
 

 

  

 (28/09/1400 یکشنبه های تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها)هلدینگ توسعه شهد آذربایجان شرکت  صوبات مربوط بهم

 اقدام انجام شده دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

   اختصاصی مصوبات
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 موضوع عدم امکان اعمال معافیت مالیاتی از بابت افزایش سرمایه شرکت قند خوی از محل سود  : مصوب شد

مربوطه حادث شده  که به علت تاخیر اداره کل ثبت اسناد در ثبت مدارک در سامانه 1396تقسیم نشده سال 

از طریق آقای ملکی )مشاور محترم وزیر( از جناب آقای عمرانی معاون محترم قضائی دادستان کل کشور 

 پیگیری شود.
 

 سیر مراحل مصوبه دادستانی کل استان
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 هزار تن شکر خام  )عالوه بر  30اداره کل غله ظرف یک هفته بررسی های الزم برای اختصاص : مصوب شد

هزار تن تخصیص یافته( به کارخانجات قند گروه برای تصفیه را از شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام و  20

نتایج حاصل را به معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار و دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع 

 تولید استان اعالم نماید

 

 اداره کل غله

 

خشی از قرار داد عملیاتی ب

 ه استشد
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  :بانک کشاورزی در راستای تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانجات قند گروه ، مصوب شد

  .پیگیریهای الزم را برای تصویب نهایی تسهیالت در ارکان ستاد آن بانک بعمل آورد

 

 بانک کشاورزی

مدارک توسط بانک به تهران 

 ارسال شده است

  است مجدد پیگیری نیازمند
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  : شرکت آب منطقه ای استان آب مورد نیاز طرحهای کشاورزی گروه در حوزه آبریز شمال استان مصوب شد

 را تامین نماید

 آب منطقه ای

 اجراشده

درخواست زمین شده و  بعد از تامین 

زمین مصوبه توسط آب منطقه ای به 

 طور کامل  اجرا خواهد شد
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  : هماهنگی الزم را باجهاد کشاورزی استان برای اتخاذ تصمیم مقتضی در شرکت آب منطقه ای مصوب شد

مورد صدور مجوز الزم برای کشت گیاهان دارویی مورد نظر شرکت ساواشفاژن در نقده و تامین آب مورد 

 متر مکعب در سال را بعمل آورد 9500نیاز طرح در سقف 

 کشاورزی  جهاد

 آب منطقه ای 

 منابع طبیعی

برای تامین زمین به منابع طبیعی 

 درخواست داده شده 

برگزار و در این  ایمقرر شد جلسه 

باره با منابع طبیعی جهت موافقت 

 تامین زمین تصمیم گیری گردد.
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  : معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی استان ظرف مدت یک ماه پیگیری الزم برای صدور مصوب شد

  شرکت ساوا شفاژن را بعمل آورد.پروانه بهره برداری 

 

 معاونت غذا ودارو
بخشی از اقدامات انجام شده و در 

  حال تکمیل است
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  : شرکت گاز شرکت گاز استان بدهی گاز بهای شرکتهای قند گروه را تقسیط نمایدمصوب شد 
درحال مذاکره با شرکت گاز جهت 

 نحوه تقسیط مبلغ بدهی شرکت

 


