
٢٣/٠۵/١۴٠٠ 

  ١٣۶٧٢  

      

   

 "مرداد روز حمایت از صنایع کوچک گرامی باد  

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

 

 مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه اي استان
 سرپرست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان

  رئیس محترم اتاق اصناف مشهد
 مدیرمحترم بازارچه هاي مرزي استان

  معاونت محترم برنامه ریزي و توسعه شهرداري مشهد

  فراخوان واگذاري واحدهاي کارگاهی جهت استقرار شرکت هاي دانش بنیان  

مرداد روز حمایت از صنایع کوچک و در راستاي حمایـت از  
استقرار شرکتهاي دانش بنیان مرتبط با حوزه صنعت غذا ، دارو ، آرایشی و بهداشتی  و با هدف اشاعه فناوري هـاي نـوین   

واحـد کارگـاهی در زمینـی بـه      18را در خصـوص  واگـذاري    
در شهرك فناوري صنایع غذایی و بیوتکنولوژي شمالشـرق کشـور و پـس از  تصـویب شـوراي      

 .الزم را معمول فرمایند  لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اطالع رسانی به متقاضیان اقدام

جهت دریافت فرم هاي استقرار و طـرح تـوجیهی بـه حضـور     
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نامه هاي صادره فیزیکی بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه اي استان      ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد 
سرپرست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان    ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
رئیس محترم اتاق اصناف مشهد    ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

مدیرمحترم بازارچه هاي مرزي استان      ریاست محترم جهاد دانشگاهی مشهد
معاونت محترم برنامه ریزي و توسعه شهرداري مشهد    ریاست محترم پارك علم و فناوري استان 

  اناستریاست محترم انجمن شرکتهاي دانش بنیان 
  ریاست محترم انجمن مدیران صنایع استان 

 ریاست محترم انجمن کارفرمایان استان 
  ریاست محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي 

  محترم خانه صنعت و معدن استان
فراخوان واگذاري واحدهاي کارگاهی جهت استقرار شرکت هاي دانش بنیان  

  ام با سـالم و احتـر
مرداد روز حمایت از صنایع کوچک و در راستاي حمایـت از   21به مناسبت فرا رسیدن , به استحضـار می رساند

استقرار شرکتهاي دانش بنیان مرتبط با حوزه صنعت غذا ، دارو ، آرایشی و بهداشتی  و با هدف اشاعه فناوري هـاي نـوین   
را در خصـوص  واگـذاري    در بنگاه هاي کوچک و متوسط، این شرکت آمادگی خـود  

در شهرك فناوري صنایع غذایی و بیوتکنولوژي شمالشـرق کشـور و پـس از  تصـویب شـوراي        متر مربع 9500
  و طی مراحل قانونی اقدام نماید  راهبري شهرك

لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اطالع رسانی به متقاضیان اقدام
جهت دریافت فرم هاي استقرار و طـرح تـوجیهی بـه حضـور      35424416در پایان آقاي مهندس اختري با  شماره ثابت  

 .معرفی می گردند

  

                                                                       

 

ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد 
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

ریاست محترم جهاد دانشگاهی مشهد
ریاست محترم پارك علم و فناوري استان 

ریاست محترم انجمن شرکتهاي دانش بنیان 
ریاست محترم انجمن مدیران صنایع استان 

ریاست محترم انجمن کارفرمایان استان 
ریاست محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي 

محترم خانه صنعت و معدن استان ریاست
فراخوان واگذاري واحدهاي کارگاهی جهت استقرار شرکت هاي دانش بنیان  : موضوع  

با سـالم و احتـر
به استحضـار می رساند  

استقرار شرکتهاي دانش بنیان مرتبط با حوزه صنعت غذا ، دارو ، آرایشی و بهداشتی  و با هدف اشاعه فناوري هـاي نـوین   
در بنگاه هاي کوچک و متوسط، این شرکت آمادگی خـود  

9500مساحت 
راهبري شهرك

لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اطالع رسانی به متقاضیان اقدام
در پایان آقاي مهندس اختري با  شماره ثابت  

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

 

  :رونوشت
 جهت ایران صنعتی شهرکهاي و کوچک صنایع سازمان مدیرعامل و مدیره هیئت رئیس و وزیر محترم معاون رسولیان دکتر آقاي جناب -

  .استحضار
  .استحضار جهت رضوي خراسان استانداري اقتصادي امور هماهنگی محترم معاونت اشرفی دکتر آقاي جناب -
  .پیگیري براي کیوانفر آقاي - علیخواه آقاي - احسانی آقاي -


