
 

ف
ردی

 

دستگاه اجرایی  متن مصوبه

 مرتبط

 مهلت اقدام

 نیو تام یشهرک صنعت 3فاز  یطرح مطالعات یچناران، اجرا یصنعت مستقر در شهرک یصنعت یرفع مشکل کمبود آب واحدها یهفته برا کیظرف  یصنعت یهاشرکت شهرک 1

 .دیخانه شهرک را ارائه نما هیتوسعه تصف یخانه شهرک، برنامه زمانبند هیاعتبار جهت توسعه تصف

 هفته کی یصنعت یشرکت شهرک ها

مطالعه و ارائه مدارک و مستندات مربوطه به اداره کل راه و  لینسبت به تکم ندهیماه آ کیچناران ظرف  یشهر چناران، شهردار یلیطرح تفص بیبا توجه به زمانبر شدن تصو 2

 مطرح گردد. 5ماده  ونیسیاقدام نموده و متعاقبا موضوع در اسرع وقت در کم یشهرساز

 یاداره راه و شهرساز

 چناران یشهردار

 ماه کی

الرضا )ع(، اداره کل  قاتیم یو هنر ینفر و رفع نواقص ساختمان مجتمع فرهنگ 400 شیتئاتر چناران با گنجا یسالن آمف لیاعتبار جهت تکم نیو عدم تام یفیبه بالتکل تیبا عنا 3

و  لینسبت به تکم ندهیتا خرداد ماه سال آ یسال جار باراعت %100 صیضمن تخص یزیو برنامه ر تیریشهرستان و سازمان مد یفرماندار یبا هماهنگ یفرهنگ و ارشاد اسالم

 .دیاز پروژه اقدام نما یبهره بردار

 اداره کل فرهنگ و ارشاد

 یاسالم

 شهرستان یفرماندار

 یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 1401خرداد 

موچنان و قزلکن  دآباد،یآباد، س یحاج یو روستاها یدر سال جار جیآباد و خر ضیچهارمهن، محمد آباد، ف یروستا 4 یهاد یاستان نسبت به اجرا یمسکن انقالب اسالم ادیبن 4

 1401سال  یقزلحصار و مغان از توابع بخش رادکان برا ،آباد اثی غیو روستاها یاز توابع بخش مرکز یدهنه اخلمد، شتر پا و اخلمد سفل یو روستاها دآبادیاز توابع بخش س

 شود. یزیبرنامه ر

 یاسالم انقالب مسکن ادیبن

 استان

 یسال جار انیپا

تفاهم نامه با اداره  یاقدام و ط دآبادیس یخیرباط تار یاستان نسبت به طرح مرمت و بازساز یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره کل م یماه با هماهنگ کیظرف  دآبادیس یشهردار 5

 .دیاقدام نما یآن در سال جار یاستان نسبت به اجرا هیریکل اوقاف و امور خ

 دآبادیس یشهردار

 و یفرهنگ راثیم اداره

 استان یگردشگر

 یسال جار

سال به بهره  انیآباد اقدام و تا پا دیدر شهر س ینسبت به نصب چمن مصنوع یو شهردار یاسالم یتوسط شورا یو فنس کش نیزم یرسازیز اداره کل ورزش و جوانان پس از 6

 برسد. یبردار

 1400دهه فجر  اداره کل ورزش و جوانان

 یسال به بهره بردار انیدر شهر رادکان شهر اقدام و تا با ینسبت به نصب چمن مصنوع یو شهردار یاسالم یتوسط شورا یو فنس کش یرسازیاداه کل ورزش و جوانان بس از ز 7

 برسد.

 1400دهه فجر  اداره کل ورزش و جوانان

 1401 ریت کل ورزش و جوانان استان اداره برساند.  یو به بهره بردار لینفره شهر چناران را تکم 1200چند منظوره  یپروژه سالن ورزش ندهیماه سال آ ریاداره کل ورزش و جوانان تا ت 8

به عمل آوره و پروژه را تا  یرادکان به گروه را در سال جار ییاعتبار پروژه آسفالت محور روستا نیالزم جهت اجرا و تام یریگیاستان ب یو حمل و نقل جاده ا یاداره کل راهدار 9

 برساند. یسال به بهره بردار انیپا

و حمل و نقل  یاداره کل راهدار

 استان یجاده ا

 یسال جار انیپا

 زیو ن لومتریک  9 یبیبهمن جان تا رادکان به طول تقر یبرق حدفاصل روستاها عیدر اسرع وقت نسبت به اصالح شبکه توز یفرماندار یبرق استان با هماهنگ یروین غیشرکت توز 10

 الزم را انجام دهد. یو اقدامات اصالح ییمناطق افت فشار را شناسا

 اسرع وقت برق استان یروین غیشرکت توز

 ادیبن ،یاستاندار یدفتر فن و ابالغ گردد. بیتصو ه،یمسکن در اسرع وقت ته ادیبن یبا هماهنگ یتوسط دفتر استاندار دآبادیشهر س یلیطرح جامع و تفص 11

 یانقالب اسالم مسکن

 دهه فجر

 19 زانی)ره( به م ینیامداد خم تهیکم یمجتمع اقتصاد نیپرونده موضوع ورود به محدوده زم لی)ره( تشک ینیامداد خم تهیهفته با در خواست کم کیچناران ظرف  یشهردار 12

 الزم به عمل آورد. ینمطرح و اقدام قانو 5 هماد ونیسیماه در کم کیپرونده ظرف  د،یاستان ارسال نما یهکتار متصل به شهر را انجام و به اداره کل راه و شهرساز

 استان یاداره کل راه و شهرساز

)ره(  ینیامداد امام خم تهیکم

 چناران یشهردار

 ماه کی

  .ردیقرار گ یریگیاعتبار مورد پ نی)کال کرنگان( اقدام نموده و مراتب تام لیمس 2نسبت به انجام مطالعات فاز  یآذر ماه سال جار انیاستان تا پا یشرکت آب منطقه ا 13

 یشرکت آب منطقه ا
 یآذر سال جار

 یدر بهره بردار عیتسر ی( را براطیو تقس مهیچناران )حداقل جر یسبز شهردار یمساعدت الزم جهت حل مشکل حقابه چاه آب فضا یو آب منطقه ا یبرق منطقه ا یشرکت ها 14

 مهر ماه به عمل آورند. انیتا پا

 یشرکت برق منطقه ا

 یآب منطقه ا شرکت

 یسال جار انیپا

 النیفارغ التحص ییالزم جهت شناسا یریگیپ یفرماندار یبا همکار یو رادکان، اداره کل جهاد کشاورز دآبادیس سیتازه تاس یدر بخش ها یمراکز خدمات کشاورز جادیا یبرا 15

 به عمل آورد. یکشاورز یدولت ریمراکز خدمات غ یو راه انداز یکشاورز یرشته ها

 یفرماندار

 استان یکشاورز جهاد

 در اسرع وقت



 

 

ف
ردی

 

دستگاه اجرایی  متن مصوبه

 مرتبط

 مهلت اقدام

 یفرآور یاختصاص زون تخصص ایکننده تنباکو(  دیدر  دهستان بقمچ )تول یصنعت هیناح جادیا یبرا یماه مطالعات کارشناس کیحداکثر ظرف مدت  یصنعت یشرکت شهرک ها 16

 .دینما عالما یو فرماندار یاستاندار یامور عمران یرا به معاونت هماهنگ جهیچناران انجام و نت یصنعت یتوتون و تنباکو در شهرک ها

شرکت شهرک های صنعتی 

 استان

 ماه کی

 1401خرداد  اداره کل راه و شهرسازی .واحد مسکن مهر چناران اقدامات الزم به عمل آورد 155ماه جهت رفع مشکل  کیظرف مدت  یکل راه و شهرساز اداره 17

 یفرماندار یاز سو ییدر قبال ارائه بسته اشتغال زا 16و تبصره  دیام ینیره، صندوق کارآفر ینیامداد امام خم تهیکم یاز سو الیر اردیلیم 300الزم به مبلغ  التیتسه ارائه 18

 .دیاقدام نما یدر سال جار یها با استاندار یاریده یدرآمدزا یو طرح ها ییروستا یتعاون یخرد شرکت ها یو صندوق ها یگردشگر ،یدست عیصنا یها نهیشهرستان در زم

 استانداری

 صندوق کارآفرینی امید

 کمیته امداد امام ره

 یسال جار انیپا

 عیصنا یو بازارچه ها یشتیو مع یمحالت دامدار جادیا یبرا طیواجد الشرا انیپس از درخواست متقاض یو جهاد کشاورز یفرماندار یبا همکار یمسکن انقالب اسالم ادیبن 19

 .دیاقدام نما نیزم نینسبت به تام یهاد یطرح ها یشهرستان در قالب الحاق و بازنگر یدر روستاها یدست

 فرمانداری شهرستان

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 جهاد کشاورزی استان

 یسال جار

با  ییروستا نیاحداث مسکن محروم یبرا متیارزان ق التیفقره تسه 500استان نسبت به پرداخت  یستیامداد امام ره و بهز تهیکم ،یمسکن انقالب اسالم ادیبن دیگرد مقرر 20

 .دیاقدام نما ندهیماه آ 3شهرستان حداکثر تا  یفرماندار یمعرف

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 کمیته امداد امام ره

 بهزیستی استان

 1400دهه فجر 

و توسعه استان و برابر  یزیبرنامه ر یشهرستان برابر مصوبه شورا یروستا 23 یطرح ها یالحاق و بازنگر یجلسات کارشناس یظرف مدت سه ماه نسبت به برگزار یفرماندار 21

 .دیاقدام نما ابالغ و بیماه  نسبت به تصو 4ظرف مدت   زیمسکن استان ن ادی. بنندیمسکن استان ارسال نما ادیاقدام و به بن وستیپ ستیل

 فرمانداری

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 استان

 1400دهه فجر 

 1401 ریت استانداری .آباد مساعدت شود ضیف یاریاز ده کیروستا به هر یعمران یلوازم پارک کودک و... بابت طرح ها ،یمصالح عمران نیاعتبار  در قالب تام الیر اردیلیم کی مبلغ 22

س از راه اندازی به شهرداری رادکان پنج میلیارد ریال جهت طرح های عمران شهری )بهسازی و آسفالت معابر( مورد تایید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پمبلغ  23

 مساعدت شود.

 اسرع وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دهه فجر سال  شرکت آب و فاضالب استان ای فیض آباد و...( را بررسی و تا دهه فجر سال جاری نسبت به رفع آن اقدام نماید.شرکت آب و فاضالب استان مشکل آب شرب مجتمع جوکال )شامل روست 24

 جاری

 در اسرع وقت استانداری مساعدت شود.ارک کودک و... بابت طرح های عمرانی روستا به هریک از دهیاری محمدآباد پمبلغ یک میلیارد ریال اعتبار در قالب تامین مصالح عمرانی، لوازم  25

س از راه اندازی به پ نج میلیارد ریال جهت طرح های عمران شهری )بهسازی و آسفالت معابر( مورد تایید معاونت هماهنگی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداریپمبلغ  26

   شهرداری سیدآباد مساعدت شود.

 وقتدر اسرع  سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اقدام الزم بعمل آورد ضمنا مبلغ دو  یآن در دهه فجر سال جار یآباد و بهره بردار ضیف یکالسه در روستا 2باب مدرسه  کیمدارس استان نسبت به احداث  یاداره کل نوساز 27

 شود. یمساعدت م یتوسط استاندار زیاعتبار ن الیر اردیلیم

 استانداری

 اداره کل نوسازی مدارس استان

 یسال جار آذر

ارائه  یاستاندار یامور عمران یو به معاونت هماهنگ هیرادکان(، را در اسرع وقت ته لیرادکان )م یتوسعه گردشگر یاستان طرح مطالعات یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره کل م 28

 .دینما

شرکت شهرک های صنعتی 

 استان

 اسرع وقت

دستگاه های ذی ربط توسط به منظور تامین زمین برای ساخت و ساز در روستاهای شهرستان جلسه ای با حضور نمایندگان آستان قدس رضوی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و  29

 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار و تمهیدات الزم 

 بعمل آید.

 استانداری

 آستان قدس رضوی

 قالب اسالمیبنیاد مسکن ان

 اسرع وقت

آزادسازی رودخانه دائمی رادکان  شرکت آب منطقه ای استان با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در اسرع وقت نسبت به انجام مطالعات جامع، تعیین حقابه و 30

 اقدام قانونی الزم بعمل آورد.

 شرکت آب منطقه ای استان

 آبخیزداریاداره منابع طبیعی و 

 اسرع وقت



 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

31 
واحدهای تولیدی و  برای گازرسانی به منطقه گروه مشتمل بر هفت روستای فاقد گاز رادکان و واحد های صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه، آخرین آمار جمعیتی و

اخذ مجوز گازرسانی با همراهی صنعتی ظرف دو هفته توسط فرمانداری به شرکت گاز استان ارسال و متعاقب آن شرکت گاز ضمن بررسی و انجام مطالعات در زمینه 

 یگیری و اقدام بعمل آورد.پنماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسالمی ظرف مدت سه ماه 

 سه ماه فرمانداری، شرکت گاز استان، استانداری

32 
تکمیل احداث بندهای سنگی گابیونی حوزه سوهان با به منظور کنترل سیل و رسوب، مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در خصوص تامین اعتبار و 

 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی اقدام و تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برساند. 4500اعتبار معادل 
 منابع طبیعی و آبخیزداری استان

دهه فجر سال 

 جاری

33 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص تامین اعتبار بندسنگی مالتی روستای بهمن جان از محل ایین دست مقرر شد پبه منظور کنترل سیل و تغذیه منابع آبی 

 میلیون ریال اقدام و تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برساند. 4500اعتبارات ملی با اعتبار معادل 
 منابع طبیعی و آبخیزداری استان

دهه فجر سال 

 جاری

34 
میلیون ریال جهت مطالعات مشارکت مردمی حوزه رادکان از محل اعتبارات آبخیزداری در  1000ایین دست مقرر شد اعتبار پبه منظور کنترل سیل و تغذیه منابع آبی 

 ایان سال اقدام گردد.پتا  1400سال 
 1400ایان سال پ منابع طبیعی و آبخیزداری استان

35 
مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در خصوص تامین اعتبار و احداث بندهای خاکی حوزه درز آب شهر سیدآباد با به منظور کنترل سیل و رسوب، 

 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اقدام و تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برساند. 10اعتبار معادل 
 منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 دهه فجر سال

 جاری

36 

قدام نماید. بدیهی است اداره کل جهاد کشاورزی استان در اسرع وقت نسبت به انجام مطالعه و احداث مجتمع دامداری با همکاری شورای اسالمی و شهرداری سیدآباد ا

کشاورزی استان برای تامین زیرساخت ها مساعدت در صورت تامین زمین و طرح مصوب مبلغ ده میلیارد ریال توسط استانداری و الباقی از محل منابع ملی جهاد 

 خواهد شد.

جهاد  شهرداری سیدآباد،، استانداری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کشاورزی
 در اسرع وقت

37 
مساعدت انی استانداری به شهرداری چناران مبلغ بیست میلیارد ریال جهت طرح های عمران شهری )بهسازی و آسفالت معابر( مورد تایید معاونت هماهنگی امور عمر

 شود.
 در اسرع وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 یک هفته جهاد کشاورزی استان تن نهاده دامی عالوه بر سهمیه شهرستان ظرف یک هفته توسط جهاد کشاورزی استان مساعدت شود. 300 38

39 
 نماینده شرکت ساخت و توسعه، استانداری یگیری جدل بعمل آید.پبرای آزادسازی و تملک اراضی مسیر قطار شهری گلبهار به چناران مکاتبات الزم با وزارت راه و شهرسازی و 

راه و شهرسازی ، زیربناهای حمل و نقل کشور

 استان

 در اسرع وقت

 اداره کل راهداری و حمل و نقل، شهرداری بهشت رضوان( با مشارکت دستگاه های ذی ربط بهسازی و زیباسازی انجام شود. –مسیر زندان )از چهارراه رادکان  40

 جاده ای
 1400اسفند 

اداره کل راه و ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایان سال مالی بهره برداری شود.پاعتبارات در سال جاری تکمیل و تا  %100ژوهشکده قرآنی با تخصیص پمرکز  41

 شهرسازی
 ایان سال جاریپ

42 
یگیری حمایت های مالی از طریق وزارتین کشور و پس از تایید فرمانداری برای پطرح حمایت از زوجین جوان در کانون محبت شهرستان توسط مدیران کانون تهیه و 

 ورزش و جوانان به معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری ارسال شود.

معاونت سیاسی ، کانون محبت، فرمانداری

 استانداری
 یک ماه

43 

های راکد و نیمه تمام، عناوین و فرصت های سرمایه روژهپیوند بین سرمایه گذاران و متقاضیان تامین مالی مقرر شد فرمانداری شهرستان فهرست پبا عنایت به ضرورت 

ای از مطالعات طرح، در اختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قرار دهد و مرکز خدمات گذاری جدید شهرستان منطبق بر مزیت های نسبی به انضمام خالصه

روژه ها به متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی با بهره گیری از پنسبت به معرفی س از بررسی کارشناسی ابعاد اقتصادی فرصت ها پسرمایه گذاری مکلف است 

 کلیه ظرفیت های اطالع رسانی خود اقدام نماید.

، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

 فرمانداری چناران
 سه ماه

44 
شتیبانی و مانع زدایی از پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد راهبردی پسازی آنها واحد صنعتی معدنی غیرفعال در شهرستان و ضرورت فعال 11با عنایت به وجود تعداد 

شنهادات عملیاتی را جهت طرح در یپتولید مقرر شد جلسات تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نسبت به بررسی کارشناسی مشکالت و موانع واحدها اقدام و 

 کارگروه تسهیل استان و تصمیم گیری آن اقدام نماید. 

 یک ماه سازمان صمت استان، فرمانداری چناران



 

45 
های بخش کشاورزی مقرر شد جهاد کشاورزی شهرستان به تفکیک نام واحد میزان با عنایت به درخواست جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص موضوعات امهال وام

ع تولید استان و یا مرکز مورد تولید و مسائل مشکالت واحدها ظرف یک هفته آتی گزارش آن را به استان منعکس و استان مراتب را از طریق کارگروه تسهیل و رفع موان

 یگیری قرار دهند.پ

 دو ماه فرمانداری چناران، جهاد کشاورزی

46 
س از پمساعدت مقرر شد میزان سرمایه در گردش و ثابت مورد نیاز واحدهای بخش کشاورزی بصورت دقیق و کارشناسی توسط فرماندار شهرستان تعیین و حداکثر 

 ذیرد.پبررسی توسط جهاد کشاورزی و شورای هماهنگی بانک ها از طریق کارگروه تسهیل استان صورت 

دبیر شورای هماهنگی ، جهاد کشاورزی

 استان هایبانک
 دو ماه

47 

واحدهای تولیدی شهرک صنعتی چناران مقرر شد والد آذرماهان و سایر پاسارگاد و پدر ارتباط با موضوع تامین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی همگرصنعت فوالد 

 شرکت شهرک های صنعتی استان با توجه به امکانات برق در اختیار، شرایط موجود را مدیریت نمایند.

دستگاه های همچنین کمبود برق در شرایط موجود طرح های توسعه در دست اقدام در جلسه توسعه شهرک های صنعتی استان در محضر استاندار محترم با حضور 

 اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

شرکت ، استان شرکت شهرک های صنعتی

شرکت برق منطقه ، توزیع نیروی برق استان

 ای استان

 یک ماه

48 
کشاورزی توسط متقاضی، یشرفت فیزیکی طرح مزبور و ضرورت تامین آب مجتمع مقرر شد در صورت خرید چاه آب پمجتمع دامداری مصدق خندان: با توجه ببه 

 انتقال آب به محل مجتمع از طرف آب منطقه ای استان مورد مساعدت الزم قرار گیرد.
 در اسرع وقت شرکت آب منطقه ای استان

49 
داشته ایم در جلسه مقرر شد جلسه ای در خصوص مصوبات کارگروه تسهیل که تا کنون طی یک سال گذشته برای تامین برق واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی 

 ای با حضور مدیران برق و شرکت شهرک های صنعتی با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بررسی و تصمیم گیری شود.

شرکت برق ، معاونت هماهنگی اموراقتصادی

 شرکت شهرک های صنعتی، منطقه ای استان
 یک ماه

50 

مگاوات جهت  132پست  یبرا یزیبه برنامه ر تیچناران و با عنا یدر شهرک صنعت ماندهیمگاوات برق باق 11استان در خصوص  یصنعت یمقرر شد شرکت شهرک ها

 گردد. یریگ میتصم یمتقاض یواحدها نیتام

شهرستان انجام  یزیبرنامه ر تهیاستان و با مساعدت کم یصنعت یچناران با مشارکت شرکت شهرک ها یمقرر شد موضوع رفع مشکل تلفن شهرک صنعت نیهمچن

 شود.

 ماه کی استان یصنعت یشرکت شهرک ها

51 

های اجرایی مرتبط، موضوع را در کارگروه امور  دهکده سالمت عالیس: مقرر شد حداکثر طی ماه آتی به اداره کل راه و شهرسازی ضمن اخذ استعالمات الزم از دستگاه

 زیربنایی مطرح و تعیین تکلیف نماید.

 2نی مرتبط حداکثر طی همچنین با توجه به تحویل عرصه های مربوطه توسط اداره کل منابع طبیعی به اداره کل راه و شهرسازی موضوع واگذاری و طی فرآیندهای قانو

  ذیرد.پماه آتی صورت 

اداره کل ، اداره کل راه و شهرسازی استان

معاونت هماهنگی امور ، منابع طبیعی استان

 استانداری، عمرانی

 یک ماه

52 
عالم آن به اداره کل راه و زمین منیژان عالیس: با عنایت به نظر مساعد اداره کل منابع طبیعی استان در تحویل اراضی منیژان )که در حریم شهر چناران می باشد( و ا

هفته به دبیرخانه کارگروه  3اقدام الزم بعمل آید و گزارش آن ظرف شهرسازی استان مقرر شد با فوریت اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به موضوع رسیدگی و 

 تسهیل و رفع موانع تولید استان ارائه گردد.

 دو هفته اداره کل راه و شهرسازی استان

53 
مرک ذیل کارگروه تسهیل با نظر مساعد برودت صنعت افق: مقرر شد موضوع مشکالت تامین اجتماعی و مالیاتی شرکت در گروه کاری امورمالیاتی و تامین اجتماعی و گ

 بررسی شود.
 دو هفته سازمان صمت استان

 یک ماه شرکت توزیع نیروی برق استان مگاوات اقدام نماید. 5مگاوات فعلی و در آینده تا  3.5ست گلبهار نسبت به تامین برق مجتمع تا پخمیر مایه رضوی: مقرر شد شرکت توزیع نیروی برق استان از محل  54

سازمان صمت ، شرکت آب منطقه ای استان الم نمایند.قند چناران: مقرر شد شرکت آب منطقه ای استان ظرف یک هفته نسبت به اجرای مصوبه قبلی اقدام نموده و گزارش آن به دبیرخانه کارگروه اع 55

 استان
 یک هفته

56 
توس جلسه ای با حضور کارشناسان شورای هماهنگی بانک ها، بانک رفاه، بانک آینده و مقرر گردید در خصوص مشکل ارزی شرکت فوالد بارثاوا و همگر صنعت 

 نمایندگان دو شرکت در محل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار و نتیجه جهت بررسی به جلسه آتی کارگروه تسهیل ارائه شود.
 دو هفته دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

، دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری روتئین با محوریت مرکز جذب سرمایه گذاری استان و حضور نمایندگان دفتر سرمیه گذاری و اشتغال استانداری بررسی و تصمیم گیری شود.پمقرر شد طرح شهر  57

 گذاریمرکز جذب سرمایه 
 دو هفته

 یک هفته استانشرکت شهرک های صنعتی  شهرک های صنعتی با حضور متقاضی مطرح و تصمیم گیری شود. جهت تولید برق مقرر شد موضوع در شرکت شرکت راه نو: در خصوص استفاده از فشار گاز و آب 58


