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 باسالم

پیرو  84/87/7888مورخ  771911/48/721بازگشت به نامه شماره  احتراماً، 

مکاتبات و هماهنگیهای قبلی و جلسات متعدد در پنجره واحد سرمایه گذاری استان به 

استحضار می رساند کلیه طرحهای ارسالی در پیوست نامه قابلیت استقرار در شهرکها 

 .و نواحی صنعتی استان را دارند

فقره نامه از  21نظر تفکیکی در خصوص طرحهای مذکور طی  قابل ذکر است اظهار

 .به سازمان صمت استان ارسال گردیده است 89/81/14تا  27/81/14مورخ 

 سیاوش وحدت

 ات مدیرهیمدیرعامل ورئیس ه
 ازطرف مهدی جمشیدی

عاون برنامه ریزی و توسعه مدیریتم
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باسمه تعالی

«تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» 
جناب آقای وحدت

مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان
موضوع: مجوزهای بی نام

با سالم و احترام
با توجه به مصوبات آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دستور استاندار محترم در خصوص 
مجوزهای بی نام، به پیوست لیست مجوزهای بینام ارسال میگردد، خواهشمند است مجوزهای بینامی که  قابلیت استقرار در شهرکها و 

نواحی صنعتی استان را دارند مشخص نموده و نتیجه را در اسرع وقت به این اداره کل منعکس نمائید. 

مسئول پیگیری: مصطفی فرزین مقدم
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