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اقتصاد

* سال دهم * شماره 1723

نماینده مجلس:

افزایش درآمد سرانه
و بهبود معیشت مردم
محور بودجه  98است
رئیس گروه اقتصادی برنامه و بودجه فارس مطرح کرد:

انتشار فراخوان جذب سرمایهگذار
برای  170پروژه ملی فارس

رئیس گروه اقتصادی و ســرمایه گذاری سازمان برنامه و بودجه
استان فارس از انتشــار فراخوان جذب سرمایه گذار برای 170
پــروژه دارای قابلیت واگــذاری به بخش عمومــی غیردولتی و
خصوصی در فارس خبر داد.
علی طیبی بعدازظهر ســه شنبه  18دیماه در یک کنفرانس خبری
با اشــاره به وجود  235پروژه ملی بــا قابلیت واگذاری به بخش
عمومی غیردولتی یا خصوصی ،در اســتان فارس خبر داد و گفت:
فراخوان برای واگذاری  170پروژه در بخش های مختلف منتشر
شده است.
او با تصریح اینکه جذب ســرمایه گذار برای این پروژه ها کاری
بسیار دشوار محســوب می شــود ،گفت :مالکیت این پروژه ها
به بخش خصوصی و ســرمایه گذار واگذار نمی شود بلکه دارای
شرایط خاصی است و بهره برداری از پروژه در زمانی مشخص به
سرمایه گذار واگذار می شود.
طیبی گفــت :پروژههای مدنظر در این فرآیند شــامل پروژههای
جدیــد ،نیمه تمام ،آماده بهره برداری و به بهره برداری رســیده
می شود.
این مقام مســئول گفت :تعداد  45پــروژه از کل پروژههای قابل
واگذاری ،در اســتان فارس به بخش خصوصی واگذار شده است
که آزادراه المرد به پارسیان با  360میلیارد تومان سرمایهگذاری،
باغ موزه مشــاهیر شیراز با  33میلیارد تومان سرمایهگذاری و آب
شیرین کن یکی از روستاهای شهرستان فراشبند با  150میلیون
تومان سرمایهگذاری ،از پروژههای مهم محسوب میشود.
طیبی با بیــان اینکه روند واگذاری  45پروژه اشــاره شــده ،از
سالهای گذشته آغاز شده و امسال به نتیجه رسیده است ،گفت:
ایــن پروژهها مربوط به ورزش و جوانان ،علوم پزشــکی ،میراث
فرهنگی و راه و شهرسازی و  ....بوده است.
او همچنین گفت :برای سه پروژه استخر نیمه تمام و پروژه انتقال
آب از دریا به منطقه انرژی بر المرد ،ســرمایه گذار انتخاب شده
و  11پــروژه فرهنگی هنری نیز در مرحله انتخاب ســرمایه گذار
قرار دارد.

به گزارش ایرنا ،نماینده مردم شیراز در مجلس شورای
اسالمی گفت :با توجه به شرایط اقتصادی کشور نگاه
ویژه ای به معیشــت در بودجه ســال  98شد و تمام
تالش دولت و نمایندگان مردم بر این موضوع اســتوار
است که بهبود معیشت و افزایش درآمد سرانه مردم در
اولویت فعالیت ها قرار گیرد.
* اقتصاد نفتی همچنان پابرجاست
رضایی با بیان این که اقتصــاد ایران هنوز هم بر پایه
فروش نفت است ،اضافه کرد :در بودجه سال  98هنوز
هم تأکید بســیار زیادی بر نفت و فروش نفت است و
بخش قابل توجهی از تأمین درآمد دولت از این طریق
است.
وی اضافه کرد :در بودجه ســال  98میزان فروش نفت

در هر روز یک میلیون و  500هزار بشکه به قیمت 54
دالر است.
رضایی درباره سایر روش های تأمین درآمد دولت برای
بودجه سال  98گفت :دولت برای تأمین بودجه راه های
مختلف درآمدی دارد که می توان به فروش مشــتقات
نفتــی ،فروش اوراق مشــارکت ،عــوارض پرداختی
مردم و همچنین مالیات های مســتقیم و غیرمستقیم
اشاره کرد.
او معتقد اســت :اقتصاد باید به گونه ای ترمیم شود که
اگر امکان فروش نفت بر اساس برنامه ریزی در الیجه
بودجه فراهم نشــود در معیشت مردم خللی وارد نشود
پس از این رو باید سرانه درآمد مردم افزایش یابد.
* برنامههــای حمایتی دولت برای قشــرهای

عکاس :حجت رحیمی
سیده ناهید تقویان -تماشا
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس گفت :در الیحه
بودجه  ،98مبالغی پیش بینی شــده تا بدون آنکه دستگاه
اجرایی عم ً
ال هزینه ای پرداخت کند ،بخشی از بدهی هایش
را پرداخت کند.
به گزارش «تماشــا» ،مهندس ساســان تاجگردون در
نشســتی خبری ،با تأکید بر اینکه ،برای تحلیل و تفســیر
دقیق بودجه باید الیحه به تصویب مجلس رسیده و تبدیل
به قانون شود ،به تشریح ویژگیهای الیحه بودجه پرداخت.
مهندس تاجگــردون با یادآوری این نکته که واقعیت نظام
تحریم ایجاد محدودیتهایی در بخشهای مختلف است،
گفت :دولت با در نظر گرفتن تمام مســائل مربوط به نظام
تحریم و افزایش نرخ تورم و سایر مصادیق موجود در نظام
اقتصــادی جامعه ،به تدوین الیحه بودجه  98اهتمام کرده
است.
وی گفت :حمایت از معیشــت عمومی و عدالت اجتماعی،
تقویت انضباط بودجهای و حمایت از تولید و اشــتغال ،سه
رویکرد اساسی عمده الیحه بودجه  98محسوب میشود،
برای توجه بــه ویژگیهای بودجه باید ایــن رویکردها را
مدنظر داشت.
تاجگردون با اشــاره به اســتمرار پرداخت یارانه ،در نظر
گرفتن اعتباری برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و
پیش بینی افزایش برای حقوق کارمندان در الیحه بودجه،
پیش بینی اعتبار برای مقابله با فقر مطلق ،اســتمرار طرح
تحول ســامت و  ...این موارد را در راســتای حمایت از
معیشت عمومی و عدالت اجتماعی دانست.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد که در بحث انضباط
بودجــهای ،نیازمند برنامهای میان مدت هفت یا هشــت
ساله هســتیم ،لذا مواردی نظیر کاهش اعتبارات هزینهای
در بخشهایــی نظیر آب ،برق ،ماموریتهــای اداری و ...
ارتقای درآمد استانها و ضابطهمند کردن نظام درآمد هزینه
استانها ،در این بخش مدنظر قرار گرفته است.
مهندس تاجگردون تأکید کرد که در الیحه بودجه  98دولت
برای شفافیت بودجه تالش کرده است و گفت :براساس الیحه
بودجه ،در ســال آینده نیز اعتبارات براساس اولویت بندی
به طرحهای عمرانی کشور اختصاص خواهد یافت.
وی همچنین در توضیح رکن ســوم الیحه بودجه مبنی بر

آسیبپذیر
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی درباره
برنامه های حمایتی دولت در ســال  98بیان کرد :یکی
از برنامــه های حمایتی که دولت برای ســال  98دارد
حمایت از قشر آسیب پذیر مطلق ،حمایت از مددجویان
کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی است البته در
درجه باالتر نیز چتر حمایتی دولت برای کارگران در نظر
گرفته شده و کارگران فصلی از جمله گروه هایی هستند
که مورد حمایت بیشتری خواهند بود.
او بسته های حمایتی را یکی از راهکاری حمایتی دولت
دانســت و اضافه کرد :اگر امــکان پرداخت نقدی به
گروه های هدف فراهم نباشــد بســته های حمایتی
می تواند گره گشای ارائه خدمات دولتی به مردم باشد
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پس دولت در نظر دارد در سال  98بسته های حمایتی
را برای کمک به گروه های آســیب پذیر اجتماعی در
مواقع حساس ارائه دهد.
*  10درصد از خدمات آموزش و پرورش خصوصی
میشود
نماینده مردم شیراز درباره بودجه فرهنگی سال  98نیز
گفت :یکی از طرح هایی که دولت در خصوص آموزش
و پرورش ارائه داد برون ســپاری خدمات است و قرار
اســت که آموزش و پرورش با برون سپاری خدمات
فعالیت های خود را ادامه دهد.
وی اضافــه کرد :نزدیک بــه  10درصد از خدماتی که
آمــوزش و پرورش ارائــه خواهد داد برون ســپاری
می شود.

تشریح کلیات بودجه  98توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس؛

پیشبینی تهاتر بدهیهای دستگاههای دولتی

رشد 15/8درصدی درآمد استان فارس و افزایش 3/1درصدی اعتبارات عمرانی
حمایت از تولید و اشــتغال ،به توجه دولت بر لزوم تسویه
بخشی از بدهیهای دولتی از محل تهاتر ،اوراق و  ...اشاره
و اضافه کرد :در این موضوع ســال  97برای استان فارس
 100هزار میلیارد تومان ســهم پیش بینی شده بود که با
اســتفاده از این ظرفیت ،بدون آنکه دستگاه اجرایی عم ً
ال
هزینه ای پرداخت کند ،بخشــی از بدهی هایش پرداخت
می شد.
تاجگردون با ایــن توضیح که در فــارس از این ظرفیت
استفاده مناسبی شده که موردی از آن ،تالش برای تأمین
اعتبار اجرای خط دوم مترو در شــیراز بوده است ،گفت :در
آخرین تماســی که با آقای دکتر بنایی رئیس مرکز بدهی
های وزارت دارایی داشتم ،امیدوار هستیم که تا هفته آینده

برای انتشار اوراق مشارکت ،مجوز الزم به شهرداری شیراز
داده شود.
رئیس برنامه و بودجه استان فارس با یادآوری اینکه یکی از
ارکان حمایت از تولید و اشتغال ،فراهم کردن بستر اجرای
اصل  44قانون اســت ،گفت :طی دهه گذشته ورژنهای
مختلفی برای اجرایی شــدن این اصل از قانون ،اجرا شد
و طی سالهای اخیر نیز این مبحث در فارس دنبال شده و
این استان را به استانی پیشرو بدل کرده است.
تاجگردون ،مشــارکت بخش خصوصی در اجرا و تکمیل
پروژه های جدید یا نیمه تمــام را راهکاری برای اجرایی
شدن این قانون دانســت و تأکید کرد که فارس گام های
مناسبی در این مسیر برداشــته است که براساس الیحه

بودجه ،این اقدامات استمرار خواهد یافت.
وی در بیان ارقام الیحه بودجه ،گفت :سال  97سقف بودجه
 1200هزار میلیارد تومان بوده که در الیحه ارائه شــده به
مجلس ،این عدد به  1700هــزار میلیارد تومان افزایش
یافته است.
تاجگردون گفت :ســهم شــرکتهای دولتی ،مؤسسات
انتفاعی به دولت و بانک ها از بودجه در ســال  97بالغ بر
 840هزار میلیارد تومان و ســهم منابع عمومی  443هزار
میلیارد تومان ،این اعداد در الیحه بودجه ســال آینده به
 1270میلیارد تومان و  478هــزار میلیارد تومان افزایش
یافته است که در بخش اول  52درصد و در بخش دوم 7/8
درصد رشد را شاهد هستیم.

تاجگردون در خصوص وضعیت اســتان فارس در الیحه
بودجه  98و مقایســه آن با بودجه مصوب سال  ،97ضمن
تأکید براینکه در الیحه دولت ،برای فارس سهمی مناسب
از منابع مختلف پیش بینی شده است ،پیش بینی افزایش
کل بودجه این استان در مقایسه با سایر استان ها را مطلوب
دانست.
وی با بیان اینکه در الیحه بودجه رشــد درآمدهای استان
در مقایسه با میانگین کشوری پایین تر است ،این موضوع
را یــک اتفاق خوب ارزیابی و اضافه کرد :در هزینه عمومی
سهم اســتان فارس از  602میلیارد تومان در سال  97به
 740میلیارد تومان در ســال  98افزایش یافته که نشان
دهده  22/8درصد رشد و باالتر از میانگین کشوری است.
تاجگردون گفت :اعتبارات عمرانی اســتان فارس امسال
 613میلیارد تومان بوده که این عدد در الیحه بودجه سال
 98به  633میلیارد تومان افزایش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس تأکید کرد که
از کل  2658طرح ملی نیمه تمام کشــور ،سهم فارس در
سال  97تعداد  158طرح بوده است ،گفت :در این موضوع
تعداد طرح ها اهمیتی ندارد بلکه عدد اعتبار تخصیص یافته
مهم است.
او ادامه داد :امســال برای تکمیل این پروژهها بالغ بر 852
میلیارد و  300میلیون تومان تخصیص داده شــده بود که
طی  9ماه گذشته بیش از  80درصد آن جذب شده است.
تاجگردون با بیان اینکه برای ســال  98تعداد این طرحها
به  159پروژه افزایش یافته اســت ،گفت :عدد پیش بینی
شده در الیحه بودجه ،یک هزار و  84میلیارد تومان است.
او از ویژگیهــای الیحه بودجه امســال را تأکید بر لزوم
افزایش اختیارات شورای برنامه ریزی استانها ،پیشنهاد
مجاز شدن اســتانداران برای حذف  3دهک باالی جامعه
از جمــع دریافت کننــدگان یارانه و پیشــنهاد واگذاری
مدیریت توزیع اعتبارات مربوط به ارزش افزوده به شورای
برنامه ریزی استانها ،دانست.
تاجگردون گفت :هم اکنون 3درصد از مالیات ارزش افزوده
به شهرداریها و دهیاریها اختصاص یافته و مدیر مربوطه
براساس صالحدید خود این منابع را هزینه میکند ،پیشنهاد
این اســت که نحوه توزیع این منبع درآمــدی در اختیار
شورای برنامه ریزی استان قرار گیرد.

تشریح عملکرد یک ساله اداره کل امور عشایر استان فارس؛

روح ا ...بهرامی عنوان کرد :مالکیت 30ساله عشایر بر مراتع با طرح مرتعداری بلندمدت
سیده ناهید تقویان -تماشا

مدیرکل امور عشــایر استان فارس با اشاره به طرح مرتع
داری عشایر ،عملکرد یک ساله این اداره کل را تشریح کرد.
روح ا ...بهرامــی در گفت و گوی اختصاصی با «تماشــا»
با بیان اینکه در اســتان فارس  3تــا  5/3درصد جمعیت،
عشــایر کوچنده هستند ،اظهار داشــت :عشایر کوچنده
ممکن اســت ســاختار ایلــی داشــته یا بــه دامداری
مشــغول باشــند؛ البته تمام مناطق یا آبــادی هایی که
دارای کــد آبادی بــوده از حوزه مدیریت عشــایر خارج
هستند.
وی با اشاره به سیاســت اداره کل عشایر در حوزه اسکان
نیز گفت :سیاست ما در حوزه اسکان این است که اسکان
اجباری را دنبال نمی کنیم و بیشتر به دنبال اسکان اختیاری
هستیم که توضیحاتی در این خصوص الزم است.
بهرامی افزود :معموالً در حوزه اســکان به شــاخص های
توسعه انســانی شامل آب بهداشــتی ،بهداشت فردی و
محیط ،مسکن مناسب ،وام و تسهیالت ،آموزش مناسب و
 ...توجه می شود که این شاخصه ها در جامعه عشایر نسبت
به کف روستا پایین تر است .بنابراین جوانان عشایری نیز
عالقه مند به سکون هستند تا شاخص های توسعه انسانی
آنان نیز افزایش یابد.
این مقام مســئول با اشــاره به طرح هایی در قالب طرح
پشتیبانی از کوچندگان نیز گفت :اقداماتی نظیر آب رسانی
سیار ،اختصاص تســهیالت بانکی ،مدیریت عرصه چرا،
تخصیص انرژی های نو و  ...برای عالقه مندان به کوچندگی
در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مطالعات حوزه عشــایر به دقت انجام و
جمعیت رصد می شود ،خاطرنشــان کرد :یکی از اقدامات
ما جایگزینی انرژی های نو به جای سوخت نباتی است تا
عشــایر از آن بهره مند شده و به تولید خود ادامه دهند که
باید گفت همه عشایر کوچنده مشمول دریافت این کمکها
هســتند اما به دلیل محدودیت منابع ،ســاالنه بخشی از
جمعیت را پوشش می دهیم.
بهرامی افزود :ســاالنه 2500پکیج خورشیدی قرار است
بین عشــایر توزیع شود و شرکت توزیع مکلف به آن شده
تا پایان ســال کار توزیع را انجام دهد که به یاری خداوند
تا پایان برنامه ششــم همه جمعیت عشایر از آن بهره مند
خواهند شد.
وی همچنین به 2طرح در حوزه چرا و مرتع داری نیز اشاره
کرد و افزود :بهره برداران عشایری یا پروانه چرا دارند که
یک مجوز یک ســاله از ســوی منابع طبیعی است که می
توانند در این طرح دریک منطقه خاص دام خود را چرا دهند
و طرح بعدی بلندمدت است.
بهرامی در تشــریح این طرح بلندمدت افزود :طرح های
مرتع داری بین 15تا 30ســال قابل تمدید است و عشایر
بر مرتع مالکیت 30ســاله دارند و می توانند در آن گیاهان
دارویی بکارند یا کشــت درخت در اراضی شیب دار داشته
باشند که دارای شرایط جهاد کشــاورزی است .این نوع
مرتع داری هم در ییالق هم در قشالق قابل انجام است.
این مقام مســئول اضافه کرد :در این طرح دام عشایر نیز
می تواند در مرتع واگذاری چرا کند ،ضمن اینکه ساخت و
ساز نیز می توانند انجام دهند.
مدیرکل امور عشــایر در ادامه به عملکرد یک ســاله این
اداره در عرصه های مختلف نیز اشــاره کرد و عملکرد اداره
بهسازی امور تولید را به شرح زیر عنوان کرد:

 -1تنسیق مراتع شامل:
 تشــکیل جلسه جهت اجرایی شــدن بند «ت» ماده 29تنسیق مراتع
 تشــکیل کارگروه ســتادی و کارگروه کارشناســی واولویت بندی مناطق ییالقی جهت تنسیق مناطق روستایی و
عشایری در شهرستان های آباده ،اقلید ،بوانات ،پاسارگاد،
مرودشت ،شیراز و سپیدان و ابالغ به شهرستان های مذکور
جهت انجام کارهای مقدماتی و اجرایی شدن طرح مذکور
 بازدید میدانی از شهرســتان های مرودشت یک مورد،بوانات دو مــورد و اقلید دو مورد جهت تنســیق مراتع و
مدیریت چرا منطقه خاوران حدفاصل شهرســتان جهرم و
سروستان
 پیگیری صدور احکام ممیزی جهت همکاران امور عشایردر هیئت ممیزی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
 پیگیری اجرای طرح های مرتعداری در مناطق عشایری پیگیری بررسی مشکالت مرتعی عشایر از طریق منابعطبیعی آبخیزداری
 -2ایلراه عشایر:
 پاسخ استعالم ایلراه ها به تعداد  25مورد که همه مواردبازدید و طی بررسی نقشه های برداشت شده ایلراه پاسخ
مناسب داده شده است
 پیگیری جابجایی ایلراه عشــایر تیره جرکانی ســمتشــهرک ســامت و مکاتبه با اداره کل منابــع طبیعی و
آبخیزداری جهت تأییدیه ایلراه جدید
 -3صدور سند قطعی زمین:
 پیگیری صدور اسناد قطعی واگذار شده به عشایر در 30گروه مشاع که  20گروه  90هکتاری و  10گروه  50هکتاری
در شهرستان های اقلید و فراشبند
  2گروه از  30گروه مربوط به منطقه دژگاه شهرســتانفراشبند می باشد
 برای  270هکتار در قالب ســه گروه مشاع سند قطعیصادر گردیده است
 -4قطب مخالف:
 برگزاری  5جلسه جهت تعیین تکلیف قطب مخالف که 4مورد آن در استان و یک مورد در سازمان جنگل ها و مراتع

 -5اسکان عشایر:
 بررســی پرونده  550خانوار عشــایری جهت اسکان ومعرفی به بنیاد مسکن توسط شهرستان
همایش:
 برگزاری همایش کشــوری رؤسای بهسازی امور تولیدادارات کل امور عشایر با موضوعیت بررسی تولیدات عشایر
 -6کوچ پاییزه و بهاره عشایر:
 نظارت و مدیریت کوچ پاییزه و بهاره عشایر و توزیع 500جلیقه های شب نما بین عشایر که در همین راستا تشکیل
جلســات کوچ با محوریت استانداری و دیگر دستگاه های
ذی ربــط من جمله منابع طبیعی ،نیروی انتظامی و ...جهت
تسهیل در امر کوچ و رعایت نمودن تقویم کوچ
 توزیع چراغ قوه خورشیدی به تعدا  40عدد در کوچ بهارهاول ســال  97و خرید  72عدد چــراغ قوه جهت کوچ نیم
سال دوم 97
 -7زنجیره گوشت قرمز و تسهیالت خشکسالی:
 نظارت بر روند توزیع تسهیالت در قالب ماده  52زنجیرهگوشــت قرمز و ماده  10و  12خشکســالی که در جهت
افزایش و بهبود کیفیت تولید گوشت قرمز و افزایش درآمد
خانوارهای عشــایر طرح زنجیره گوشت قرمز اجرا شده
است
 تهیه فرم قرارداد و شناسنامه جهت افرادی که از طریقزنجیره گوشت قرمز تسهیالت دریافت کرده اند
 محاســبه میزان افزایش تولید گوشت قرمز هر سه ماهیکبار و ارسال به سازمان
 براســاس آمار ارائه شده توسط واحد تسهیالت تا کنونمبلغ  247750میلیارد ریال کــه 103000میلیارد ریال از
ماده  10و  12خشکسالی و  144750ماده  52می باشد که
به پیوست جدول محاسبه میزان تولید می باشد.
 -9تو زیع نیمچه بومی:
 توزیع  9800قطعه نیمچه مرغ بومی در نیمه اول ســالو توزیع  7377قطعه نیمچه در نیم ســال دوم بین زنان
سرپرست خانوار و صندوق های خرد زنان عشایر در سطح
اســتان (جهت اشتغال زنان و بهبود تأمین پروتئین خانوار
عشایر)
 -10انرژی های نو
 راه اندازی و نصب  20باب حمام خورشــیدی به همراهآبگــرم کن خورشــیدی در نیم ســال اول  97در مناطق
عشایری استان جهت بهداشت خانوار عشایری
 خرید  3باب حمام خورشــیدی به همــراه آبگرم کنخورشیدی در نیم سال دوم  97در مناطق عشایری استان
جهت بهداشت خانوار عشایری
 نصــب و راه اندازی تجهیزات برق خورشــیدی (جهتیخچال ،تلویزیون و روشــنایی) جهت  3خانوار عشــایر
شهرستان خرامه
 توزیع پکیج خورشــیدی به تعداد  90عدد در نیم سالاول 97جهت تأمین روشنایی و شارژ موبایل در مناطق کوچ
 توزیع  100عدد فانوس خورشیدی در نیم سال اول 97جهت تأمین روشنایی در مناطق عشایری
 خرید  42عدد فانوس خورشــیدی در نیم سال دوم 97جهت تأمین روشنایی در مناطق عشایری
 توزیع  100عدد چراغ خورشــیدی جهت تأمین برق وشارژ موبایل در مناطق کوچ
 خرید اجاق گاز تک شعله به تعداد  92عدد -توزیع پیک نیک  5کیلویی به تعداد  35عدد در نیم سال

اول 97
 خرید  165عدد پیک نیک در نیم سال دوم 97 خرید اجاق گاز نان پزی 100عدد خرید روشنایی  100عددبهرامــی همچنیــن فعالیتهای صورت گرفتــه در واحد
مطالعات در بازه زمانی دهه فجر  1396تا دهه فجر ســال
 1397را نیز به شرح زیر عنوان کرد:
 -1تهیه اطلس عشایر استان فارس و بانک جامع اطالعات
مکانی اداره کل امور عشایر فارس
 -2تصويب نهایی  9ســایت اســکان عشایر پس از طی
مراحل فرایند اداری
 -3عملیاتی نمودن نظام نوین ترویج کشاورزی در جامعه
عشایر
 -4پيگيري فرایند مطالعات و تصویب  11ســایت اسکان
عشایر در مراحل مختلف اداري
 -5تشکیل جلسات ماهیانه اتاق فکر اداره کل
 -6تهیه شرح خدمات طرح های مطالعاتی
 -6-1طراحی خطوط انتقال آبرسانی
 -6-2مطالعات ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت آب انبارها
 -6-3مطالعات تفصیلی اجرایی ایلراهها
 -6-4تهیه شناسنامه فنی پروژه های اجرایی
 -6-5تهیه شناسنامه توجیهی جهت اجرا هر گونه پروژه
عمرانی و مطالعاتی در شهرستان ها
 -6-6تهیه دســتورالعمل بهره بــرداری و نگهداری آب
انبارها
 -6-7ایجاد سازوکار بهره برداری و نگهداری از آب انبارها
توسط ذی نفعان
 -7تهیــه طرح های مطالعاتی و گــزارش های تحلیلی و
آسیب شناسی از وضعیت عشایر
 -7-1طرح استفاده از انرژي هاي نو در مناطق عشايري به
منظور تأمين انرژي برق
 -7-2طرح جامع پیشگیری و کاهش اثرات خشکسالي بر
جامعه عشاير استان فارس در سال آبي 96-97
 -7-3مديريت فرآيند آبرساني سيار :چالشها و راهبردها
 -7-4تحليل ســايت هاي اسکان استان فارس از ابتدا تا

پايان سال 1396
 -7-5تهيه برنامه بهبود معيشت عشاير حوزه سد درودزن
 -7-6راهبردهاي بهبود کيفيت زندگي عشاير
 -7-7کيفيت منابع آب آشاميدني زيرزميني
 -7-8راهبردهاي سازگاري عشاير با تغيير اقليم
 -7-9تحليل آماري سايت هاي اسکان عشاير
 -8شناسايي پروژههاي مطالعاتي مختلف جهت استفاده از
اعتبارات متمرکز ملي مطالعاتي سازمان امور عشاير کشور و
پرداخت ديون مطالعاتي از سنوات قبل
 -9پاسخ به اســتعالمات مربوط به درخواست اراضي در
حوزه ايلراه ها و اطراقگاه هاي عشايري
 -10بررسي مدارک و مســتندات متقاضيان گردشگري و
بومگردي عشايري
 -11برگزاري همايش ملي مديران مطالعات امور عشــاير
کشور در مرداد ماه 97
 -12سایر فعالیت های شاخص
 -12-1برآورد نیازهای اعتباری و مســائل و مشــکالت و
کمبودهای سایت های اسکان عشایر
 -12-2تهیه آمارنامه کشاورزی سال  96اداره کل
 -12-3بازدید و بررسی مســائل و مشکالت کانون های
اسکان عشایر
 -12-4بررســی و مطالعات میدانی درخواست عشایری
(درخواســت آب انبار -طرح های آبخیزداری-انتقال آب-
مطالعه وضعیت عشایر و)...
کمیته پژوهشهای کاربردی
 -1تعيين اولويت هاي پژوهشــي سال  1397با همکاري
مسئوالن واحدهاي ســتادي و ارسال به سازمان مديريت
و برنامه ريزي اســتان فارس و پيگيري اجراي طرح هاي
پژوهشي از محل % 1اعتبارات هزينه اي
 -2انعقاد قراردادهاي پژوهشي از محل اعتبارات هزینه ای
موضوع ماده 56
 -3انعقاد تفاهم نامه با دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز
 -4نظارت بر قرارداد پژوهشی ملی از محل اعتبارات ماده
56
 -5ارتباط با پژوهشــگران عالقمند بــه حوزه مطالعات و

پژوهش در جامعه عشاير
 -6تشکیل جلسات کميته پژوهش به صورت صورت ماهانه
واحد پدافند غیرعامل
 -1جذب  % 1اعتبارات تملک دارايي ســرمايه اي موضوع
بند (ز) ماده  12قانون بودجه ســال  1396با رقمي بالغ بر
 1556ميليون ريال
-2هزينهکرددرسهمحورآموزشرابطانپدافندشهرستانها،
تهيه نرم افزار امنيتي ســرورهاي اداره کل و نصب سامانه
مانيتورينگ ساختمان اداره کل
 -3تعيين رابط پدافند غيرعامل براي هر شهرستان
 -4تعيين نقاط حساس و آسيب پذير در حوزه عشاير
 -5برگزاري جلسات ماهانه در ادارات شهرستاني در حوزه
تهديدات به ويژه تهديدات 6گانه زيســتي و بيوتروريسم
در حوزه عشاير
 -6برنامه ريزي جهت تهيه و تدوين دســتورالعمل پدافند
غيرعامل در مورد طرح هاي عمراني موضوع آيين نامه ماده
 58قانون احکام دائمي مصوب شهريور 1397
الزم به ذکر است؛ معرفی  95نفراز متقاضیان بوم گردی و
گردشگری عشایری به اداره کل میراث فرهنگی و صنایع
دستی گردشگری استان فارس که تعداد  30نفر موفق به
اخذ مجوز و پروانه گردشگری و بوم گردی عشایری شده
اند و تعداد  17نفر دارای گردشــگری فعال بوم گردی و
گردشگری فعال می باشند ،از دیگر اقدامات اداره کل امور
عشایر در حوزه گردشگری است.
همچنین اداره عمران و امور زیربنایی وظیفه برنامه ریزی،
نظارت فنی و بکارگیری روش های مناسب کنترل پروژه در
امر عملیات اجرایی طرح های عمرانی را در مناطق عشایری
بر عهده دارد .در حوزه عمرانی ارائه خدمات به عشــایر در
قالب دو طرح ارائــه خدمات به کوچندگان و طرح عملیات
اجرایی اسکان صورت می پذیرد .از جمله خدمات شاخص
این اداره نظارت بــر اجرای پروژه های حفر و تجهیز چاه،
آبرسانی ،مرمت و راهگشایی راه ها ،خطوط انتقال و شبکه
داخلی آب ،اجرای شبکه های فشار متوسط و ضعیف برق،
احــداث مخازن ذخیره بتنی ،احــداث کانال انتقال آب می
باشد.
* برخورداری عشــایر از اعتبارات مالیات بر ارزش
افزوده
در پایان این گزارش جاوید حیاتی رئیس اداره برنامه ریزی
و فناوری اطالعات عشایر فارس خبر خوبی نیز ارائه داد که
ذکر آن خالی از لطف نیست.
وی گفت :به منظور ســاماندهی و ارتقای شــاخص های
توسعه انسانی در جامعه عشــایری ،دولت تدبیر و امید و
مجلس شورای اســامی در قانون برنامه ششم توسعه و
قانون بودجه ســال  97توجه ویژه ای به عشــایر داشته
و بنابراین ظرفیت های بســیار مغتنمی بر اولین بار ایجاد
شده است که امید اســت با پیگیری و اجرای آنها شاهد
تغییر و تحول و اثر بخشــی مطلوب در زندگی جامعه مولد
عشایر در پایان برنامه ششم باشیم که برخورداري عشاير
از اعتبارات ماليات برارزش افزوده براي اولين بار براساس
بند «ب» ماده  6قانون برنامه ششــم توســعه که در سال
 96و  8ماهه اول ســال  97جمعاً مبلغ  170ميليارد ريال
سهم عشاير به حســاب فرمانداري ها واريز و پيش بيني
مي شود که ســاليانه حدود 200ميليارد ريال از اين محل
سهم عشاير مي باشد که در راستاي ساماندهي به زندگي
عشاير مؤثرمي باشد.

