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 رضا طارهي
رفر  ماندا

رد استان قزويه محتزم  مدري کل   ریاست محتزم  ساسمان صنعت،معدن و تجارت   استان قزويه   استاندا
   هي استان قزو ساسمان محیط سیست  محتزم ریاست     ریاست محتزم ساسمان جهاد كشاورسي استان قزويه

  ان قزويهریاست محتزم ااتق باسرگاني است     مدريیت محتزم تعاون روستایي استان قزويه
 محتزم باوک تىسعً صاردات شعبً قزويهمدريیت       گمرک استان قزويهمحتزم  مدري کل

 انجمه كشمش استان قزويه عامل محتزم و رئیس محتزم هیئت مدريي  مدري   معاونت محتزم غذا و داروي دااگشني علىم زپشکي استان قزويه
 رئیس محتزم اداري صنعت، معدن و تجارت شهرستان اتكستان    مدريیت محتزم جهاد كشاورسي شهرستان اتكستان 

 رئیس محتزم اداري محیط سیست شهرستان اتكستان    رئیس محتزم اداري تعاون روستایي  شهرستان اتكستان
 مدري عامل محتزم  و رئیس محتزم  هیئت مدريي صىدوق حمایت اس تىسعً بخش كشاورسي شهرستان اتكستان

  ي تىلیدي و صىا ع بددییي و سسهً نىدي كشمش استان قزويهمحتزم واحداه  مدريان

 نمایىدي محتزم خبزگان بخش كشاورسي شهرستان اتكستان
ران شهرستان اتكستان  نمایىدي محتزم اتحادهی باغدا

 با سالم و دعای خیر و صلوات برحضرت محمد)ص( و خاندان پاک و مطهرش

 ( با مًضًع92/6/22گريٌ تًسعٍ صادرات استان ) جلسٍ مًرخ بٍ پیًست صًرتجلسٍ کار با احترام؛        
جُت استحضار ي دستًر پیگیری مًارد مطکالت خریذ ي  فريش کطمص ي صىایع تبذیلی ایه بخص  بررسی

 .مرتبط ارسال می گردد
 
 

  
 ريوًضت:

 معاين محترم َماَىگی امًر اقتصادی استاوذاری جُت استحضار جىاب آقای قبادی  -

 رحماوی ومایىذٌ محترم مردم ضریف ضُرستان در مجلس ضًرای اسالمی جُت استحضار جىاب آقای  -
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 جمهىري اسالمي اريان

 وسارت كشىر
ري قزويه  استاندا

ري شهرستان اتكستان  فرماندا

 

ساله جلسات مکان:  91/6/91تاریخ:

 فرماوداری

زمان: 

99:95 

معاين هماهىگی امًر  –آقای قبادی  رئیس: 

 اوداریاقتصادی است

 بزرسی هطکالت خزیذ ٍ فزٍش کطوص ٍ غٌبیغ تبذیلی ایي بخص   :عنوان جلسه

 مصــوبــات

 اقدام کننده مصـــوبــه ردیف

1 
بب تَجِ بِ ّوبٌّگی غَرت پذیزفتِ ایي جلسِ بِ ػٌَاى کبرگزٍُ تَسؼِ غبدرات استبى در ًظز 

 داضت.  گزفتِ هی ضَد ٍ هػَببت آى جبیگبُ لبًًَی ٍ اجزایی خَاّذ
--- 

2 

همزر  گزدیذ ضزکت تَسؼِ غبدرات کطوص بب پیگیزی ٍ ّوبٌّگی اتبق ببسرگبًی استبى تطکیل 

 گزدد. 

اتبق 

ببسرگبًی 

 استبى

3 

همزر گزدیذ ادارُ کل هحیط سیست استبى در غَرت ّوکبری اٍلیِ کبرخبًِ ّبی کطوص جْت 

ذ ٍ هسبػذت السم در ایي خػَظ تػفیِ پسبة، هْلت دادُ ضذُ جْت ایي کبر را توذیذ ًوبیٌ

 هؼوَل ًوبیٌذ. 

ادارُ کل 

حفبظت 

 هحیط سیست

4 
بب همزر گزدیذ ص بب سوَم هجبسبب تَجِ بِ اػالم هذیز ضزکت سریي تبن هبٌی بز خزیذ کطو

 تَسط ضزکت هذکَر بِ ػول آیذ. ،الذام السم جْت خزیذ ّوبٌّگی جْبد

ضزکت سریي 

 تبن

5 
 توز بز ٍاحذّبی سن فزٍضی استبى ٍ بِ خػَظ ضْزستبىهمزر گزدیذ ًظبرت ٍ پبیص هس

 تَسط سبسهبى جْبد کطبٍرسی بِ ػول آیذ. تبکستبى

جْبد 

 کطبٍرسی

6 

همزر گزدیذ سبسهبى جْبد کطبٍرسی ٍ تؼبٍى رٍستبیی استبى ًظبرت السم بز لیوت ٍ ًحَُ تَسیغ 

 کَد ضیویبیی در سطح استبى ٍ ضْزستبى تبکستبى داضتِ ببضٌذ.

جْبد 

 –طبٍرسی ک

تؼبٍى 

 رٍستبیی

7 
جْبد همزر گزدیذ سبسهبى جْبد کطبٍرسی استبى درخػَظ آهَسش ٍ تزٍیج ًحَُ استفبدُ اس سوَم 

 کطبٍرسی 
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ٍ سبیز هَاد هَرد استفبدُ در بخص کطبٍرسی بب ّذف کبّص هػزف سوَم ٍ استفبدُ بْیٌِ اس 

 آًْب الذام السم هؼوَل دارًذ.

8 

طبٍرسی در اسزع ٍلت ًسبت بِ بزگشاری اًتخبببت ّیئت هذیزُ همزر گزدیذ سبسهبى جْبد ک

)غٌذٍق کطوص( ٍ اًتخبة هذیزػبهل الذام   تبکستبى غٌذٍق تَسؼِ بخص کطبٍرسی ضْزستبى

 ًوبیٌذ.

جْبد 

 کطبٍرسی

9 
همزر گزدیذ سبسهبى جْبد کطبٍرسی، جْت تخػیع اػتببرات داربستی کزدى ٍ احیبء ببغبت 

 ت آبیبری لطزُ ای ببغبت ضْزستبى پیگیزی ٍ الذام السم هؼوَل دارًذ.اًگَر ٍ ّوچٌیي تسْیال

جْبد 

 کطبٍرسی

11 
همزر گزدیذ غذا ٍ سیوبی استبى جْت فزٌّگ سبسی ًحَُ استفبدُ اس سوَم در بخص کطبٍرسی 

 استبى ٍ کبّص هػزف سوَم الذام السم بِ ػول آٍرًذ.
 صدا و سیما

11 

داًطگبُ آساد اسالهی جْت تجْیش آسهبیطگبُ تؼییي ببلیوبًذُ همزر گزدیذ ادارُ کل استبًذارد ٍ 

 سوَم در هحػَالت کطبٍرسی ّوکبری ٍ الذام السم بِ ػول آٍرًذ.

ادارُ کل 

 –استبًذارد 

داًطگبُ آساد 

 اسالهی

12 

بب تَجِ بِ ایٌکِ در سٌَات گذضتِ یبراًِ حوبیتی اختػبغی در سطح هلی جْت حوبیت اس 

بزای تبسیس غٌذٍق تَسؼِ بخص کطبٍرسی ضْزستبى )غٌذٍق کطوص( تَلیذکٌٌذگبى اًگَر 

درغذی دٍلت در ایي غٌذٍق ٍ ػذم تحمك آى  94اختػبظ یبفتِ است ٍ بب ػٌبیت بِ سْن 

ضْزستبى در هجلس ضَرای اسالهی  جْت تخػیع سْن همزر گزدیذ ًوبیٌذُ هحتزم هزدم 

 ذ. دٍلت پیگیزیْبی السم هؼوَل ًوبیٌ

هسئَل دفتز 

ٌذُ  ًوبی

 تبکستبى

13 
همزر گزدیذ در اٍاخز هْز هبُ جلسِ ّوبٌّگی بب کبرخبًِ داراى فزآٍری کطوص در فزهبًذاری 

 تطکیل گزدد.
 فزهبًذاری

 
 

 


