
  
  استان و توليدي كارگروه تخصصي امور اقتصاديصورتجلسه 

  :شماره دعوتنامه
 

  :تاريخ دعوتنامه
 

  :رياست جلسه
  مديركل

    :زمان جلسه
  23/1/90مورخه   10ساعت 

  :محل برگزاري جلسه
  استانداري

 :دستوركار جلسه

  ايسه آن با سال گذشته گزارش مديركل محترم هواشناسي از وضعيت هوا و ميزان بارندگي استان و مق -1

  بررسي درخواست مجري محترم توليد كننده كود و اصالح كننده خاك ، حاوي هوميك اسيد  -2
  ـ بررسي مسائل و مشكالت سوخت و برق واحد هاي توليدي بخش كشاورزي استان 3
  ـ بررسي مسائل و مشكالت توليد كنندگان ميني تيوبر سيب زميني4
  نحوه اجرايي نمودن سند دامپروري استان بحث و بررسي در خصوص  ـ 5

  

  :مصوبات جلسه
مقررشد درخصوص درخواست مجري محترم توليد كننده كود واصالح كننده  خاك حاوي هوميك   اسيدوهمچنين   ‐۱

محصوالت  نانوسيد دركميته  تخصصي سازمان جهاد كشاورزي مطرح ونتيجه به جلسه آتي كارگروه امور اقتصادي وتوليدي 
  .ورزي ومنابع طبيعي ، گزارش گردد وكشا

براساس نظراعضاي محترم كارگروه اختصاص تسهيالت مربوط به حوادث غيرمترقبه از طريق جهاد كشاورزي مناسب تر مي  ‐۲
  .باشد لذاپيگيري براي تفكيك آن از مديريت بحران  وانتقال به وزارت جهاد مورد اقدام قرارگيرد 

مقررشد مسائل  ومشكالت توليد كنندگان ميني تيوبرسبب زميني بامجموعه مسئولين استاني توليد كنندگان وزير ومعاونين  ‐۳
  . وزارت جهاد كشاورزي مطرح  وتصميمات موثر اتخاذ گردد

رسي مسائل مقررشد مسئولين  بيمه محصوالت  كشاورزي وزراعي ، باغي  ودامي ،  وتوليدكنندگان  اين بخش به منظور بر ‐۴
  ومشكالت  بيمه درجلسه  آتي كارگروه  شركت  نمايند 

  . مقررشد روند تسهيالت تكليفي بخش كشاورزي باحضور مديران بانكها درجلسه آتي كارگروه بررسي گردد ‐۵
مقرر شد جلسه اي درخصوص باالبودن قيمت سبوس وهماهنگي توزيع سبوس به دامداران باحضور كارخانه داران  ودستگاه  ‐۶

  . هاي مربوطه برگزار ونتيجه به كارگروه  اعالم شود
مقررشد سازمان محترم جهاد كشاورزي استان بسته هاي حمايتي خود را به دستگاه هاي مربوطه ودبيرخانه  كارگروه  اعالم  ‐ ۷

  نمايد  

دوم خود  مقررشد بااطالع رساني سازمان جهاد كشاوري توليد كنندگان بخش كشاورزي نسبت به تهيه سوخت  مرحله ‐٨
  اقدام نمايند 

  

 


