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 1399 تابستان  –استان فارس  یگذار هیسرما تیامن شیارائه گزارش پا - 2
 

 دستور جلسه:  عنوان

 "استان فارس   یآب کشاورز یسند بهره ور "  یبررس -1

 "عیصنا  ینیرزم یز یهاآب  یآلودگ شیدستورالعمل پا"  یبررس -2

 

 دستور:خارج از  عنوان  

 تعدد سامانه های مجوزدهی دولتی و مشکالت حاصل از آن  -1
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 دولت - الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

1 
جناب آقای عنایت اهلل  

 رحیمی
  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی(

  حاضر   استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس نوروزی حسن  جناب آقای   2

3 
جناب آقای حمیدرضا  

 ایزدی 
  حاضر  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

  حاضر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای حسین پژمان  4

  حاضر  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان جناب آقای بابک دائی  5

6 
جناب آقای سهراب  

 مختاری 
  حاضر  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

7 
کریم ریگی   جناب آقای

 زادگان 
  حاضر  استان ی هابانک  هماهنگی دبیرکمیسیون

 مجلس شورای اسالمی  - ب

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غائب  نماینده مجلس جناب آقای عزیزی   1

  غائب  نماینده مجلس  جناب آقای قادری  2

  حاضر  نماینده مجلس جناب آقای نجابت  3

  حاضر  نماینده مجلس جناب آقای پاک فطرت  4
 

 قوه قضائیه - ج

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 خانوادگی نمایندهنام و نام 

1 
جناب آقای سیدکاظم  

 موسوی 
 حاضر  استان )یا معاون( دادگستری  کل رئیس

 

2 
جناب آقای سیدمصطفی  

 بحرینی
 حاضر  استان دادستان مرکز
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 شهرداری و شوراها - د
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نمایندهنام و نام خانوادگی 

 آقای عباسی  نماینده   استان مرکز شهردار جناب آقای حیدر اسکندرپور  1

 آقای حسینی نماینده  استان اسالمی شورای رئیس جناب آقای علی خرمی  2

 تعاونی و خصوصی  - هـ

 )رؤسای اتاق ها( 
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

خانوادگی  نام و نام 

 نماینده 

 جناب آقای جمال رازقی  1
  کشننناورزی  و  معادن صننننایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان( استان مرکز
 حاضر 

 

2 
جناب آقای سیدمحمدباقر  

 دبیری 
 نماینده  استانمرکز   تعاون  اتاق  رئیس

 

3 
جناب آقای سیدمحمد  

 هاشمی 
 حاضر  استان مرکز اصناف  اتاق  رئیس

 

 ( خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش   های  تشکل  یا رؤسای  تعاونی   و  خصوصی  برتر   های  شرکتهیأت مدیره    رؤسای  یا   عامل  )مدیران 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

 سهراب شرفی  یجناب آقا 1
محترم خااهاص عااانماد   مماار     اار    سییر

 استار فارس
 حاضر 

 

2 
  جناب آقای محماعادق

 رایایحم
 حاضر  فارس عیعنا  راریمحترم اه من ما  سییر

 

  حاضر  محترم کاهور زهار بازرگار استار فارس  سییر راهاار لاایسرکار خاهم  3

  غائب  هفد   گاز ومیعضو محترم کنسرس عباس ابوقااره  یجناب آقا 4

  حاضر  اه من غال  استار فارسمحترم  سییر ی محماحسن طلمت یجناب آقا 5

 جناب آقای محما غیثی  6
اسااتار   ماریمحترم اه من کارخاه ا  ساا سیرئ

 فارس
 حاضر 

 

  حاضر  محترم خاهص فرهنگ جا دار سیرئ ییطباطبا نیام یجناب آقا 7

  غائب  شرکد فا ح عنمد کیمیامایرعامل محترم  جناب آقای فاطمی 8
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نحوه اداره  تشکیل و  "دستورالعمل    5ماده   1در جداول فوق )ردیف های الف تا هننن(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوت تبصره    توضیح:

نام و نام خانوادگی  "درج شنده و در سنتون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "وضنعیت حرنور"در سنتون  ،  "وگوی دولت و بخش خصنوصنیجلسنات شنوراهای اسنتانی گفت

 .معین گردد  "نماینده

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه - و

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 فارس یاستاندار یامور اقتصاد  یمعاون محترم هماهنگ جناب آقای ظفر افشون 1

 محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارسمدیرکل   سرکار خانم هاله فوالدفر  2

 فارس یاستاندار یامور اقتصاد  یمحترم دفتر هماهنگ  رکلیمد حمزه خادم    میعبدالعظ  یجناب آقا  3

 استان فارس یمحترم سازمان بازرس  رکلیمد ی اکرم  یجناب آقا  4

 استان فارس یزداریو آبخ یعیمحترم منابع طب  رکلیمد صمدنژاد   یجناب آقا  5

 استان فارس ستیز طیمحترم حفاظت مح  رکلیمد ی ظهراب  یجناب آقا  6

 استان فارس یآب منطقه ا  یمحترم شرکت سهام  رعاملیمد یدهقان  یجناب آقا  7

 فارس یمحترم شرکت آبفا  رعاملیمد ی بوستان  یجناب آقا  8

 رازیش یمحترم شرکت آبفا  رعاملیمد ی بهروز  یجناب آقا  9

 استان فارس یآب منطقه ا یشرکت سهام یمعاون محترم حفاظت و بهره بردار ی دیمز  یمیکر  یجناب آقا  10

 استان فارس یمحترم آب و خاک سازمان جهاد کشاورز  ریمد ی اسالم  یجناب آقا  

 رزمجو   یجناب آقا  
دانشنگاه علوم   یو بهداشنت  یشنیآرا  ،یدنیآشنام  ،ییمحترم نظارت بر مواد غذا  ریمد

 رازیش  یپزشک

 استان فارس یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمحقق محترم مرکز تحق ا یشاهرخ ن  یجناب آقا  

 استان فارس یکارشناس محترم آب و خاک سازمان جهاد کشاورز ی غفور   یجناب آقا  

 استان فارس یآب منطقه ا  یکارشناس محترم شرکت سهام ی ناصر   یجناب آقا  

 فارس  یلیو تبد  ییغذا عیصنا  یکارفرمائ یمحترم انجمن صنف ریدب دهقان   یجناب آقا  

 صدک رازیش یدیمحترم کارخانه تول  رعاملیمد ی دار ید  یجناب آقا  

 رامک یدیمحترم کارخانه تول  رعاملیمد ی شجاع  یجناب آقا  
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 مشروح  مذاکرات

 : 1پیش از دستور

است    دست آمده  به  73/54در اسفند ماه،    رانیکل اقتصاد ا   یبرا  دیخر   رانیشاخص مدکشور،   یاقتصاد  یها  انجام شده از بنگاه  یطبق نظرسنج

شروت طرح در    یاز ابتدا  گذشته  ماه  18  یط   یبخش خصوص  ین اقتصادالداشته و فعا  شیافزا  یشتریبا نرخ ب(    73/53)که نسبت به بهمن ماه

 اند.  شاخص را ثبت کرده نیا زان یم نیشتریبخش کل اقتصاد، ب

 داشته  ماه افزایش  بهمن  به  نسبت  29/57  اسفند  در  صنعت  خرید   مدیران   شاخص  صنعت،  بخش  بنگاه های   از  آمده  دست  به  داده های  براساس

زیرشاخص   همه  ماه  اسفند  در  .است  صنعتی  فعالیتهای  اکثر  در  رونق  دهنده  نشان  اما  است  ماه  بهمن  از  کمتر  اندکی  آن  افزایش  شدت  هرچند  است،

 . کرده اند ثبت را 50 باالی   عدد شده خریداری مواداولیه موجودی از غیر به  صنعت شامخ اصلی های

بخش ساختمان  یتهایتوان گفت سرعت بهبود فعال ی نداشت و م ی(تفاوت چندان28/64(  نسبت به ماه قبل )93/63)   ساختمان شامخ کلعدد 

 داشت.  یاندک اریدراسفند ماه نسبت به ماه قبل کاهش بس

 .افتی  شینسبت به ماه قبل افزا "شده یدار یخر هیمواد اول یموجود"و "سرعت انجام سفارشات"، "دیسفارشات جد زانیم"یشاخص ها-

 . افتینسبت به ماه قبل کاهش  "یانسان یروین یریبکارگ زانیم"شاخص -

  ی تهایکه علت عمده آن انتظار رکود در اکثر فعال افتی( کاهش  74/63نسبت به ماه قبل )  87/41با رقم    "ندهیدر ماه آ  د یانتظارات تول"شاخص  -

 هر سال نسبت به اسفند سال قبل است.   نیدر فرورد یاقتصاد
 

 :2پیش از دستور

به معنای ناامنی مطلق    10)شاخص    10از    6.98عدد    1399درفصل تابستان    ی شیمایاز نظر مؤلفه های پ   کشورشاخص امنیت سرمایه گذاری  

 1398  زیی، پا 6.25عدد    نی، ا1398که در زمستان    ی به دست آمده است. در حال  10از    6.63عدد    1399سرمایه گذاری( بوده است. در فصل بهار  

و   1399همانند دو پایش بهار   1399نامناسبترین نماگر در تابستان  ارزیابی شده بود.  6.51میت ک  1398، در تابستان 6.59 تیشاخص کم نیا

نماگر تعریف و ترمین حقوق مالکیت نامناسبترین وضعیت را   1398نماگر عملکرد دولت بوده است درحالی که در پایش پاییز    1398زمستان  

ین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض به خود اختصاص داده بوده است. در این میان مناسبتر

 نامناسبتر و یا بدتر شده است. 1399نسبت به بهار  1399است. نکته دیگر آنکه وضعیت تمامی نماگرها در تابستان 

نامساعدتر    تیدرصد وضع  7در حدود    99بوده که نسبت به بهار    10از    6.54معادل    99در تابستان    یگذار¬ه یسرما تیاستان در امن  ازیامت

اولین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است که نامناسبترین   10از    7.91با کمیّت    1399نماگر عملکرد دولت در تابستان    شده است.

 ینماگرها دارد. بررس  ریسا  انیرا در م  یمناسب  تیوضع  10از    4.44روندان از تعرض با شاخص  وضعیت را دارد. نماگر مصونیت جان و مال شه

  به  هااستان  ریسا   نیدر ب  27با رتبه    تیحقوق مالک   نیو ترم  فیکه تعر  دهدینشان م  99از نماگرها در تابستان    کیدر هر  رسرتبه استان فا

  ی و سالمت ادار  تیو شفاف  24با رتبه    یبه عهد و صداقت و درست  یمولفه شناخته شده است. بعد از آن نماگر فرهنگ وفا  نترینامناسب  عنوان

  ان یدر م  4.44  از یو امت  8جان و مال شهروندان از تعرض با رتبه    تمصونی  نماگر.  اندقرار گرفته  یبعد  هایگاهی در جا  21  تبهو عملکرد دولت  با ر

 داشته است.  یمناسبتر تعیوض هااستان ریسا
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 (:1جلسه )دستور 

در راستای   ت جهادکشاورزی و اتاق بازرگانی ایران منعقد شد.ارتفاهم نامه سند بهره وری آب و کشاورزی در افق ده ساله بین وز  آقای اسالمی :

اجرایی کردن این سند، تیم کارشناسی و مدیریتی از آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، معاونت تولیدات گیاهی، شرکت منطقه 

برگزار گردید. ... جلسات متعددی  و  تحقیقات کشاورزی  آب، مرکز  برای   ای سهامی  آب  ناخالص  نیاز  آب  اساس سند ملی  بر  اول  در سناریو 

و در سناریو    دست یافتدر سناریو دوم سند ملی آب بر اساس نظرات کارشناسی به نیاز ناخالص آب    محصوالت مختلف کشاورزی محاسبه گردید.

هدف گذاری سند بهره وری برای محصوالت زراعی و باغی بر اساس   سوم از اطالعات و داده های موجود استان سند بهره وری استخراج شد.

  ش یسند افزا  یدر طول اجرا  یدر هر دو بخش زراعت و باغبان .  ولید، عملکرد، حجم آب مصرفی و بهره وری آب صورت گرفتسطح زیرکشت، ت

متر    اردی لیم  2/6از    یمحصوالت کشاورز  ی آب مصرف  زانیم.  دگرد¬یم  سری م  ی کیزیف  وری¬بهره  ش یافزا  تیکاهش مصرف آب و در نها   د،یتول

  8/9تن به حدود    ونیلیم  0/8از    یمحصوالت کشاورز  د یسال تول  10در طول    گر ی. از طرف دافتیمتر مکعب کاهش خواهد    اردی لیم  0/5مکعب به  

بر متر مکعب    لوگرمیک  78/1موجود( به    تی وضعبر متر مکعب )  لوگرمیک  21/1از    زیکل ن  یبهره ور  ت یخواهد نمود. در نها  شیتن افزا  ونیلیم

متر مکعب    ارد یلیم  2/1در حدود    ییدر استان فارس موجب صرفه جو  یآب کشاورز  یسند بهره ور  یاجرا  ی. به طور خالصه اثر بخشدیخواهد رس

 خواهد شد.  57/0در حدود  یو اراتقاء شاخص بهره ور یمحصوالت کشاورز یتن ونیلیم  8/1 شیمصرف آب، افز

کشاورزی انتظار می رود که عنوان نمایند تغییر الگوی کشت چیست و چگونه و در چه زمانی انجام خواهد شد.    از سازمان جهاد آقای ظهرابی :

 بازه زمانی اجرای طرح بایستی مشخص گردد که در چه زمانی به این اهداف دست خواهیم یافت. 

تخصیص و حقابه زیست محیطی نمی شود و مبنای آن سال این سند تنها سند بهره وری آب و کشاورزی است و وارد موضوت   آقای حمیدیان :

 است. 97

 

 (: 2دستور جلسه )

تاریخ    دیداری :آقای   در  آبهای  24/8/99سال گذشته  آلودگی  پایش  استان در خصوص  به کارخانجات  زیست  از سازمان محیط  ای  ، مکاتبه 

در دستورالعمل مذکور   العمل صادره محیط زیست برگزار گردید.زیرزمینی صورت گرفت. جلسه کارشناسی در اتاق بازرگانی جهت بررسی دستور

ند صنایع به آب زیرزمینی صورت می گیرد  ماچنانچه نفوذی از پسو  بیشتر بحث این است که در کنار پساپ های صنعتی چاهی حفر گردد  

عتی که نهایتا فاضالبی برای آنها در نظر جلوگیری صورت گیرد. پسابهای صنعتی به دو دسته تقسیم می شود : شهرکهای صنعتی و نواحی صن

صنایعی که خارج از شهرکها و در نواحی دیگر مستقر شدند که غالبا شامل کارخانجات    گرفته شده که ویژگی های آالینده های آنها مشخص است.

رت می گیرد. اینکه در این وضعیت صنایع غذایی هستند که طبق دستورالعمل محیط زیست مرتبا از پسماندهای صنعتی آنها نمونه برداری صو

اقتصادی دستورالعملی صادر شود که بر اساس آن در هر واحد صنعتی یک چاه پایش احداث گردد از دو منظر مورد اعتراض تولیدکنندگان می  

 500دستورالعمل بین  باشد. نخست اینکه هزینه احداث این چاه ها بر چه اساسی محاسبه می شود چرا که حفر یک چاه با مشخصات موجود در  

دوم آنکه در این دستورالعمل قید شده که این چاه بایستی پایین تر از آب زیرزمینی که قابل برداشت   میلیارد تومان هزینه دارد.  1میلیون تا  

 باشد. 

قرار گفته است،  د ییمورد تا   یو خصوص یمختلف دولت ی هادستگاه  ی دستورالعمل، موضوت هماهنگ نیا یدر اجرا نکهیبا توجه به ا  آقای ناصری :

و   یخصوص  ی به همه نهادها  د ییقرار گرفته و پس از تا  یکشور مورد بررس  یزیو برنامه ر  ت یریدستورالعمل توسط سازمان مد  نیا  ستیضرور
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گردد.  یدولت دستورالعمل  ابالغ  گرفت.    این  می  قرار  بررسی  مورد  بایست  می  زاویه  سه  دا1از  تجربیات  بایست  می  سایر  .  و  خارجی  و  خلی 

. موارد قانونی که بر اساس آن اعالم شده چنانچه 2  دستورالعمل های مرتبط در ایران و سایر کشورها مدنظر قرار می گرفت که صورت نگرفت.

.  3نداده است.بایستی در هیات دولت بررسی و تصویب شود، که در خصوص این دستورالعمل ین اتفاق رخ    دستورالعملی در هر سازمانی تهیه شود

توسط   یعدم هماهنگ   ران،یوز  أتیدستورالعمل در ه  نیا  بیشامل عدم تصو  یو مقررات  یابهامات قانون   ایرادات فنی این دستورالعمل زیاد است.

  620شماره    هی کشور بخصوص نشر  یدستورالعمل ها و مقررات جار  ریاختالف با سا  یو گاه   یکشور، همپوشان  یزیو برنامه ر  تیریسازمان مد

  ، ییو اجرا  ی فن  ی ها  یریگ  میدر تصم  یرکن اساس  کیبه عنوان    ی عدم توجه به مسائل اقتصاد -  باشد.  یکشور م یزیو برنامه ر تیریسازمان مد 

تمام    لیتحم  ی است ول  تیحائز اهم  اریبس  ی طیمح  ستیشکست اهداف مورد مورد نظر فراهم خواهد کرد. اگرچه توجه به مسائل ز  یرا برا  طیشرا

را در خصوص    ی شنهاداتیپ   یکشور از دست برود. بانک جهان   عیمانده در کالبد صنا  ی اق شود اندک رمق ب   ی مسئله باعث م  ن یمربوط به ا  ی ها  نهیهز

دستورالعمل    نیند در بهبود و اصالح اتوا  یارائه کرده است که توجه به آنها م  ینیرزمیمنابع آب ز  ش یاز پا  یناش  ی هانهیهز  میو تقس  فیوظا  کیتفک

 :   شنهاداتیپ  موثر واقع شود.

و    یو خارج  یمستندات داخل  یو با استفاده از بررس  ش یو متناسب با اهداف و برنامه پا  یعلم   ی دستورالعمل بر اساس مبان  یانجام اصالحات فن-

 ا یتجربه مطالعات انجام شده در دن

سازمان    قیاز طر ییاجرا ی هابا همه دستگاه ی مرتبط و هماهنگ  یهادستورالعمل  ریبا سا ی دستورالعمل از نظر هماهنگ ی و قانون یحقوق یبررس-

 کشور یزیو برنامه ر تیریمد

از کارشناسان   ی گروه  لهیبزرگ بوس  عیاز صنا  ی کی  تیدر سا  نیرزمیآب ز  عیمنا   یفیک  شیپا  نهیدر استان در زم  لوتیپا  یطرح پژوهش  کی  یاجرا-

 ست یز طیو مح ینیرزمیآشنا به مسائل آب ز

توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور صادر شد. کارشناسان   99این دستورالعمل نیمه سال   آقای ظهرابی :

تا رفع نواقص این دستورالعمل،   ، مودند. تاکید شداداره محیط زیست استان نیز این دستورالعمل را بررسی نموده و ایرادات کارشناسی را استخراج ن

   صورت گیرد. و سدهای باطلهزا  تمرکز بر روی صنایع بزرگ فاضالب

 خارج از دستور: 

وزیر اقتصاد مشکالت مربوط به سامانه ها مطرح گردید. امروز این مشکل به طور یقین از موانع و عوامل  در جلسه ای با حرور   آقای حمیدیان :

یک سامانه تولید و این سامانه بستر فساد می شود و تولید نارضایتی می کند و در راستای آن یک قرارگاه    موجود در فرای کسب و کار است.

پیشنهاد می گردد کمیته ای در استانداری جهت ارزیابی  وصف قرارگاه در فعالیت های اقتصادی در اذهان مردم برد منفی دارد.   ایجاد می گردد. 

سامانه ملی، سازمان برنامه و بودجه   6سامانه ملی، دادگستری    80سامانه ملی، وزرات صمت    60انه ها تشکیل گردد. وزرات امور اقتصادی  سام

ین  و تامسامانه ملی دارند. عملکرد این سامانه ها بایستی ارزیابی گردند. در رابطه با استان، اولویت بازار در استان فارس از تنظیم خارج شود   40

حرکت به سمت تامین و آزادسازی، بازار خودش را تنظیم می نماید. پیشنهاد می شود گزارش کارشناسی در زمینه صورت اولویت قرار گیرد.

 گیرد.
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.  3نگری  . اقدام بخشی  2. آرمان گرایی و عدم توجه به وضع موجود  1مقوله برنامه ریزی با سه آفت مواجه است.    آقای بحرینی دادستان محترم :

   عدم توجه به صنایع کوچک و زیردستی. توجه به این سه مقوله می تواتد بسیاری از مشکالتی که کشور با آنها مواجه است را حل نماید.

راهکاری کلی،  اتاق بازرگانی گزارشات خوبی را ارائه کردند انتظار بر این است عالوه بر پیشنهاد    استاندار محترم جناب آقای دکتر رحیمی :

بیان این راهکارهای جزیی و مصداقی نیز ارائه نمایند. ارائه آمار به صورت خام نیاز به تحلیل های دقیق دارد. از اصحاب رسانه تقاضا می شود در 

تجمیع و   ررسی گردد. مطالب و آمار ارائه شده با مراجع ارائه کننده این آمار نشست تحلیلی گذاشه شود و علل، شیوه جمعبندی آمار و . . . ب

ز  پایش سامانه ها، محدود نمودن انها، چنانچه با یکدیگر لینک باشند نیازی به ایت تعداد سامانه نیست. نظرات بخش خصوصی در این زمینه نی

 به دولت ارائه خواهیم کرد.

د اما تازمانی که به آب، برق، حمل و نقل و نهاده  در خصوص موضوت تنظیم بازار، اقتصاد بایستی آزاد و قیمتها بر اساس عرض و تقاضا تعیین گرد

هر    تا زمانی که اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا نباشد، بایستی تنظیم بازار صورت گیرد.  ها سوبسید تعلق می گیرد این امر میسر نخواهد بود.

 ستور کار بایستی قرار گیرد.زمان که سیاست های کالن کشور به سمت رقابت ازاد حرکت کرد در آن صورت تامین قطعا در د

با توجه به اینکه موضوت به حوزه کشاورزی مرتبط است حرور بخش هایی    .در موضوت سند بهره وری آب در حوزه علمی دانشگاه شیراز می باشد

موضوت بهره وری در مانند خانه کشاورزی، نظام صنفی، نظام مهندسی الزم است و چنانچه دیدگاهی در این خصوص دارند در سند لحاظ گردد. 

ن  تمامی ارکان اقتصادی نیاز است. اقدامات خوبی در زمینه ترویج روش های نوین آبیاری، کشت های کم آب بر و . . . صورت گرفته است. همچنی 

جرایی شود  برای اینکه این سند ا  فعالیت هایی است که در این زمینه جهت افزایش بهره وری آب صورت گرفته است.زمان و روش های کاشت  

 ضمانت اجرایی بایستی تشویقی و تنبهی باشد.  نیاز به ضمانت اجرایی دارد.

  آالیندگی منابع آب زیرزمینی عمدتا مربوط به صنایع منفرد بزرگ است. در صنایع مجتمع در ابتدای استقرار اداره محیط زیست اعالم نظر می

 اتصال به شبکه فاضالب و تصفیه خانه اعالم نماید.   نماید. محیط زیست می تواند یکی از شرایط مجوز تاسیس را

 

 

 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

 استان فارس  یآب کشاورز یسند بهره ور " یررسب 1

شیرا دانشگاه  حرور  با  تخصصی  نظام  زجلسه  کشاورزی،  خانه   ،

بازرگانی برگزار گردد  صنفی و نظام مهندسی کشاورزی توسط اتاق  

 راهکارهای تعیین ضمانت اجرایی سند مشخص گردد. 
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 "عیصنا ینیرزمیز یهاآب یآلودگ  شیدستورالعمل پا" یبررس 2

آالیندگی  - ریسک  ضریب  نقشه  زیست  محیط  از  حفاظت  اداره 

 آبهای زیرزمینی را تهیه و ارسال نماید.  

اتاق بازرگانی نظرات و پیشنهادات اصالحی در خصوص دستور -

اداره    عیصنا  ینیرزمیز  یهاآب  ی آلودگ  ش یپا با  جلسه  طی  را 

به   نهایی  فایل  و  گذاشته  اشتراک  به  زیست  محیط  حفاظت 

 استانداری ارسال گردد تا به دولت ابالغ گردد. 

 

 ـراگیر ـمــلی و فـ  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

  

 


