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  وضعيت حضور و غياب جلسه
  دولت -الف

  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
وضعيت 
  حضور

  

نام و نام 
خانوادگي 
و  نماينده
  سمت

    حاضر دولت و بخش خصوصي استان  استاندار  و رئيس شوراي گفتگوي  آقاي عنايت اهللا رحيمي  1

    حاضر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  آقاي ساسان تاجگردون   2

    حاضر مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان  آقاي بابك دايي   3

    حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استانسرپرست   فريبرز رضا زاده آقاي   4

     حاضر مدير كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان  آقاي سهراب مختاري   5

    حاضر رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان  آقاي محمد مهدي قاسمي   6

    حاضر استان يهابانك هماهنگي دبير كميسيون  آقاي كريم ريگي زادگان   7

  اسالميمجلس شوراي  -ب

نام و نام خانوادگي 
 نماينده 

 وضعيت حضور 

 

 سمت   نام و نام خانوادگي  رديف 

    حاضر در مجلس شوراي  گراش، الرستان ،خنجنماينده مردم 
 اسالمي

 جناب آقاي جمشيد جعفر پور 1 

    حاضر   شيراز در مجلس شوراي اسالمي مردمنماينده   جناب آقاي علي اكبري 2 

 يدر مجلس شورا ديمردم آباده، بوانات و خرمب ندهينما  حاضر 
  ياسالم

  3  جناب آقاي رحيم زارع

 يدر مجلس شورا نماينده مردم داراب و زرين دشت  حاضر 
  ياسالم

  4  جناب آقاي رضا انصاري

  قوه قضائيه -ج
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  سمت  نام و نام خانوادگي رديف
  وضعيت حضور

  (حاضر/ غايب/ نماينده)
  نام و نام خانوادگي نماينده

  جناب آقاي نجيبي نماينده اناست دادگستريكل  رئيس  آقاي علي القاصي مهر   1

  جناب آقاي فرهادي  نماينده استان مركز دادستان  آقاي علي صالحي   2

  تعاوني و خصوصي -د

  سمت  نام و نام خانوادگي رديف
  وضعيت حضور

 (حاضر/ غايب/ نماينده)

نام و نام خانوادگي 
  نماينده

1  
  آقاي جمال رازقي جهرمي 

  

و  كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، رئيس اتاق
   دبير شوراي گفتگو

  حاضر
  

    حاضر استان تعاون اتاق رئيس  آقاي بهروز فرهنگيان   2

 جناب آقاي مهرتاش   نماينده استان مركز اصناف رئيس اتاق  آقاي محمود هاشمي  3

  خصوصي) و تعاوني هاي تشكل رؤساي يا تعاوني و خصوصي برتر هاي شركت عامل (مديران

  سمت  نام و نام خانوادگي رديف
  وضعيت حضور

(حاضر/ غايب/ 
  نماينده)

نام و نام 
خانوادگي 
  نماينده

  حميديان محمدصادقآقاي   1
فارس و  استان صنايع مديران انجمن رئيس

 رئيس هيات مديره شركت پارس حديد
  حاضر

  

  راهدار يلدا خانم  2
و مدير عامل  كانون زنان بازرگان استان سئير

  گروه صنعت و مديريت ايرافا
  حاضر

  

  ابوقداره عباس آقاي  3
و مدير عامل  گاز و نفت كنسرسيوم رئيس

 شركت فوالد پايه
  حاضر

  

    حاضر جاودان فرهنگ خانهرئيس   طباطبايي امين آقاي   4
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  شرفي سهراب آقاب   5
استان خانه صنعت و معدن و تجارت رئيس 
مجموعه سالمت گستر و مدير عامل  فارس
  نيايش

  حاضر
  

    حاضر  انجمن غالت استان فارس رئيس  آقاي محمد حسين طلعتي  6

  غيثيمحمد آقاي   7
 استان فارس سيمان انجمن كارخانجاترئيس 

  و مدير شركت سيمان داراب
  حاضر

  

    حاضر  شركت فاتح صنعت كيميا مدير عامل  فاطميمحمد علي آقاي   8

  شهرداري و شوراها -هـ

  سمت  نام و نام خانوادگي رديف
  وضعيت حضور

  (حاضر/ غايب/ نماينده)

نام و نام خانوادگي 
  نماينده

1  
  آقاي حيدر اسكندرپور 

  نماينده شهر شيراز شهردار
جناب آقاي ابوالقاسم 
ابراهيمي، معاون برنامه ريزي 

  و توسعه سرمايه گذاري

    حاضر  شوراي اسالمي استان فارسرئيس   خرميعلي  آقاي    2

 هااسامي مدعوين و ساير مراجع و دستگاه -و

  مدعويين:

  حضور تيوضع سمت نام و نام خانوادگي رديف

  حاضر  يو توسعه منابع استاندار يامور اقتصاد يمعاون هماهنگ  رحماني  آقاي 1

  حاضر  استانداري اقتصادي امور كل هماهنگي مدير  عربي آقاي  2

  حاضر استانداري گذاري سرمايه از حمايت و جذب كل  دفتر مدير  فوالدفر خانم  3

  حاضر  استانداري عمراني معاون هماهنگي امور   آقاي رضايي 4

  حاضر  معاون هماهنگي و مديريت امور زائرين  آقاي فروزاني 5

  حاضر  رئيش كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس   آقاي تاجگردون 6

  حاضر  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ونيسيكمدبير اول   آقاي بيگلري 7



بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايراناتاق       

  فارسگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان 
 

 1396-03-10تاريخ بازنگري:                                    02شماره بازنگري:                                      QMS-RE-75-03  كد مدرك:

 دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي توزيع نسخ: 

  حاضر  عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  آقاي مرادي 8

  حاضر  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ونيسيعضو كم  آقاي جعفر زاده ايمن آباداي 9

  حاضر  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ونيسيعضو كم  آقاي حيدري 10

  حاضر  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ونيسيعضو كم  آقاي فرشادان 11

  حاضر  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ونيسيعضو كم  آقاي قرباني 12

  حاضر  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ونيسيعضو كم  آقاي هزار جريبي 13

  حاضر  مدير عامل برق منطقه اي   آقاي كريمي 14

  حاضر  مدير كل اداره راه و شهر سازي  آقاي تكاور 15

  حاضر  رئيس دانشگاه علوم پزشكي  آقاي بهادر 16

  حاضر  مدير كل آموزش و پرورش  آقاي نجفي 17

  حاضر  مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  آقاي سهرابي 18

  حاضر  مدير كل ورزش و جوانان  آقاي كامياب 19

  آقاي اميري  20
صنايع دستي و مدير كل سازمان ميراث فرهنگي، 

  گردشگري
  حاضر

  حاضر  رئيس دانشگاه شيراز  آقاي نادگران 21

  حاضر  فرماندار شيراز  آقاي اميري 22

  حاضر  مدير كل ارتباطات و فناوري اطالعات   آقاي سهرابي 23

  حاضر  مدير كل صدا و سيماي مركز فارس  آقاي سهرابي 24

  حاضر  مدير عامل شركت آب منطقه اي  آقاي دهقاني 25

  حاضر  مدير كل ديوان محاسبات  آقاي مبيني 26

  حاضر  مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي  آقاي طيبي 27

  حاضر  رئيس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي   آقاي رئيسي 28
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  ساير مراجع و دستگاه ها

  

  

 

  مشروح  مذاكرات

عنايت اهللا رحيمي، استاندار  به رياست آقاي دكتر  7/2/1398در تاريخ بيست و نهمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي 
 نيا يبه همراه اعضا ياسالم يبودجه و محاسبات مجلس شورا ،برنامه  ونيسيكم سيير، با حضور دكتر غالمرضا تاجگردونو  محترم 

  بخش خصوصي برگزار گرديد. در مجلس شوراي اسالمي و فعالين نمايندگان محترم مردم استان فارس، ونيسيكم
در اين جلسه، مجموعه گزارشاتي از بخشهاي دولتي و خصوصي  و پيشنهادات اجرايي جهت طرح در هيات وزيران ارائه گرديد كه اهم 

 باشد.آنها به شرح ذيل مي

  :استان فارس  يزيو برنامه ر تيريسازمان مد سيرئ ؛گردونمهندس ساسان تاج
عمده بازار كار كل كشور  ياستان، تحوالت شاخص ها يعمده اقتصاد يهابخش گاهياستان فارس، جا يمايگزارش در ارتباط با س هيارا

خاص قانون  يها في، عملكرد رد 1398و  1397 ياستان فارس در سال ها ياعتبارات عمران تيوضع ن،يسرزم شيو استان فارس ، آما
  .مهم استان فارس يعمران يها رحاز ط يو برخ 1397بودجه سال 

  :فارس يو توسعه منابع استاندار يامور اقتصاد يمعاون هماهنگي؛ رحمان داهللايمهندس 
و رفع  لي، مصوبات كارگروه تسهاستان ي، عملكرد صادراتكسب و كار استان فارس و كشور يفضا تيگزارش در ارتباط با وضع هيارا

ر د يگذارهيسرما يهافرصت يو شناسائ يخارج يگذار هي، عملكرد سرماياستان در صندوق توسعه مل تي، وضعاستان ديموانع تول
و  مهم يها، مشخصات پروژهيخارج يمال نيتام ازمندين  يگذارهيسرما يها، پروژهنانسيفا ازمندين يعمران اردتياولو يهااستان، پروژه

 خشب دهيرس يبرداربه بهره يگذارهيسرما يهاپروژه نياز مهمتر ي، برخ1398سال  برداري درآماده بهره يدر حال اجرا يتوسعه ا
 استان. شده نانسيفا يو طرح ها يگاز ديجد يهاروگاهيصادره ن يمجوزها تي، وضع يديخورش ديجد يها روگاهين تيوضع ،يخصوص

د درآمد و عواي مسائل و معضالت حوزه بانكداري و قوانين نيازمند بازبيني در حوزه بانكداري، اختصاص بخشي از به ايشان همچنين
  شركتهاي خدمات رسان در شهركها اشاره نمودند. ه در شهركهاي صنعتي و مناطق ويژه بهماليات ارزش افزوده دريافت شد ناشي از

  
  : استان فارس يو شهرساز ييربنايكارگروه ز ريو دب يكل راه و شهرساز ريمد ؛تكاور روزيمهندس ف

حوزه حمل و نقل  و راه مهم در دست اجرا در  ي، پروژه هابا كشور سهياستان فارس در مقا يراه ها تيگزارش در ارتباط با وضع هيارا
. امالك و يشهر ينيحوزه بازآفربا مرتبط  نيجهت اصالح قوان يشنهاداتيپ هياستان و ارا يشهرها يليجامع و تفص ي، طرح هاآهن استان

ال باطرح بازآفريني شهري و امالك اشاره و از جمله اين معضالت به جهت تحقق  يمنابع پيشنهادمهندس تكاور همچنين به معضل 
 جامعه مدآاقشار كم درها جزء ه به اينكه اغلب ساكنين اين بافتآن با توج دوره بازگشت كوتاه بودنو  يوام تخصيص يبانك بهرهبودن 

دارا بودن اسناد  به دليل عدم از طريق دولت  يگونه تسهيالتهر اعطاءمعضل عدم  همچنين و و عدم وصول اين پرداختها  باشندمي
  كيت رسمي اشاره نمودند.لو نبود ما يمالكيت رسم
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  پيشنهادات:
ه جهت كمك بايران  يشهر يشركت بازآفرين يداخل منابع و )يفروش و يا تهاتر اراض( زمين و مسكن يمنابع سازمان ملاختصاص  -1

  ي.شهر يبازآفرين يپروژه ها ياجرا
ابت ب ياراض جهت تامين و واگذاري ييا تثبيت كاربر يتغيير كاربر انجام  با يشهر يهابه محدوده يدولت ياز اراض يبخش الحاق-2

  .فرسوده بافت يتامين معوض تملك امالك واقع در طرح ها
گردد يواريز م ملي به حساب خزانه يواقع در شهرها كه به صورت نقد يدولت ياز درآمد حاصل از فروش اراض يبخشاختصاص  -3
و توسعه  ياستان يعمراني طرح ها يدر راستاجهت هزينه  يحساب خزانه استان واريز آن به  و ؛يبا تجويز قوانين بودجه سنوات؛ 

 .ياستان يزيرساخت ها  
  ي:و گردشگر يدست عي، صنا يفرهنگ راثيكل م ريمد يريام بيدكتر مص

 يمتمراكز اقا تي، وضعاستان يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيحوزه م يتهاياز ظرف يبخش يگزارش در ارتباط با معرف هيارا
و  يو دفاتر خدمات مسافرت يرفاه يهامجتمع ،يراه نيب ،ييرايپذ ،ياقامت ي، اطالعات و عملكرد واحدهارازياستان و شهرستان ش

  استان يفرهنگ راثيحوزه م تياستان، وضع يدست عيحوزه صنا تيدر دست احداث، وضع يپروژه ها ،1397سال  انيتا پا يگردشگر
  پيشنهادات:

  يبوم گرد ياقامتگاه ها يمصرف انرژ يبرا يعدم اعمال تعرفه مسكون -1
  يگردشگر ساتيتأس يتمام يبرا يكاربر رييتفاوت نرخ تغحذف  -2
جهت بيمه  هزار تومان 120نع بيمه هنرمندان و بازگشت طرح  واريز هنرمندان صنايع دستي ذيل رفع موااحياي طرح تكريم -3

  هنرمندان از كار افتاده
  استانها يفرهنگ راثيم ادارات اماكن تحت پوشش به يعودت درآمد اختصاص -4

  :استان فارس يعامل شركت آب منطقه ا ريمد ي؛دهقان درضايمهندس حم
ان با است يسدها سهيمنابع آب استان فارس، وضعيت مصرف ساالنه آب دراستان درشرايط نرمال، مقا يمايگزارش در ارتباط با س هيراا

  استان، مشكالت بخش آب يو زهكش ياريآب ياعتبارات بخش آب استان با كشور، شبكه ها سهيكشور، مقا
  :استان يسازمان جهاد كشاورز سيير ي؛قاسممحمد مهدي دكتر 

 يهاي،توانمنديو استان ياستان فارس در سطح مل يبخش كشاورز گاهي، جاتاناس يبخش كشاورز تيگزارش در ارتباط با وضع هيارا
  يمهم حوزه كشاورز ي، شاخص هايو مرتع يجنگل يشيرو ينواح ،يميو اقل يعيطب

  پيشنهادات:
  يكشاورز يهابه شركت شهرك يصنعت يدر مورد شهركها يقانون احكام دائم 54ماده  يتسر -1
رديف  ايجاد يكشور برا يهابرنامهي قانون احكام دائم 31ماده  "ب "بند  3در قالب تبصره  ياعتبارات استان %5استفاده از  الزام -2

   يكشاورز حمايت از توسعه بخش يپايدار افزايش سرمايه صندوق ها
درصد  5 انهيو بهبود سال ياجتماعاه و رف يتبهداش يهازايش شاخصنو به منظور اف يها يتوسعه انرژ يبرا يايجاد سرفصل اعتبار -3

  قانون برنامه ششم توسعه 27عشاير وفق ماده  يسطح برخوردار
  ميمستق ياتهايقانون مال 133در ماده  ديتول يتعاون يشركت ها ياتيمال تيمعاف -4
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اموال وزارت  يمحل واگذار از يحمايت از توسعه بخش كشاورز هايمايه صندوقافزايش سر جهتدرصد سهم دولت  49اختصاص  -5
  )خزانه روال يدون طب( يكارشناس متيق نييپس از تع يجهاد كشاورز
  :سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس ؛رضازاده برزيمهندس فر

ارگروه ك استان، مصوبات يو خارج يداخل يبازرگان يتهايموجود استان، فعال يو معدن يصنعت يمجوزها تيگزارش در ارتباط با وضع هيراا
 يانمندها و توتيدر دست اجرا، قابل يمهم صنعت يهاها و پروژهاستان، طرح يهايها و توانمندلي، پتانساستان ديو رفع موانع تول ليتسه
  .معدن شبخ يها

  پيشنهادات:
شركت نفت  وزارت دفاع، سازان، خودرو مانند ييدستگاه ها ( يصنعت يبودجه در جهت تهاتر مطالبات واحد ها صيدرخواست تخص -1

  .ياجتماع نيو تام ياتيادارات امور مال عامل، يهاكنصنعتگران به با يبا بده) وزارت بهداشت  آن، يمجموعه ها ريو ز
  ديقانون رفع موانع تول 20ماده  يينامه اجرا نييبر اساس آ يارز يبده فيتكل نييمدت زمان تع ديتمد -2
  ي)برگشت چك ايمعوق  يداشتن بده ليبه دل يعدم صدور ضمانت بانك( يبانك يهااصالح نحوه صدور ضمانت نامه -3
 و سود يكگمر يهاتيمعاف آالت نو و دست دوم با لحاظ نمودن نيورود ماش ليتسه قياز طر يآالت معدن نيماش يضرورت نوساز -4

  .)قانون معادن ينامه اجرائ نيآئ 109ماده ( يبازرگان
 ياستان يگفتگو يشورا ريو دب فارس ي، معادن و كشاورزعي، صنا ياتاق بازرگان سيير؛ جهرمي  يجمال رازقمهندس 

  :يدولت و بخش خصوص
) ، سهم 1346-1395(يدولت ري) به بخش غي( شبكه بانك يبانكها و موسسات اعتبار التيگزارش در ارتباط با سهم مانده تسه هيارا

كسب و كار  يمرتبط به منظور بهبود فضا نيجهت اصالح قوان يشنهاداتيپ هياستان فارس و ارا يدولت يارائه شده بانكها التيمانده تسه
  .ديتولشدن رونق  ياتيو عمل

مهندس رازقي با اشاره به سهم مانده تسهيالت اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به بخش غير دولتي، از كاهش تخصيص اعتبار به 
لي ر دالاموبه عنوان يكي از عوامل تضعيف توليد در كشور و تسهيل در بخش توليد و صادرات و افزايش سهم بخش خدمات و بازرگاني 

 لبه اين نكته اشاره نمودند كه در شرايط حال حاضر و با توجه به ركود ايجاد شده و كاهش سرعت گردش پوو و قاچاق كاال نام بردند 
ت اعطايي، واحدهاي توليدي را به ورطه ورشكستگي كشانده است. مهندس رازقي از بهره مركب در اقتصاد، نرخ بهره مركب تسهيال

 از واحدهاي توليدي و عدم دريافت ماليات از بخش اصناف و شبكه توزيعي كشور( دريافتي %65تسهيالت اعطايي توسط بانكها، ماليات 
 اجتماعي به عنوان عوامل مانع رونقو معضالت سازمان تامين  ، قوانين ضد و نقيض و دست و پا گيرماليات از بخش اصناف) %4دريافت 

ستاندار ا استيبه ر اي؛كميتهمشابه اختيارات سه قوهستانها، توليد نام بردند و پيشنهاد نمودند جهت افزايش توان توليد و صادرات ا
  ها شكل گيرد و براي توليد هدفگذاري شود.در استان يكل دادگستر سيو رئ ندگانيمجمع نما سيفارس، رئ

  :اتاق تعاون فارس سيرئ ؛انيبهروز فرهنگدكتر 
، يرساختي، وجود مشكالت زو عدم تحقق سهم تعاون در اقتصاد در ارتباط با موضوع اعتبارات بخش تعاون در برنامه يموارد هيارا

، عدم تحقيق و تفحص از دولت يگر يكسب و كار ، تصد طيو مح ديدر جهت رونق تولناكارآمدي در ساختار و عدم تطبيق در ساختار 
در رفع موانع  ياسالم يو  نقش مجلس شورا يقانون اساس 44عدم تحقق اصل عملكرد بانكها به عنوان مهمترين عامل بازدارنده توليد، 

  عدم استفاده از توان اتاقها.و  ديتول
  :فارس عيصنا رانيانجمن مد سيرئ ي؛جهرم انيديمحمد صادق حمدكتر 
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 كيو به صورت  يدولت يها تيو فعال اتيعمل يزيره عنوان ابزار مهم و حساس برنامهب يزيربودجه دكتر حميديان با اشاره به اينكه 
 تيحمام عدمنابع و  دياز توسعه و اختصاص در جهت تول يناش لير يبر رو نديفرآ نياما عدم حركت ا باشد، ميي عمل ياتيمال ينظام فن

كشور با پارادوكس ره به اينكه در حال حاضر شااوي با  .سوق داده استمنابع پول  عيدر جهت توز ينظامبه آنرا ، ديهمه جانبه از تول
روبروست؛ از بيكاري، مسائل اجتماعي و ساير عارضه  مولد يها تيدر دسترس و حركت كند آن به سمت فعال يمنابع مال ميحجم عظ

  ها به عنوان نتيجه اين پارادوكس نام بردند.
  :خانه صنعت و معدن فارس سيرئ ،يسهراب شرفدكتر 

ربوط به م نياصالح قوان ،ييو كارفرما يمربوط به كارگر نيمربوط به حقوق تجارت،  اصالح قوان نيدر ارتباط با اصالح قوان يموارد هئارا
  . ياسالم يدر مجلس شورا نيقوان يخارج از شهر  و لزوم  نظارت بر اجرا يهانيزم يمربوط به كاربر نيقاچاق،  اصالح قوان

  :فارس يعيو منابع طب يكشاورز ينظام مهندس سيرئ  ي؛سيرئ نيحسمهندس 
 هيارا ها به سمت ارانهي تيهدا ،يعيو منابع طب يكشاورز ياصالح قانون سازمان نظام مهندس بيتصو يريگيدر ارتباط با پ يموارد هيارا

ر اشخاص و شركتها د تيصالح نييتع اريبعنوان مع ينظام مهندس يرتبه بند رشيپذ مت،يپرداخت نهاده ارزان ق يبه جا يخدمات فن
شدن توسعه  ياتيجهت عمل ارانهي)، اختصاص 2ماده  6محاسبات(تبصره  وانيد دييو تا يوربهره شيقانون افزا نادبه است يمناقصات دولت

، است دهيقانون مصوب گرد كيمجلس به عنوان  يتحت فشار كه از سو ياريآب يياجرا ارانهي يكشت گلخانه ها در سطح استان بر مبنا
شده  يگواه يدرگاه صادرات محصوالت كشاورز جاديو ا يمحصوالت كشاورز يساز اردشدن طرح استاند ييجهت اجرا ارانهياختصاص 

  يكشاورز نيمهندس ياز توان تخصص يريگبا بهره 
  

  ساسان مبيني دهكردي، مدير كل ديوان محاسبات استان فارس:دكتر 
عدم بازگشت منابع درآمدي ملي ماخوذه در استان  گرديده است؛كه بارها به آن اشاره ينكه يكي از مشكالتي اآقاي مبيني، با اشاره به 

همچنين به اين مهم . وي باشدهاي نيمه تمام در استان مييكي از اثرات اين عدم بازگشت، زيرساختها و طرحباشد كه به استان مي
علي رغم عدم بازگشت  استان داشته و آن بازگشت به %38ميليارد درآمد ملي ماخوذه،  300، از مجموع 96سال  اشاره نمودند كه در

ايشان همچنين به وصول عوارض  شود.تحميل مي و ادارات استان حجم باالي استهالك دريافت اين درآمدها نيز بر استان اين مبالغ،
مهندس مبيني ميليارد از اين عوارض اشاره نمودند.  600و عدم بازگشت  96تا  92زه سال ميليارد توماني در با 1500ارزش افزوده 

و لزوم ايجاد تناسب در سهم هاي مختلف اقتصادي استان اي همچنين به عدم تناسب سهم مالياتي استان با توليد ناخالص داخلي منطقه
  آمدهاي مالياتي استانها و سهم مانده تسهيالت اعطايي بانكها به بخش خصوصي اشاره نمودند.در در بودجه ساالنه

  استان فارس يكل دادگستر سياطالعات رئ يو فناور يزيبرنامه ر ،ييمعاون قضا؛ دكتر سيد عبدالنبي نجيبي
د مركب را عدم وجود ديدگاه مشترك فقهي و صاد بانك محور است، مشكل اصلي سودكتر نجيبي با اشاره به اينكه اقتصاد ما يك اقت

 ي فعاليت واحدها و موفقيت بانك وادامهقراردادها نيز در اين شرايط، تضمين كننده  بيان نمودند بانكي نسبت به اين مهم دانسته  و
باشد، لذا  لزوم تغيير ديدگاه تسهيالت دهنده و تسهيالت گيرنده به شراكت ميان واحد توليد كننده و بانك تنها راه فائق شركت نمي

  آمدن بر مبحث سودهاي مركب است.
در ادامه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و اعضاي كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس به ايراد نقطه نظرات خود 

، عدم توانايي دولت در انجام آنها و لزوم مشاركت  1397قانون بودجه سال  19به لزوم اجراي تبصره  توانميپرداختند كه از جمله آنها 
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م ك قطه نظرات و خال هاي قانوني، تمركز بر پرداخت تسهيالت به صنايع مادر و عدم تمركز بر صنايع خردبخش خصوصي و ارسال ن
  ادر در تامين اشتغال اشاره كرد.بازده و نقش صنايع م

  جلس شوراي اسالمي:ن؛ رئيس كميسيون برنامه و بودجه متاجگردوغالمرضا دكتر 
همراه دارد،  هرتباط بين بخش خصوصي و دولتي را بولتي و ااستاني، ارزيابي عملكرد بخش دهاي بازديداينكه ن ادكتر تاجگردون با بي

گذار در مسير توسعه كشور اشاره نمودند. ايشان همچنين به موارد خاص ارائه شده به نقش و جايگاه استان فارس به عنوان استاني تاثير 
با وجود حمايت همه جانبه مجلس و دولت اشاره نمودند و يكي از داليل  1397قانون بودجه سال  19از جمله عدم اجرايي شدن تبصره 

دم ايشان همچنين به معضل ع ي قوه قضاييه نام بردند.تعدم اجراي آن را ضعف اجرايي مديران و تحت تاثير قرار گرفتن از دستگاه نظار
گيرنده و ابهام در نحوه دريافت مطالبات ثبت شده در  به دليل عدم ارائه گزارشات معتبر به مراجع تصميم 16تصويب بند (و) تبصره 

  دفاتر بانكها اشاره نمودند.
  

 يداخل يگذار هيسرما ازمنديرا ن ديرونق تول د،يبه عنوان سال رونق تول 98سال  يبا اشاره به نامگذار يمياهللا رح تيدر ادامه دكتر عنا
ال در س نكهيبا اشاره به ا شانيرا از الزامات آن نام بردند. ا يدولت التيپرداخت تسه ايو  يدانسته و مشاركت بخش خصوص يو خارج

ز ا يتعامل را سبب رفع بخش نيمجلس و دولت وجود داشته است، ا ژهيسه گانه به و يقوا نيب يمثبت و سازنده ا ملتعا رياخ يها
  مرتفع شود. زيمشكالت ن ريقوا، سا نيب ييهم افزا تيكردند با تقو يدواريمشكالت دانستند و ابراز ام

ت تقويت تمركز زدايي و تقويمجلس شوراي اسالمي همواره عدالت سرزميني، 			با اشاره به اينكه حيمي، استاندار محترم، همچنيندكتر ر
خواهان بازنگري در تخصيص سهم يك سوم استان هاي نفت خيز و گاز خيز از سه درصد  ،ها را در دستور كار داشته استاستان

قانون برنامه ششم توسعه و بند ت 26ماده  3درصد نفت و گاز به استناد مفاد بند 3درامدهاي نفت و گاز شد و افزود: بر اساس قانون 
آمد حاصل از گاز خيز كشور از محل سه درصد در فت خيز وارقام دائمي برنامه توسعه كشور، سهم يك سوم استان هاي ن 32ماده 

 «كه با  توجه به		صادرات نفت خام و گاز طبيعي بر اساس سهم آن استان از ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي است
صرف مصارف داخلي كشور مي استان هايي كه داري ميادين بيشتر گازي هستند و توليدات آنها 		،»ارزش خالص صادرات گاز طبيعي

 صيهدف از تخص نكهيا انيبا ب يو .كند و فارس نيز مشمول اين قاعده استشود، اعتبارات سهم يك سوم آنها به شدت كاهش پيدا مي
دو سوم  ازمندين يارقام قانون رييتغ نكهيمجلس خواست با توجه به ا ندگانياز مناطق مد نظر بوده است از نما ييزدا تيسهم محروم نيا

ارات سهم آنها شود و اعتب ليتا باعث تعد رديقرار بگ زيو گاز خ زينفت خ يهاسوم استان كيدر كنار سهم  ياست ستون ندگانيآرا نما
  رو به رو نشود.  ديبا كاهش شد زيگاز خ يهااستان

 

  مصوبات

    استاني

  ملي و فراگير

  
مسئول   مصوبه  دستور جلسه رديف

  پيگيري
مهلت 
 پيگيري

 ياختصاص منابع سازمان مل -1  ارائه گزارش اداره كل راه و شهر سازي  1
زمين و مسكن( فروش و يا تهاتر 

اتاق بازرگاني 
 -استان فارس
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شركت  ي) و منابع داخلياراض
ايران جهت  يشهر يبازآفرين

 يپروژه ها يكمك به اجرا
  .يشهر يبازآفرين

ارسال به 
شوراي 

  گفتگوي مركز

 يدولت ياز اراض يالحاق بخش-2
با انجام  يشهر هايبه محدوده
 ييا تثبيت كاربر يتغيير كاربر
 ياراض يو واگذار نيجهت تام
ن معوض تملك امالك بابت تامي

  فرسوده. هاي بافت واقع در طرح

از درآمد  ياختصاص بخش -3
 يدولت يحاصل از فروش اراض

واقع در شهرها كه به صورت 
واريز ملي به حساب خزانه  ينقد
گردد؛ با تجويز قوانين بودجه يم

آن به  حساب  زيو وار يسنوات
در  نهيجهت هز يخزانه استان

 ياستان يعمران يطرح ها يراستا
  .ياستان يو توسعه زيرساخت ها

،  يفرهنگ راثيكل مارائه گزارش اداره   2
  يو گردشگر يدست عيصنا

 يعدم اعمال تعرفه مسكون -1
 ياقامتگاه ها يمصرف انرژ يبرا

  يبوم گرد

  

 ياتاق بازرگان
 -استان فارس

ارسال به 
 يشورا

  مركز يگفتگو

  

 رييحذف تفاوت نرخ تغ -2
 ساتيتأس يتمام يبرا يكاربر

  يگردشگر

هنرمندان  ميطرح تكر ياياح-3
رفع موانع  ليذ يدست عيصنا

هنرمندان و بازگشت طرح  مهيب
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 يهزار تومان برا 120 زيبا وار
  هنرمندان از كار افتاده

 يعودت درآمد اختصاص -4
اماكن تحت پوشش به ادارات 

  استانها يفرهنگ راثيم

  ارائه گزارش سازمان جهاد كشاورزي  3
  

قانون احكام  54ماده  يتسر -1
 يدر مورد شهركها يدائم

 هايبه شركت شهرك يصنعت
  يكشاورز

 ياتاق بازرگان
 -استان فارس

ارسال به 
 يشورا

  مركز يگفتگو

  

اعتبارات  %5الزام استفاده از  -2
ب "بند  3در قالب تبصره  ياستان

 يقانون احكام دائم 31ماده  "
ايجاد  يكشور برا هايبرنامه

رديف پايدار افزايش سرمايه 
حمايت از توسعه  يصندوق ها

  يبخش كشاورز

 يبرا يايجاد سرفصل اعتبار -3
نو به منظور  يها يتوسعه انرژ

و  يبهداشت هايافزايش شاخص
 5 انهيو بهبود سال يرفاه اجتماع

عشاير  يدرصد سطح برخوردار
قانون برنامه ششم  27وفق ماده 

  توسعه

 يهاشركت ياتيمال تيمعاف -4
قانون  133در ماده  ديتول يتعاون
  ميمستق ياتهايمال

درصد سهم  49اختصاص  -5
افزايش سرمايه  جهتدولت 
حمايت از توسعه  هايصندوق

 ياز محل واگذار يبخش كشاورز
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پس  ياموال وزارت جهاد كشاورز
دون (ب يكارشناس متيق نيياز تع
  روال خزانه) يط

كمك  % 5/12اختصاص سهم  -6
بالعوض از محل اعتبارات آبياري 
-تحت فشار جهت احداث گلخانه

ي برنامه ريزي شده ذيل ها
هاي ابالغي اقتصاد سياست

  مقاومتي در بخش كشاورزي

ارائه گزارش سازمان صنعت، معدن و   4
  تجارت

  

بودجه  صيدرخواست تخص -1
در جهت تهاتر مطالبات واحد 

د مانن يي(دستگاه ها يصنعت يها
خودرو سازان،وزارت دفاع،شركت 

 آن، يمجموعه ها رينفت و ز
 ي) با بدهوزارت بهداشت

 عامل، هايصنعتگران به بانك
 نيو تام ياتيادارات امور مال

  .ياجتماع

    

 نييمدت زمان تع ديتمد -2
 نييبر اساس آ يارز يبده فيتكل

قانون رفع  20ماده  يينامه اجرا
  .ديموانع تول

اصالح نحوه صدور ضمانت  -3
(عدم صدور  يبانك هاينامه

 داشتن ليبه دل يضمانت بانك
  )يچك برگشت ايمعوق  يبده

آالت  نيماش يضرورت نوساز -4
ورود  ليتسه قياز طر يمعدن
آالت نو و دست دوم با  نيماش

 هايتيلحاظ نمودن معاف
وفق  ( يو سود بازرگان يگمرك
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 قانون ينامه اجرائ نيآئ 109ماده 
  معادن).

 ع،ي، صنا ياتاق بازرگانارائه گزارش   5
 تاسيبه ر ايهتيكمتشكيل  -1  فارس يمعادن و كشاورز

مجمع  سي، رئراناستاندا
كل  سيو رئ ندگانينما

و تفويض  در استان يدادگستر
اختيار سه قوه به ايشان جهت 

  هدايت توليد و سرمايه گذاري

    

در كنار  ياختصاص ستون -2
نفت  هايسوم استان كيسهم 

 سهم ليجهت تعد زيو گاز خ زيخ
-اعتبارات استان شيآنها و افزا

  زيگاز خ هاي

 ينظام مهندسارائه گزارش سازمان   6
نظام  يپذيرش رتبه بند -1  يعيو منابع طب يكشاورز

نوان ه عب ي كشاورزيمهندس
 اشخاص و تيصالح نييتع اريمع

ي شركتها در مناقصات دولت
مرتبط با بخش كشاورزي، منابع 

 به طبيعي  و محيط زيست
قانون  2ماده  6تبصره  استناد

افزايش بهره وري بخش 
  كشاورزي

    

اختصاص يارانه جهت اجراي  -2
ندارد سازي محصوالت طرح استا

اد درگاه صادرات كشاورزي و ايج
محصوالت كشاورزي گواهي شده 

گيري از تخصص با بهره
  يمهندسين كشاورز
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پيگيري تصويب اصالحيه  -3
قانون سازمان نظام مهندسي 
كشاورزي و منابع طبيعي با هدف 
تقويت سازمان و استفاده از 

التحصيالن بخش ظرفيت فارغ
كشاورزي و منابع طبيعي براي 

  عملي شدن توليد

  محاسبات استان وانيد  7
استانها  %70اختصاص سهم  -3

از درآمدهاي ملي ماخوذه در 
هاي از كسر هزينهاستانها پس 

هاي ملي باالسري و هزينه طرح
ه عنوان يك تكليف در قانون ب

  بودجه 

    

بازگشت حداكثري درآمد  -1
حاصل از عوارض ماليات بر ارزش 
افزوده به استانهاي دريافت 
كننده به عنوان يك تكليف 
قانوني جهت هزينه به منظور 
زيرساختهاي اقتصادي و 

  اجتماعي 

  
  

 


