
 

 

 

 (07/09/1400 یکشنبه های تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها)  زاب سانشرکت  صوبات مربوط بهم

 اقدام انجام شده دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

   مصوبات کلی

1 

 

 جهت اصالح اسناد زمین واگذاری )درج شماره پالک در قراردادهای واگذاری( از سوی شهرک  : مصوب شد

 صنعتی اقدام جدی به عمل آمده و نتیجه را اعالم نمایند.

 

شرکت شهرک های صنعتی 

  استان
 اقدام گردیده است

2 

 

 مقرر شد برای اوقات احتمال قطعی برق، سوخت جایگزین در اسرع وقت فراهم اداره برق و : مصوب شد

های الزم با شرکت نفت منطقه ارومیه برای های قطعی قرار ندهند همچنین هماهنگیشرکت گاز جزء اولویت

 1۵)که قبالً برای  اختصاص یکصد هزار لیتر نفت گاز ذخیره و نیز تخصیص سوخت سهمیه دوم برای یک ماه

 . هزار لیتری از سوی شرکت زاب سان، به عمل آید ۳00روز بود( پس از احداث دو مخزن 

 شرکت برق 

 

 شرکت گاز 

 

 شرکت نفت منطقه ارومیه

 

اعالم اولویت قعطی برق به نام 

واحد از سوی وزارتخانه ابالغ 

 می شود.

 300کار ساخت مخزن های 

 هزار به اتمام رسیده و امروز

  نصب می شود

۳ 

 

  جلسه ای با حضور اداره کل صمت، شرکت شهرکهای صنعتی اداره کل امور اقتصاد و دارایی : مصوب شد

های اجرایی ذیربط در خصوص زمین های مورد نیاز و ارائه ریزی و سایر دستگاهسازمان مدیریت برنامه

گذاری شناسایی مجوزهای بی نام برای برآوردهای الزم در خصوص تخصیص زمین، تعیین لکه های سرمایه 

 . گذاران تشکیل و نتیجه اعالم گرددلکه های سرمایه گذاری جهت واگذاری به سرمایه

 

 استانداری

جلسات هماهنگی برگزار شده 

در انتظار ارائه برنامه ادارات 

 استان می باشد



4 

 

 کشورهای مختلف وشهرکهای مشترک و نسبت به راه اندازی دفتر امور بین الملل با میزهای :  مصوب شد

 بازارچه های مشترک با همسایگان اقدام شود.

 

 استانداری

دفتر هماهنگی امور اقتصادی 

در حال پیگیری نحوه اقدام می 

  باشد

۵ 

 

  :نسبت به معرفی بانک هایی که در مورد تملک واحدها اقدام نموده و لی در خصوص راه اندازی مصوب شد

  نداده اند اقدام گردد.آن کاری انجام 

 

دبیرخانه کارگروه تسهیل و 

 رفع موانع تولید 
 اقدام شده است

6 

 

 : شهرکهای صنعتی با برنامه ریزی و اقدام عاجل نسبت به خلع ید زمین هایی که واگذار ولی هیچ  مصوب شد

  عملیاتی در رابطه با تاسیس واحد تولیدی صورت نگرفته، اقدام نماید.

 
 

های صنعتی  شرکت شهرک 

 استان

کلیه قرارداد ها از اول تا سال 

احصا و در دست اقدام می  98

  باشد

7 

 

  : برق مورد نیازواحدها محاسبه و به متقاضیان واگذار و شرکت برق ظرف دو ماه برای این دسته از مصوب شد

 تولیدکنندگان مجوز خاص بگیرد

 

  اقدام شده است  شرکت برق

8 

 
 

  : های نسبی استان است مقرر گردید سازمان به اینکه ماده معدنی سیلیس یکی از مزیت با توجهمصوب شد

صمت در این رابطه مطالعه و در خصوص راه اندازی صنایع حوزه سیلیس برنامه ریزی و نتیجه را اعالم 

ی نیز فروشی و ایجاد زیرساخت های فرآورریزی آتی سازمان صمت برای ممانعت از خامنماید. ضمنا برنامه

 مورد انتظار است.

 

 صنعت معدن و تجارت

گزارش اولیه آماده شده و در 

 دست اقدام است

 

9 

 

  : شرکت شهرکهای صنعتی ضمن ارائه راه حل قطعی برای مشکل دفع فاضالب شهرک های صنعتی مصوب شد

 . تا یکماه از محل منابع داخلی هماهنگی های الزم به عمل آورد

 

 شرکت شهرک های صنعتی 

تصفیه خانه شهرک بوکان در 

دست اقدام و طراحی فاز دوم 

تصفیه خانه مهاباد در حال 



اتمام و تا آخر سال اقدام به 

برگزاری مناقصه و پیمان 

  سپاری پروژه می باشد

10 

 

 های اجرایی ذیربط از ظرفیت موجود در ساخت و ساز از طریق مبادی تجاری ممکن و دستگاه :مصوب شد

 .کردستان عراق برای حضور فعاالنه صنایع استان در عرصه های بین المللی تالش گردددر اقلیم 

 استانداری
درحال اقدام و پیگیری می 

 باشد

 


