صورتجلسه ستاد محصوالت گلخانه 95/11/23
جلسٍ ستاد محصًالت گلخاوٍ ای استان در مًرخ  95/11/23تا حضًر اعضاء در محل ساله جلسات ساسمان
جُاد کشايرسی تشکیل گزدیذ.
در اتتذای جلسٍ اعالعاتی در خصًص تًلیذ ي پزيرش لارچ خًراکی تًسظ میذر تاغثاوی ساسمان ارائٍ گزدیذ ي
پس ا س آن کلیات عزح ساسٌ َای جایگشیه گلخاوٍ َا سىتی کٍ در يسارت متثًع تٍ تصًیة رسیذٌ ي تزای
اجزای پایلًت تٍ استان اتالغ شذٌ در سغح گزدیذ ،سپس مذیزان جُاد کشايرسی شُزستاوُا ي کارشىاسان
حاضز در جلسٍ سًاالت ي مسائلی مغزح ومًدوذ کٍ مًرد تحث لزار گزفت .
مصوبات جلسه :

- 1ممزر شذ مذیزیت َای جُاد کشايرسی شُزستان َا در خصًص عزح َای تًلیذ لارچ خاوگی دلت السم
تعمل آيردٌ ي عثك َماَىگی اوجام شذٌ تاشذ  .التصاد ممايمتی ایىگًوٍ سزمایٍ گذاران تٍ سمت تًلیذ
در ياحذَای صىعتی ي مذرن راَىمایی شًوذ ي اس تصًیة عزح َای تًلیذ لارچ خاوگی خًدداری شًد.
- 2ممزر شذ مسائل مزتًط تٍ عزح تًلیذ کمپًست لارچ خًراکی در جلسات تخصصی کارگر يٌ کًد مغزح
شًد.
- 3عزح ساسٌ َای تیىاتیه ي جایگشیىی گلخاوٍ َای چًتی تصًیة ي ممزرشذ استعالمات مًرد ویاس اوجام
رياوٍ تُزٌ تزداری ) استعالم ویاس وسیت .
گزدد در صًرتیکٍ متماضی مستىذات السم تامیه آب را دارد (ج
سایز استعالمات شامل تزق ،گاس ،محیظ سیست ،امًر اراضی اوجام پذیزد.
- 4ممزر شذ در ريوذ صذير مجًس گلخاوٍ َای جایگشیه ومشٍ ي عزح اجزایی تًسظ پیماوکاران تُیٍ ي
مسئيلیت حسه اوجام آن تًسظ پیماوکار تمثل شًد.
ب اجزای عملیات ساخت ي ساس تًسظ واظزیه وظام مُىذسی تٍ مىظًر امکان تاییذ
- 5ممزر شذ وظارت السم ر
ي صذير پزياوٍ تُزٌ تزداری صًرت گیزد.
- 6ممزر شذ فزآیىذ صذير مجًس مزتًعٍ تا حذالل َشیىٍ تا َماَىگی ساسمان وظام مُىذسی اوجام پذیزد.

- 7ممزر شذ عاليٌ تز شُزستان فاليرجان شُزستان َای اصفُان ي مثا رکٍ ویش تالش در جُت راَىمایی
متماضیان تزای جایگشیه ي جلة متماضی صًرت گیزد.
- 8ممزر شذ تزرسی وُایی لیمت َای ارائٍ شذٌ تًسظ پیماوکاران تا حضًر ریاست محتزم ساسمان صًرت
گیزد.
در پایان شزکت تاسرگاوی سفیزان مُز آیسان درخصًص مسائل ي مشکالت صادرات محصًالت گلخاوٍ
ای ي خصًصیات ویاس تاس ريسیٍ اعالعاتی تٍ جلسٍ ارائٍ ي اعالم آمادگی تزای جذب
خصًص ومًدوذ.

محصًل در ایه

