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 خراسان رضویگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 14.30ساعت خاتمه: 12.30ساعت شروع : 07/11/1400تاریخ جلسه : 88شماره نشست :
اتاق بازرگانی، صنایع، محل نشست: 

 معادن و کشاورزی استان

 عناوین دستورجلسات

 پیش از دستور:  عنوان 

    ده با عنایت به مباحث مطرح ش "هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گو به این مضمون که    ارائه گزارش موضوع مصوبه

 شرح وظایف شورای گفت و گو که در قانون به آن تصریح شده است مقرر گردید:یت به عناون مشکالت اقتصادی استان و با در جلسه پیرام

ایی در قالب هم افز جدیدساختار این . شوداندازی راه در استان عاون هماهنگی امور اقتصادی استانداریمبا مسئولیت قرارگاه حمایت و پشتیبانی از تولید خراسان رضوی 

در دبیرخانه و صحن  ی کهموضوعات و  در کمک به اجرای تصمیمات کمک خواهد کرد،گوی دولت و بخش خصوصی و  شورای گفت و استفاده از ظرفیت های استانی به 

  گشایی در مراجع باالتر هستند، به قرارگاه مذکور ارجاع می شوند.گرهشورا نیازمند رسیدگی و 

ستگاه    شخص خواهد کرد که کدام د شکالت را پیگیری و چاره جویی    این قرارگاه در ماموریت دیگر خود، م ستان منفعل و راکد بوده و چه مراجعی نیز مجدانه م ها در ا

هماهنگی امور  گزارش این بند از مصوبات در پایان هرفصل در جلسه شورای گفت و گو توسط معاونت     مایند و از اختیارات خود حداکثر استفاده را می ن کرده 

 ".ارائه می گردد اقتصادی استانداری

              شورای شور و  سط وزارت ک سال جاری تو شماهه اول  ش شوراهای گفت و گو در  ارائه گزارش ارزیابی عملکرد 

 رئیس جمهور محترممرکز و نکات تاکیدی وزیر محترم کشور به 

  و گوارائه گزارش عملکرد فصل پاییز شورای گفت 

 دستور جلسه: عنوان

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی 

 :ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون 

 (اسالمی شورای مجلس انرژی کمیسیون در شده )تصویب "کشور برق صنعت از زدایی مانع و توسعه طرح   

 طرح استاد شاگردی سابق  قعی کارطرح آموزش در محیط وا() 

         صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص عدم تحقق تبصره بند ب ماده  3رفع موانع و مشکالت 

 احکام دائمی در استان خراسان رضوی 13

 اجرا روند در تسریع منظور به حاصله توافقات و مشهد 5 شماره صنعتی شهرک های زیرساخت موانع رفع 

 

 ارج از دستور:خعنوان 

------------ 

 



 

و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن   

 
 فرم صورتجلسه و مصوبات هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی

 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  2

 

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( یعقوبعلی نظری 1

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

 علی امیدبخش نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رییس  امیررضا رجبی 3

 سید جعفر حاجی مجتهد نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محمدرضا اورانی 4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان رضا خواجه نائینی 5

 عطا متین فر ندهنمای مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حمیدرضا پناه 6

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر مجلس نماینده زنگنهمحسن  1
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت ینام و نام خانوادگ ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس )امیر مرتضوی( غالمعلی صادقی 1

  غایب استان دادستان مرکز درودی 2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 مهدی حاتمی نماینده  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس سید مومن حسینی 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 ایندهنم

 غالمحسین شافعی 1
 اناست  مرکز کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس اسماعیل آذری 2

  غایب استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی تربر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  خراسان رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد

 رضوی، شمالی و جنوبی
 حاضر

 

  حاضر روشن تجارت ایمان شرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل محمدحسین روشنک 3

  غایب کوهدشت عسل شرکت مدیرعامل حسینیفاطمه  4

  غایب جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

  غایب کت های دانش بنیان استانرئیس انجمن شر سیدمهدی مدنی بجستانی 6

  غایب رئیس اتحادیه بارفروشان خراسان رضوی رجیبحیدر ساکن  7

  غایب رییس هیات مدیره شرکت الکترواستیل مجید محمدزاده طبسی 8

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـــ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  جلسات شوراهای استانی گفت   

 .معین گردد "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون مرتضی اشرفی  1

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی افشین رحیمی 2

 مدیر کل تامین اجتماعی استان سید محسن نظام خیرآبادی 3

 مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی عالییمحمد  4

 شرکت توزیع نیروی برق مشهد   مدیرعامل رمضانی محمدرضا 5

 رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی یزدانبخش عبداله 6

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  رئیس کمیسیون انرژی اتاق محسن شادمان 7

 مدیرعامل صندوق توسعه محصوالت کشاورزی خراسان رضوی رضوی خبیر 8

 رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان خراسان رضوی زارعیمجتبی  9

 ی صنفی کارفرمایی حرف خراسان رضویهیات مدیره کانون انجمنها رئیس  عبداهلل زادهاحمد  10

 مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران خراسان مجید مهدوی 11

 ،انرژی و آب استانانه هم افزاییمدیرعامل خ حمید ایزدی 12
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور:

ر با عنایت به مباحث مطرح شده د "به این مضمون که ارائه گزارش موضوع مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گو      "

 شده است مقرر گردید: پیرامون مشکالت اقتصادی استان و با عنایت به شرح وظایف شورای گفت و گو که در قانون به آن تصریح ،جلسه

ضوی      سان ر شتیبانی از تولید خرا سئولیت  قرارگاه حمایت و پ ستانداری  با م صادی ا ستان  معاون هماهنگی امور اقت در قالب هم افزایی و   جدیدساختار  این . شود اندازی راه در ا

در  ی کهموضوعات  و  به اجرای تصمیمات کمک خواهد کرد، و بخش خصوصی    گوی دولتو  شورای گفت  به در بخشی از ماموریت های خود   استفاده از ظرفیت های استانی   

  گشایی در مراجع باالتر هستند، به قرارگاه مذکور ارجاع می شوند.دبیرخانه و صحن شورا نیازمند رسیدگی و گره

 

ستگاه   شخص خواهد کرد که کدام د ستان منفعل و راکد ب این قرارگاه در ماموریت دیگر خود، م شکالت را پیگیری و چاره جویی کرده  ها در ا و  وده و چه مراجعی نیز مجدانه م

ستفاده را می نمایند   سط معاونت      از اختیارات خود حداکثر ا شورای گفت و گو تو سه  صل در جل صوبات در پایان هرف صادی    گزارش این بند از م هماهنگی امور اقت

  ".ارائه می گردد استانداری

گزارشی به شرح زیر    توضیح نکات مربوط به قرارگاه استان   درتصادی استانداری خراسان رضوی     هماهنگی امور اقمحترم معاون  -

 در جلسه ارائه نمود:

شته  ماه سه  ظرف  ضوع  گذ ستانی  قرارگاه ایجاد مو ستناد  به ا سی  ا صد  و برر صادی  فرایندهای ر ستان،  اقت . شد  بندی جمع ا

 و مدیریت سازمان  برعهده قرارگاه دبیری. است  شده  بینی پیش «دمیمر و اجرایی های دستگاه  ستادی، » سطح  سه  در قرارگاه

  های دستگاه  سطح  در. دارند عضویت  قرارگاه این در قانونی قدرت دارای شوراهای  و ها کارگروه تمام و بود خواهد ریزی برنامه

  ،«زیرساخت و مسکن» ،«تجارت و معدن صنعت،» ،«غذایی امنیت و کشاورزی قرارگاه» است؛ شده بینی پیش قرارگاه 6 اجرایی

  قرارگاه، اصلی اهداف از یکی.«اشتغال قرارگاه» و «گذاری سرمایه جذب و مالی منابع تامین قرارگاه» ،«فناوری و زیارت علمی،»

 .است اقتصادی های فعالیت سازی روان و تسهیل و حاکمیتی و خصوصی بخش بین دهی ارتباط

 

ی گفت و گو در ششماهه اول سال جاری توسط وزارت کشور و شورای مرکز و ارائه گزارش ارزیابی عملکرد شوراها"

 "نکات تاکیدی وزیر محترم کشور به رئیس جمهور محترم

ست. این ارزیابی دارای بندهای مختلفی از            د - شده ا شوراها ارائه  شش ماهه اول این  ستانداران، ارزیابی  شور به ا ر نامه وزیر ک

ست    شورا و انطباق د سوی         جمله وظایف  شده از  ستانی و ملی منعکس  ضوعات ا شورا، اقدامات دبیرخانه و مو ورکارها با وظایف 

گروه در قالب شاخص ها تقسیم شده اند و خراسان رضوی در       4شورا و... بوده و طبق رونوشتی که دریافت شده، استان ها در     

ستان های دارای امتیاز بین   ست.  100تا  80گروه اول یعنی ا شورای        قرار گرفته ا شان می دهد که  شته، ن سال های گذ روند 

 جزو استان های نخست بوده است. همواره در سالهایی که مورد ارزیابی قرار گرفته است خراسان رضوی

 

 "ارائه گزارش عملکرد فصل پاییز شورای گفت و گوی ارسالی برای استاندار محترم"

 ائه شد.گزارش عملکرد فصل پاییز شورای گفت و گوی در جلسه ار -
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 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

شکالت را مرتفع ن      - ستی با همدلی م ستانی، بای سطح ا ستفاده از ظرفیت نمایندگان و رئیس اتاق     موددر  سطح ملی نیز با ا و در 

   .های الزم را انجام دادتوان برای حل مسائل پیگیریایران می

الزم را ارائه  های حاکمیتی باید به بخش مردمی و بخش خصوصی خدمت  دستگاه  و است  جامعهبخش خصوصی بخش مردمی     -

شکل   نمایند سویی، اگر ت شرایط به گونه      . از  ستا اقدام گردد. اگر  ستند، باید در این را صالح ه ای های مردمی نیازمند تحول و ا

صاد          شرایطی چون جنگ اقت سب با  شاکله خاص خود را متنا ست که بخش خصوصی باید  ست این اتفاق   ا شکل دهد، الزم ا ی 

ستانداری  بیفتد و  شرایط موجود        دنیز در حوزه دولتی این کار را انجام خواها سب با  سازوکار، متنا ساختاری و  داد تا از لحاظ 

  مود.حرکت ن

ن ر استاستین اشکال این است که دنخ وجود دارد، استان شش اشکال در بخش دولتی   از منظر استاندار محترم خراسان رضوی     -

 حوزه در استان راهبرد که نیست مشخص مثال طور به؛ وجود نداشته است اقتصادی مختلف هایبخش برای الزم راهبردگذاری

ست؟  انرژی شکل دیگر عدم وجود  چی شخص  و معین شکل  به عملیاتی گذاری هدف م ضوعات  در م شد  مختلف مو  به. می با

شخص  آن میزان اما بگیرد؛ انجام برق تولید باید انرژی میدانیم حوزه در مثال، عنوان ست  م ست  این راهبرد. نی ستان  ا  هب که ا

 در مصـــادیق این. باشـــد چقدر باید پاک انرژی تولید که کند مشـــخص باید عملیاتی هدف اما برود؛ پاک های انرژی ســـمت

به تعیین اهداف عملیاتی و  ها نیازلذا در دسـتگاه و اسـت  اسـتان  گریبانگیر نیز... و کشـاورزی  صـنعت،  همچون دیگر هایبخش

ستان که  وجود داردای برنامه ساند  ا شکل  سومین  .را به آن اهداف بر صد،  برای مرکزیت یک وجود فقدان  م  مدیریت و پایش ر

 صد ر توانمند مرجع یک سوی  از باید استان  اقتصادی  گسترده  های فعالیت که است  حالی در این است،  استان  اقتصادی  جریان

 چه و کجاست  هماهنگی نقطه این دانست  باید، استان  اقتصادی  های فعالیت بین هماهنگی لزوم با توجه به.ودش  جویی چاره و

ضوع       سازد؟  محقق را مهم این که دارد را آن توان رُکنی شکیل می دهد، مو سئله چهارم را ت ست   این پنجمو این م  اگر که،ا

ستان   ستایی  و انحراف دچار جایی درا ستر  ی بایدمرجع شد،  کندی و ای ستان   هایفعالیت هدایت ب صد  سمت  به راا  فراهم مق

های اقتصادی ای مرکزی برای حمایت از جریاننبود نقطه موضوع  ششمین. است ضعف دچاراستان  نیز زمینه این در اما ؛نماید

ف، چیست و سپس این های مختلها در بخشکه اهداف معین شده در دستگاه شودباید راهبردگذاری   .به صورت متمرکز است

صوبه لذا  .ای مرکزی حمایت و هدایت گردداهداف از نقطه شورا      با توجه به م ست  سه نخ ستان  جل مبنی بر  با مدیریت جدید ا

های اقتصــادی باید مدنظر قرار گیرد. در این راســتا ذیل این قرارگاه شــش حمایت از فعالیت ،ایجاد قرارگاه مرکزی پشــتیبانی 

ا رصد،  و بشود  فرق ستادهای استانی با قرارگاه این است که قرارگاه وارد فاز عملیاتی می    . ز باید ایجاد گرددقرارگاه موضوعی نی 

 آنها را مرتفع می نماید.   مشکالت، در زمان بروز هدایت و حمایت به لحظه

ــتگاهآیاســت که فرکند این یکی از موضــوعاتی که قرارگاه دنبال می - تســهیل گردد. هیو واحد ها بایســتی ندهای مخل در دس

 استان  اقتصادی  رشد  آینده سال  بودجه الیحه در .های جدید نیز در دستور کار قرار گیرد صنعتی تعطیل نگردد و ایجاد ظرفیت 

 .دارد تمرکزنیز  مهم این تحقق بر مذکور تالش ، استناد همین به و است شده گرفته نظر در درصد 7.2

صل  - سیر  در موجود موانع حل منظور به ی،قرارگاه چنین ایجاد بر تاکید ا ست  تولید م  ارک و ساز  درباره زیادی سواالت  البته. ا

 از استان  سهم  چرا ببینیمآن  از قبل باید. شود  داده پاسخ  باید که دارد وجود آن اختیار در هایظرفیت و قرارگاه این عملکردی
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شاورزی،  ست؟  پایین افزوده ارزش و معدن صنعت،  ک ستگاه  ماهنگیناه علت، اگر ا ست  د  آنها هماهنگی حال به فکری باید ها

 شبانه ... و معدن و صنعت  و جهاد فکری و پژوهشی  های هسته  ونمود  فکر ماه 6 باید است،  راه نقشه  فقدان مشکل  اگر و نمود

 .نمود ستخراجا ضربتی عملیاتی کار دل از توان نمی را راه نقشهنمایندگان مجلس معتقدند . کنند تحقیق آن درباره روزی

شت   جامع نگاهی باید - ستان  در. دا ستان   اول چالش موضوع  همین و وجود ندارد راه نقشه  ا   با مشکل  این و شود می محسوب ا

شکالت  این دقیق علت  ابتدا باید. شد  نخواهد مرتفع روزی شبانه  عملیاتی قرارگاه یک شود      م سایی   ورتص  این غیر در ؛شنا

صادی  ستادهای  به قرارگاه ضافه  شده،  ایجاد قبل از که ختلفیم اقت شکلی  اگر. گردد می ا شاورز  بخش در به عنوان مثال م  یک

 ادایج تغییری بتوان رسد  نمی نظر به ،گردد منصوب  کشاورزی  بخش قرارگاه رئیس عنوان به سازمان  همان رئیس و دارد وجود

سائل  این روی باید لذا. کرد شتر  م ستانی تولیدی  و در این رابطه  نمود صحبت  و تفکر بی مثال می توان از مدیرعامل یک واحد ا

 برتر در سطح ملی برای مدیریت این قرارگاه استفاده نمود.

 (:2دستور جلسه )

شورا پیرامون طرح    "  شنهادات دبیرخانه  سعه  ارائه پی شور  برق صنعت  از زدایی مانع و تو صویب  "ک  در شده  )ت

 "اسالمی(  شورای مجلس انرژی کمیسیون

ــر در حال ح - ــت که حدود  75تا  70اض ــور مورد نیاز اس ــت و 55تا  50هزار مگاوات برق در کش هزار مگاوات در حال تولید اس

شور نیز حدود    10 سری برق مورد نیاز ک هزار مگاوات برآورد می   20هزار مگاوات باید از طریق نیروگاه های آبی تامین گردد. ک

سطح     شور   شود که البته نیروگاه هایی هم برای توسعه در  سری برق بر بخش های مختلف   وجود دارد.ک صادی و  ک ی صنعت اقت

   دارد.  یتاثیرگذار است و تبعات مختلف

 توسط این  مصوب گردیده است   اسالمی  شورای  مجلس انرژی کمیسیون  در که کشور  برق صنعت  از زدایی مانع و توسعه  طرح -

غالب این پیشنهادات مربوط به تکالیف وزارت های نفت،  ؛دشد تا درباره آن اظهارنظر نماینکمیسیون به بخش خصوصی ارسال   

 مطرح شده است. درنیز ...  و خورشیدی برق های سامانه توسعه نیروگاهی، راندمان افزایش و است صنعت و نیرو 

ت شرک گان با حضور نمایند دبیرخانه شورا   در جلسه خانه هم افزایی آب و انرژی، این پیشنهادات را بررسی و جمع بندی کرد و    -

 ،این موضوعات پس ازبررسی که  ارائه نمود های مرتبطهای زیرمجموعه وزارت نیرو، کمیسیون انرژی اتاق مشهد و سایر تشکل

 به کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس ارائه گردید. احصا گردید ومجموعه ای از پیشنهادات اصالحی برای این طرح 

شده چنانچه     - سی انجام  سعه  طرحبا برر شور  برق صنعت  از زدایی مانع و تو سیون  در کهک سالمی   شورای  مجلس انرژی کمی ا

مصوب گردیده است با همین متن اجرایی شود مشکالتی را برای صنعت برق و سایر صنایع برق استان ایجاد می نماید.که اهم          

 این اشکاالت عبارتند از:

زی اجرایی است که در محدوده وظایف دولت می باشد، ورود بعضی از مواد ماهیت قانون گذاری نداشته و مصداق برنامه ری

 3مجلس به آن با اصل تفکیک قوا تعارض دارد. به عنوان نمونه ماده 

 به بخش صنعت مشکل زاست. 4واگذاری تولید برق در ماده

ه است و   ، صرفا اظهارات بخش خصوصی مرتبط با برق اخذ شد     «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور   »تاکنون در طرح 

ــرمایه گذار داخلی و خارجی به دلیل   ــر س ــوص اظهار نظر نکرده اند. در حال حاض ــنعتی در این خص مابقی بخش های ص

 ارزانی قیمت برق تمایلی برای ورود به این حوزه ندارد و مطالبه اش واقعی سازی قیمت ها می باشد.
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سد توجیه          صی به نظر می ر صو صنایع بخش خ سط  صنایع دولتی انرژی   احداث نیروگاه ها تو صادی ندارد و  ه بَر باید باقت

 حوزه احداث نیروگاه ها ورود پیدا کنند.

در استان استفاده از ظرفیت انرژی های پاک باید لحاظ گردد. همچنین در کریدور خواف برنامه ویژه ای در ارتباط با تولید برق    -

 .د نیاز استان باید مورد توجه قرار بگیردمی توان تعریف نمود. این نکات در جبران کسری تامین برق مور

سعه  طرحدر ارتباط با  - شور  برق صنعت  از زدایی مانع و تو صویب  "ک سیون  در شده  )ت سالمی(  شورای  مجلس انرژی کمی  ا

ت تصویب به شورا ارائه می نماید تا پس از تصویب از طریق نمانیدگان محترم زیر را جه اتدبیرخانه شورای گفت و گو پیشنهاد

 لس شورای اسالمی و سایر مراجع ملی و استانی پیگیری شود:مج

 

 

 پیشنهادات / اصالحات تکمیلی متن ماده ماده

1 

دولت از طریق وزارت نفت مکلف است 

جویی شده یا مصرف نشده سوخت صرفه

های بهینه سازی را حاصل از اجرای طرح

معادل متوسط بازدهی نیروگاه های 

وخت را بر حرارتی محاسبه کند و این س

( قانون رفع موانع 12اساس ساز و کار ماده )

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تولید رقابت

گذاران به سرمایه 1394/  2/  1مصوب 

معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد 

 و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. 

وزارت نیرو مکلف است طرح های فوق 

ی آبی و گازی، الذکر را با اولویت کولرها

های روشنایی و کاهش تلفات شبکه سامانه

برق، به نحوی سیاست گذاری کند که 

ساالنه حداقل یک درصد از مصرف برق 

 کشور را کاهش دهد.

 دولت)پیشنهاد توافق شده بخش خصوصی و دولتی ()." -1

از طريق وزارت نفت مکلف است سوخت 

جويی شده يا مصرف نشده حاصل از اجراي صرفه

هاي بهینه سازي را معادل متوسط بازدهی طرح

نیروگاه هاي حرارتی محاسبه کند و اين سوخت را 

( قانون رفع موانع 1۲بر اساس ساز و کار ماده )

وب کشور مص پذير و ارتقاي نظام مالیتولید رقابت

گذاران معرفی شده به سرمايه 1۳۹۴/  ۲/  1

توسط وزارت نیرو تحويل دهد و يا معادل ريالی 

مکلف است  رویوزارت ن ن را پرداخت کند.آ

 و گازی، یکولرهای آب تیطرحهای فوقالذکر را با اولو

کاهش تلفات شبکه برق،  ،یسامانه های روشنائ

سازها،  رهیتوسعه ذخ و،یجبران سازی توان راکت

و توسعه سامانه های برق  یروگاهیراندمان ن شیافزا

 نیانشعاب مشترک تیمحدود به ظرف دییخورش

 نیسازی ا نهیحوزه به رگذاری کند. د استیس

به گونه ای باشد که ساالنه  دیگذاری با استیس

مصرف برق کشور کم  ازی( از ن%1درصد ) کیحداقل 

 ایو  یروگاهیراندمان ن شیشود و در حوزه افزا

محدود به  دییتوسعه سامانه های برق خورش

به گونه ای  دیبا رویوزارت ن زیانشعاب ن تیظرف

درصد )  کیحداقل  النهکه سا دینما گذاریاستیس

 (اضافه شود. دیتول تی( به ظرف1%
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۲ 

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت 

نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه ها 

را به صورت جداول ماهیانه به تفکیک نوع 

سوخت برای یک سال در خرداد ماه هر 

سال اعالم کند. وزارت نفت ضمن پیش 

در لوایح بودجه ساالنه، مکلف به بینی 

تأمین و تکمیل مخازن سوخت مورد نیاز 

نیروگاه ها بر اساس جدول اعالم شده 

 ماهیانه است.

وزارت نیرو مکلف است با )توافق بخش خصوصی و دولتی(

هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضاي سوخت مايع نیروگاه ها 

ک براي يرا به صورت جداول ماهیانه به تفکیک نوع سوخت 

سال در خرداد ماه هر سال اعالم کند. وزارت نفت ضمن پیش 

بینی در لوايح بودجه ساالنه، مکلف به تأمین و تکمیل مخازن 

سوخت مورد نیاز نیروگاه ها بر اساس جدول اعالم شده 

 ماهیانه است.

۳ 

متوسط بهای برق مصرفی مشترکان 

صنعتی )بجز استخراج رمز ارزها( بر اساس 

رخ قراردادهای تبدیل انرژی متوسط ن

اِی( با توجه به بهای سوخت  -سی -)ایی

ن و عییتمصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال 

شود. منابع حاصل از اجرای این دریافت می

ماده در بودجه های سنواتی به حساب 

شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری 

کل کشور واریز و به صورت صد درصد 

برق، طرح  هزینه های تولید( بابت %100)

های تحقیقاتی و سرمایه گذاری جدید و 

اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق 

 اختصاص می یابد.

تبصره : مشترکین موضوع این ماده مکلفند 

( درصد برق مصرفی خود را از برق 1یک )

حاصل از منابع تجدیدپذیر و برق آبی 

عرضه شده در بورس انرژی تأمین کنند. 

( درصد افزایش 1مقدار ساالنه یک )این 

( درصد خواهد 5یافته و حداکثر به پنج )

رسید. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف 

سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون 

به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس انرژی تهیه 

 و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

بهاي برق متوسط  )توافق بخش خصوصی و دولتی(  

مصرفی مشترکان صنعتی )بجز استخراج رمز ارزها( بر 

 -اساس متوسط نرخ قراردادهاي تبديل انرژي )ايی

اِي( با توجه به بهاي سوخت مصرفی نیروگاه ها و  -سی

ع شود. منابتعیین و دريافت میو توزيع هزينه انتقال 

حاصل از اجراي اين ماده در بودجه هاي سنواتی به 

ادر تخصصی توانیر نزد خزانه داري کل حساب شرکت م

( بابت هزينه 1۰۰%کشور واريز و به صورت صد درصد )

برق، طرح هاي تحقیقاتی و سرمايه  توزيعهاي تولید و 

گذاري جديد و اتمام طرح هاي نیمه تمام صنعت برق 

 اختصاص می يابد.

 

( درصد 1تبصره : مشترکین موضوع اين ماده مکلفند يک )

د را از برق حاصل از منابع تجديدپذير و برق برق مصرفی خو

آبی عرضه شده در بورس انرژي تأمین کنند. اين مقدار 

( ۵( درصد افزايش يافته و حداکثر به پنج )1ساالنه يک )

درصد خواهد رسید. آيین نامه اجرايی اين تبصره ظرف سه 

ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون به پیشنهاد وزارت 

بورس انرژي تهیه و به تصويب هیأت وزيران خواهد  نیرو و

 رسید
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۴ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق 

( این قانون 3صنایع انرژی بر موضوع ماده )

مکلف است برای تأمین برق پایدار 

( 9000مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار )

مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل 

( 1000هزار )( درصد و 55پنجاه و پنج )

مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان 

از محل منابع داخلی صنایع  1404سال 

مذکور احداث کند. در صورت عدم احداث، 

تأمین برق این صنایع در ماه های گرم سال 

گیرد. وزارت در اولویت وزارت نیرو قرار نمی

نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع 

ل ولیدی مازاد آنها را منتقپشتیبانی و برق ت

های فوق در بورس کند. برق مازاد نیروگاه

انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل 

فروش است. وزارت نفت مکلف است با 

هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز 

 های مذکور را تأمین کند. نیروگاه

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر 

تأمین سوخت این دستورالعمل نحوه 

نیروگاه ها ظرف دو ماه پس از تاریخ الزم 

االجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه 

های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت 

 تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت صنعت، معدن و  )توافق بخش خصوصی و دولتی(  

وضوع م ولتی دولتی و شبه د تجارت از طريق صنايع انرژي بر

( اين قانون مکلف است براي تأمین برق پايدار ۳ماده )

( مگاوات نیروگاه ۹۰۰۰مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار )

( درصد و هزار ۵۵حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج )

( مگاوات نیروگاه تجديدپذير و پاک تا پايان سال 1۰۰۰)

ث کند. در از محل منابع داخلی صنايع مذکور احدا 1۴۰۴

صورت عدم احداث، تأمین برق اين صنايع در ماه هاي گرم 

گیرد. وزارت نیرو سال در اولويت وزارت نیرو قرار نمی

مکلف است از تأمین برق اين صنايع پشتیبانی و برق تولیدي 

هاي فوق در مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه

انبه قابل فروش بورس انرژي و يا به صورت قرارداد دو ج

است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو 

 هاي مذکور را تأمین کند. سوخت مورد نیاز نیروگاه

آيین نامه اجرايی اين ماده مشتمل بر دستورالعمل 

نحوه تأمین سوخت اين نیروگاه ها ظرف دو ماه پس از 

تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون به پیشنهاد وزارتخانه 

هاي نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به 

 تصويب هیأت وزيران می رسد.

۵ 

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور 

( قانون رفع 12مکلفند در چارچوب ماده )

پذیر و ارتقای نظام مالی موانع تولید رقابت

، اقدام به صدور 1394/ 2/ 1کشور مصوب 

وخت جویی انرژی بابت سگواهی صرفه

صرفه جویی شده یا مصرف نشده قابل 

گذاران عرضه در بورس انرژی به سرمایه

های تکمیل و توسعه متقاضی طرح

های سیکل ترکیبی واحدهای بخار نیروگاه

موجود، جایگزینی نیروگاه های حرارتی 

فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل 

( درصد و توسعه 55پنجاه و پنج )

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چارچوب ماده 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( قانون رفع موانع تولید رقابت12)

 جویی انرژی بابت، اقدام به صدور گواهی صرفه1394/ 2/ 1مصوب 

سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بورس انرژی 

های تکمیل و توسعه واحدهای بخار گذاران متقاضی طرحبه سرمایه

های سیکل ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه های حرارتی نیروگاه

( درصد و 55فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج )

)خورشیدی، بادی، زمین تجدیدپذیرهای توسعه نیروگاه"

ان گونه ای که امک به" کنندو اتمی  ، برق آبی، زباله سوزگرمایی(

( مگاوات واحد بخار نیروگاه های سیکل 8000احداث هشت هزار )

( مگاوات نیروگاه 16000ترکیبی موجود و جایگزینی شانزده هزار )

( درصد و 55) فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج
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اتمی  ،یدپذیر، برق آبیهای تجدنیروگاه

کنند به گونه ای که امکان احداث هشت 

( مگاوات واحد بخار نیروگاه 8000هزار )

های سیکل ترکیبی موجود و جایگزینی 

( مگاوات نیروگاه 16000شانزده هزار )

فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل 

( درصد و خرید تضمینی 55پنجاه و پنج )

( مگاوات انرژی 1000هزار ) ساالنه حداقل

تجدیدپذیر، پاک و برق آبی با مدیریت 

 وزارت نیرو ایجاد شود.

( مگاوات انرژی 0002خرید تضمینی ساالنه حداقل دو هزار )"

 ، پاک و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو ایجاد شود."تجدیدپذیر

تبصره: با توجه به محدودیت تولید داخل و ساخت نیروگاه 

درصد در حال حاضر در  45سیکل ترکیبی با راندمان حد اکثر 

مجوز واردات نیروگاه سیکل کشور، وزارت صمت مکلف است 

مگاوات  10000و باالتر به میزان حداکثر  %55ترکیبی با راندمان 

 .برای بخش خصوصی فراهم شود

6 

الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب 

با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف 

( 75تعریف می شود که هفتاد و پنج )

درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره 

ابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده مش

اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه 

از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، اعمال 

تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب 

( برای تی-بی-پلکانی )آی -الگوی افزایشی 

مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از 

الگوی مصرف محدود کند و به مصارف 

 تر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.باال

تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف باالتر 

از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر 

از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، مازاد 

بر آن تا دو و نیم برابر و میزان مصارف بیش 

 5از دو و نیم برابر به ترتیب با ضریب نیم )

( 2/  5(، دو و نیم )1/  5(، یک و نیم )0/ 

( برابر هزینه تأمین برق )متوسط 5و پنج )

نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از 

نیروگاه های حرارتی در سه سال قبل به 

برق و هزینه  و توزیع عالوه هزینه انتقال

سوخت با تعرفه نیروگاهی( محاسبه و 

 دریافت می شود

: در محاسبه صورتحساب برق ماه  1تبصره 

های گرم برای مشترکین مشمول این ماده 

( برابر 2.5) میاز دو و ن شیتبصره: درآمد حاصل از مصارف ب

منابع  ینیتضم دینرخ خر نیمصرف که با باالتر یالگو

محاسبه خواهد شد به حساب شرکت مادر  ریدپذیتجد

ه و ب گرددیم زینزد خزانه داری کل کشور وار ریتوان یتخصص

اخت درصد صرف افزایش بهره وری و توسعه زیرس 100صورت 

  های تولید و توزیع صنعت برق کشور شود.
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در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم، 

( و هشت دهم 0/  5به ترتیب ضریب نیم )

 .( اعمال می شود0/  8)

: بهای برق برای مصارف خانگی  2تبصره 

کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام 

خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور از 

برخوردار خواهد  ( درصد100تخفیف صد )

بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای 

برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول 

( مکرر قانون مالیات های مستقیم 54ماده )

با اصالحات و  1366/   12/   3مصوب  

الحاقات بعدی می شوند، باالترین قیمتی 

است که دولت در فروش داخلی یا خارجی 

 می کند. برق در هر سال تعیین

7 

تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی )بجز 

مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز 

نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و 

نگهداری جانبازان، معلوالن سالمندان، 

کودکان و ...( و سایر مصارف )شامل 

مصارف تجاری( معادل هزینه تأمین برق 

 سبه و دریافت می شود. محا

تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه 

های مخفف محاسبه و دریافت می شود. در 

صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت های 

با هزینه برق موظف هستند مصرف برق را 

محدود و مصارف مازاد را معادل مشترک 

 هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت کنند.

ن می بایست در آیین نامه اجرایی بیان جزئیات سازوکار آ

 گردد

8 

به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و 

مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکین 

موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای 

کلیه متقاضیان انشعاب )اعم از مشترک 

جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود( 

رف الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظ

دو ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، 

آیین نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت 

با توجه به اینکه این ماده مربوط به مشترکین دیماندی می 

ذشته تهیه و ابالغ باشد، آیین نامه این موضوع در سال های گ

 گردیده است.
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برای کاربری های گوناگون و مناطق 

مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران 

 برساند.

۹ 

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است 

در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را 

تعهدات دولت بابت مابه »تحت عنوان 

التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی 

ه ب« انشعابواگذاری فروش برق مصرفی و 

نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از 

االجرا شدن این قانون، کلیه تاریخ الزم 

مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای 

مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در 

پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون های 

اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و 

محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند. 

دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه 

است بدهی های منتقل شده  کشور مکلف

های زیرمجموعه به سازمان ها و شرکت

( 2وزارت نیرو در اجرای بند )پ( ماده )

ای پذیر و ارتققانون رفع موانع تولید رقابت

را  1394/  2/  1نظام مالی کشور مصوب 

از طریق یارانه قیمت های تکلیفی از دولت 

که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط 

 ه است تسویه کند.ایجاد شد

 

1۰ 

دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه 

کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی 

اقدام به تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیر 

دولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات 

های دولتی(، بر قانونی دولت )یا شرکت

اساس سقف مشخص شده در گزارش 

شدن  سازمان حسابرسی، منجر به معوق

اقساط تسهیالت ایشان شده است، بر 

اساس موافقت باالترین مرجع تسهیالت 

دهنده اعم از هیأت عامل، هیأت مدیره و 

هیأت امنا با بدهی دولت ظرف سه ماه از 

)ماده  9413این موضوع در قانون حمایت از برق مصوب  یبرا

 یبه قانون گذار یدولت تکلیف شده است و نیاز( قبال به ۶

 ندارد.
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تاریخ الزم االجرا شدن قانون بودجه هر 

 سال کند.

11 

وزارت نیرو مکلف است فهرست تجهیزات و 

برق مورد نیاز کشور بر  ماشین آالت تولید 

اساس مجوزهای صادره که در داخل کشور 

تولید نمی شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی 

( ماده 1کنند را به کارگروه موضوع تبصره )

حداکثر استفاده از توان تولیدی ( قانون 16)

و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 

اعالم و مجوز واردات  1398/ 2/ 15مصوب 

 آنها را مشابه ماشین آالت تولیدی اخذ کند.

 الزم های حمایت است مکلف نیرو وزارت

 ادهاستف با این تجهیزات سازی بومی برای را

 الزم تاریخ از سال دو ظرف داخلی توان از

 دهد انجام قانون این شدن االجرا

 ،وزارت نیرو مکلف است فهرست تجهیزات و ماشین آالت تولید

برق مورد نیاز کشور بر اساس مجوزهای  "برقو توزیع  انتقال"

صادره که در داخل کشور تولید نمی شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی 

نون حداکثر ( قا16( ماده )1کنند را به کارگروه موضوع تبصره )

استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 

اعالم و مجوز واردات آنها را مشابه ماشین آالت  1398/ 2/ 15مصوب 

های الزم را برای  تیتولیدی اخذ کند. وزارت نیرو مکلف است حما

تجهیزات با استفاده از توان داخلی ظرف دو سال از  نیبومی سازی ا

 قانون انجام دهد نیالزم االجرا شدن ا خیرتا

1۲ 

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت 

نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه 

حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در 

طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و 

انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه 

ظرف سه ماه از به مصرف کننده نهایی را 

تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تهیه کند 

صد . و به تصویب هیأت وزیران برساند

( درصد منابع حاصل در قالب لوایح 100)

بودجه سنوانی صرفاً برای حمایت از طرح 

 های بهره وری انرژی هزینه خواهد شد.

تبصره : میزان یارانه در پایان زنجیره تابع 

 قانون خواهد بود. ( این6مفاد ماده )

 

1۳ 

( قانون 29کلیه دستگاه های موضوع ماده )

ا نبرنامه پنجساله ششم توسعه و نیز استث

شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ 

الزم االجرا شدن این قانون شدت مصرف 

انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و 

( درصد کاهش دهند. سازمان 25پنج )

کشور مکلف است مطابق  برنامه و بودجه

 ستیب نیتأم"نامه  بیتصوپیشنهاد می شود این ماده با  -1

 شرکتهای و مؤسسات ا،وزارتخانه ه یدرصد برق مصرف

 یها یاز انرژ یردولتیغی و عموم یو نهادها یدولت

 ام شود.ادغ "ریدپذیتجد

 یدرصد 25دستگاه ها ملزم به کاهش  هیماده کل نیدر ا -2

سازمان از  یلیسال شده اند. خ 2 یط یشدت برق مصرف

مصرف دارند که بهتر  اریاستاندارد مع ها و دستگاه ها،
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 4قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب 

( قانون رفع موانع 12و ماده ) 1389/  12/

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تولید رقابت

اقدام به صدور گواهی  1394/  2/ 1مصوب 

صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس 

انرژی کرده و این گواهی ها را در اختیار 

خدمات انرژی صاحب شرکت های 

صالحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه 

در گردش طرح های صرفه جویی انرژی 

این شرکت ها در دستگاه های اجرایی فوق 

شود. پس از دو سال از تاریخ الزم االجرا 

شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی 

محقق نشده این دستگاه ها به نرخ متوسط 

پذیر محاسبه خرید تضمینی برق تجدید

شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از 

توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و برق آبی 

 به مصرف می رسد.

های کالنشهرها و تبصره : شهرداری

شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را 

( درصد 25از طریق خرید بیست و پنج )

برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز 

ها، موسسه ها و  سازمان ها، شرکت

تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید 

برق تضمینی از نیروگاه های زباله سوز 

کالنشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند. 

درآمد حاصل از این موضوع پس از کسر و 

واریز بهای عادی برق به حساب شرکت 

مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل 

احداث و تکمیل  کشور، باقیمانده آن برای

نیروگاه های زباله سوز در اختیار سازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار 

 خواهد گرفت.

استانداردها شوند و  نیا تیاست در سال اول ملزم به رعا

 یدرصد کاهش داشته باشند. در موارد 5پس از حداقل 

 10ندارد ملزم به کاهش  دمصرف وجو اریاستاندارد مع که

سال گذشته خود  3 نیانگیدرصد در دو سال نسبت به م

است. در  یو نشدن یمنطق ریدرصد کاهش غ 25باشند. 

 یهم بهتر است مالک برچسب انرژ یحوزه ساختمان

و  c دیساختمان باشد که تمام ساختمان ها سال اول گر

 .ندینمارا اخذ  B دیسال دوم گر

 

1۴ 

( درصد منابع حاصل از واگذاری 100صد )

نیروگاه هایی که در فهرست واگذاری 

سازمان خصوصی سازی قرار دارند و نیز 

اموال صنعت برق، صرفاً برای بازسازی و 

( درصد منابع حاصل از واگذاری نیروگاه هایی که در 100صد )

فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارند و نیز اموال 

 و بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده انتقال صنعت برق، صرفاً برای

فوق توزیع و  تأسیسات و طرح های نیروگاهی و نیمه  و "توزیع"
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 و ع فوق توزی ،نوسازی شبکه فرسوده انتقال

تأسیسات و طرح های نیروگاهی و نیمه 

ق محروم و تمام صنعت برق با اولویت مناط

 کمتر توسعه یافته هزینه خواهد شد

تبصره : هرگونه واگذاری جدید نیروگاه ها 

و تأسیسات انتقال و توزیع صنعت برق 

 ممنوع است.

تمام صنعت برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هزینه 

 خواهد شد

1۵ 

شرکت های تولید برق حرارتی دولتی و 

ای مکلفند منابع شرکت های برق منطقه

جه مصوب ساالنه خود شده در بودتعیین 

را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت 

مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و 

شرکت مادر تخصصی توانیر بابت رد دیون 

گذاری در توسعه و احداث نیروگاه یا سرمایه

حرارتی و توسعه شبکه برق کشور پرداخت 

 کنند.

 

16 

( قانون 61( ماده )3در اجرای تبصره )

 12/ 4الگوی مصرف انرژی مصوب  اصالح

، دولت مکلف است هر سال مبلغ 1389/

سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله 

معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا 

معادل نفت خام به تولید کنندگان 

های تجدیدپذیر را برای فروش یا نیروگاه

عرضه در بورس انرژی، در لوایح بودجه 

های  نیروگاهسنواتی پیش بینی کند. انواع 

مگاوات( نیز  10برق آبی )کمتر یا بیشتر از 

 شامل حکم این ماده هستند.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از 

تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به 

پیشنهاد وزارت نیرو تهیه و به تصویب 

 هیات وزیران می رسد.

 

17 

اجازه بروز رسانی اختیارات مرتبط با تجدید 

ظر در نرخ پیمان مندرج در بند )ج( ماده ن

واحده الیحه قانونی راجع به اصالح تبصره 

کل کشور  1356( قانون بودجه سال 80)
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به وزیر نیرو تفویض  1358/  11/ 3مصوب 

 میشود.

18 

تعرفه سوخت نیروگاه های خود تأمین که 

بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام 

ولیدی خود به شبکه یا بخشی از برق ت

سراسری می کنند، به میزان سوخت 

مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در 

ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت 

نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه 

 شود.های حرارتی سال قبل تعیین می

ها، باالترین مقام کلیه وزارتخانه تبصره:

می، های اجرایی، مراکز نظادستگاه

ها و مراکز درمانی ها، بیمارستانشهرداری

 ها به تشخیصو دیگر تأسیسات و ساختمان

سازمان پدافند غیر عامل مکلفند با استفاده 

از منابع داخلی خود، مولد اضطراری با 

ظرفیت کافی ایجاد کنند و عالوه بر مواقع 

اضطراری، در مواقع کمبود در شبکه برق 

 برای تأمین بخشی کشور نیز این مولد ها را

از مصرف خود و یا برای تحویل برق به 

 شبکه مورد استفاده قرار دهند

مصارف تعرفه ای  یتمام" نیهای خودتام روگاهیتعرفه سوخت ن

اقدام به  رویوزارت ن "ابالغ و"که بنا به اعالم  "بجز رمزارزها

خود به شبکه  دییاز برق تول یبخش ایتمام  لیو تحو "دیتول"

ن برای آ وزارت نفت مکلف به تامین سوخت" کنند،یمسراسری 

کشور در  یروگاهیمعادل متوسط راندمان ن ،مصارف سوخت

و برای مصارف مازاد بر آن  یروگاهیسال قبل با نرخ سوخت ن

 "محاسبه و اعمال خواهد شد. یبا نرخ سوخت تعرفه صنعت

در  نیهای خودتام روگاهین ی: تعرفه سوخت مصرف1تبصره 

نباشد با نرخ سوخت  رویوزارت ن دییکه مورد تا ییان هاتمام زم

 محاسبه و اعمال خواهد شد. یصنعت

: عالوه بر مواقع اضطراری، در مواقع کمبود برق و به 2 تبصره

از  یبخش نیمولدها را برای تام نیا زیدرخواست مالک شبکه ن

 به شبکه برق، مورد دیمازاد تول لیتحو زیخود و ن یبرق مصرف

 . ه قرار دهنداستفاد

1۹ 

وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از 

تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه 

اعالمی ساالنه، مجوز صادرات برق تولیدی 

را برای بخش خصوصی بویژه برق تولیدی 

از منابع تجدیدپذیر صادر کند مشروط بر 

آنکه با سیاست های صادراتی دولت 

 مغایرت نداشته باشد.

ره: سوخت مورد نیاز برای تولید برق تبص

صادراتی نیروگاه های حرارتی با نرخ 

صادراتی محاسبه می شود و هزینه انتقال 

آن برای صادرات )به استثنای برق تولیدی 

از منابع تجدیدپذیر( مطابق تعرفه اعالمی 

توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین 

 می شود.
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۲۰ 

ر تخصصی وزارت نیرو از طریق شرکت ماد

توانیر و شرکت های ذیربط مکلف است 

اقدام به نصب شمارشگر )کنتور( هوشمند 

ت با اولوی ساخت داخل برای مشترکین برق

مشترکین پر مصرف کند و هزینه مربوط را 

به صورت اقساطی از ایشان دریافت کند. 

وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه پس از 

برنامه تاریخ الزم االجرا شدن این قانون 

تعویض و نصب کنتورهای هوشمند برق را 

به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

ارائه کند و هر سه ماه یکبار نیز گزارش 

 عملکرد آن را به این کمیسیون ارائه کند.

وزارت نیرو از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های ذیربط 

د ساخت داخل مکلف است اقدام به نصب شمارشگر )کنتور( هوشمن

زینه و هکند "  با مصرف باالی الگوی مصرف"برای مشترکین برق 

مربوط را به صورت اقساطی از ایشان دریافت کند. وزارت نیرو مکلف 

است ظرف دو ماه پس از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون برنامه 

تعویض و نصب کنتورهای هوشمند برق را به کمیسیون انرژی مجلس 

می ارائه کند و هر سه ماه یکبار نیز گزارش عملکرد آن را شورای اسال

 به این کمیسیون ارائه کند.

۲1 

الیحه قانونی بخشودگی بهای برق 

 12/ 8مشترکین خانگی کم مصرف مصوب 

و اصالحات بعدی آن و الیحه راجع  1357/

به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف 

خانگی، صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف 

از تاریخ الزم االجرا  1360/ 5/ 20وب مص

 شدن این قانون نسخ می شوند.

 

 

 

 (:3دستور جلسه )

 "ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون طرح آموزش در محیط واقعی کار  )طرح استاد شاگردی سابق( "

ستاد  طرح - ست  اجرایی و عملیاتی اقدامی کار، محیط در شاگردی  ا شتغالزایی  که ا ساله  اما دارد؛ نبالد به را ا ست  این م  که ا

.  کند می تراشـی  مانع حوزه این در خصـوصـی   بخش های ظرفیت از اسـتفاده  زمینه در اجتماعی تامین و کار مقررات و قوانین

 مراکز و آموزش پیوند عدم و شــود کار جذب آموزش، پایان از بعد فرد تا نیســت کار بازار نیاز با منطبقنیز  ها آموزش از برخی

شی آم سب  و صنعت  با وز شکالت موجود ا  کارها و ک شاغل  برخی در تزلزل همچنین،. ست نیز یکی دیگر از م شی  م     عدم از نا

 وزهح موانع دیگر از ای حرفه کاربردی آموزشــی مراکز کمبود و کار واقعی محیط با کار جویندگان بیگانگی ها، مهارت فراگیری

 .آید می شمار به آموزی مهارت

 شهرستان   این در خوبی بسیاری  آثار و شد  انجام گناباد در پایلوت صورت  به و پیاده رضوی  خراسان  در ایده ینا 1389 سال  از -

ــیه به عمال طرح این آمد وجود به که تغییراتی در اما داشــت؛ دنبال به را بیکاری نرخ کمترین و داشــت  نهایت در و رفت حاش

ستاد » طرح عنوان تغییر به منجر  به مذکور طرح نهایت در اینها، همه با. شد  کار واقعی محیط در آموزش طرح به «شاگردی  -ا
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 در و هســتند آموزش و کار مشــغول کار واقعی محیط در آموزش طرح محل از اســتان در نفر 1500 امروز و درآمد اجرا مرحله

 .شوند می کار جذب تر راحت افراد این نیز ای حرفه و فنی سازمان های ارزیابی

ساند  نفر 4000 به را افراد این تعداد توان می شوند  رفع اگر که دارد وجود هایی محدودیت و موانع البته طرح این اجرای در - .  ر

ــنی پذیرش محدودیت موارد؛ این از یکی ــال 24 تا 15 س ــنهادات با البته که بود س ــورت پیش  خالء. گردید برطرف گرفته، ص

صی    بخش اعتماد عدم دارد، وجود که دیگری صو ست  آن ابعاد و طرح این اجرای روند به یدولت و خ صی    بخش هنوز. ا صو  خ

 این اجرای از پس که ندارند این به اعتمادی تولید، بخش اقتصــادی های بنگاه و ها تشــکل ســایر یا اصــناف ها، تعاونی شــامل

شکلی  به طرح، شوند  دچار م سانی  اطالع عدم همچنین،. ن  این اجرای کامل موانع دیگر از بنگاه و کارآموز برای مزیت ایجاد و ر

 .است نفر 4000 به کارآموزان تعداد افزایش برای طرح

 آموزی مهارت اجرای روند از اصناف  و کشاورزی  صنعت،  حوزه در ویژه به استان  کارفرمایی های تشکل  اغلب اینکه به توجه با  -

شود   لذا ندارند، چندانی اطالعات واقعی کار محیط در  زا کار اجرای روند از دقیق و کامل ستندات م تهیه ضمن  تا پیشنهاد می 

ستان  اجتماعی تامین و ای حرفه و فنی کل ادارات سوی  سال  و ا شکل  همه به آن ار  ای حرفه و فنی کل اداره ها، اتاق و ها ت

 کنمم بعضا  که ابهامی رفع به نسبت  طرح معرفی ضمن  و برگزار مسئول  ربط ذی های دستگاه  و ها تشکل  حضور  با همایشی 

 .نمایند اقدام باشد، داشته وجود تاس

 کارآموز جذب مراکز و ها کارگاه تشویق  و ترویج برای محلی جراید و سیما  و صدا  های ظرفیت از استفاده  چگونگی خصوص  در -

ضور  برای افراد آمادگی اعالم و شی  های دوره این در ح شود که    نیز آموز شنهاد می  سط  پی  اطالع ای حرفه و فنی کل اداره تو

 .پذیرد صورت الزم های پیگیری و یرسان

ــوص در - ــوق برقراری خصـ ــی طرح اجرای محل کارگاه طریق از الزم های مشـ  مهارت جذب برای واقعی کار محیط در آموزشـ

شنهاد  آموزان، صورت تمایل    پی شود در  شی  طرح اجرای محل کارگاهمدیریت  و کامالً اختیاری می  به پرداخت مبلغی به  آموز

شتغال  عالی شورای  و اجتماعی رفاه و کار تعاون، رتوزا بهمهارت آموز  این مبالغ تا گردد منعکس مرکز گوی و گفت شورای  و ا

 سـال  آن مزد حداقل درصـد  30 سـقف  ازدر نظر گرفته شـود با این شـرط که    ذهاب و ایاب و آموزشـی  هزینه کمک عنوانبه 

 نشود. بیشتر

 بجذ به اصناف  آموزی مهارت مراکز تشویق  و ترغیب هدف با اصناف  اقات توسط  شده  مطرح پیشنهادات  به عنایت با همچنین، -

  ایه بانک هماهنگی کمیسیون  دستورکار  در مراکز این به قیمت ارزان تسهیالت  پرداخت موضوع  تامی شود   پیشنهاد  کارآموز،

 گیرد. قرار استان

توســط یکی از فعاالن   که هنرســتانی در. هســتند مبتدی شــوند می اســتخدام صــنعتی واحدهای در امروز که نیروهایی اغلب -

ــتان   ــادی اس ــاخت حال دراقتص ــت س ــمت دو اس ــده بینی پیش قس  آموزش دیگری، و کاریابی آن، های بخش از یکی که ش

شتغالی  ست،  خودا سی  ترتیب، بدین تا ا  کرد،ن پیدا کار برای جایی اگر الزم، های مهارت دریافت از پس بیند، می آموزش که ک

 .بپردازد اشتغال به خود منزل در

 در دنش جذب جای به کار نیروهای امروز. گردد ارائه مبنا این بر پیشنهادات و شود نگریسته عملی و اجرایی بُعد از باید مسائل -

 دکن جبران را کار نیروی آموزش حوزه در مطالعات کمبود باید بازرگانی اتاق. شوند  می مولد غیر هایفعالیت جذب ها، کارخانه

 .شوند بررسی ای ریشه و عمیق نگاه با ها چالش تا
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  واحدهای اینکه عین در چرا که شـود  بررسـی  باید. باشـد  روز الزامات و اقتضـائات  بر مبتنی باید مشـکالت ها برای  جویی چاره -

 مین صورت  صنعت  بخش در اشتغال  و ورود از قبالیست ا هستند،  اشتغال  پی در هم متعددی افراد و دارند کارگر به نیاز استان 

صالح  باید دارد، وجود خالئی یا ضعف  اگر گیرد؟ ستاد  طرح. گردد ا ساس  بر شاگردی  -ا سل  و ادوار تجربه و سوابق  ا   های ن

 در هک کسی  طرفی، از. بگیرد بهره تجربه این از فردی تا شود  مانع قوانین است  ممکن امروز اما است؛  داشته  کارآمدی گذشته، 

  اه مولفه این همه. کند فراهم خود برای شایسته کار نتواند خروج از بعد که است ممکن ندبی می آموزش ها کارگاه یا هنرستان

 رایب چیست؟پیشنهاد   مسائل،  این همه حل برای مسیر  بهترین که شود  مشخص  تا شود  بررسی  و بگیرند قرار هم کنار در باید

 خیران حمایت مدد به را کارگاهی های شهرک  د،دارن کامل آمادگی که گذارانی سرمایه  که است  این استان  در مشکل  این حل

 .نمایند می کسب مهارت کار، حین هم و کنند می پیدا اشتغال هم افراد ها، شهرک این در. کنند اندازی راه

 .بود زا مشکل افتاد، اتفاق شاگردی -استاد طرح ساختار در قبال که هایی دستکاری بپذیریم باید -

سیاری  - شند،  وقمش  اینکه از بیشتر  قوانین این. گیرد می تاثیر اجتماعی تامین و کار قوانین از ها طرح این بابت ها نگرانی از ب   با

ستند  نگرانی موجب ستان  در نفر 4500 از بیش تاکنون. ه ساله  مطالبات. اند کرده دریافت آموزش طرح این قالب در ا  اخیر یک

ست  کار نیروی تامین صنعتی،  واحدهای شاره  اهرم نیروی نبود به همه و ا شکل  اما. کنند می ا ست  این م  نیروهای امروز که ا

 .شوند نمی راضی کار قانون حقوق با دیده مهارت

 (:4دستور جلسه )

شاورزی در            " سعه بخش ک صندوق حمایت از تو شکالت  شورا پیرامون رفع موانع و م شنهادات دبیرخانه  ارائه پی

 "در استان خراسان رضویاحکام دائمی  13بند ب ماده  3خصوص عدم تحقق تبصره 

 31ماده  3بند ب تبصــره ، و   1389قانون افزایش بهره وری در بخش کشــاورزی مصــوب ســال  17ماده در   اجرای  تکالیف  -

شور    سعه ک صره   و ، احکام دائمی برنامه های تو شور    60ماده  2و1تب سعه ک قانون  33بند ج ماده و  احکام دائمی برنامه های تو

شم وزارت    ش صل از فروش اموال و امکانات مازاد      برنامه  سقف یک هزار میلیارد ریال از اعتبار حا ست تا  شاورزی مجاز ا جهاد ک

شی از       شور به عنوان بخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ک این وزارتخانه را پس از واریز به خزانه از طریق مبادله موافقت نامه با 

صندوق سرمایه اول  سعه بخش ک های  یه  شور نیز موظف    ،منظور نماید  شاورزی حمایت از تو سازمان مدیریت و برنامه ریزی ک  :

ــور پیش بینی نماید تا از طریق وزارت جهاد    ــاالنه کش ــده در لوایح بودجه س ــت مبالغی را به عنوان کمک یا وجوه اداره ش اس

ی موضوع این تصویب نامه کشاورزی )صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی( برای تجهیز منابع صندوقها

و به جهت ارتقاء ظرفیت صــندوق  اجرایی نگردیده این موضــوع که طی یکی دو ســاله اخیر .دهددر اختیار تولید کنندگان قرار 

 الزم است این موضوع نیز پیگیری شود

  ناخالص ارزش و ارتنهز پانصد  و میلیون 7از بیش ،98 سال  آماری سالنامه  اساس  بر استان  در کشاورزی  بخش تولیدات میزان -

صادی  سان   . شود  می برآورد ریال میلیارد هزار350 حداقل آن اقت شنا  برای نیاز مورد نقدینگی حداقل که اند عقیده این بر کار

 این نیاز مورد نقدینگی حداقل اســاس، همین بر. باشــد می بخش همان تولیدات ارزش درصــد20الی15  حوزه، این مدیریت

ساس  بر همچنین،. شود  می برآورد ریال اردمیلی 500 و هزار52 بخش، شم    برنامه قانون 33 ماده( ج) بند ا سعه،  ش  افزایش تو

 دارد ضرورت  لذا برسد؛  کشاورزی  بخش در گذاری سرمایه  ارزش درصد 7 به بایست  می برنامه اجرای طول در صندوق  سرمایه 

 .بگیرد انجام( برآورد درصد 10 معادل) ریال میلیارد 5000حداقل میزان به صندوق سرمایه افزایش در جدی اهتمام تا
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   کشاورزی  بخش توسعه  از حمایت صندوق  سرمایه  افزایش در دولت سهم  سرمایه  منابع تامین با ارتباط در قانونی های جایگاه -

شکیل  قانون 12 ماده وجود دارد به عنوان نمونه ست،     جهاد وزارت ت شاورزی یکی از این مواد قانونی ا  که مالکیا از تعداد آنک

 هب قانونی تشریفات  ترک با باید است،  گردیده اخذ دولت محترم هیات طرف از آن فروش مجوز و شناسایی   12 ماده راستای  در

 جهاد و دارایی و اقتصــاد جمله از ذیربط های دســتگاه بین تفاهمنامه تبادل با خراســان صــندوق در نقدی غیر آورده عنوان

 .پذیرد صورت ریزی مهبرنا و مدیریت سازمان کشاورزی،

ستفاده از  - شاورزی  بخش در وری بهره افزایش قانون 17 ماده قانونی ظرفیت ا سعه  از حمایت صندوق  سرمایه  افزایش برای ک  تو

 یکی از پیشنهادات دبیرخانه شورا است. ربط ذی مراجع از الزم مجوز اخذ و پیگیری و استان کشاورزی بخش

  پس است مجاز استان ریزی برنامه شورای دارد می اعالم که کشور دائمی احکام قانون  31 هماد( ب) بند  3 تبصره  به باعنایت -

 و برنامه سازمان پیشنهاد با را استان ای سرمایه دارایـــی  تملـــک  اعتبـــارات  از درصد پنج تا حداکثر استان اعتبارات ابالغ از

 خشب توسعه صندوق سرمایه افزایش بـرای  اعتبـاری  و ـی فن هـای  کمک قالـب  در ریزی برنامه شورای تصویب و استان بودجه

ستان  همان کشاورزی  ستانی  بودجه کامل جذب هدف با تا شود  می پیشنهاد  دهد، اختصاص  شهرستان   یا ا   عدم به توجه با و ا

سی  وجود ستان  تملک اعتبارات سرجمع  از صندوق،  برای  منابع جذب در بروکرا ستناد  به ا صره  ا  قانون 31 ماده ب بند 3 تب

 توسعه  از حمایت صندوق  سرمایه  افزایش نامه موافقت قالب در شده  تعیین درصد  مطابق سال  در درصدی  کشور  دائمی احکام

شاورزی  بخش ستان   5 در همچنین،. گردد لحاظ سنواتی  بودجه در و شود  داده اختصاص  ک  زیرساخت  و رویکرد با بزرگ شهر

 .شود یلتشک ای جداگانه های صندوق کشاورزی بخش های

شم    برنامه قانون 33 ماده( ج) بند در - سعه،  ش ست  شده  مکلف دولت تو شم    و سوم  بندهای اجرای در تا ا ست    ش   کلی هایسیا

صاد  شاورزی،  بخش از حمایت ابزارهای سازی متنوع منظوربه نهمچنی و مقاومتی اقت سعه  منابع، تجهیز و تأمین ک  امنیت و تو

 تحقق زمینه کشاورزی؛  محصوالت  ارزش زنجیره تکمیل و افزاییارزش و کشاورزی  تمحصوال  صادرات  افزایش گذاری،سرمایه 

شم    برنامه قانون 33 ماده صد  7 میزان به ها صندوق  سرمایه  افزایش با ارتباط در دولت تکلیف به ماده این. کند فراهم را ش  در

 شده  پرداخت تسهیالت  بازپرداخت و زیکشاور  جهاد وزارت مازاد امالک فروش محل از کشاورزی  بخش گذاری سرمایه  ارزش

 وگویگفت شورای طریق از پیشنهاد می شود لذا و دارد اشاره سنواتی بودجه قالب در دولت سهم و ارزی ذخیره حساب محل از

 .پذیرد صورت مهم، این تحقق رایب الزم های پیگیری ذیربط مبادی سایر و مرکز

صیص  برای ها پروژه تایید - ستانی    منابع تخ سط  شهر ستان    ریزی برنامه کمیته تو  ،1398سال  در گیرد؛ می صورت  ها شهر

 یریز برنامه کمیته توسط  قوچان کشاورزی  بخش توسعه  صندوق  از حمایت برای کشاورزی  منابع از تومان میلیارد4 اختصاص 

ستان   این شنهاد  شهر شهد  صندوق  برای تومان میلیون 800 و قوچان صندوق  برای تومان میلیارد 2 نیز 99 سال  در. شد  پی  م

 قوچان صندوق  برای و میلیارد یک مشهد  کشاورزی  بخش توسعه  از حمایت صندوق  برای نیز 1400 سال  در. گردید پیشنهاد 

 ماندارانفر برای موضوع  است  بهتر لذا. شهرستانهاست    ریزی برنامه کمیته اختیارات از ها این. شد  بینی پیش تومان میلیارد دو

 .نمایند پیگیری را مسئله شهرستان هر در کشاورزی جهاد روسای و شود تببین ها شهرستان

صمیم  فقط ریزی برنامه و مدیریت سازمان  - شاورزی  بخش برای گیرد که می ت ستان    هر ک صیص  عددی چه شهر  اما یابد؛ تخ

 می ریزی امهبرن مربوطه ریزی برنامه کمیته در شــود، هزینه شــهرســتان هر کشــاورزی بخش از حوزه کدام در اعتبارات اینکه

 .گردد
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ستگاه  مازاد اموال فروش برای - ست  ؛وجود دارد قانون دو ها د صره  نخ شی  تنظیم قانون 89 ماده دیگری و 12 تب  مقررات از بخ

ــاختمان که دولت مالی ــتگاه مازاد های س ــویب با را اجرایی های دس ــورا تص ــتگاهی به توان می ش  تنها. کرد واگذار دیگر دس

  نماید؛ صرف  خود حوزه در و بفروشد  را خود مازاد اموال باید که است  کشاورزی  جهاد شده  تفکیک هزمین این در که دستگاهی 

 .است نشده استفاده استان در سالی هیو در ظرفیت این از اما

 کشاورزی  بخش توسعه  از حمایت صندوق  در دولت سهم  افزایش برای شده  بینی پیش قانونی های ظرفیت از ها استان  تمامی -

 کشور  جایگاه اول در سطح  امروز که رضوی  خراسان صندوق   اما اند کرده استفاده  تومان میلیارد 370 مبلغ به مجموع در خود

از این ظربیت   دهد می ارائه کشــاورزی بخش به درصــدی4 قیمت ارزان های وام و را دارد تومان میلیارد 178.7 ســرمایه با

ست.    ستفاده ننموده ا ستان  تمام ا شور  دائمی احکام قانون 31 ماده( ب) بند از ها ا صد 5 یعنی ک  برای دارایی تملک سرمایه  در

 درصدی 49 سهم  بتواند دولت که نحوی به درصد  این از بخشی  است  الزم نیز استان  در و اند کرده استفاده  صندوق  از حمایت

  صــندوق به ســنواتی های بودجه از تومان میلیارد 5 تنها اســتان در. بگیرد قرار اســتفاده مورد کند، حفظ صــندوق در را خود

 . است یافته تخصیص نیز تومان میلیارد 50 تا 40 بر بالغ دیگر های استان در اما است، یافته اختصاص

 

 (:5دستور جلسه )

شورا پیرامون     " شنهادات دبیرخانه  ساخت  موانع رفعارائه پی شهد  5 شماره  صنعتی  شهرک  های زیر   توافقات و م

 "اجرا روند در تسریع منظور به حاصله

ضوع        - شرح زیر پیرامون مو شورا به  شنهادات دبیرخانه  ساخت  موانع رفع"کلیه پی شهد  5 شماره  صنعتی  شهرک  های زیر  و م

 با توجه به کارشناسی انجام شده در دبیرخانه شورا مورد تصویب قرار گرفت: "اجرا روند در تسریع منظور به حاصله توافقات

از محل آب های زیر زمینی، مقرر گردید شرکت آب منطقه   5مشهد  در خصوص  تامین آب شهرک صنعتی     -1

صیص آب برای جابجایی چاه در            شخص نمودن مقدار تخ سبت به م ضوی ظرف حداکثر یک هفته ن سان ر ستان خرا ای ا

شهرک )چاه کالسه      ساخت  شرکت     525847حال  شرکت آب منطقه ای مصوب نموده تا  (را در کمیته مدیریت منابع اب 

 اساس آن نسبت به در خواست جابجایی یا کفشکنی چاه اقدام نماید. شهرکها بر

سد دوستی مقرر گردید،      3از محل تصفیه خانه آب شماره    5در ارتباط با تامین آب شهرک صنعتی مشهد      -2

صوص           سازمان مدیریت و برنامه ریزی  در خ صورت پذیرد و   شهرکها  شرکت  سط آب منطقه ای و   پیگیری های الزم تو

 کیلومتر توسط شرکت آب منطقه ای تسریع نماید. 10ص اعتبار برای اجرای پروژه خط انتقال آب به طول حدود تخصی

شماره    -3 شهرک  شده بود   5پیرامون تامین گاز مورد نیاز  سان رضوی      که در دبیرخانه پیشنهاد  شرکت گاز خرا

شرکت شهرکها ارائه خواهد گردید، اقدام  که توسط  5پوند شهرک صنعتی شماره  60نسبت به تایید طراحی شبکه داخلی 

شبکه داخلی توزیع گاز     شروع عملیات اجرایی  سان          60نموده و همزمان با  شرکت گاز خرا شهرکها ، شرکت  سط  پوند تو

ستگاه       سبت به اجرای ای ضوی نیز ن ستگاههای  CGS ر شدن     TBSو ای و خطوط تغذیه قدام نماید تا همزمان با گاز دار 

شبکه د   ستگاهها  شود  ای شهرک نیز گاز دار  شترکی با           اخلی  سه م ستان مقرر گردید در جل شرکت گاز ا ست  سب درخوا ح

حضور نمایندگان استانداری، شرکت شهرک ها، دبیرخانه شورا، شرکت گاز، مراحل اجرایی دقیق تر تعیین شود و تصمیم          

 گیری این کمیته به عنوان مصوبه شورای گفت و گو خواهد بود.
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که دارای مجوز و مصــوبه هیات محترم وزیران به  5وز توســعه شــهرک صــنعتی شــماره در خصــوص اخذ مج -4

هکتار همزمان اســتانداری ،   5هکتار می باشــد، مقرر گردید برای افزایش  1263برای  13/3/1387مورخ  38849شــماره 

 شرکت شهرکها، محیط زیست، موضوع را از  مبادی ذیربط پیگیری نمایند .
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 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

ــورا     ارائه   ــنهادات دبیرخانه شـ پیشـ

مون     یرا حیط         پ م موزش در  طرح آ

واقعی کار  )طرح اســتاد شــاگردی    

 سابق(

 

در ارتباط با آخرین وضعیت با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه 

 مقرر گردید موضوعات زیر پیگیری گرددموزی در محیط کار واقعی اجرای طرح مهارت آ

بویژه در حوزه صنعت ، ، با توجه به اینکه اغلب تشکل های کارفرمایی استان  -1

کشاورزی و اصناف از روند اجرای مهارت آموزی در محیط کار واقعی اطالعات 

روند اجرای  چندانی ندارند ، لذا مقرر شد ضمن تهیه مستندات کامل و دقیقی از

کار از سوی ادارات کل فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی استان و ارسال آن  به 

همه تشکلها و اتاق ها حداکثر ظرف یک ماه آینده اداره کل فنی و حرفه ای همایشی 

با حضور تشکل ها و دستگاه های ذیربط مسئول برگزار و ضمن معرفی طرح نسبت 

 ست وجود داشته باشد اقدام نمایند .به رفع ابهامی که بعضا ممکن ا

 برای محلی جراید و سیما و صدا های ظرفیت از استفاده چگونگی خصوص در  -2

 حضور برای افراد آمادگی اعالم و کارآموز جذب مراکز و ها کارگاه تشویق و ترویج

 اطالع ای حرفه و فنی کل اداره توسط که مقرر گردید آموزشی های دوره این در

 .پذیرد صورت الزم های گیریپی و رسانی

 قتشوی و ترغیب هدف با اصناف اتاق توسط شده مطرح پیشنهادات به عنایت با  -3

 پرداخت موضوع تا مقرر گردید کارآموز، جذب به اصناف آموزی مهارت مراکز

 های بانک هماهنگی کمیسیون دستورکار در مراکز این به قیمت ارزان تسهیالت

 گیرد. قرار استان

2 

ــورا      ارائه  ــنهادات دبیرخانه شـ پیشـ

مون     یرا کالت         پ ــ نع و مشـ موا رفع 

ــعه بخش   ــندوق حمایت از توسـ صـ

ــوص عدم تحقق   ــاورزی در خص کش

ــره  ماده     3تبصـ ند ب  کام    13ب اح

 دائمی در استان خراسان رضوی

 

در ارتباط با موانع موانع و مشکالت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص 

دبیرخانه رییس  احکام دائمی در استان خراسان رضوی  13ماده بند ب  3عدم تحقق تبصره 

 گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید :شورای گفت و گو 

مجلس  6/10/1379قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب  12در اجرای ماده  -1

شورای اسالمی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه 

حمایت از توسعه بخش در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهایگذاری سرمایه

کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید. سرمایه اولیه این صندوقها از محل 

داری کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه

( 1 000 000 000 000غ یکهزار میلیارد )( آن تا مبل%100صددرصد )کل واریز و معادل

:وزارت  17گردد. ، همچنین در  ماده ریال تخصیص یافته تلقی  می شود ، تأمین می

قانون تشکیل وزارت جهاد « 12»جهاد کشاورزی عالوه بر منابع پیش بینی شده در ماده 

دی، اجتماعی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصا« 18»ماده « د»کشاورزی و در اجرای بند 
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آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه  %49و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، 

صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی)بخش، شهرستانی، استانی، ملی، 

تخصصی و محصولی( را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و 

واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوط از طریق   شرکت سازمانهای تابعه  پس از 

مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری  در بخش کشاورزی در سراسر 

آن تعداد از   سازمان جهاد کشاورزی استان پیگیری نماید که کشور تامین نماید. لذا

شناسایی و  مجوز  ورزیکشا جهاد وزارت تشکیل قانون 12امالکی که در راستای ماده 

رک تشریفات قانونی به ن از طرف هیات محترم دولت اخذ گردیده است،  با تآفروش 

ورده غیر نقدی در صندوق خراسان با تبادل تفاهمنامه بین دستگاههای ذیربط از آعنوان 

 .جمله اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت پذیرد

قانون افزایش  17از ظرفیت قانونی ماده مان جهاد کشاورزی استان بمنظور استفاده ساز -2

بهره وری در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش 

 نماید.اخذ را و مجوز الزم از مراجع ذیربط  الزم را انجام  کشاورزی استان پیگیری

قانون احکام دائمی کشور  که اعالم می دارد   -31بند ب ماده   3باعنایت به  تبصره  -3

(پنج 5شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا )

درصد از اعتبـارات تملـک دارایـی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 

نـی و اعتبـاری بـرای افزایش استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالـب کمکهـای ف

مقرر سرمایه صندوق توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. 

عدم وجود بروکراسی در جذب  ا توجه به ببا هدف جذب کامل بودجه استانی و  گردید 

از سرجمع اعتبارات تملک  شورای برنامه ریزی و توسعه استانبرای صندوق ،  منابع 

قانون احکام دائمی کشور درصدی  در سال  31بند ب ماده  3استناد تبصره  استان به

مطابق درصد تعیین شده در قالب موافقتنامه افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه 

 . شودو در بودجه سنواتی لحاظ گردد بخش کشاورزی اختصاص داده

رویکرد و زیر شهرستان بزرگ با  5در  با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی استان -4

 .ساخت های بخش کشاورزی صندوق های جداگانه ای تشکیل شود

3 

ــورا     ارائه   ــنهادات دبیرخانه شـ پیشـ

ــاخت موانع رفع پیرامون   های زیرسـ

شهد  5 شماره  صنعتی  شهرک    و م

صله  توافقات سریع  منظور به حا  رد ت

 اجرا روند

 

ساخت  وانعمبه منظور رفع  شهد  5 شماره  صنعتی  شهرک  های زیر صله  وافقاتت و م  به حا

 اجرا موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت: روند در تسریع منظور

شهد         -1 صنعتی م شهرک  صوص  تامین آب  از محل آب های زیر زمینی، مقرر 5در خ

سبت به           ضوی ظرف حداکثر یک هفته ن سان ر ستان خرا شرکت آب منطقه ای ا گردید 

ــیص آب برای جابجایی چاه در حال   ــخص نمودن مقدار تخص ــهرک )چاه  مش ــاخت ش س
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

 پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامونارائه 

 برق صنعت  از زدایی مانع و توسعه  طرح

 ســیونکمی در شــده )تصــویب "کشــور

 اسالمی(  شورای مجلس انرژی

 

 در شــده )تصــویب "کشــور برق صــنعت از زدایی مانع و توســعه در ارتباط با طرح

دبیرخانه شورا که توسط رییس   اسالمی( پیشنهادات    شورای  مجلس انرژی کمیسیون 

 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد   مطرح گردیدبه شرح زیر  دبیرخانه شورا در جلسه   

نمانیدگان محترم مجلس شــورای اســالمی و  شــورای گفت و گوی مرکز و  تا از طریق

 سایر مراجع ملی و استانی پیگیری شود:

(را در کمیته مدیریت منابع اب شــرکت آب منطقه ای مصــوب نموده تا 525847کالســه 

 شرکت شهرکها بر اساس آن نسبت به در خواست جابجایی یا کفشکنی چاه اقدام نماید.

شهد       -2 صنعتی م شهرک  شماره     5در ارتباط با تامین آب  صفیه خانه آب   3از محل ت

گیری های الزم توســط آب منطقه ای و  شــرکت شــهرکها ســد دوســتی مقرر گردید،  پی

صورت پذیرد و  سازمان مدیریت و برنامه ریزی  در خصوص تخصیص اعتبار برای اجرای      

ــریع    10پروژه خط انتقال آب به طول حدود  ــرکت آب منطقه ای تس ــط ش کیلومتر توس

 نماید.

 بود شــده شــنهادپی دبیرخانه در که 5 شــماره شــهرک نیاز مورد گاز تامین پیرامون -3

 صنعتی  شهرک  پوند 60 داخلی شبکه  طراحی تایید به نسبت  رضوی  خراسان  گاز شرکت 

سط  که 5 شماره   شروع  با همزمان و نموده اقدام گردید، خواهد ارائه شهرکها  شرکت  تو

 گاز ،شــرکت شــهرکها شــرکت توســط پوند 60 گاز توزیع داخلی شــبکه اجرایی عملیات

 تغذیه خطوط و   TBSایستگاههای  و CGS  ایستگاه  جرایا به نسبت  نیز رضوی  خراسان 

ستگاهها  شدن  دار گاز با همزمان تا نماید قدام  شود  دار گاز نیز شهرک  داخلی شبکه  ای

ــب ــت حس ــرکت درخواس ــتان گاز ش سه  در گردید مقرر اس شترکی  جل ضور  با م   ح

ستانداری،  نمایندگان   مراحل گاز، شرکت  شورا،  دبیرخانه ها، شهرک  شرکت  ا

صمیم  و شود  تعیین تر دقیق راییاج صوبه  عنوان به کمیته این گیری ت   ورایش  م

 .بود خواهد گو و گفت

شماره           -4 صنعتی  شهرک  سعه  صوص اخذ مجوز تو صوبه   5در خ که دارای مجوز و م

هکتار میباشــد،   1263برای  13/3/1387مورخ  38849هیات محترم وزیران به شــماره 

ست،        هکتار هم 5افزایش  برایمقرر گردید  شهرکها، محیط زی شرکت  ستانداری ،  زمان ا

 . نمایندمبادی ذیربط پیگیری  موضوع را از 
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 پیشنهادات / اصالحات تکمیلی متن ماده ماده

1 

دولت از طریق وزارت 

نفت مکلف است 

جویی سوخت صرفه

شده یا مصرف نشده 

حاصل از اجرای 

های بهینه سازی طرح

را معادل متوسط 

هی نیروگاه های بازد

حرارتی محاسبه کند و 

این سوخت را بر اساس 

( 12ساز و کار ماده )

قانون رفع موانع تولید 

پذیر و ارتقای رقابت

نظام مالی کشور 

 1394/  2/  1مصوب 

گذاران به سرمایه

معرفی شده توسط 

وزارت نیرو تحویل دهد 

و یا معادل ریالی آن را 

 پرداخت کند. 

 ستوزارت نیرو مکلف ا

طرح های فوق الذکر را 

با اولویت کولرهای آبی 

های و گازی، سامانه

روشنایی و کاهش 

تلفات شبکه برق، به 

نحوی سیاست گذاری 

کند که ساالنه حداقل 

یک درصد از مصرف 

برق کشور را کاهش 

 دهد.

)پیشنهاد توافق شده بخش خصوصی و دولتی ." -1

دولت از طريق وزارت نفت مکلف است ()

جويی شده يا مصرف نشده سوخت صرفه

هاي بهینه سازي را حاصل از اجراي طرح

معادل متوسط بازدهی نیروگاه هاي 

حرارتی محاسبه کند و اين سوخت را بر 

( قانون رفع 1۲اساس ساز و کار ماده )

پذير و ارتقاي نظام موانع تولید رقابت

به  1۳۹۴/  ۲/  1کشور مصوب  مالی

وزارت  گذاران معرفی شده توسطسرمايه

نیرو تحويل دهد و يا معادل ريالی آن را 

مکلف است  رویوزارت ن پرداخت کند.

کولرهای  تیطرحهای فوقالذکر را با اولو

کاهش  ،یو گازی، سامانه های روشنائ یآب

تلفات شبکه برق، جبران سازی توان 

 شیسازها، افزا رهیتوسعه ذخ و،یراکت

و توسعه سامانه های  یروگاهیراندمان ن

انشعاب  تیمحدود به ظرف دییخورش برق

حوزه  رگذاری کند. د استیس نیمشترک

به  دیگذاری با استیس نیسازی ا نهیبه

درصد  کیگونه ای باشد که ساالنه حداقل 

مصرف برق کشور کم شود و در  ازی( از ن1%)

 ایو  یروگاهیراندمان ن شیحوزه افزا

محدود  دییتوسعه سامانه های برق خورش

ه ب دیبا رویوزارت ن زیعاب نانش تیبه ظرف

 النهکه سا دینما استگذارییگونه ای س

 دیتول تی( به ظرف%1درصد )  کیحداقل 

 (اضافه شود.

۲ 
وزارت نیرو مکلف است 

با هماهنگی وزارت 

نفت میزان تقاضای 

وزارت نیرو مکلف )توافق بخش خصوصی و دولتی(

است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضاي سوخت 

به صورت جداول ماهیانه به مايع نیروگاه ها را 
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سوخت مایع نیروگاه ها 

را به صورت جداول 

ماهیانه به تفکیک نوع 

سوخت برای یک سال 

ر سال در خرداد ماه ه

اعالم کند. وزارت نفت 

ضمن پیش بینی در 

لوایح بودجه ساالنه، 

مکلف به تأمین و 

تکمیل مخازن سوخت 

مورد نیاز نیروگاه ها بر 

اساس جدول اعالم 

 شده ماهیانه است.

تفکیک نوع سوخت براي يک سال در خرداد ماه هر 

سال اعالم کند. وزارت نفت ضمن پیش بینی در 

لوايح بودجه ساالنه، مکلف به تأمین و تکمیل مخازن 

سوخت مورد نیاز نیروگاه ها بر اساس جدول اعالم 

 شده ماهیانه است.

۳ 

متوسط بهای برق 

مصرفی مشترکان 

)بجز استخراج  صنعتی

رمز ارزها( بر اساس 

متوسط نرخ 

قراردادهای تبدیل 

اِی(  -سی -انرژی )ایی

با توجه به بهای 

سوخت مصرفی 

نیروگاه ها و هزینه 

 عیین و دریافتتانتقال 

شود. منابع حاصل می

از اجرای این ماده در 

بودجه های سنواتی به 

حساب شرکت مادر 

تخصصی توانیر نزد 

شور خزانه داری کل ک

واریز و به صورت صد 

( بابت 100%درصد )

برق،  هزینه های تولید

طرح های تحقیقاتی و 

سرمایه گذاری جدید و 

اتمام طرح های نیمه 

متوسط  )توافق بخش خصوصی و دولتی(  

بهاي برق مصرفی مشترکان صنعتی )بجز 

استخراج رمز ارزها( بر اساس متوسط نرخ 

اِي(  -سی -قراردادهاي تبديل انرژي )ايی

با توجه به بهاي سوخت مصرفی نیروگاه ها و 

شود. تعیین و دريافت میو توزيع هزينه انتقال 

ماده در بودجه  منابع حاصل از اجراي اين

هاي سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی 

توانیر نزد خزانه داري کل کشور واريز و به 

( بابت هزينه هاي 1۰۰%صورت صد درصد )

برق، طرح هاي تحقیقاتی و  توزيعتولید و 

سرمايه گذاري جديد و اتمام طرح هاي نیمه 

 تمام صنعت برق اختصاص می يابد.

 

( 1اين ماده مکلفند يک )تبصره : مشترکین موضوع 

درصد برق مصرفی خود را از برق حاصل از منابع 

تجديدپذير و برق آبی عرضه شده در بورس انرژي 

( درصد 1تأمین کنند. اين مقدار ساالنه يک )

( درصد خواهد ۵افزايش يافته و حداکثر به پنج )



 

و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن   

 
 فرم صورتجلسه و مصوبات هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی

 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  29

 

تمام صنعت برق 

 اختصاص می یابد.

تبصره : مشترکین 

موضوع این ماده 

( درصد 1مکلفند یک )

برق مصرفی خود را از 

برق حاصل از منابع 

 تجدیدپذیر و برق آبی

عرضه شده در بورس 

انرژی تأمین کنند. این 

( 1مقدار ساالنه یک )

درصد افزایش یافته و 

( 5حداکثر به پنج )

درصد خواهد رسید. 

آیین نامه اجرایی این 

تبصره ظرف سه ماه از 

تاریخ الزم االجرا شدن 

این قانون به پیشنهاد 

وزارت نیرو و بورس 

انرژی تهیه و به تصویب 

 هیأت وزیران خواهد

 رسید

رسید. آيین نامه اجرايی اين تبصره ظرف سه ماه از 

را شدن اين قانون به پیشنهاد وزارت تاريخ الزم االج

نیرو و بورس انرژي تهیه و به تصويب هیأت وزيران 

 خواهد رسید
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۴ 

وزارت صنعت، معدن و 

تجارت از طریق صنایع 

انرژی بر موضوع ماده 

( این قانون مکلف 3)

است برای تأمین برق 

پایدار مشترکان 

صنعتی، حداقل نه هزار 

( مگاوات 9000)

با نیروگاه حرارتی 

بازدهی حداقل پنجاه و 

( درصد و هزار 55پنج )

( مگاوات 1000)

نیروگاه تجدیدپذیر و 

پاک تا پایان سال 

از محل منابع  1404

داخلی صنایع مذکور 

احداث کند. در صورت 

عدم احداث، تأمین 

برق این صنایع در ماه 

های گرم سال در 

اولویت وزارت نیرو قرار 

گیرد. وزارت نیرو نمی

از تأمین  مکلف است

برق این صنایع 

پشتیبانی و برق 

تولیدی مازاد آنها را 

منتقل کند. برق مازاد 

های فوق در نیروگاه

بورس انرژی و یا به 

صورت قرارداد دو 

جانبه قابل فروش 

است. وزارت نفت 

مکلف است با 

هماهنگی وزارت نیرو 

سوخت مورد نیاز 

های مذکور را نیروگاه

 تأمین کند. 

وزارت صنعت،  )توافق بخش خصوصی و دولتی(  

دولتی و  ارت از طريق صنايع انرژي برمعدن و تج

( اين قانون مکلف است ۳موضوع ماده ) شبه دولتی 

براي تأمین برق پايدار مشترکان صنعتی، حداقل نه 

( مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی ۹۰۰۰هزار )

( 1۰۰۰( درصد و هزار )۵۵حداقل پنجاه و پنج )

مگاوات نیروگاه تجديدپذير و پاک تا پايان سال 

از محل منابع داخلی صنايع مذکور احداث  1۴۰۴

کند. در صورت عدم احداث، تأمین برق اين صنايع 

در ماه هاي گرم سال در اولويت وزارت نیرو قرار 

گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق اين نمی

صنايع پشتیبانی و برق تولیدي مازاد آنها را منتقل 

در بورس انرژي و  هاي فوقکند. برق مازاد نیروگاه

يا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. 

وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو 

 هاي مذکور را تأمین کند. سوخت مورد نیاز نیروگاه

آيین نامه اجرايی اين ماده مشتمل بر 

دستورالعمل نحوه تأمین سوخت اين نیروگاه 

جرا شدن ها ظرف دو ماه پس از تاريخ الزم اال

اين قانون به پیشنهاد وزارتخانه هاي نفت، نیرو 

و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصويب 

 هیأت وزيران می رسد.
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جرایی این آیین نامه ا

ماده مشتمل بر 

دستورالعمل نحوه 

تأمین سوخت این 

نیروگاه ها ظرف دو ماه 

پس از تاریخ الزم 

االجرا شدن این قانون 

به پیشنهاد وزارتخانه 

های نفت، نیرو و 

صنعت، معدن و تجارت 

تهیه و به تصویب هیأت 

 وزیران می رسد.

۵ 

وزارت نفت و سازمان 

برنامه و بودجه کشور 

مکلفند در چارچوب 

( قانون رفع 12ماده )

یر پذموانع تولید رقابت

و ارتقای نظام مالی 

/ 2/ 1کشور مصوب 

دام به صدور ، اق1394

جویی گواهی صرفه

انرژی بابت سوخت 

صرفه جویی شده یا 

مصرف نشده قابل 

عرضه در بورس انرژی 

گذاران به سرمایه

های متقاضی طرح

تکمیل و توسعه 

واحدهای بخار 

های سیکل نیروگاه

ترکیبی موجود، 

جایگزینی نیروگاه های 

حرارتی فرسوده با 

نیروگاه های با بازدهی 

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در 

پذیر و ( قانون رفع موانع تولید رقابت12چارچوب ماده )

اقدام به صدور ، 1394/ 2/ 1ارتقای نظام مالی کشور مصوب 

جویی انرژی بابت سوخت صرفه جویی شده یا گواهی صرفه

 گذارانمصرف نشده قابل عرضه در بورس انرژی به سرمایه

های تکمیل و توسعه واحدهای بخار متقاضی طرح

های سیکل ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه های نیروگاه

 اه وحرارتی فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنج

های توسعه نیروگاه"( درصد و 55پنج )

، برق )خورشیدی، بادی، زمین گرمایی(تجدیدپذیر

گونه ای که امکان  به" کنندو اتمی  آبی، زباله سوز

( مگاوات واحد بخار نیروگاه های 8000احداث هشت هزار )

( 16000سیکل ترکیبی موجود و جایگزینی شانزده هزار )

نیروگاه های با بازدهی حداقل  مگاوات نیروگاه فرسوده با

خرید تضمینی ساالنه "( درصد و 55پنجاه و پنج )

، "( مگاوات انرژی تجدیدپذیر0002حداقل دو هزار )

 پاک و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو ایجاد شود.

تبصره: با توجه به محدودیت تولید داخل و ساخت 

درصد  45نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان حد اکثر 

در حال حاضر در کشور، وزارت صمت مکلف است 

 %55مجوز واردات نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان 
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و پنج  حداقل پنجاه

( درصد و توسعه 55)

های نیروگاه

 ،تجدیدپذیر، برق آبی

کنند به گونه ای اتمی 

که امکان احداث هشت 

( مگاوات 8000هزار )

واحد بخار نیروگاه های 

سیکل ترکیبی موجود 

و جایگزینی شانزده 

( مگاوات 16000هزار )

نیروگاه فرسوده با 

نیروگاه های با بازدهی 

حداقل پنجاه و پنج 

( درصد و خرید 55)

 تضمینی ساالنه حداقل

( مگاوات 1000هزار )

انرژی تجدیدپذیر، پاک 

و برق آبی با مدیریت 

 وزارت نیرو ایجاد شود.

مگاوات برای بخش  10000و باالتر به میزان حداکثر 

 .خصوصی فراهم شود

6 

الگوی مصرف ماهانه 

برق خانگی متناسب با 

شرایط اقلیمی، معادل 

سطحی از مصرف 

تعریف می شود که 

( 75هفتاد و پنج )

درصد مشترکان 

خانگی آن اقلیم در 

دوره مشابه سال قبل 

کمتر از آن مصرف 

کرده اند. وزارت نیرو 

مکلف است ظرف یک 

ماه از تاریخ الزم االجرا 

شدن این قانون، اعمال 

تعرفه مخفف به 

مصارف خانگی را در 

 -قالب الگوی افزایشی 

 میاز دو و ن شیتبصره: درآمد حاصل از مصارف ب

 دینرخ خر نیمصرف که با باالتر ی( برابر الگو2.5)

محاسبه خواهد شد به  ریدپذیمنابع تجد ینیتضم

نزد خزانه داری  ریتوان یحساب شرکت مادر تخصص

درصد صرف  001و به صورت  گرددیم زیکل کشور وار

افزایش بهره وری و توسعه زیرساخت های تولید و 

  توزیع صنعت برق کشور شود.
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 تی(-بی-پلکانی )آی

برای مشترکان خانگی 

 ر ازبا مصرف پایین ت

الگوی مصرف محدود 

کند و به مصارف باالتر 

از الگو، یارانه اختصاص 

 ندهد.

تعرفه برق مشترکین 

خانگی با مصرف باالتر 

از الگوی مصوب، برای 

میزان مصارف کمتر از 

الگو، مازاد بر آن تا یک 

و نیم برابر، مازاد بر آن 

تا دو و نیم برابر و 

میزان مصارف بیش از 

یب ه ترتدو و نیم برابر ب

(، 0/  5با ضریب نیم )

(، دو 1/  5یک و نیم )

( 5( و پنج )2/  5و نیم )

برابر هزینه تأمین برق 

)متوسط نرخ 

قراردادهای خرید 

تضمینی برق از نیروگاه 

های حرارتی در سه 

سال قبل به عالوه 

 و توزیع هزینه انتقال

برق و هزینه سوخت با 

تعرفه نیروگاهی( 

محاسبه و دریافت می 

 ودش

: در محاسبه  1تبصره 

صورتحساب برق ماه 

های گرم برای 

مشترکین مشمول این 

ماده در مناطق 

گرمسیر یک و سایر 
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مناطق گرم، به ترتیب 

( و 0/  5ضریب نیم )

( 0/  8هشت دهم )

 .اعمال می شود

: بهای برق  2تبصره 

برای مصارف خانگی 

کم مصرف تحت 

پوشش کمیته امداد 

امام خمینی )ره( و 

زمان بهزیستی سا

کشور از تخفیف صد 

( درصد برخوردار 100)

خواهد بود و حداکثر 

تعرفه قابل اعمال و نیز 

بهای برق مصرفی 

واحدهای مسکونی که 

( 54مشمول ماده )

مکرر قانون مالیات 

های مستقیم مصوب  

با  1366/   12/   3

اصالحات و الحاقات 

بعدی می شوند، 

باالترین قیمتی است 

فروش  که دولت در

داخلی یا خارجی برق 

در هر سال تعیین می 

 کند.

7 

تعرفه برق مصارف 

اشتراکی عمومی )بجز 

مصارف مشمول 

معافیت قانونی، مراکز 

نیکوکاری و خیریه و 

مراکز بهزیستی و 

نگهداری جانبازان، 

معلوالن سالمندان، 

کودکان و ...( و سایر 

جزئیات سازوکار آن می بایست در آیین نامه اجرایی 

 بیان گردد
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ل مصارف مصارف )شام

تجاری( معادل هزینه 

تأمین برق محاسبه و 

 دریافت می شود. 

تعرفه برق مصارف 

پمپاژ آب بر اساس 

تعرفه های مخفف 

محاسبه و دریافت می 

شود. در صورت تجاوز 

از قدرت مجاز، شرکت 

های برق موظف 

ا بهستند مصرف برق را 

محدود هزینه مشترک 

و مصارف مازاد را 

معادل هزینه تأمین 

ق محاسبه و دریافت بر

 کنند.

8 

به منظور حصول 

اطمینان از تراز تولید و 

مصرف و همچنین 

رعایت حقوق 

مشترکین موجود، ارائه 

گواهی ظرفیت 

نیروگاهی برای کلیه 

متقاضیان انشعاب )اعم 

از مشترک جدید و 

افزایش ظرفیت 

موجود( الزامی انشعاب 

است. وزارت نیرو 

مکلف است ظرف دو 

ماه از تاریخ الزم االجرا 

شدن این قانون، آیین 

نامه اجرایی نحوه ارائه 

گواهی ظرفیت برای 

کاربری های گوناگون و 

مناطق مختلف را 

با توجه به اینکه این ماده مربوط به مشترکین 

ی باشد، آیین نامه این موضوع در سال دیماندی م

 های گذشته تهیه و ابالغ گردیده است.
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تدوین و به تصویب 

 هیأت وزیران برساند.

۹ 

سازمان برنامه و بودجه 

کشور مکلف است در 

لوایح بودجه سنواتی، 

ردیف مشخصی را 

تعهدات »تحت عنوان 

دولت بابت مابه 

التفاوت قیمت های 

تمام شده و تکلیفی 

فروش برق مصرفی و 

به « انشعابواگذاری 

یش بینی کند نحوی پ

که ظرف سه سال از 

تاریخ الزم االجرا شدن 

این قانون، کلیه 

مطالبات صنعت برق با 

استفاده از ابزارهای 

مالی مختلف تسویه 

شود و گزارش آن را در 

پایان تیر ماه هر سال 

به کمیسیون های 

اقتصادی، انرژی و 

برنامه و بودجه و 

محاسبات مجلس 

شورای اسالمی ارائه 

از طریق  کند. دولت

سازمان برنامه و بودجه 

کشور مکلف است 

بدهی های منتقل شده 

به سازمان ها و 

های شرکت

زیرمجموعه وزارت نیرو 

در اجرای بند )پ( ماده 

( قانون رفع موانع 2)

پذیر و تولید رقابت

ارتقای نظام مالی 
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/  2/  1کشور مصوب 

را از طریق یارانه  1394

قیمت های تکلیفی از 

ر چهارچوب دولت که د

قوانین و مقررات 

مربوط ایجاد شده است 

 تسویه کند.

1۰ 

دولت از طریق سازمان 

برنامه و بودجه کشور 

مکلف است در لوایح 

بودجه سنواتی اقدام به 

تهاتر بدهی سرمایه 

گذاران غیر دولتی 

بخش برق که عدم 

ایفای تعهدات قانونی 

های دولت )یا شرکت

دولتی(، بر اساس سقف 

ده در مشخص ش

گزارش سازمان 

حسابرسی، منجر به 

معوق شدن اقساط 

تسهیالت ایشان شده 

است، بر اساس موافقت 

باالترین مرجع 

دهنده اعم از تسهیالت 

هیأت عامل، هیأت 

مدیره و هیأت امنا با 

بدهی دولت ظرف سه 

ماه از تاریخ الزم االجرا 

شدن قانون بودجه هر 

 سال کند.

حمایت از برق مصوب این موضوع در قانون  یبرا

( قبال به دولت تکلیف شده است و ۶)ماده  9413

 ندارد. یبه قانون گذار ینیاز

11 

وزارت نیرو مکلف است 

فهرست تجهیزات و 

 ماشین آالت تولید 

برق مورد نیاز کشور بر 

اساس مجوزهای 

وزارت نیرو مکلف است فهرست تجهیزات و ماشین آالت 

برق مورد نیاز کشور بر  "برقو توزیع  انتقال" ،تولید

اساس مجوزهای صادره که در داخل کشور تولید نمی شوند 

به کارگروه موضوع  یا نیاز کشور را تأمین نمی کنند را

( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 16( ماده )1تبصره )
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صادره که در داخل 

کشور تولید نمی شوند 

یا نیاز کشور را تأمین 

نمی کنند را به 

کارگروه موضوع تبصره 

( قانون 16( ماده )1)

حداکثر استفاده از توان 

تولیدی و خدماتی 

کشور و حمایت از 

کاالی ایرانی مصوب 

اعالم و  1398/ 2/ 15

مجوز واردات آنها را 

مشابه ماشین آالت 

 تولیدی اخذ کند.

 است مکلف نیرو وزارت

 را الزم های حمایت

این  سازی بومی برای

 زا تفادهاس با تجهیزات

 دو ظرف داخلی توان

 الزم تاریخ از سال

 قانون این شدن االجرا

 دهد انجام

 2/ 15و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب 

اعالم و مجوز واردات آنها را مشابه ماشین آالت  1398/

 های الزم تیتولیدی اخذ کند. وزارت نیرو مکلف است حما

ا استفاده از توان داخلی تجهیزات ب نیرا برای بومی سازی ا

قانون انجام  نیالزم االجرا شدن ا خیظرف دو سال از تار

 دهد

1۲ 

وزارت نیرو مکلف است 

با همکاری وزارت نفت 

و سازمان برنامه و 

بودجه کشور برنامه 

حذف تدریجی قیمت 

گذاری انرژی در طول 

زنجیره تولید، انتقال و 

توزیع برق و انتقال 

ره جییارانه به انتهای زن

قبل از عرضه به مصرف 

کننده نهایی را ظرف 

سه ماه از تاریخ الزم 

االجرا شدن این قانون 

تهیه کند و به تصویب 

. هیأت وزیران برساند
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( درصد 100صد )

منابع حاصل در قالب 

لوایح بودجه سنوانی 

صرفاً برای حمایت از 

طرح های بهره وری 

انرژی هزینه خواهد 

 شد.

ر ه دتبصره : میزان یاران

پایان زنجیره تابع مفاد 

( این قانون 6ماده )

 خواهد بود.

1۳ 

کلیه دستگاه های 

( 29موضوع ماده )

قانون برنامه پنجساله 

ششم توسعه و نیز 

ا شده در آن، ناستث

مکلفند ظرف دو سال 

از تاریخ الزم االجرا 

شدن این قانون شدت 

مصرف انرژی الکتریکی 

خود را حداقل تا بیست 

( درصد 25و پنج )

کاهش دهند. سازمان 

برنامه و بودجه کشور 

مکلف است مطابق 

قانون اصالح الگوی 

 4مصرف انرژی مصوب 

و ماده  1389/  12/

( قانون رفع موانع 12)

پذیر و تولید رقابت

ارتقای نظام مالی 

/  2/ 1کشور مصوب 

اقدام به صدور  1394

گواهی صرفه جویی 

انرژی قابل عرضه در 

ده و بورس انرژی کر

نامه  بیتصوپیشنهاد می شود این ماده با  -3

 ،اوزارتخانه ه یدرصد برق مصرف ستیب نیتأم"

ی عموم یو نهادها یدولت شرکتهای و مؤسسات

ادغام  "ریدپذیتجد یها یاز انرژ یردولتیغو 

 شود.

 25دستگاه ها ملزم به کاهش  هیماده کل نیدر ا -4

سال شده اند.  2 یط یشدت برق مصرف یدرصد

استاندارد  سازمان ها و دستگاه ها،از  یلیخ

مصرف دارند که بهتر است در سال اول  اریمع

استانداردها شوند و پس از  نیا تیملزم به رعا

 یدرصد کاهش داشته باشند. در موارد 5قل حدا

ندارد ملزم به  دمصرف وجو اریکه استاندارد مع

 نیانگیدرصد در دو سال نسبت به م 10کاهش 

درصد کاهش  25سال گذشته خود باشند.  3

 یاست. در حوزه ساختمان یو نشدن یمنطق ریغ

ساختمان  یهم بهتر است مالک برچسب انرژ

و  c دیسال اول گر باشد که تمام ساختمان ها

 .ندیرا اخذ نما B دیسال دوم گر
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این گواهی ها را در 

اختیار شرکت های 

خدمات انرژی صاحب 

صالحیت قرار دهد تا 

صرف تأمین سرمایه در 

گردش طرح های 

صرفه جویی انرژی این 

شرکت ها در دستگاه 

های اجرایی فوق شود. 

پس از دو سال از تاریخ 

الزم االجرا شدن این 

قانون، میزان صرفه 

جویی انرژی محقق 

ه اه ها بنشده این دستگ

نرخ متوسط خرید 

تضمینی برق 

تجدیدپذیر محاسبه 

شده و درآمد حاصل از 

آن برای حمایت از 

توسعه نیروگاه های 

تجدیدپذیر و برق آبی 

 به مصرف می رسد.

های تبصره : شهرداری

کالنشهرها و شهرهای 

ساحلی مجازند حکم 

این ماده را از طریق 

خرید بیست و پنج 

( درصد برق مورد 25)

از ساختمان های نی

خود و نیز سازمان ها، 

شرکت ها، موسسه ها و 

تأسیسات وابسته و 

تابعه خود، با نرخ خرید 

برق تضمینی از نیروگاه 

های زباله سوز 

کالنشهرها و شهرهای 

ساحلی اجرا کنند. 
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درآمد حاصل از این 

موضوع پس از کسر و 

واریز بهای عادی برق 

به حساب شرکت مادر 

زد تخصصی توانیر ن

خزانه داری کل کشور، 

باقیمانده آن برای 

احداث و تکمیل 

نیروگاه های زباله سوز 

در اختیار سازمان 

شهرداری ها و دهیاری 

های کشور قرار خواهد 

 گرفت.

1۴ 

( درصد 100صد )

منابع حاصل از 

واگذاری نیروگاه هایی 

که در فهرست واگذاری 

سازمان خصوصی 

سازی قرار دارند و نیز 

اموال صنعت برق، 

صرفاً برای بازسازی و 

نوسازی شبکه فرسوده 

 و فوق توزیع  ،انتقال

تأسیسات و طرح های 

گاهی و نیمه تمام نیرو

صنعت برق با اولویت 

مناطق محروم و کمتر 

توسعه یافته هزینه 

 خواهد شد

تبصره : هرگونه 

واگذاری جدید نیروگاه 

ها و تأسیسات انتقال و 

توزیع صنعت برق 

 ممنوع است.

( درصد منابع حاصل از واگذاری نیروگاه هایی 100صد )

ر دارند که در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرا

و نیز اموال صنعت برق، صرفاً برای بازسازی و نوسازی 

ات فوق توزیع و  تأسیس و "توزیع"و  شبکه فرسوده انتقال

و طرح های نیروگاهی و نیمه تمام صنعت برق با اولویت 

 مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هزینه خواهد شد

شرکت های تولید برق  1۵

حرارتی دولتی و 
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 شرکت های برق

ای مکلفند منابع منطقه

شده در بودجه تعیین 

مصوب ساالنه خود را 

پس از گردش خزانه به 

ترتیب به شرکت مادر 

تخصصی تولید نیروی 

برق حرارتی و شرکت 

مادر تخصصی توانیر 

بابت رد دیون یا 

گذاری در سرمایه

توسعه و احداث 

نیروگاه حرارتی و 

توسعه شبکه برق 

 کشور پرداخت کنند.

16 

( 3در اجرای تبصره )

( قانون اصالح 61ماده )

الگوی مصرف انرژی 

، 1389/ 12/ 4مصوب 

دولت مکلف است هر 

سال مبلغ سوخت 

مصرف نشده یا 

تخصیص حواله معادل 

آن به شکل سبد 

سوخت مایع یا معادل 

نفت خام به تولید 

های کنندگان نیروگاه

تجدیدپذیر را برای 

فروش یا عرضه در 

لوایح  بورس انرژی، در

بودجه سنواتی پیش 

بینی کند. انواع نیروگاه 

های برق آبی )کمتر یا 

مگاوات(  10بیشتر از 

نیز شامل حکم این 

 ماده هستند.
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آیین نامه اجرایی این 

ماده ظرف سه ماه از 

تاریخ الزم االجرا شدن 

این قانون به پیشنهاد 

وزارت نیرو تهیه و به 

تصویب هیات وزیران 

 می رسد.

17 

ازه بروز رسانی اج

اختیارات مرتبط با 

تجدید نظر در نرخ 

پیمان مندرج در بند 

)ج( ماده واحده الیحه 

قانونی راجع به اصالح 

( قانون 80تبصره )

کل  1356بودجه سال 

/  11/ 3کشور مصوب 

به وزیر نیرو  1358

 تفویض میشود.

 

18 

تعرفه سوخت نیروگاه 

های خود تأمین که بنا 

یرو به اعالم وزارت ن

اقدام به تحویل تمام یا 

بخشی از برق تولیدی 

خود به شبکه سراسری 

می کنند، به میزان 

سوخت مصرفی برای 

برق تحویل شده به 

شبکه در ساعات اوج 

مصرف، معادل تعرفه 

سوخت نیروگاهی بر 

اساس متوسط بازدهی 

نیروگاه های حرارتی 

سال قبل تعیین 

 شود.می

باالترین مقام  تبصره:

ها، ارتخانهکلیه وز

مصارف  یتمام" نیهای خودتام روگاهیتعرفه سوخت ن

ت وزار "ابالغ و"که بنا به اعالم  "تعرفه ای بجز رمزارزها

از برق  یبخش ایتمام  لیو تحو "دیتول"اقدام به  روین

وزارت نفت " کنند،یخود به شبکه سراسری م دییتول

 ،برای آن مصارف سوخت مکلف به تامین سوخت

کشور در سال قبل  یروگاهیمعادل متوسط راندمان ن

و برای مصارف مازاد بر آن با  یروگاهیبا نرخ سوخت ن

محاسبه و اعمال خواهد  ینرخ سوخت تعرفه صنعت

 "شد.

های  روگاهین یخت مصرف: تعرفه سو1تبصره 

وزارت  دییکه مورد تا ییدر تمام زمان ها نیخودتام

محاسبه و اعمال  ینباشد با نرخ سوخت صنعت روین

 خواهد شد.

: عالوه بر مواقع اضطراری، در مواقع کمبود 2 تبصره

مولدها را  نیا زیبرق و به درخواست مالک شبکه ن
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های اجرایی، دستگاه

مراکز نظامی، 

ها، شهرداری

ها و مراکز بیمارستان

درمانی و دیگر 

تأسیسات و 

ها به ساختمان

تشخیص سازمان 

پدافند غیر عامل 

مکلفند با استفاده از 

منابع داخلی خود، 

مولد اضطراری با 

ظرفیت کافی ایجاد 

کنند و عالوه بر مواقع 

اضطراری، در مواقع 

مبود در شبکه برق ک

کشور نیز این مولد ها 

را برای تأمین بخشی از 

مصرف خود و یا برای 

تحویل برق به شبکه 

مورد استفاده قرار 

 دهند

 لیوتح زیخود و ن یاز برق مصرف یبخش نیبرای تام

  .به شبکه برق، مورد استفاده قرار دهند دیمازاد تول

1۹ 

وزارت نیرو مکلف است 

پس از اطمینان از 

تأمین برق مورد نیاز 

داخلی طبق برنامه 

اعالمی ساالنه، مجوز 

صادرات برق تولیدی را 

برای بخش خصوصی 

بویژه برق تولیدی از 

منابع تجدیدپذیر صادر 

کند مشروط بر آنکه با 

های صادراتی سیاست 

دولت مغایرت نداشته 

 باشد.
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تبصره: سوخت مورد 

نیاز برای تولید برق 

صادراتی نیروگاه های 

حرارتی با نرخ صادراتی 

محاسبه می شود و 

هزینه انتقال آن برای 

صادرات )به استثنای 

برق تولیدی از منابع 

تجدیدپذیر( مطابق 

تعرفه اعالمی توسط 

شرکت مادر تخصصی 

 د.می شوتوانیر تعیین 

۲۰ 

وزارت نیرو از طریق 

شرکت مادر تخصصی 

توانیر و شرکت های 

ذیربط مکلف است 

اقدام به نصب 

شمارشگر )کنتور( 

هوشمند ساخت داخل 

ا ب برای مشترکین برق

اولویت مشترکین پر 

مصرف کند و هزینه 

مربوط را به صورت 

اقساطی از ایشان 

دریافت کند. وزارت 

نیرو مکلف است ظرف 

ه پس از تاریخ دو ما

الزم االجرا شدن این 

قانون برنامه تعویض و 

نصب کنتورهای 

هوشمند برق را به 

کمیسیون انرژی 

مجلس شورای اسالمی 

ارائه کند و هر سه ماه 

یکبار نیز گزارش 

وزارت نیرو از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت 

ف است اقدام به نصب شمارشگر )کنتور( های ذیربط مکل

با مصرف "هوشمند ساخت داخل برای مشترکین برق 

و هزینه مربوط را به صورت کند "  باالی الگوی مصرف

اقساطی از ایشان دریافت کند. وزارت نیرو مکلف است 

ظرف دو ماه پس از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون برنامه 

د برق را به کمیسیون تعویض و نصب کنتورهای هوشمن

انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه کند و هر سه ماه یکبار 

 نیز گزارش عملکرد آن را به این کمیسیون ارائه کند.
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عملکرد آن را به این 

 کمیسیون ارائه کند.

۲1 

الیحه قانونی 

بخشودگی بهای برق 

مشترکین خانگی کم 

 12/ 8مصرف مصوب 

و اصالحات  1357/

بعدی آن و الیحه راجع 

به اجازه تعیین نرخ 

رف برق برای مصا

خانگی، صنعتی، 

کشاورزی و سایر 

 5/ 20مصارف مصوب 

از تاریخ الزم  1360/

االجرا شدن این قانون 

 نسخ می شوند.

 

 

 

2 

 پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامونارائه 

طرح آموزش در محیط واقعی کار  )طرح  

 استاد شاگردی سابق(

 

ت در ارتباط با آخرین وضعیبا توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه 

 مشوق برقراری خصوص درمقرر گردید اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی 

 جذب برای واقعی کار محیط در آموزشی طرح اجرای محل کارگاه طریق از الزم های

 شورایاز طریق  اشتغال عالی شورای و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت به آموزان، مهارت

 رحط اجرای محل در صورت تمایل مدیریت کارگاه پیشنهاد گردد  که مرکز گوی و گفت

 آموزشی هزینه کمک این مبالغ به عنوانبه پرداخت مبلغی به مهارت آموز   آموزشی

 مزد حداقل درصد 30 سقف در نظر گرفته شود با این شرط که از ذهاب و ایاب و

 نشود. بیشتر سال آن

3 

شنهادات دبیر ارائه  شورا پیرامون  پی خانه 

صندوق حمایت از    شکالت  رفع موانع و م

توسعه بخش کشاورزی در خصوص عدم     

ــره  احکام   13بند ب ماده    3تحقق تبصـ

 دائمی در استان خراسان رضوی

 

در ارتباط با موانع موانع و مشکالت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص 

رییس  ائمی در استان خراسان رضوی احکام د 13بند ب ماده  3عدم تحقق تبصره 

 گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید :دبیرخانه شورای گفت و گو 

قانون احکام دائمی کشور  که اعالم می   -31بند ب ماده   3باعنایت به  تبصره  -1

دارد شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا 

از اعتبـارات تملـک دارایـی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان  (پنج درصد5)

برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالـب کمکهـای فنـی و 



 

و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن   

 
 فرم صورتجلسه و مصوبات هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی

 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )
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 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  47

 

اعتبـاری بـرای افزایش سرمایه صندوق توسعه بخش کشاورزی همان استان یا 

عبارت  ود تامقرر گردید از شورای مرکز پیگیری ششهرستان اختصاص دهد. 

 .مجاز است به مکلف است تغییر یابد

قانون برنامه ششم توسعه ، دولت مکلف است  33با توجه به اینکه در  بند ج ماده  -2

منظور های کلی اقتصاد مقاومتی و بهدر اجرای بندهای سوم و ششم سیاست

سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه متنوع

افزایی و گذاری، افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و ارزشامنیت سرمایه  و

قانون برنامه ششم  33تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی زمینه تحقق ماده 

درصد  7در خصوص تکلیف دولت در ارتباط با افزایش سرمایه صندوقها به میزان 

ازاد وزارت جهاد ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی از محل فروش امالک م

کشاورزی و باز پرداخت تسهیالت پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و 

سهم دولت در قالب بودجه سنواتی فراهم نماید لذا مقرر شد از طریق شورای گفت 

 .و گوی و سایر مبادی ذیربط پیگیری های الزم صورت پذیرد

 

 

 

 

 


