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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

وضعیت 

 حضور

)حاضر/ 

غایب/ 

 نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

و  نماینده

 سمت

  حاضر سرپرست محترم استانداری فارس رحمانی یداله آقای 1

  حاضر استانداری اقتصادی امور کل هماهنگی مدیر عربی کریم آقای  2

  حاضر استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب کل  دفتر مدیر خانم هاله فوالدفر  3

   حاضر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آقای ساسان تاجگردون  4

 نماینده دارایی استانمدیر کل امور اقتصادی و  آقای بابک دایی  5
 -آقای شهسوار

  معاون اقتصادی 

  حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای علی همتی  6

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان آقای سهراب مختاری  7

 نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آقای محمد مهدی قاسمی  8

 -آقای صبوری

معاون برنامه 

 ریزی سازمان

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیر کمیسیون آقای کریم ریگی زادگان  9

 مجلس شورای اسالمی -ب

نام و نام خانوادگی 

 نماینده 

 وضعیت حضور 

(حاضر/ غایب 

 /نماینده) 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

 1 جناب آقای مسعود رضایی   شورای اسالمیمردم شریف شیراز در  مجلس  نماینده محترم حاضر 

 2 جناب آقای علی اکبری  نماینده محترم مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسالمی حاضر 
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 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر اناست دادگستریکل  رئیس آقای علی القاصی مهر  1

  حاضر استان مرکز دادستان آقای علی صالحی  2

 تعاونی و خصوصی -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
 آقای جمال رازقی جهرمی 

 
 حاضر   کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق

 

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس آقای بهروز فرهنگیان  2

   حاضر استان مرکز اصناف رئیس اتاق آقای محمود هاشمی 3

 خصوصی( و تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های شرکت عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 حمیدیان محمدصادقآقای  1
فارس و  استان صنایع مدیران انجمن رئیس

 رئیس هیات مدیره شرکت پارس حدید
 حاضر

 

 راهدار یلدا خانم 2
و مدیر عامل  کانون زنان بازرگان استان سئیر

  گروه صنعت و مدیریت ایرافا
 حاضر

 

 ابوقداره عباس آقای 3
و مدیر عامل  گاز و نفت کنسرسیوم رئیس

 شرکت فوالد پایه
 حاضر

 

  حاضر جاودان فرهنگ خانهرئیس  طباطبایی امین آقای  4
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 شرفی سهراب آقاب  5

خانه صنعت و معدن و تجارت استان رئیس 

مجموعه سالمت گستر و مدیر عامل  فارس

 نیایش

 حاضر

 

  حاضر انجمن غالت استان فارس رئیس آقای محمد حسین طلعتی  6

 آقای غیثی  7
و مدیر  انجمن کارخانجات استان فارسرئیس 

 شرکت سیمان داراب
 حاضر

 

 نماینده شرکت فاتح صنعت کیمیا مدیر عامل آقای فاطمی  8

 -یقطب یآقا

 اتیعضو ه

گروه فاتح  رهیمد

 ایمیصنعت ک

 جناب آقای ابوالفضل شریف 9
 و نخبگان شکسوتانیپ یمحترم شورا سیرئ

 فارس یاتاق بازرگان
 حاضر

 

 شهرداری و شوراها -هـ

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  غایب شهر شیراز شهردار آقای حیدر اسکندرپور  1

  حاضر شورای اسالمی استان فارسرئیس  خرمیعلی  آقای   2

 هادستگاهاسامی مدعوین و سایر مراجع و  -و

 مدعویین:

 حضور تیوضع سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 غایب مدیر کل محترم اداره کل بازرسی استان فارس جناب آقای اکرمی 1

 جناب آقای امیری  2
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل محترم اداره کل م ریمد

 استان فارس یگردشگر

 حاضر

 حاضر فارس یاستاندار یامور عمران یمعاون محترم هماهنگ  یمیرح یجناب آقا 3

 حاضر استان فارس یاو حرفه یکل محترم آموزش فن ریمد یکوشک یجناب آقا 4
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 حاضر کل محترم اداره کل گمرکات استان فارس ریمد یمیرح یجناب آقا 5

 رازیش یاقتصاد ژهیعامل محترم منطقه و ریمد یبیط یجناب آقا 6
 -آقای شاکری

 نماینده

7 
 ییحنا یآقاجناب 

 

استان  یمحصوالت کشاورز هیاتحاد رهیمد اتیمحترم ه سیرئ

 فارس

 حاضر

 حاضر محترم خانه کشاورز استان فارس ریدب یمیفخ یجناب آقا 8

 حاضر محترم انجمن غالت استان فارس سینائب رئ نیام یجناب آقا 9

 حاضر انجمن غالت استان فارس سهیرئ اتیعضو محترم ه یاستخر یجناب آقا 10

 حاضر انجمن غالت استان فارس سهیرئ اتیعضو محترم ه االسالم خیش یجناب آقا 11

 یرحمان یجناب آقا 12
و منابع  یکشاورز قاتیمرکز تحق یعلم اتیعضو محترم ه

 استان فارس یعیطب

 حاضر

 حاضر استان یکشاورز ینظام صنف ییاجرا ریدب یبانیش یجناب آقا 13

 هاسایر مراجع و دستگاه 

 مشاور  استاندار آقای توکلی  14

 کارشناس  دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری آقای احمدی پور  15

 معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری آقای قائدی 16

 سازمان جهاد کشاورزی آقای رحیمی 17

 نظام صنفی کشاورزی آقای حسینی 18

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای باصری 19
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 مشروح  مذاکرات

، جلسات استانداریدر سالن  8/9/1397 ،شنبهپنج استان فارس، روز ت و بخش خصوصی ی شورای گفتگوی دولجلسه پنجمین  بیست و

 فارس و رئیس شورای استانی برگزار گردید.  نداریمحترم استارحمانی، سرپرست به ریاست مهندس 

ای هدر سامانه یثبت اطالعات ارز ندیفرآو  قانون اصالح قانون صدور چک ؛ مهندس رازقی به دو موضوع در نطق پیش از دستور جلسه، 

 توسط دولت اشاره نمودند. ارزی پیش بینی شده

ه ذا با توجه بگردیده است، لقتصادی کشور تعبیه قانون جدید چک، اگرچه در جهت افزایش امنیت ا مهندس رازقی با اشاره به اینکه

های گردش بنگاهسرمایه در کشور و همچنین کاهش نقدینگی واقتصاد تولید و های گذشته و تاثیر این تحوالت بر تحوالت ارزی ماه

 تولید نماید، موجب به وجود آمدن معضالتی برایالزام آور میاین سرمایه را جهت بقا واحدها  ریل سه براباقتصادی که افزایش حداق

اوضاع و  د؛ شورای تامین میتواند با توجه شرایط ورداقانون مذکورکه اظهار می 4ماده  1عنایت به تبصره  باگردد. فلذا کنندگان می

گردد و محدودیتهای ذکر شده در بندهای الف، ج و د که پیرامون که موجب اخالل در امنیت اقتصادی استان می احوال اقتصادی

چرا که با اجرایی شدن این قانون، واحدهای تولیدی  را یک سال به حالت تعلیق درآورد، موارد مذکورتواند می، اقتصادی استهای بنگاه

مهندس رازقی همچنین به موضوع ممنوع الخروجی و تبعات ناشی از آن بر  ی اقتصادی خارج میگردند.بیشتری ورشکست و از چرخه

بیان کننده عدم اجرای حکم ممنوع ره و مصوبه آخرین جلسه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی را که فعالیت اقتصادی استان و کشور اشا

 را بیان نمودند. باشد می الخروجی فعاالن اقتصادی به شرط طی نمودن کانال کارگروه قضایی اتاق بازرگانی

ستان، ر ادادستانهای کلیه شهرستانها و ابالغ به استانداری هی ارسالی دادستان محترم کل کشور به نامهآقای همتی نیز با اشاره به 

به طرح موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اشاره ، مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یگیریحمایت و پ پیرامون

اط آن با تبعات قانون جدید چک اشاره ایشان همچنین به موضوع ممنوع الخروجی و معضالت مالیاتی واحدهای تولیدی و ارتب نمودند.

 و طرح موضوع در کارگروه تسهیل را پیشنهاد دادند.

آقای تاجگردون نیز به متن صریح قانون پیرامون تشخیص شورای تامین در جهت تعلیق یک ساله موارد مذکور در قانون جدید قانون 

 چک اشاره نمودند.

 رای تامین استانطرح موضوع در شو دستوررئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در انتها آقای مهندس رحمانی، 

 را تصویب نمودند.

اشاره به التهابات بازار ارز و لزوم پیگیری ورود و خروج ارز و ایشان با  در ادامه مهندس رازقی به ارائه پیش از دستور دوم پرداختند.

های دولتی به دلیل افشا اطالعات فرآیند ثبت اطالعات ارزی در سامانه به  این فرآیند، دره پیرامون کنترلصاهای قوانین و بخشنامه

احصا اطالعات توسط جامعه تحریم کننده اشاره نمودند و انجام این فرآیند را، گامی در جهت نابود کردن صادرات و صادر کنندگان و 

ز برای خروج ارز از کشور و وارد نکردن ار یصادرکنندگان و فعاالن اقتصادی، هیچ دلیلاقتصاد دانستند. مهندس رازقی با اشاره به اینکه 

اشاره و تاکید بر این نمودند که با متخلفان اقتصادی  ها و کانالهای ورود ارز به کشورحاصل از صادرات به کشور ندارند، به عدم وجود راه

مهندس رازقی با بیان اینکه صادر کنندگان تمایلی به انباشت درآمدهای ارزی  د.و برهم زنندگان نظم بازار، با اشد مجازات برخورد شو

 نهاد نمودند عرضه و تقاضای ارز آزاد گردد و دست بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی باز گذاشته شود.شدر خارج از کشور ندارند، پی

بیان نمودند که قشر آسب پذیر جامعه با این اساسی کشور است، آقای همتی نیز با اشاره به اینکه آزاد سازی نرخ ارز، یکی از نیازهای 

همتی با اشاره به عدم وجود زیر ساخت،  گردد و مواردی نیز وجود دارد که با وجود صادرات، ارز بازنگشته است.فرآیند، آسیب پذیرتر می

 اجرای این طرح را در حال حاضر غیر ممکن دانستند.
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روکراسی ست و باینکه در حال حاضر تمام بار معضالت اقتصادی کشور و استان بر دوش تولید کنندگان امهندس غیثی نیز با اشاره به 

د، پیشنهاد آزاد سازی نرخ ارز و عدم دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی ننمایاداری و سامانه های متعدد، فرآیند تولید را زمانبر می

 را ارائه نمودند.

ره به اینکه هدف از آزاد سازی نرخ ارز و عدم دخالت دولت، افزایش فشار بر قشر آسیب پذیر نیست، به این آقای حمیدیان نیز با اشا

بازار غیر ممکن  8ارت بر این ظنوع نرخ ارز وجود دارد که نه تنها ن 8نکته اشاره نمودندکه در حال حاضر و با شرایط کنترلی بازار ارز، 

 گرداند.ار سردرگمی و فساد می، اقتصاد را دچهارانت حاصل شده از این بازار است،

ان زی، سازمدستگاهای استانداری، سازمان صمت، جهاد کشاور ای با حضوربا تشکیل جلسه مصوب گردیددر انتهای بحث، 

 های متولی ابالغ گردد.به کلیه دستگاهبرنامه و بودجه ، اتاق بازرگانی فارس و کلیه ذینفعان، مباحث جمع بندی و 

 .ارائه گردید گندم ینیتضم دیخر متیاقتصاد در خصوص ق یمصوبه شورادر ادامه دستور جلسه اول با موضوع 

 دی، دولت موظف است نرخ خر1368مصوب سال  یکشاورز یمحصوالت اساس دیخر نیبراساس تبصره شش قانون تضمبا توجه به اینکه 

 یاونه( و به گورماهیشهر انیاز شروع فصل کشت )تا پا شیرا پ یقانون در هر سال زراع نیموضوع ا یکشاورز یمحصوالت اساس ینیتضم

 ،در همان سال کمتر نباشد رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یاعالم شده از سو ورماز نرخ ت گاهچیآن ه شیافزا زانیکه مکند نییتع

 نعییت یدولت هرساله برابا توجه به اینکه  لذا اعالم نموده است. ن توما 1470قیمت خرید تضمینی را  ،لذا شورای اقتصاد با تاخیر

 یها به درستشاخص، نرخ گندم نعیرسد امسال در تیبه نظر م ،ردیگیدر نظر م عرضه و تقاضا را ،نرخ گندم ینیتضم دیخر متیق

تمام شده ارز، شاخص تورم  متیکشور مانند ق یجار نیقوان ریسا وزمان  ثیاز ح یالزامات یدر سال جار ینرخ گذار نشده است. تیرعا

را و..  یکشاورز آالتنیماش متیق یدرصد 40تا  30 شیکود و سم و افزا ژهیبو یکشاورز یهااز نهاده ینرخ برخ، افزایش دکنندهیتول

 شینرخ ارز در تابستان امسال که منجر به افزا شیبا توجه به افزا. لذا است یبخش کشاورز یبرا یدیتهددر بر ندارد که این موضوع 

ز ا یقاچاق گندم داخل شیشده است، شاهد افزا هیازجمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترک رانیمرز با اهم یگندم در کشورها متیق

 نماید.فراهم می یآت یکشور به واردات آن را در سالها یوابستگ سازنهیمهم زم یکاال نیبود و  قاچاق ا میکشور خواه

 س نیز در ادامه به ارائه توضیحاتیبع طبیعی استان فارعضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منادکتر رهام رحمانی،  

 پرداختند.

ط دولت توساز خرید تضمینی دکتر رحمانی با اشاره به نقش دولت در تعیین قیمت محصول گندم و مداخله دولت در مکانیزم بازار آزاد، 

به مواردی از جمله: بودجه رشته فعالیتهای تولید گندم، و نام برده  ،به عنوان تعهد دولت در ازای خرید هر نوع محصول ضمانت شده

با اشاره  ایشان ننده قیمت تضمینی گندم اشاره نمودند.متوسط قیمت وارداتی گندم به کشور و نرخ تورم به عنوان معیارهای مشخص ک

یمت قای رشته فعالیت تولید گندم محاسبه گردیده است، که بر اساس اقالم هزینهارشناسی محاسبه قیمت گندم در بازار به جدول ک

اعالم نموده و با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی توسط دولت  شخص شده در نقطه سر به سرریال را به عنوان قیمت م 20004

ناشی از این قیمت گذاری تحت عنوان عدم امکان رقابت با سایر محصوالت، کاهش سطح  ریال اعالم شده است، از پیامدهای 14700

زیر کشت، عدم تحویل محصول تولیدی به دولت و انگیزه برای صادرات به صورت قاچاق و عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد اشاره 

 نمودند.
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ی الب ؛ وجود انگیزه بیشتر برای تخصیص اراضدر غ ز قیمت تعادلیمینی امدهای ناشی از بیشتر بودن قیمت تضایشان همچنین به پیا

نندگان نان کبه مصرف  به کشت گندم و حذف محصوالت رقیب ) جو و تریتیکاله( در الگوی زراعی، نیاز به تخصیص مبالغ بیشتر یارانه

ی نبه این نکته اشاره نمودند که قیمت تضمی. در انتها نیز داره نمودنم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد اشبه عنوان کاالی ضروری و عد

های منفی برای بخش کشاورزی و کل اقتصاد کشور بوده و بر اساس معیارها و شرایط اقتصادی بیان مصوب شورای اقتصاد دارای پیامد

 ی اقتصاد ضرورت دارد.تومان می باشد و تالش برای اصالح تصمیم اخذ شده از طریق شورا 1800شده، قیمت تضمینی حدود 

ورزی نقشی در تعیین قیمت کمتر از قیمت با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشا، مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی، آقای رحیمی

 به شرایط با توجه ؛ اشاره و بیان نمودند 96سال تومانی  1470و  97 تومانی سال 1580به پیشنهادات قیمتی تعادلی نداشته است، 

تومان می باشد. وی با اشاره به اینکه کشت گندم در مناطق سردسیر آغاز گردیده  1850ضر، پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی، حال حا

کی از دالیل آنرا عدم ارائه قیمت بت نموده و یصح %40و  %50است، از کاهش سطح زیر کشت گندم در شهرستان و استان به میزان 

شین، تغییر الگوی کشت، اجبار به واردات و قاچاق کاال به د. رحیمی همچنین به اثر استفاده از کشتهای جاندر زمان مقرر اعالم نمودن

 کشورهای همسایه اشاره نمودند. 

کی از باشد، یشده از سوی سراسر کشور می قیمت تضمینی اعالم شده، میانگینی از قیمت اعالمآقای رحیمی همچنین با بیان اینکه 

 اعالم قیمتی باالتر از سایر استانها اعالم نمودند.راهکارها را 

آقای توکلی، مشاور سرپرست استانداری نیز با اشاره برگزاری جلسات کارشناسی در اتاق بازگانی و استخراج آنالیز قیمتی، به اثرات 

از اثرات این لکرد را به همراه دارد، عم %25روز تاخیر در کشت، کاهش  15مخرب تاخیر در کشت اشاره نمودند. ایشان با بیان اینکه هر 

تاخیر بر کل اقتصاد صحبت نمودند. توکلی با بیان اینکه کاالی استراتژیک بودن گندم، موجبات عدم کشف قیمت واقعی و آزاد آن شده 

 است ، از تاخیر در پرداختهای به کشاورزان نیز به عنوان عاملی در جهت کاهش سطح زیر کشت نام بردند.

از  ست که بخشییاتی با بیان اینکه در چرخه کاشت، داشت و برداشت و با تاخیر ایجاد شده در اعالم قیمت، شرایط به گونهآقای هم

تواند معضالت اجتماعی به همراه شرایط حال حاضر، میریزی جهت کاشت محصول از دست رفته و ادامه این روند، با توجه به برنامه

 آورد.

 فعاالن بخش کشاورزی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.در ادامه تعدادی از 

بر اینکه قیمت تضمینی با تاخیر اعالم گردیده و قیمت پایینتر از قیمت تعادلی است، افزایش عالوه  ی استخری، با بیان این موضوع کهآقا

ده است. وی همچنین به تبعات کاهش قیمت سطح زیر کشت را کاهش دا قیمت نهاده ها و ادوات کشاورزی نیز مزید بر علت گردیده و 

  یور نام بردند.تفاده از بذر آن به عنوان خوراک طتضمینی در غالب استفاده از گندم به عنوان خوراک دام و اس

سطح زیر کشت به دلیل نوسانات  %20ش کاههمچنان ، نیز تومانی 2000آقای شیخ االسالمی با بیان اینکه در صورت تعیین قیمت 

اند وجود دارد،  به این نکته اشاره نمودند که با شرایط اقتصادی نبوده ی که قبالارز و واقعی شدن آن و استفاده از کشتهای جایگزیننرخ 

ابع و عدم وجود تحریمها، به دلیل استراتژیک بودن محصول و رتبه اول بودن مصرف سرانه ایران، الزامی است که عدم محدودیت من

 %40تری در جهت خودکفایی و خوداتکایی این محصول برنامه ریزی شود. وی همچنین به آمارهای عدم فروش سیاستهای هوشمندانه
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گردد اشاره نمودند و تبعات این قیمت گذاری را: از دست رفتن اعتماد کشاورزان، وارد کشت گندم می %40بذر که منتج به کاهش 

 ر افتادن امنیت غذایی و کاهش قدرت چانه زنی نام بردند.و به خط دام و طیور، قاچاق محصول شدن گندم به عنوان خوراک

به این نکته اشاره نمودند که به دلیل تاخیر در اعالم قیمت، فصل کاشت از دست رفته و آقای حسینی، عضو نظام صنفی کشاورزی نیز 

 شود.در صورت عدم اصالح قیمت، محصول به بخش دولتی فروخته نمی

رئیس محترم شورای گفتکوی دولت و بخش خصوصی استان، دستورتشکیل گروهی به در انتها، مهندس رحمانی، 

  ایجتصویب نمودند و مقرر شد نت را نظران دریافت نظر کلیه صاحببا  آنالیز کارشناسی قیمت سرپرستی دکتر توکلی و 

 گردد.ای به معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشاورزی اعالم طی نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مصوبات

 استانی

 

مسئئئئئئ ئئئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

هلئئت     م

 پیگیری

 نیتام یطرح موضوع در شورا قانون اصالح قانون صدور چک 1

و تعلیق قانون به مدت  استان

 یک سال

کئئل   ریئئمئئد

ماهنگ  امور  یه

  یاقئئتصئئئئئاد 

 یاستاندار

دو   

 هفته

در سئئئامانه      یثبت اطالعات ارز   ند یفرآ 2

 کار نیاز انجام ا یریو جلوگ یارز یها

با حضئئئور  ایجلسئئئه لیتشئئئک

ستگاها  ستاندار  ید سازمان    ،یا

سازمان    ،یصمت، جهاد کشاورز  

گان         بازر تاق  مه و بودجه ، ا نا   یبر

   نفعانیذ هیفارس و کل

گانی        بازر تاق  ا

 فارس

دو  

 هفته
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 متیاقتصاد در خصوص ق   یمصوبه شورا   3

 گندم ینیتضم دیخر

س    زیانجام آنال شنا با   متیق یکار

صاحب نظران   هینظر کل افتیدر

و اعالم    یتوسئئئط دکتر توکل        

صالح ق  شنهاد یپ به معاون   متیا

 ریئ جئمئهئور و وز    سیئ اول رئئ 

 یکشاورز

 ماه 1 دکتر توکلی

4     

5     
 

 ملی و فراگیر
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 پیگیری

هلئئت     م

 پیگیری

1     

 

 

 


