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 مصوبات

  استانی

 ملی و فراگیر

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

 ارائه گزارش اداره کل راه و شهر سازی 1

  یاختصاص منابع سازمان مل -1

زمین و مسکن) فروش و یا تهاتر  

شرکت   ی( و منابع داخلیاراض

ایران جهت   یشهر یبازآفرین

  یپروژه ها یکمک به اجرا

 .یشهر یبازآفرین

اتاق بازرگانی  

  -استان فارس

ارسال به 

شورای 

 گفتگوی مرکز

 

  ی دولت یاز اراض یالحاق بخش-2

با انجام    یشهر هایبه محدوده 

 ییا تثبیت کاربر یتغییر کاربر

 یاراض یو واگذار نیجهت تام

 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس

 29شماره نشست :
جلسه:  تاریخ 

07/02/1398 

ساعت 

 08:00شروع:

 

 12:00ساعت خاتمه::
 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 دستور جلسه 

  

 

 جلسه:   دستور   

 ی استان فارسدولت و بخش خصوص  یگفتگو  ی و توسعه  و شورا  یزیبرنامه ر  ی نشست مشترک شورا
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بابت تامین معوض تملک امالک  

 فرسوده.  های  واقع در طرح بافت

از درآمد   یاختصاص بخش -3

  یدولت یحاصل از فروش اراض

واقع در شهرها که به صورت 

واریز  ملی به حساب خزانه  ینقد

قوانین بودجه گردد؛ با تجویز یم

آن به  حساب  زیو وار یسنوات

در   نهیجهت هز یخزانه استان

  یعمران یطرح ها یراستا

  یو توسعه زیرساخت ها یاستان

 . یاستان

2 
،   یفرهنگ راثیکل مارائه گزارش اداره 

 یو گردشگر یدست عیصنا

  یعدم اعمال تعرفه مسکون -1

  یاقامتگاه ها یمصرف انرژ یبرا

 یبوم گرد

 

  یاتاق بازرگان 

  -استان فارس

ارسال به 

 یشورا 

 مرکز یگفتگو

 

 رییحذف تفاوت نرخ تغ -2

  ساتیتأس ی تمام یبرا یکاربر

 یگردشگر

هنرمندان   میطرح تکر یایاح-3

رفع موانع   ل یذ یدست عیصنا

هنرمندان و بازگشت طرح   مهیب

  یهزار تومان برا 120 زیبا وار

 هنرمندان از کار افتاده 

  یعودت درآمد اختصاص -4

اماکن تحت پوشش به ادارات 

 استانها  یفرهنگ راثیم
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3 
 ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزی

 

قانون احکام    54ماده  یتسر -1

  یدر مورد شهرکها یدائم

  هایبه شرکت شهرک یصنعت

 یکشاورز

  یاتاق بازرگان 

  -استان فارس

ارسال به 

 یشورا 

 مرکز یگفتگو

 

اعتبارات  %5الزام استفاده از  -2

بند    3در قالب تبصره  یاستان

قانون احکام   31ماده   "ب "

 یکشور برا هایبرنامه یدائم

ایجاد ردیف پایدار افزایش  

حمایت از  یسرمایه صندوق ها

 یتوسعه بخش کشاورز

 یبرا یایجاد سرفصل اعتبار -3

نو به منظور  یها یتوسعه انرژ 

و   یبهداشت  هایافزایش شاخص

  5 انهیو بهبود سال ی رفاه اجتماع 

عشایر   یدرصد سطح برخوردار 

قانون برنامه ششم   27وفق ماده 

 توسعه 

  ی هاشرکت یات یمال تیمعاف -4

قانون    133در ماده  دیتول ی تعاون

 میمستق ی اتهایمال

درصد سهم   49اختصاص  -5

افزایش سرمایه   جهتدولت 

حمایت از توسعه  هایصندوق 

از محل   یبخش کشاورز

اموال وزارت جهاد  یواگذار

  متیق نییپس از تع یکشاورز
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روال  ی )بدون ط یکارشناس

 خزانه( 

%   5/12اختصاص سهم  -6

کمک بالعوض از محل اعتبارات  

آبیاری تحت فشار جهت احداث 

ی برنامه ریزی شده  هاگلخانه

های ابالغی اقتصاد  ذیل سیاست

 مقاومتی در بخش کشاورزی

4 

ارائه گزارش سازمان صنعت، معدن و  

 تجارت

 

بودجه  صیدرخواست تخص -1

در جهت تهاتر مطالبات واحد  

  یی )دستگاه ها یصنعت یها

مانند خودرو سازان،وزارت  

مجموعه   ریدفاع،شرکت نفت و ز

وزارت بهداشت( با   آن، یها

  هایصنعتگران به بانک ی بده

و   ی اتیادارات امور مال عامل،

 . یاجتماع  نیتام

 نییمدت زمان تع دی تمد -2  

بر اساس  یارز یبده  فیتکل

قانون   20ماده  یینامه اجرا نییآ

 .دیرفع موانع تول

اصالح نحوه صدور ضمانت   -3

)عدم صدور   یبانک های نامه

داشتن  لیبه دل یضمانت بانک 

 ( یچک برگشت ا یمعوق  ی بده

 نیماش یضرورت نوساز -4

 لیتسه قیاز طر یآالت معدن 
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آالت نو و دست   نیورود ماش

  هایتیدوم با لحاظ نمودن معاف

وفق   )  یو سود بازرگان  یگمرک

 ینامه اجرائ نیآئ 109ماده 

 قانون معادن(. 

5 
  ع،ی، صنا   یاتاق بازرگانارائه گزارش 

 فارس یمعادن و کشاورز

 استیبه ر ایهتیکمتشکیل  -1

مجمع  سی، رئراناستاندا

کل   س یو رئ ندگانینما

و تفویض   در استان  یدادگستر

اختیار سه قوه به ایشان جهت 

   هدایت تولید و سرمایه گذاری

در کنار   یاختصاص ستون -2

نفت   هایسوم استان کیسهم 

  لیجهت تعد زیو گاز خ زیخ

اعتبارات   شیسهم آنها و افزا

 زیگاز خ هایاستان

6 
  ینظام مهندسارائه گزارش سازمان 

 یعیو منابع طب یکشاورز

نظام   یپذیرش رتبه بند -1

نوان ه ع ب ی کشاورزیمهندس

اشخاص  تیصالح نییتع اریمع

ی  و شرکتها در مناقصات دولت

مرتبط با بخش کشاورزی، منابع  

 به طبیعی  و محیط زیست

قانون  2ماده  6تبصره  استناد

افزایش بهره وری بخش  

 کشاورزی
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اجرای  اختصاص یارانه جهت  -2

طرح استاندارد سازی محصوالت 

کشاورزی و ایجاد درگاه صادرات 

محصوالت کشاورزی گواهی 

گیری از تخصص شده با بهره

 مهندسین کشاورزی

پیگیری تصویب اصالحیه  -3

قانون سازمان نظام مهندسی  

کشاورزی و منابع طبیعی با  

هدف تقویت سازمان و استفاده  

التحصیالن بخش از ظرفیت فارغ

کشاورزی و منابع طبیعی برای  

 عملی شدن تولید 

 محاسبات استان وانید 7

استانها   %70اختصاص سهم  -3

از درآمدهای ملی ماخوذه در  

های  استانها پس از کسر هزینه

های ملی  باالسری و هزینه طرح

به عنوان یک تکلیف در قانون  

 بودجه 
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بازگشت حداکثری درآمد   -1

حاصل از عوارض مالیات بر  

ارزش افزوده به استانهای 

دریافت کننده به عنوان یک 

تکلیف قانونی جهت هزینه به  

منظور زیرساختهای اقتصادی و  

 اجتماعی

 
 

 

 

 

 


