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 مصوبات 

  استانی 

 ملی و فراگیر 

 مهلت پیگیری  مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف

1 
  یگذار  متیو ق  ینیتضم  دیخر  زمیمکان

 : تعیین قیمت گندم یمحصوالت کشاورز 

مفاد تبصره شش قانون  اجرای  

  یمحصوالت اساس  دیخر  نیتضم

 .1۳۶۸مصوب سال     یکشاورز 

  -اتاق بازرگانی

ارجاع به شورای  

 گفتگوی مرکز 

 ماه   1

2 
  یگذار  متیو ق  ینیتضم  دیخر  زمیمکان

 چغندر  متیق  نییتع  ،یمحصوالت کشاورز 

مشترک    ونیسیکم   کی  لیتشک  -1

  ،یمتشکل از وزارت جهاد کشاورز

در حضور    رانیوزارت صمت و اتاق ا

به    یبخش خصوص  ندگانینما

  دیخر  متیهمزمان ق  نییمنظور تع

چغندر از کشاورزان در حوزه  

شکر در    یینها  متیو ق  یکشاورز 

 حوزه صنعت.

  -یاتاق بازرگان

  یارجاع به شورا 

 مرکز   یگفتگو

 

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

 30شماره نشست : 
جلسه:  تاریخ 

23/03/1398 

ساعت 

 10:00شروع:

 

 12:00ساعت خاتمه::
 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 دستور جلسه 

  

 جلسه:  دستور 

 یمحصوالت کشاورز یگذار  متی و ق ینیتضم  د یخر  زمیمکان - 1

 ی نیزم   ریز  یهاآب ی و تعادل بخش  ا یطرح  اح  - 2

 یکشاورز  آالت نیادوات و ماش  ور،یخوراک دام و ط  ، یکشاورز هایمعضالت واردات نهاده- 3

 سوخت   عیو سامانه توز  یسوخت ناوگان کشاورز  ن یمشکالت تام  - 4
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 ینیتضم  دی خر  متیاعالم ق  -2

چغندر قبل از آغاز فصول کشت  

با حضور نماینده    و بهاره  زهییپا

 بخش خصوصی

به منظور    یسازوکار   نییتب  -۳

شکر به    یواگذار  تیممنوع

  تیمسئول  یکشاورزان و واگذار 

فروش صرفاً به کارخانجات و الزام  

شکر    یابیکارخانجات به بازار

خود در زمان مناسب و با    ید یتول

  ری مشخص، همانند سا  یزیبرنامه ر

 . یدیتول  عیصنا

تعیین ضریب با توجه به میزان    -4

دریافت چغندر و نحوه پرداخت و  

خوش حسابی شرکتها در جهت  

ای به  تخصیص مقدار شکر قهوه

 عنوان یکی از راهکارهای تشویقی 

۳ 
  ریز  یآبها  یو تعادل بخش  ای طرح  اح

 ینیزم

درخواست تدوین استاندارد ملی    -1

تولید و کالیبراسیون کنتورهای  

 هوشمند آب 

  

  دیارائه مجوز ساخت و تول  -2

هوشمند در غالب    یکنتورها

  یبه شرکتها  رانیا  یاستاندارد مل

  دیامر و لغو انحصار تول  نیتوانا در ا

 شرکت   7توسط  

صدور مجوز واردات کنتورهای  -۳

های ممنوعه  هوشمند جهت دشت

در جهت صیانت از ذخایر آبهای  

 زیر زمینی
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اعتبار هر دو    صیتخص  اعالم  -4

آبیاری تحت فشار    ایبودجه  فیرد

به طور    و نصب کنتورهای هوشمند

تحت    یاری طرح آب  یاجرا و    %100

د و  هوشمن  یفشار و نصب کنتورها

  یبودجه کنتورها   فیرد  جایگزینی

  فیرد  با   اولویت دار  هوشمند

در     تحت فشار  یار یآب  یبودجه 

 . مشکلصورت بروز  

4 

  ، ی کشاورز  هایمعضالت واردات نهاده

 آالتن یادوات و ماش  ور،یخوراک دام و ط

 ی کشاورز 

تخصیص ارز در غالب ردیف گروه  

جهت واردات    1کاالهای شماره  

  -یاتاق بازرگان ادوات و ماشین آالت کشاورزی 

  یشورا ارجاع به  

 مرکز   یگفتگو

عدم الزام به ثبت مشخصات   

کاالهای با مصارف چند گانه )  

های  نظامی و غیر نظامی( در سامانه

 کشورهای صادرکننده 

5 
و    یسوخت ناوگان کشاورز  نیمشکالت تام

 سوخت   عیسامانه توز

بر    سوخت  صیتخص  زمیمکان  رییتغ

بر  به کارت سوخت    یاساس کد مل

آالت  گذاری ماشین اساس شماره

 کشاورزی 

  -یاتاق بازرگان

  یارجاع به شورا 

 مرکز   یگفتگو

 

 
 

 

 

 

 


