن استان

  رئیس محترم انجمن کارفرمایان صنایع استان
  رئیس محترم بسیج مهندسین استان

  ذایی استانرئیس محترم مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غ
  رئیس محترم اتاق اصناف مشهد

  رئیس محترم انجمن شرکتهاي دانش بنیان استان
  رئیس محترم کانون کارآفرینی استان
  رئیس محترم جهاد دانشگاهی استان

  رئیس محترم سازمان همیاري و شهرداري هاي استان
  معاونت محترم برنامه ریزي و توسعه شهرداري مشهد

  ي و ارتباطاترئیس محترم پارك فناور
  رئیس محترم نظام صنفی رایانه اي استان

  ارسال چک لیست مستندات و مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه تاسیس و پروانه بهره برداري شهرك صنعتی غیردولتی: موضوع

  با سالم و احتـرام
تقاضاهاي برخی از این شرکت با توجه به پیگیري، درخواست و  8/4/1400مورخ  8986پیرو نامه شماره   

 :اتحادیه ها و  اصناف و تشکل هاي تولیدي، مجددا به پیوست چک لیست ها و گردش کار درخواست صدور

  پروانه تاسیس شهرك صنعتی غیردولتی  
 پروانه بهره برداري شهرك صنعتی غیردولتی  



٢٠/٠۴/١۴٠٠ 

  ١٠۴٣۵  

      

   

 " )علیهم السالم  ( خدمت کریمانه گره گشایی به رسم اهل البیت

  .بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

 

 پروانه بهره برداري شهرك صنعتی غیردولتی براي منطقه صنعتی موجود

 

جهت استحضار و دستور ) مصوب سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران

شخص الزم به توضیح است که انجام امور مرتبط با طی کردن فرآیند اخذ مجوز شهرك صنعتی غیردولتی توسط هر 
رعایت قوانین و مقررات مطابق با ضوابط و دستورالعملهاي 
باشد و این شرکت آماده همه گونه همکاري جهت ایجاد و توسعه شهرکهاي صنعتی غیردولتی در 

  .استحضار جهت ایران صنعتی شهرکهاي و کوچک صنایع
  .استحضار جهت اسالمی شوراي مجلس

  استحضار جهت
  

  استحضار جهت استان
  استحضار جهت جرم وقوع از پیشگیري

   استحضار

 

خدمت کریمانه گره گشایی به رسم اهل البیت "
  

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد فیزیکی نامه هاي صادره

پروانه بهره برداري شهرك صنعتی غیردولتی براي منطقه صنعتی موجود
 اسیس شهرك صنعتی غیر دولتیتمدید پروانه ت

  
مصوب سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران(براي متقاضیان واجد صالحیت 

  . گردداطالع رسانی الزم ارسال می
الزم به توضیح است که انجام امور مرتبط با طی کردن فرآیند اخذ مجوز شهرك صنعتی غیردولتی توسط هر 

رعایت قوانین و مقررات مطابق با ضوابط و دستورالعملهاي  حقیقی یا حقوقی از نظر این شرکت بالمانع بوده و صرفاً
باشد و این شرکت آماده همه گونه همکاري جهت ایجاد و توسعه شهرکهاي صنعتی غیردولتی در ابالغی الزامی می

  .شدباچهارچوب ضوابط و مقررات قانونی می
  

                                                    

صنایع سازمان مدیرعامل و مدیره هیئت رئیس و وزیر محترم معاون رسولیان
مجلس در استان نمایندگان مجمع محترم رئیس بین نیک آقاي جناب المسلمین
جهت رضوي خراسان استانداري اقتصادي امور هماهنگی محترم معاونت اشرفی

  .استحضار جهت ریزي برنامه و مدیریت سازمان محترم ریاست جمشیدي
استان کل بازرس و سازمان دو منطقه محترم رئیس فتوحی آقاي جناب المسلمین

پیشگیري و اجتماعی امور در استان دادگستري کل رئیس قضائی محترم معاون
استحضار جهت استان اطالعات کل اداره اقتصادي محترم معاون محمدي گل
  استحضار جهت استان مرکز دادستان محترم معاون توندري دکتربهشتی

  استحضار جهت استان صمت سازمان محترم سرپرست خزاعی
  پیگیري جهت شرکت
           پیگیري جهت

 

 پروانه بهره برداري شهرك صنعتی غیردولتی براي منطقه صنعتی موجود
 تمدید پروانه ت

  
براي متقاضیان واجد صالحیت 

اطالع رسانی الزم ارسال می
الزم به توضیح است که انجام امور مرتبط با طی کردن فرآیند اخذ مجوز شهرك صنعتی غیردولتی توسط هر 

حقیقی یا حقوقی از نظر این شرکت بالمانع بوده و صرفاً
ابالغی الزامی می

چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی می

  
                                     

  
  
  

رسولیان دکتر آقاي جناب  -
المسلمین و االسالم حجه -
اشرفی دکتر آقاي جناب -
جمشیدي دکتر آقاي جناب -
المسلمین و االسالم حجت - 
معاون مرتضوي آقاي جناب - 
گل مهندس آقاي جناب -
دکتربهشتی آقاي جناب -
خزاعی مهندس آقاي جناب -
شرکت محترم معاونین -
جهت محمودزاده آقاي -
 


