
 

 

 

 (05/10/1400) صوبات مربوط به یکشنبه های تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی هام

 اقدام انجام شده اجرایی مرتبط دستگاه متن مصوبه ردیف

   مصوبات کلی

1 

 

 با دعوت مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، ظرف هفته جاری ، جلسه  : مصوب شد

ای با حضور سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اداره کل راهداری ، سازمان صمت ، اداره کل گمرک ، پارک 

شرکتهای خدمات رسان در استانداری تشکیل و متناسب با گزارش و پیشنهادات  علم و فن آوری و مدیران

رئیس پارک در زمینه تهیه نقشه مورد نیاز برای احداث راه دسترسی مستقل و مناسب برای پارک و دیگر 

 موارد مطروحه بررسیهای الزم انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد .

 

 استانداری

هماهنگی جلسه در محل دفتر 

امور سرمایه گذاری و اشتغال 

استانداری تشکیل و اقدامات 

الزم انجام گرفته ، بررسی و 

  هماهنگی های الزم انجام شد

2 

 
 

 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد و تکمیل آزمایشگاه  3سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ : مصوب شد

  .پارک تخصیص دهدتخصصی برق )آزمایشگاه مرجع(  مورد نیاز در 
سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

اقدامات را انجام داده منتظر 

اعالم دستگاه دولتی مورد نظر 

  برای واریز مبلغ می باشد

 

3 

 

  با پیگیری توسط مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، فضاهای اداری : مصوب شد

دستگاههای اجرایی استان توسط استانداری احصاء و نتایج حاصله در جلسه موضوع بند یک مصوبات مازاد 

 .ارائه شود

 

 استانداری
مکاتبه با دستگاه های ذیربط 

  انجام و پاسخ دریافت شد



 

4 

 

  :امکانات بهینه سازی راه روستایی در حاشیه پارک را با اداره کل راهداری اقدامات الزم برای مصوب شد

  .آن سازمان به انجام رساند

 

 در حال طی مراحل اقدام اداره کل راهداری 

5 

 
 

 : اداره کل راهداری اقدامات الزم برای ایجاد یک ورودی استاندارد و کوتاه را تا ساختمان  مصوب شد

  .اصلی پارک علم و فن آوری مستقر در محل بعمل آورد

 

 

 اداره کل راهداری 
انجام شده است. ارزیابی اولیه 

 در حال طی مراحل اقدام

 


