
 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه 21دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست چهاردهمین  موارد طرح شده و مصوبات

 ج.ا.ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

  حوزه موضوعه : 

 ادامه جلسه قبل :

 شرکت برق منطقه ای خراسان(  51/9/0140مورخ  000111/ 4019مانع تسهیل در کسب و کار )  نامه شماره  پیشنهادات اصالحی پیرامون قوانین و مقررات

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 05دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده تهیه کننده :    

 4  از    2تعداد صفحه :            31/8/3131   تاریخ جلسه  :

 03/7راس ساعت  سابق (  07قانون احکام دائمی توسعه ) کمیته ماده   05ه دبیرخانه کمیته استانی بند )ب(  ماده جلس چهاردهمین 

با دستورکار زیر در محل ساختمان آموزش و پژوهش اتاق واقع در بلوار وکیل آباد حد فاصل  30/8/3037شنبه مورخیک صبح روز

 برگزار گردید. 515 پالک –هنرستان و سامانیه جنب بیمه پارسیان 

 دستورکار:
  

شرکت برق  51/9/0140مورخ  000111/ 4019پیشنهادات اصالحی پیرامون قوانین و مقررات مانع تسهیل در کسب و کار )  نامه شماره 

 تصویرپیوست (  –منطقه ای خراسان 

  

 اهم موارد مطرح شده
 

تان با سایردستگاه های اجرایی توسط مسئول محترم بهبود محیط کسب و کار برق منطقه ای ای اس مورد مقررات زائد درحوزه فعالیت شرکت برق منطقه 10-

 شناسایی و معرفی گردیده است که جای تقدیرو تشکر از مسئوالن محترم برق و بهبود محیط کسب و کار دارد.

ر ارتباط با محدوده زمین های قابل واگذاری در کانانل باد تعیین بین وزیر محترم نیرو و استاندار محترم خراسان رضوی د 51/01/0149تفاهم نامه ای در  -

سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و صنعت و معدن و تجارت مکلف به اجرای تفاهمات بوده اند  یربط از جملهزگردیده است و هریک از دستگاه های اجرایی 

 . 

 اهم نامه و قانون معادن بوجود آمده است عمال اجرای تفاهنامه با مشکالتی مواجه گردیده است . باگذشت زمان با توجه به تناقضاتی که در ارتباط با تف -

دی امری ضرورت اصالح مقررات موجود و مشارکت وزارت نیرو و صمت در ارتباط دستگاه های موثر در واگذاری زمینهای با ماهیت معادن و کانال های با -

 اجتناب ناپذیر است . 

    گذاری زمین هایی که در کانال ای بادی قرار دارند ولی از مواد معدنی با خلوص پایین برخوردار هستند . اولویت وا -
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون احکام دائمی توسعه  21دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست چهاردهمین  موارد طرح شده و مصوبات

 ج.ا.ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 حوزه موضوعه : 

 ادامه جلسه قبل : 

 شرکت برق منطقه ای خراسان(  51/9/0140مورخ  000111/ 4019پیشنهادات اصالحی پیرامون قوانین و مقررات مانع تسهیل در کسب و کار )  نامه شماره 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 05ه دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( مادتهیه کننده :    

 4 از   1تعداد صفحه :           31/8/3131     تاریخ جلسه  :

 های فرصت از باید صورت هر در اما دارد ارجحیت خراسان منطقه بادی های نیروگاه احداث گذاری در سرمایه توسعه و تسهیل نامه تفاهم بر معادن قانون اگرچه

 .کنیم استفاده قوانین الحاص منظور به رو پیش

با  معدنی مواد که مناطقی در.  کند طی را خود اداری روند و گیرد قرار کار دستور در باید مهم این دارد، قانون اصالح به نیاز بادی های نیروگاه احداث بحث

 کند می حکم عقل برخوردارند، باال از خلوص با معدنی مواد که مناطقی در بالعکس اما داده شود بادی های نیروگاه احداث به اولویت دارند، وجود پایین خلوص

 کنیم و به نوعی برای این بخش اولویت قائل شویم. اقتصادی چرخه وارد و استخراج ها را آن که
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  21مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست چهاردهمین  مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 شناسه 

 ادامه جلسه قبل :  :حوزه موضوعه 
 شرکت برق منطقه ای خراسان( 51/9/0140مورخ  000111/ 4019پیشنهادات اصالحی پیرامون قوانین و مقررات مانع تسهیل در کسب و کار )  نامه شماره 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 05دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده تهیه کننده :  

 9از    1تعداد صفحه :             31/8/3131       تاریخ تهیه :
 

شماره و تاریخ  ردیف

قانون،بخشنامه،دستور

 (العمل)موردنظر

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی ورالعملمتن قانون ، بخشنامه،دست

1 1560777/7/16 

  51/01/49مورخ

دستورالعمل 

تنظیمی فی مابین 

وزیر محترم نیرو و 

استاندار محترم 

 خراسان رضوی 

: استان خراسان رضوی توسط  5بند

کشاورزی ، صنعت ،  سازمان جهاد

معدن و تجارت و منابع طبیعی استان 

بل واگذاری را محدوده زمین های قا

در کانال باد تعیین شده مشخص و 

نسبت به واگذاری زمین به شرکت 

های واجد شرایط درچارچوب ضوابط 

با تعیین زمان بندی برای اجرای طرح 

 . نمود اقدام خواهند

پیشنهاد می گردد برای جلوگیری 

از واگذاری زمین ها به سایر بخش 

ها و حمایت از انرژی های تجدید 

ن ذیل با تصویب مجلس پذیر ، مت

محترم شورای اسالمی در قانون 

. کلیه سازمان  برق ایران درج گردد

ها ، نهاد ها و دستگاه های اجرایی 

کشور موظفند برای انتخاب زمین 

های باد موجود کشور از  لدر کانا

و وزارت صنعت ، معدن  وزارت نیرو

و تجارت آئین نامه اجرایی ماده 

بط تهیه و توسط دو وزارتخانه ذیر

به تصویب هیات محترم وزیران 

 خواهد رسید .

معادن و توسعه انرژی های  حمایت

 تجدید پذیر 

 

2 1560777/7/16 

  51/01/49مورخ

دستورالعمل 

تنظیمی فی مابین 

وزیر محترم نیرو و 

استاندار محترم 

 خراسان رضوی

یی نسبت به شناسا نات: سا 1 بند

شرکت های واجد شرایط و دارای 

ن مالی الزم برای سرمایه گذاری توا

در منطقه اقدام نموده و آن ها را با 

هماهنگی شرکت برق منطقه ای 

 . خراسان به استانداری معرفی نماید

اجازه  برق منطقه ای استان  شرکت

 711داده شود به میزان حداقل 

مگاوات از طریق برگزاری مناقصه 

نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد 

حداث نیروگاه بادی شرایط جهت ا

 اقدام نماید.

های موجود ت گیری از ظرفیه بهر

 استان 

تفاهم نامه تسهیل و 

توسعه سرمایه گذاران 

احداث نیرو گاه های 

 بادی منطقه خراسان

/ت 75000 3

مورخ  10115

51/1/41 

صدور : 9 بند -ت نیروبخش ت : وزار

شیدی مجوز احداث نیروگاه های خور

 و بادی 

ض وظیفه بررسی پیشنهاد تفوی

گذاران ، وارزیابی طرح های سرمایه 

صدور مجوزهای احداث عقد 

قراردادهای خرید برق و سایر امور 

مربوط به طرح های احداث نیروگاه 

های تجدیدپذیر به شرکت برق 

 منطقه ای خراسان 

تسریع در انجام مراحل احداث 

 نیروگاه های خورشیدی و بادی 

تصویب واگذاری 

دستگاه  اختیارات به

موافقت  –های اجرایی 

 شد
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حکام دائمی برنامه توسعه کشور قانون ا 21مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشستمصوبات چهاردهمین  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 شناسه 

 ادامه جلسه قبل : :حوزه موضوعه 

 شرکت برق منطقه ای خراسان( 51/9/0140مورخ  000111/ 4019یرامون قوانین و مقررات مانع تسهیل در کسب و کار )  نامه شماره پیشنهادات اصالحی پ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 05دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده تهیه کننده :  

 9ز  ا  9تعداد صفحه :            31/8/3131       تاریخ تهیه :
 

شماره و تاریخ  ردیف

قانون،بخشنامه،دستور

 (العمل)موردنظر

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

4 211/11/18322/59 

 05/7/0141مورخ 

این پیشنهاد در متن مصوبه وجود 

 نداشته و باید اعمال شود

موضوع مصوبه تعرفه های برق و 

و پیشنهاد   شرایط عمومی آن

میزان جریمه مشترکین  افزایش 

که  41/1براساس ضریب توان 

بایستی در تعرفه برق که بیش از 

بوده و نیاز به سال بدون تغییر 01

نی دارد مقرر گردید به بروز رسا

کمیسیون صنعت ارجاع و نظریه 

  شود.  کمیسیون اخذ

کاهش خسارت زیان بار به تجهیزات 

ه منظور و مفید نمودن مشترکین ب

 رفع مشکل آلودگی 

 

 


