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 :دستوركار جلسه

  بحث وبررسي درخصوص مسائل ومشكالت مربوط به شيرتوليدي استان  -1
 اري تحت فشار آقاي نعمتيان بحث وبررسي درخصوص مشكل آبي -2

 نحوه تامين هزينه هاي مورد نياز برگزاري همايش گياهان دارويي وعسل دراستان  تصميم گيري دررابطه با -3
بحث وبررسي پيرامون مستندات قانوني استعالم از مسكن وشهرسازي دررابطه با تغييركاربري اراضي زراعي براي معادن شـن   -4

 وماسه  
  

  :مصوبات جلسه

م دستگاههاي عضو  و ز قبل از برگزاري جلسه ارسال شوددعوتنامه سه رو و رشد جلسات بطورمرتب ومنظم وماهانه برگزارمقر -1
  . اعالم نمايندبه دبيرخانه كارگروه  بموقع مطالب قابل طرح خود را  كارگروه پيشنهادات و

انواع شير خام و ظرفيت هاي توسعه  توليد ابطه بادر ركارگروه معاونت اموردام سازمان جهاد كشاورزي  بعدي مقررشد درجلسه -2
، معدن وتجارت استان در مورد ظرفيت هاي اسمي و عملي واحدهاي سازمان صنعت  وآن و آخرين وضعيت مراكز جمع آوري 

ه دبيرخانه ب ا بصورت مستند و مكتوبپيشنهادات  بهمراه مسائل ومشكالت وو نحوه تامين شير توسط آنها را  فرآورده هاي لبنياتي
  .گزارش نمايند اعالم و در جلسه بعدي به اعضا كارگروه 

هرجلسه يكي از مديران عضو گزارشي از وضع موجود دستگاه خود در شاخص هاي اقتصادي و پيش از جاسات بعدي مقررشد  -3
د تا جم ارائه خواهند نمايت مكتوب و منسبيني هاي انجام شده براي ارتقاي آن و ظرفيت هاي سرمايه گذاري در بخش خود را بصور

  .پس از تاييد كليات آن در كارگروه اقدامات بعدي در رابطه با نحوه چاپ و انتشار آنها بعمل آيد
شبكه آبياري يامچي براراضي آقاي نعمتيان مقررشد آب منطقه اي نسبت به اختصاص آب  باعنايت به خسارت وارده از اجراي -4

  .هكتارمي باشد بانظر مساعد بررسي واقدام نمايد  5/2براي قطعه اراضي كه حدودا 
جهت مقررشد ليست مراكز جمع آموري شير كه فاقد پروانه بوده وغير مجاز فعالت دارند توسط سازمان جهادكشاورزي تهيه و - 5

  . تصميم گيري به دبيرخانه كارگروه سالمت منعكس شود
مقررشد سازمان جهاد  و رويي وعسل درنميه اول مهرماه موافقت نمودندمايش گياهان دابا پيشنهاد برگزاري هاعضاي كارگروه  -6

و دولتي اقدامات بعدي بعمل  رزي استان از هم اكنون در رابطه با برآورد هزينه هاي موردنياز و نحوه تامين آن از بخش خصوصيكشاو
  .گزارش نمايد  آورده و در جلسات بعدي

با توجه به مغايرتهاي احتمالي در رابطه با استعالم يا عدم استعالم از كارگروه مسكن و شهرسازي درموارد تغيير كاربري اراضي  -7
هريك مسكن وشهرسازي  و تجارت ، سازمان صنعت ، معدن ومقررشد سازمان جهاد كشاورزي زراعي براي معادن شن و ماسه 

 .مستندات قانوني خود را در اين خصوص جهت اقدامات بعدي به دبيرخانه ارسال نمايند 
قانون برنامه چنجم توسعه ضمن شفاف سازي فرآيندهاي صدور  62مقرر گرديد دستگاههاي متولي صدور مجوز در اجراي ماده  -8

نين و بخشنامه هاي دستگاه خود را با دستگاههاي ديگر جهت پيگيري و اقدامات الزم مجوز و استعالم هرگونه مغايرتهاي احتمالي قوا
 .به دبيرخانه كارگروه امور اقتصادي و يا ستاد سرمايه گذاري استان اعالم نمايند

  
 


