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 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

 ابراهیم ناصری نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رییس  امیررضا رجبی 3

 محمدرضا قوسیان مقدم نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محمدرضا اورانی 4

 غالمرضا نژاد حاجی نماینده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان رضا خواجه نائینی 5

  حاضر رفاه اجتماعی استانمدیر کل تعاون،کار و  محمد امین بابائی 6

 حمید ضرابی نماینده 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 محسن زنگنه 1

  غایب مجلس نماینده علی آذری 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

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

 فرزاد بهشتی نماینده استان دادستان مرکز درودیمحمد حسین  2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 حسین جنگی نماینده  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس سید مومن حسینی 2

 

  



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نود و چهارمینفرم صورتجلسه و مصوبات 

 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:  3

 

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

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

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس رمضانیرضا  2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس بنانژادمحمود  3

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

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رئیس رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 حاضر

 

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

  حاضر کوهدشت عسل شرکت مدیرعامل حسینیفاطمه  4

  غایب جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

  حاضر رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان 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، موضوت تبصره   توضیح:

 ادگینام و نام خانو"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

 استانداری خراسان رضوی اشتغال و گذاری سرمایه امور هماهنگی دفترمدیرکل  محمدرضا عباس زاده 1

   رضوی خراسان استان اطالعات کل اداره اقتصادی معاون  رفیعی 2

   مشهد گمرک مدیرکل و رضوی خراسان گمرکات نظارت حوزه سرپرست  جعفری جواد 3

 خراسان آهن راه مدیرکل  ورگ نصیری مصطفی 4

 رضوی خراسان در کشور نقل و حمل و زیربناها توسعه و ساخت شرکت طرحهای حوزه مدیر نازدار حسین 5

   شرق آهن راه مدیرکل  شرقی رضا 6

    مشهد برق نیروی توزیع شرکت مدیرعامل  رمضانی محمدرضا 7

   کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق انرژی کمیسیون رئیس  شادمان محسن 8

 کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق اجتماعی مسئولیتهای کمیسیون رئیس  شرکاء محسن 9

   بهدیس کمپوت و رب شرکت مدیرعامل  اسدی حسین 10

   فردوسی صنعتی شهرک مدیرعامل  آزادمنش الهروح  11

   رضوی خراسان صنایع کارفرمایی صنفی انجمنهای کانون مدیره هیات رئیس  یزدانبخش عبداله 12

   عسکریه صنعتگران تشکل مدیره هیئت رئیس  نقدبیشی جواد 13

  



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نود و چهارمینفرم صورتجلسه و مصوبات 

 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:  5

 

 مشروح  مذاکرات

 (:1دستور جلسه )

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

 رئیس با ایران اتاق رئیســه هیات اعضــایدر دیدار اخیر :  کشــاورزی و معادن صــنایع، بازرگانی، اتاق رئیسغالمحســین شــافعی  -

سی، دکتر  آقایجمهور،  ستمات  به ساعت  دو به قریب برای رئی شنهادات  و هادغدغه نظرات، نقطه ا صادی  فعاالن پی  و پرداخت اقت

ستورات  مباحث، این تایید ضمن  شوده  برای نیز را مهمی د ضی  شدن  گ  اثرات درآیند، اجرا مرحله به اگر که نمود صادر  هاگره بع

  لمسائ  از جوییچاره در دولت و خصوصی   بخش بیشتر  قرابت شاهد  تعامالت، این تداوم با که امیدواریم. شد  خواهد ایجاد مطلوبی

صادی  شور  اقت شیم  ک صاد . با شور،  اقت شواری  بزنگاه در ک سیر  از تنها که آمده گرفتار د  نای از توانمی ها،بخش تمامی همکاری م

شت  با. کرد عبور سخت  گردنه ضائیه،  قوه هفته گرامیدا شت که   ق ستگاه باید به این نکته توجه دا ضایی  د  خیر،ا سال  چند در ق

 و شراف ا داشتیم،  ایاژه آقای با که گفتگویی قضائیه و   قوه رئیس با اخیر جلسه  در و داشته  خصوصی   بخش با ارزشمندی  همراهی

شان  دغدغه سائل  به ای صادی  م شورمان،  اقت شمندی  و مهم جایگاه به نظر. بود تقدیر و توجه خور در ک ستگاه  که ارز ضایی  د   یم ق

 آن در و شود برگزار رابطه همین در سراسری همایشی تا است مقرر کند، ایفا تولیدی و اقتصادی های بنگاه مشکالت حل در تواند

 .شود تشریح و تبیین مذکور، دستگاه هایبرنامه و خصوصی بخش هایدغدغه

 به را... و ترکمنستان  قزاقستان،  تاجیکستان،  قبیل از مختلف کشورهای  عالیرتبه مقامات پُرثمر عمدتا وآمدرفت اخیر، هایهفته در -

شورمان  صل . بودیم شاهد  ک صی    بخش با نامهموافقت 11 انعقاد نمونه یک در دیپلماتیک، های تالش این ماح صو ستان  خ  در قزاق

ستان  و ایران تجاری همایش در آنچه طبق. بود ایران اتاق شور  این شد،  مطرح قزاق  نیاز مورد گندم از اعظمی بخش تامین برای ک

 .باشد ثمربخش بسیار آینده، در کشورمان غذایی امنیت تامین برای تواند می موضوت این که کرده آمادگی اعالم ایران

 توسط  صادرکنندگان  ارز توافقی خرید مجوز صدور  موضوت  به سخنانش  از دیگری بخش در رضوی  خراسان  و ایران هایاتاق رئیس -

شاره  ها صرافی  سئله،  این: کرد ابراز و ا ست  جمله از م ستار  1397 سال  ابتدای از ایران اتاق که بود هایی درخوا  البته شد؛  آن خوا

 زا تا بود آزاد بازار از باالتر نرخ با آن خرید و صـادراتی  ارز از حمایت بر ناظر که گردید مطرح مقطع آن در هم دیگری پیشـنهادات 

 .بگیرد انجام کشور صادرات بخش از جدی حمایت مسیر، این

  تاقا بین خوبی توافقنامه شد؛ برگزار دوحه شهر  در که قطر و ایران اقتصادی  هایهمکاری مشترک  کمیسیون  اجالس هشتمین  در -

ضا  قطر خصوصی   بخش و بازرگانی شور،  این. گردید ام ساس  را سرانه  درآمد باالترین ک شورهای  بین در خرید قدرت شاخص  برا  ک

 رکشو  این با تعامالت ارتقای در هایمانتالش به منظر، این از و داشت  توجه موضوت  این به باید. است  داده اختصاص  خود به جهان

شی . بیافزاییم شورهایی  با آتی، تعامالت به معطوف باید ما هایریزیبرنامه از بخ شد  قطر همچون ک صاد  که با  و ارندد توانمندی اقت

 .آیند می شمار به ایرانی محصوالت برای غنی بازاری

ضا  - سان  صنایع  مدیران انجمن رئیس حمیدی، ر ضوی: با  خرا صدی 25 کاهش و تولید میزان افت برق، قطع یکروز ای هفته ر  در

  باشد،  هفته روزهای از یکی جای به جمعه درروز صنایع  فعالیت به قرار اگر طرفی، از. بود خواهیم شاهد  صنایع  در را ماهیانه سود 

سئله  این باید سبه  خاطر به کار نیروی حقوق که گرفت درنظر را م ضافه  محا س  این و یابد می افزایش تعطیل روز در  کاری ا  ئلهم

سیار  رقم کار، نیروی دوهزار با صنعتی  برای شهرک     .کرد خواهد ایجاد سنگینی  ب سفرم به ترکیه و بازدید از  همچنین با توجه به 
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 تقاضا  زمینه این فراوانی دارد و در  اهمیت مشهد  در پوشاک  شهرک  اندازی راه، بنظر می رسد  های صنعتی تخصصی این کشور     

 .گردد تقویت استان در حوزه این تا گیرد صورت استانداری سوی ازیی پیگیریها داریم

سن  - سینی،  ح سان  آرد کارخانجات انجمن مدیره هیات رئیس ح ضوی،  های خرا ستگاه  در امور: جنوبی و شمالی  ر  به اداری های د

شود،  انجام ها سامانه  در کارها اینکه علیرغم و میرود پیش کندی ضوت  در مثال، طور به. افتد می اتفاق کندی به کار روال می   مو

شد  انجام دقیقه 40 ظرف قبال شرکت  یک مدیره هیئت تمدید شرکتها،  ثبت شبینانه  در االن و می  زمان ماه یک حالت، ترین خو

  یحداقل زمانی که است این استاندار از ما تقاضای. شود می داده پاسخ کندی به استعالمها هم ها دستگاه برخی در. می شود صرف

 .گردد مشخص استعالمها به پاسخگویی برای

  شتیبانی پ قرارگاه طرح به توجه با: کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق اجتماعی مسئولیتهای  کمیسیون  رئیس شرکا،  محسن  -

 در ندرو و مسیر این تداوم موجبات قرارگاه، این کار روش کردن نهادینه با داریم تقاضا استاندار از اقتصادی، فعالیتهای از حمایت و

ستاندار  اگر. نباشد  خاص دوره یک به منحصر  و مدت کوتاه طرح، این اثربخشی  و بزند رقم را آینده  ست، ا مثبت کارنامه دنبال به ا

 .شود استفاده صحیحی نحو به استان کارآفرینان ظرفیت از بایست می

 زا اقتصادی  فعاالن است  بهتر است،  تاکیدمورد  اجرایی دستگاههای  در امور سازی  روان :رضوی  خراسان  استاندار  نظری یعقوبعلی -

ست  توجه مورد که دستگاهی  نوت و کار نوت و کنند اعالم را مصادیق  و کرده خودداری اداری مشکالت  خصوص  در گویی کلی  را ا

شخص  شکالت  این به موردی تا کنند م سیدگی  م ستا  این در. شود  ر ست  الزم را ستگاههای  و نهادها موثر و مطلوب اقدامات از ا   د

ستان  کشاورزی  بانک اینکه بویژه شود،  قدردانی عرصه  این در نیز اجرایی سهیالت  پرداخت خصوص  در گذشته  هفته دو طی ا  و ت

 .است بوده اول استان سه جزو و کرده کسب کشور در را برتر رتبه تولیدکنندگان به گردش در سرمایه

شکالت  - صوص  در مرزی م ستان  به سرخس  مرز از ایران صادراتی  کامیونهای تردد خ شور  آن سوی  از که محدودیتهایی و ترکمن  ک

ست؛  شده  رفع بود، شده  اعمال شده  حل آن اداری مسائل  برخی هنوز دوغارون مرز خصوص  در اما ا  کندی رفع برای تالش در و ن

 .هستیم ها تفاهم سوء شدن برطرف و روندها

 شستن آن در که شد برگزار اسالمی شورای مجلس در استان نمایندگان همراه به کشاورزی وزیر با اختصاصی نشستی قبل چندی -

ست  سه  سان  درخوا سخه  اندازی راه بازارگام، سامانه  کندی رسیدن  حداقل به جمله از کردیم اعالم را رضوی  خرا ستانی  ن   سامانه  ا

 نهادپیش سه هر که بود بازارگام سامانه از خارج در کننده مصرف  و تولیدکننده و واردکننده بین تعامل رضوی،  خراسان  در بازارگام

 .گرفت قرار کشاورزی جهاد وزیر موافقت مورد

ــکالت به توجه با - ــالت و بازار مش ــوص، اتحادیه این در ها اتحادیه رس  که زمانی کنند، مدیریت را بازار خود باید مربوطه های خص

شکیالتی  بهترین شود،  می زیاد یا کم کاالیی یک میزان صی    بخش و مردم دل از تواند می که ت صو شکل  خ  ینهم کند، حل را م

 حاکمیتی مسووالن  طریق از موضوت  این باید دارد، وجود اولیه مواد تامین و کاال قیمت خصوص  در مشکلی  هستند. اگر  هااتحادیه

 ردمم تا کنند اقنات را همدیگر و رسیده  مشترک  نقطه یک به زمینه این در خصوصی   بخش و دولتی بخش و بندی جمع مربوطه و

سانات  گرفتار شند،  بازار در قیمتی نو صرف  و تولیدکننده نبا ستند  یکدیگر ملزوم و الزم کننده م ضای  و ه س  این ما تقا   هم که تا

 نفع به نهایت در که بود خواهد بازار در تعادل آن نتیجه که رســـیده تعامل به مردمی بخش و خصـــوصـــی بخش هم و اصـــناف

ست  تولیدکننده ست  جدی نیازهای از کارگاهی و صنفی  شهرکهای  همچنین،. ا شکالت  و ما  در صنفی  شهرکهای  اندازی راه م

 .شود حل باید استان
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 (:2جلسه )دستور 

 "هرات–موانع و مشکالت فعال سازی راه آهن خواف  "
صی    وگویگفت شورای  دبیرخانه لبافی ،رئیس - صو ستان  دولت و بخش خ   با 1399 سال  در  و شروت   1386 سال  از پروژه این:  ا

سی  ویدئو حضور   ،تجارت به کمک بر عالوه آهن خط این که بودند امیدوار طرف دو. گردید افتتاح کشور  دو جمهور روسای  کنفران

ستان  پیوند با سیر  به ایران، طریق از المللی بین ریلی شبکه  به افغان سیا  شرق  میان ترانزیتی م   تا. شود  بدیلت اروپا تا آن غرب و آ

  لزوم بر دولت و بود شدهساخته ایران توسط کیلومتر،85 طول به هرات تا روزنک ایستگاه  زیرساخت  از درصد 60 ،1399 سال  پایان

شت  تأکید آن ترسریع  چه هر تکمیل ستگاه  تا ایران مرزی صفر  نقطه از درواقع،. دا سازی،  کیلومتر 65 روزنک ای سازی  زیر  و رو

 راه خط این آینده افق در. نشد  تکمیل پروژه این افغانستان،  اتفاقات خاطر به اما است؛  شده انجام آهنراه ایستگاه  ساختمان  احداث

 از عدب و متاسفانه  اما است،  شده  بینی پیش مسافر  میلیون یک جابجایی و تجاری کاالی تن میلیون 6 انتقال ساالنه  ظرفیت آهن،

 .است گردیده فعال غیر پروژه این سیمان، محموله یک جابجایی و حمل

ستاندار  نظری، یعقوبعلی - سان  ا ضوی  خرا ستگاه  تا خواف از آهن راه خط امروز: ر  رخ تحوالت و تغییر از بعد و دارد وجود روزنک ای

ستان،  در داده ستگاه  تجهیزات افغان ست  رفته بین از روزنک ای ساس،  همین بر. ا صوبات  از یکی ا س  به جمهور رئیس سفر  م  انخرا

 این از کیلومتر 60-50. گردد بررسی  نیز پروژه تکمیل تا کار ادامه است  قرار و است  ایستگاه  این مجدد بازسازی  و اصالح  رضوی، 

 مورد ایدب بخش این تکمیل و شده  انجام ایتالیایی شرکتی  توسط  آن کار از بخشی  که مانده باقی هرات تا روزنک ایستگاه  از پروژه،

 تکمیل اب ارتباط در الزم، های بررسی با باید لذا. است مشکل دچار الزم اعتبار تامین در افغانستان حاکمیت زیرا گیرد؛ قرار بررسی

  هم ،پروژه این خصـوص  در پیگیری اصـل . برسـیم  افغانسـتان  حاکمان با تفاهم به باید ابتدا. شـود  داده عملیاتی راهکار پروژه، این

 .گیرد قرار مدنظر موضوعات سایر آن موازات به و گردد رفع باید موجود نواقص فقط و اجراست حال در اکنون

ضا  - شور  شرق  آهن راه مدیرکل شرقی،  ر شته،  هفته: ک ستان  آهن راه رئیس شرافت،  آقای گذ ساتی  و کرد سفر  ایران به افغان   اب جل

 قرار که هم مبالغی. گردد نقیصه رفع افغانستان توسط روزنک ایستگاه ساختمان  که شد  این بر قرار. داشت  ایران آهن راه مسئوالن 

صی  رفع برای گردید مقرر شود،  هزینه این، از پیش بوده شی  اکنون هم. گردد صرف  دارد، وجود مرز سوی  آن در که نواق  از بخ

 خواف در ما اما دارد وجود هنوز نواقص از بسیاری . ندارد وجود مرز سوی  آن در قطار سیر  امکان و شده  باز مسیر  قطعات و سوزنها 

ستقرار  برای نیاز مورد مکان  را اداری کار و عملیات هم گمرک شود، می آماده خط اینکه موازات به تا ایم گرفته درنظر را گمرک ا

 .گردد ایجاد ساختمان این هشد قرار قرنطینه، ساختمان جاگذاری موضوت در همچنین،. دهد انجام

 در جلسه مطرح شد مبنی بر اینکه شورا مقرر دارد:  گوو  گفت شورای دبیرخانه پیشنهادات 

ضوت  -1 شور  وزارت موافقت مو  حوزه طریق از هرات به خواف راه آهن شدن  فعال و اندازی راه جهت امنیتی مراجع سایر  و ک

 .شود پیگیری هفته یک ظرف استانداری اقتصادی محترم معاونت

 کل اداره و  نموده فراهم را استان  گمرک نظر مورد های ساخت  زیر موضوت  متولی عنوان به کشور  شرق  راه آهن کل اداره -2

 .نماید اقدام شمتیغ مرز برای گمرکی کد اختصاص به نسبت ممکن زمان کوتاهترین در استان گمرک

 انایر مرزی صفر  مسیرنقطه  تکمیل برای افغانستان  با ایران اسالمی  جمهوری امورخارجه وزارت بین توافق ضرورت  موضوت  -3

  اب مکاتبه و محترم اســتانداری طریق از  ایران، تجار برای افغانســتان های تعرفه کاهش نیز و هرات تا ســپس و شــمتیغ تا

 .شود پیگیری امورخارجه وزارت
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، کیلومتر 80 طول به هرات تا شمتیغ  خط ایجاد ضرورت  و شده  انجام گذاری سرمایه  شدن  اقتصادی  و سازی  فعال برای -4

 .شود پیگیریاز جمله وزارت کشور، امورخارجه، راه و شهرسازی ربط  ذی متولیان طریق از دوش مقرر

ضوت  -5 ستان  طرف کیلومتر 65 برای نیاز مورد دیزل تامین مو ستان  ، ایران اتاق ، شود  مقرر آن راهکارههای و افغان در  افغان

شارکت طرفهای            سی و با جلب نظر و م صادی چگونگی تامین دیزل برر ستانی و بویژه فعاالن اقت ست با طرفهای افغان ش ن

 ین دیزل بررسی و اقدام الزم بعمل آورندایرانی و افغانستانی پیرامون  تام

سب   -6 شنهاد  ح شاورزی  جهاد سازمان  پی ستان،  ک ست  ایجاد لزوم ا صوالت  قرنطینه پ شاورزی  مح ستگاه  نزدیکی در ک  راه ای

ست، لذا    آهن ست  ایجاد اعتبار تامین برای ضروری و اجتناب ناپذیر ا شاورزی  جهاد سازمان  سوی  از قرنطینه پ ستان،  ک    ا

ضرورت موضوت  را برای تامین اعتبار    استان  کشاورزی  جهاد سازمان  به  شرق  راه آهن کل اداره هفته یک ظرف شود  مقرر

 و اقدامات بعدی منعکس نماید

 نیز اســالمی شــورای مجلس در اســتان نمایندگان مجمع طریق از موضــوت اهمیت به نظر شــد، مقرر فوق موارد مجموعه -7

 .شود پیگیری

 

 (:3دستور جلسه )

 "موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان "

ستان: روند  وگوی دولت و بخش خصوصی  گفت شورای  دبیرخانه لبافی ،رئیس -  درصدی  3.3 روند با مصرف  درصدی 8.8 رشد  ا

شهای  از یکی امروز برق تولید شور  جدی چال ست  ک ست  این بر ما تاکید. ا شار  تمام که ا صرف  کاهش ف  صنایع  دوش روی م

 بهینه و تلفات کاهش عرضه، سبد سازی  متنوت فعلی، های نیروگاه راندمان افزایش تولید، ظرفیت افزایش از وی .نکند سنگینی 

 مانز در صنایع  دیزلهای از استفاده  برای مناسب  راهکار ایجاد و( سایی  پیک) برق شبکه  بار منحنی اصالح  برق، مصرف  سازی 

 صرف درصدی4 تسهیالت تومان میلیارد هزار گذشته سال در. برد نام رو پیش بحران با مقابله راهکارهای عنوان به برق، کمبود

سال  بودجه در. شد  برق بحث صیص  تجدیدپذیر نیروگاههای از برق خرید برای تومان میلیارد هزار6 نیز ام ست  یافته تخ  این. ا

شش  تحت خانوارهای برای منابع ستی  پو ست؛  شده  گرفته درنظر امداد کمیته و بهزی ست  این نکته اما ا  یحمایت نهادهای که ا

شته  سال  ضوت  این برای اعتباری نیز خود گذ شنهاد  لذا. بودند گرفته درنظر مو ست  این ما پی صاص  جای به که ا  به اعتبار اخت

 تولید برای منابع دادن ســوق محدودیت زیرا یابد؛ ســوق مردم عموم و برق تولید ســمت به اعتبارات و منابع حمایتی، نهادهای

 .است شده موضوت این تحقق شدن کند باعث محروم، خانوارهای سمت به تجدیدپذیر برق

 حوزه در خصــوصــی بخش گذاریســرمایه موضــوت: کشــاورزی  و معادن صــنایع، بازرگانی، اتاق غالمحســین شــافعی رئیس    -

  تدوین با امر این تســهیل. اســت کشــورمان آینده و امروز نیازهای تامین راســتای در مهم ضــرورت یک تجدیدپذیر، هایانرژی

 برای جاری سال  در که هاییریزیبرنامه کنار در.شد  خواهد ممکن دولت، توسط  بخش این از حاصل  برق تضمینی  خرید برنامه

ست  الزم گیرد،می صورت  صنعتی  هایشهرک  و تولیدی های بنگاه برق قطعی کاهش شته  آینده به معطوف هم نگاهی تا ا  دا

شیم  صی    بخش گذاریسرمایه . با صو شی دور این جمله از تجدیدپذیر هایانرژی حوزه در خ ست  هااندی  جدی طور به باید که ا

سی   جوییچاره و تاکید حوزه این در نگریآینده برباید  .آید فراهم آن، تحقق برای ممکن، حمایتی هایظرفیت همه و شود  برر

 .انجام شود امروز مشکالت برای بلندمدت

ستاندار  - سان  ا ست  ملی موضوعی  کشور،  در برق مگاوات هزار15 کمبود موضوت : رضوی  خرا   با برق قطعی بندی تقسیم  درباره. ا

 سال  طی. است  نموده تصویب  ای مصوبه  نهایت در دولت هیئت و شده  صحبت  مرکز در خصوصی،   بخش و ها اتحادیه و اصناف 
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شته  سترده  های قطعی با که گذ شور  در برق کمبود مگاوات هزار 20 به قریب تقریبا بودیم، مواجه ای گ شتیم  ک سال  که دا  ام

  خانگی مصرف به قطعی که نیست این کشور و دولت کلی سیاست  . است  رسیده  کسری  مگاوات هزار15 به رقم این خوشبختانه 

شعات  تحت کالن، صنایع  و فوالد صنایع  جمله از عمده صنایع  برق، قطعی برنامه اول الیه در لذا شود؛  منتقل .  رندگی می قرار ال

ــهرکهای ــنعتی ش ــاورزی بخش و ص ــل توافقی نهایت در. دارند قرار برق قطع برنامه های الیه در نیز... و کش ــده حاص  از که ش

ضوت  این. گردد اعمال قطعی برنامه مردادماه،15 تا خرداد15 شخص  و ابالغی مو ست  شده  م سد  می نظر به. ا شنهاد  ر  این پی

 برای ســال در زائر میلیون 30 از پذیرایی و مشــهد کالنشــهر زائرپذیری خصــوص در ما. کرد نخواهد جبران را چیزی موضــوت،

ضوت  صیص  مو ستان  به برق تخ ستانها  دیگر اما ایم؛ داده صورت  هایی پیگیری ا ست  این از دالیلی هم ا ضوت،  این و دارند د  مو

 نکرد مهیا لذا. شــود اعمال گرفته، صــورت که توافقی با برق قطعی برنامه شــده توافق نهایت در. اســت کلی ای گســتره دارای

 درباره لبتها. داشت نخواهد چندانی تاثیر است، شده ابالغ و گرفته تصمیمات اینکه به جهتو با مرکز، در پیگیری برای ای مصوبه

ــیوه ــود منتقل روزی چه به کارخانجات تعطیلی اینکه درباره مثال طور به. کرد رایزنی توان می برنامه اعمال ش ــاتب» با. ش  «اس

شیدی  برق مگاوات هزار تولید برای( برق انرژی وریبهره و تجدیدپذیر هایانرژی سازمان ) سط  خور صی    بخش تو صو  توافق خ

 دش مقرر و گرفته صورت کلی توافقی خصوص این در. است گردیده مصوب و شده  داده پیشنهاد  و بررسی  هم آن ابعاد و کردیم

 لبتها ایم داشته  شفاهی  گوییو  گفت نیز، بادی برق درباره. دهد قرار کار دستور  در را موضوت  این پیگیری معدن و صنعت  خانه

 و ندارد وجود حوزه این در خصوصی   بخش گذاری سرمایه  موضوت  با ارتباط در محدودیتی که  است  شده  اعالم ساتبا  سوی  از

سب  که کردند آمادگی اعالم  رد جدید نیروگاه سه  جاری سال  پایان تا. گردد فراهم امکان این دارد، منطقه که شرایطی  با متنا

شهد،  صوبات  طی اینکه ضمن  شود، می مدار وارد سبزوار  و حیدریه تربت م ستان  به جمهوری رییس سفر  م  200 و یکهزار ا

  مردمی اهقرارگ. نشوند  بحران دچار تخصصی   بخشهای  تا یافته اختصاص  استان  برق شبکه  سازی  پایدار به اعتبار تومان میلیارد

 در یخصوص بخش فعاالن که داریم انتظار راستا این در و است گرفته شکل رضوی  خراسان  در بازرگانی اتاق محوریت با اقتصاد 

 خورشیدی انرژی محل از برق تولید حوزه در خصوصی بخش گذاریسرمایه از. دهند ارائه را خود پیشنهادهای برق تولید زمینه

  کنند، لیدتو را نیازشان  مورد برق بتوانند خود صنعتی  بخشهای  که است  این کلی سیاستگذاری   شود، می استقبال  بادی انرژی و

ضوت  به سنگان  در فوالدی صنایع  از برخی اینک هم ضوت  این رودمی انتظار که اندکرده ورود برق تولید مو  عصنای  باقی در مو

 کالتمش  از امر، این پیگیری رسد  می نظر به و موافقیم مردم اقشار  همه توسط  خورشیدی  برق تولید موضوت  با .یابد گسترش 

 .بکاهد آینده سال

ضا  - ضانی،  محمدر شهد  برق توزیع شرکت  مدیرعامل رم شترک  هزار700 و میلیون یک ما:  م شهد  در م  اگر کدام هر که داریم م

 .است توس صنعتی شهرک نیاز معادل میزان، این میشود؛ تامین روز شبانه هر در برق مگاوات50 کنند، خاموش را المپ یک

شور  در  - ستان  سهم  بر مبنی ای ابالغیه تاکنون اما کنند؛ تولید برق مگاوات هزار ده صنایع  که شده  این بر قرار ک سان  ا  خرا

 روزانه میتواند توس صنعتی  شهرک  یابد، انتقال استان  به دیزل مگاوات 50 اگر. است  نرسیده  ما دست  به زمینه این در رضوی 

 .نمود پیگیری و ریزی برنامه میتوان گردد، صادر جهادی فرمانی زمینه این در اگر. دهد انجام را تولید

 شبخ بین واقعی گویو  گفت در کشور مشکالت حل راه: اسالمی شورای مجلس در حیدریه تربتمردم  نماینده زنگنه، محسن -

 رایب را صنعت  برق که است  نادرست  دولت سیاست  . برسد  نتیجه به تا شود  کاری چکش باید مباحث. است  دولت و خصوصی  

شته  برق قطع صنعتی  شهرک  اگر امروز. میکند قطع منازل، برق قطع از جلوگیری شد،  دا ستان،  تورم به با صد 30 تا 20 زم  در

ضافه  ستان  در امروز. شود  داده صادقانه  مشورت  دولت به تا گردد مطرح خصوصی   بخش سوی  از باید موضوت  این. شود  می ا  ا
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سان  ضوی  خرا سبت  ر صی،    بخش به ن صو  بین و شده  رایزنی شهرکها  تک تک با شیراز  در. دارد وجود لطفی کم حدی تا خ

 اطرخ به صنایع  فعالیت تا میکند کار صبح  دیگری و ظهر یکی شب،  کارخانه یک. است  شده  مشخص  کاری ساعت  ها کارخانه

  دندارن برق قطع لحظه در آب به نیاز محصوالت  برخی ؛ نیز کشاورزی  های چاه برق قطع خصوص  در. نشود  متوقف برق کمبود

 ریهاگی تصمیم  در. کند می ایجاد مشکل  کشاورزی  چاه برق قطع انار، مثل باغی برای اما آید؛ نمی وجود به آنها برای مشکلی  و

  ما ستان ا تولیدی برق میزان که شود  توجه مرکز با رایزنی در نکته این به و شود  صحبت  خصوصی   بخش با باید برق قطع برای

 به ار بحثها باید لذا. است  شده  واقع مظلوم صنعت  و خصوصی   بخش ما استان  در میرسد  نظر به.است  بیشتر  مصرفش  میزان از

 در رضوی  خراسان  صنعت  حوزه به میگویم ام کرده بررسی  را استان  سه  که کسی  عنوان به. نماییم پیگیری تری جدی صورت 

 یشورا  دبیرخانه پیشنهاد  با. کند می مشکل  دچار ما استان  در را سرمایه  جذب مسئله  این و میشود  اجحاف برق قطعی موضوت 

ــیدی برق تولید به مربوط اعتبار اینکه  درباره  گوو   گفت   تپرداخ ها خانواده همه به بلکه محروم، خانوارهای به فقط نه خورشـ

 .هستم موافق شود،

 

 در جلسه مطرح شد مبنی بر اینکه شورا مقرر دارد:  گوو  گفت شورای دبیرخانه پیشنهادات 

صرف  میزان افزایش به توجه با -1 ستان  برق م سان  ا ضوی  خرا شهد  بویژه و ر شی  مقدس م ضور  از نا ضا  امام زائران ح  در( ت)ر

 از اسـالمی  شـورای  مجلس در اسـتان  نمایندگان محترم  مجمع مهمانسـراها  و  ها هتل ظرفیت افزایش و تابسـتان  فصـل 

  پذیری رزائ دلیل به استان برق مصرف  و تولید از  یافته اختصاص  سهم  تا نمایند پیگیری محترم دولت و نیرو وزارت طریق

 یابد افزایش استان زائران به ها کار و کسب و هتل خدمات ارائه لزوم و سال طول در زائر میلیون 30 حدود

 دستگاههای وزیران محترم هیات 24/2/1400 مورخ هـ59790ت/26743 شماره نامه تصویب 2 ماده در اینکه به عنایت با -2

سلح  نیروهای ، ها بانک ، اجرایی سبت  اند شده  موظف دولتی غیر عمومی نهادهای و م صرف  کاهش به ن   ساعات  در برق م

 مصرف  %60 سقف  میزان به اداری غیر ساعات  در و گذشته  سال  مشابه  دوره مصرف  به نسبت  %30 حداقل میزان به اداری

شنایی  کردن خاموش اولویت با جاری شی    ساماندهی  و ضروری  غیر رو شنهاد   لذا نمایند، اقدام سرمای  کمیته شود  می پی

   ندهند قرار اولویت در را اقتصادی بنگاههای برق قطع استان برق و استان در انرژی ساماندهی

ــ59790ت/26743 نامه تصویب  2 ماده 1تبصره  اجرای در -3  شود،  می پیشنهاد  وزیران محترم هیات 24/2/1400 مورخ هــ

ستاندار  سان  محترم ا ضوی  خرا ستگاههای  کار ساعات  ر سات    و اجرایی د س صل  در را  دولتی غیر عمومی مو ستان  ف  تاب

 .نمایند تعطیل  هفته در روز یک مصرف اوج روزهای در و زودتر ساعت یک  عادی روزهای

 فوق نامه تصویب  5 ماده به عنایت با اجرایی دستگاههای  و صنایع  مولدهای و نیروگاه اندازی راه و توان از استفاده  ضرورت  -4

 گرفت قرار پیشنهاد و تاکید مورد استان برق توزیع توسط تولید مازاد خرید و نیاز مورد سوخت تامین و

ستان  برق توزیع شرکت  -5 ضوت  گردید مقرر ا ضمینی  خرید مو شکلهای  به  و پیگیری نیرو وزارت طریق از را برق ت  خشب ت

 نمایند ارائه شورا دبیرخانه به هفته یک ظرف حاصله نتایج و نموده رسانی اطالت و ابالغ مربوطه خصوصی

 شیخامو نسبت همواره  رضوی خراسان  استان در که  دارند می اعالم صنعتی خصوصی بخش تشکلهای اینکه به عنایت با -6

  د،ش  مقرر لذا باشد  می مصرف  پیک ایام در تری طوالنی زمان مدت استانها  سایر   نسبت  به صنعتی  واحدهای برق تامین و

   خصوص  این در ها استان   سایر  معدن و صنعت   های خانه از هفته یک مدت ظرف  استان   تجارت و معدن و صنعت  خانه

 .نمایند اعالم شورا به ارائه جهت شورا دبیرخانه به را خاموشی میزان و استعالم
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ــرورت -7 ــیص ضـ  برمنابع عالوه پذیر تجدید کوچک نیروگاههای اندازی راه و ایجاد برای نیاز مورد  قیمت ارزان منابع تخصـ

شتر  جذب برای و گرفت قرار تاکید مورد حمایتی نهادهای داخلی شنهاد  گو و گفت شورای  به شد  مقرر منابع بی  رددگ پی

 یابد اختصاص حمایتی غیر نهادهای به منابع این

ضیحات  به تعنای با -8 ست  گردید، مقرر و مطرح الگویی نیروگاههای ایجاد ضرورت  شده  ارائه تو  شکل  با موجود های درخوا

 وطهمرب شرکتهای طریق از گاز و سوخت تامین اولویت در استان در  انرژی مصرف و تولید مدیریت و تامین کارگروه گیری

 .شوند پیگیری مستمر طور به

 قانون 25 ماده اجرایی نامه آئین به مســتند  اســتان، در نیرو وزارت تابع برق شــرکتهای بودجه، و برنامه ســازمان تکالیف -9

سب  محیط بهبود صوص  در کار و ک سارت  جبران برای  خود، خدمات نمودن بیمه و الزم اعتبار تامین خ شی  خ  قطع از نا

 .گردد تاکید تکالیف این اجرای بر گو گفت شورای جلسه در شد مقرر و مطرح  شده ریزی برنامه برق

 

 (:4دستور جلسه )

 "ع کاربری زمین هاتامین زیر ساخت های حوزه صنعتی عسکریه و تعیین تکلیف نو " 

 سکریه ع منطقه در مستقر  صنایع  از زیادی بخش :دولت و بخش خصوصی   گفت وگوی شورای  دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

 ظحف» قانون به آنها اغلب ریشه . اند مواجه کشاورزی  جهاد منفی پاسخ  با پروانه، صدور  برای و هستند  برداری بهره پروانه فاقد

ضی  کاربری ضوت  این. برمیگردد «هاباغ و زراعی ارا شته  در  مو سهیل  کارگروه در گذ  هب شهرک  نه دیگری نحو به نیز شورا  و ت

سناد  ظرفیت از تا شد  مطرح عام صورت  ستفاده  محدوده از خارج روستایی  ا  ینتام  با ارتباط در. نگردید اجرایی البته که شود  ا

ــاخت ــنعتی حوزه های زیرس ــکریه ص ــعیت بالتکلیفی نمودن طرف بر و ها زمین کاربری نوت تکلیف تعیین و عس  د،موجو وض

سی  با گو و گفت شورای  دبیرخانه شنهاد  سه   خبرگان،  نظرات بندی جمع و جهات جمیع برر صویب  جهت را پی  کرده مهیا ت

 تفادهاس  بال سالها  دارند، باغی و کشاورزی  کاربری که نظر مورد های زمین از بسیاری  اینکه به توجه با شود  می پیشنهاد . است 

 بند اجرای در لذا  شود، می صنعتی برداری بهره ها زمین این از  اکنون هم و بوده  آبی و دیم از اعم کشت گونه هر فاقد و بوده

ــورت در  تولید، موانع رفع قانون 52 ماده  اجرایی نامه آیین( ز) ــای و آمادگی اعالم ص ــنعتگران کتبی تقاض ــنعتی حوزه ص  ص

 منطقه در را خاک درجه کشاورزی،  آب و خاک تحقیقات موسسه   مجموعه استان،  کشاورزی  جهاد سازمان  پیگیری با عسکریه 

 مجموعه اینکه به توجه با. نماید اعالم  گو و گفت شورای  دبیرخانه و  کشاورزی  جهاد سازمان  به بعدی اقدامات جهت و تعیین

ــنعتی واحدهای ــکریه ص ــتاها محدوده داخل در عس ــتای ویژه به و روس ــکریه روس ــنهاد دارد، قرار عس  طریق از گردد می پیش

ستانداری  سان  ا ستانی  ذیربط های دستگاه  به رضوی  خرا  ارقر بازنگری مورد مجددا عسکریه  روستای  هادی طرح تا شود  ابالغ ا

ــنعتی واحدهای مجموعه و گرفته ــره «ل» بند  ظرفیت از تا گردد، لحاظ هادی طرح در کارگاهی مجتمع قالب در ص  15 تبص

 همچنین،. شود استفاده عمرانی و ساختی زیر خدمات ارائه برای 1401 بودجه قانون 15 تبصره «ی» بند و 1400 بودجه قانون

 .شود استفاده 2و1 بندهای تحقق تا محلی اسناد پذیرش ظرفیت از

  تاسیس عسکریه در 74 سال از قبل که واحدهایی: استانداری اشتغال و گذاری سرمایه  امور هماهنگی دفتر مدیرکل زاده عباس -

 اینکه نکته. اســت مشــکل دارای شــده، احداث 74 از بعد که کدام هر و ندارند برداری بهره پروانه زمینه در مشــکلی اند شــده

شد  نرخ نیازمند هادی طرح در بازنگری صی    ر شخ ست    در م ستا ستای  به ناحیه این. رو سکریه  رو صل  ع ست  مت سعتی  و ا  و
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 رنظردو کارگاهی  معیشتی  ای ناحیه را ناحیه این مسکن  بنیاد که است  این ما تقاضای  لذا. دارد عسکریه  به نسبت  چندبرابری

 .بگیرد

 در سکریه ع صنعتی  واحدهای مجموعه اینکه به توجه با"مبنی بر اینکه  دبیرخانه پیشنهاد  عسکریه،  صنعتی  تشکل  با ارتباط در -

ستانداری  طریق از دارد قرار عسکریه  روستای  بویژه و روستاهها   محدوده داخل  ذیربط دستگاههای  به رضوی  خراسان  محترم ا

ــتانی ــتای هادی طرح تا گردد ابالغ اس ــکریه روس ــنعتی واحدهای مجموعه و گرفته قرار بازنگری مورد مجددا  عس   قالب در ص

ــره «ل» بند  ظرفیت از تا گردد، لحاظ هادی طرح در کارگاهی مجتمع ــره «ی» بند و 1400 بودجه قانون 15 تبصـ  15 تبصـ

ستفاده  عمرانی و ساختی  زیر خدمات ارائه برای 1401 بودجه قانون ستانداری  طریق از گردید مقرر و شد  پذیرفته ".شود  ا  و ا

 .گیرد قرار بازنگری مورد هادی طرح تا شود انجام الزم پیگیری متولی هایدستگاه

 (:5دستور جلسه )

 "شهری صنعتی غیردولتی فردوسیچالش های موجود در مسیر میایرت و ابهامات بین پروانه تاسیب و بهره برداری  "
 توسعه زمان در شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی: دولت و بخش خصوصی گفت وگوی شورای دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

 علت به برداری بهره پروانه و تاسیس جواز در مندرج متراژ اختالف بدلیل موضوت این که است شده مواجه چالش با واحدهایش

سیس  جواز دریافت زمان در معارض وجود ست  تا ضر  حال در و ا شکل  که حا ست  و شده  رفع معارض م  پروانه متراژ درج درخوا

  نمایند می مطرح را اراضی  کاربری تغییر و شهرک  توسعه  مراحل انجام مربوطه سازمان  دارند، را برداری بهره پروانه در تاسیس 

ضوت  این که ستقر  واحدهای برای را زیادی های هزینه مو صی    شهرک  این در م صو ست  نموده ایجاد خ شنهاد . ا در  دبیرخانه پی

ست که این رابطه  ضوت  این ا صل  اجرای مو سی    قانون 44 ا سا صره  2 الحاق و ا صل  قانون 8 ماده و آن به تب   ماده ج بند  و 44 ا

 .گردد پیگیری کار و کسب محیط بهبود قانون 11

 رد رضوی قدس آستان :شهرک صنعتی غیردولتی فردوسیبهدیس و عضو هیات مدیره  کمپوت و رب شرکت اسدی، مدیرعامل -

 به آغاز ازآنجا ابتدا شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی    که کرد واگذار صنعتی  هایفعالیت انجام برای را هاییزمین 1370 سال 

 هایشهرک  شرکت  زیرمجموعه در و شود  تبدیل صنعتی  شهرک  به باید هازمین این که شد  عنوان 1390 سال  در. کرد فعالیت

ــنعتی ــد انجام رابطه این در اولیه اقدامات. گیرد قرار ص ــتان به مربوط که 97 پالک در زمین هکتار 98 و ش   پالک و قدس آس

سیس  جواز. شد  بینیپیش صنعتی  هایفعالیت انجام برای 159 سیس  جهت 1388 ماهدی 10 تاریخ در را هکتار 98 برای تأ   تأ

 الس  در. دادیم انجام را آن قانونی اقدامات و کردیم دریافت شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی    نام به خصوصی   شهرک  شرکت 

  پالک درباره چراکه شد؛  صادر  صنعتی  هکتار 67 برای برداریبهره پروانه اما شدیم؛  برداریبهره پروانه دریافت به موفق 1391

 بود؛ صحیح  سند  آنکهحال. دارد وجود معارض سند  با متری 500 و هزار 183 زمین قطعه یک شده  ذکر پروانه 6 بند در 159

 ذشته گ سال  هازمین این برگتک سند  بسیار  هایپیگیری از پس. شدیم  مواجه مشکل  با منطقه کشاورزان  تخلفات دلیل به اما

سفندماه  در اینامه. شد  صادر  شتم  صنعتی  هایشهرک  شرکت  به 1400 ا ستیم   زمین الحاق دنبال به کردم عنوان و نو .  ه

سخ  در هاشهرک  شرکت  ست  کرده عنوان پا سله    باید که ا ساله  این کهطوریبه مجدد طی کنید؛ را مراتبسل  در باید ابتدا م

 پروانه باید تأســیس جواز اســاس بر. برد خواهد زمان ســال 3 الی 2 فرآیند این قطعاً که شــود مطرح زیربنایی امور کارگروه

 .گیرد صورت وگوگفت شورای مصوبه اساس بر تواندمی اصالح این که شود اصالح برداریبهره
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وجود دارد.جواز تاسیس با   "توسعه"و  "ایجاد"خزاعی نماینده شرکت شهرک های استان: در خصوص شهرک ها فقط دو تعبیر     -

شود و            سعه در نظر گرفته می  ست، تو شود و هر تغییر در پروانه طبق چک لی سازمان منجر به پروانه می  صوب  ست م چک لی

 انون حفظ کاربری اراضی است که همین موضوت مشکل ساز شده است.ق 1تبصره  1الزامات توسعه کمیسیون ماده  یکی از

سال            - صوبه  ساس م ستان: برا شاورزی ا سازمان جهاد ک سیان نماینده  هیات وزیران طرح های خدمات عمومی از پرداخت  96قو

 ای صنعتی در این شده که نام شهرک ه   ابالغبا امضا کلیه اعضا هیات دولت   ها عوارض تغییر کاربری معاف هستند و لیست آن   

قانون حفظ کاربری اراضی طرح هایی که از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استفاده     3ماده  2لیست نیست، براساس تبصره     

صنعتی دولتی هم    پرداخت عوارض معاف هستند می کنند بدلیل واریز عوارض تغییر کاربری به حساب خزانه از   شهرک های  و 

شهرک های صنعتی خصوصی به عنوان طرح های عمومی     شود تا  ا پیشنهاد می شود که پیگیری   لذ به همین دلیل معاف است. 

 در مصوبات هیات دولت اضافه شود.  
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 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف
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 وراش دبیرخانه پیشنهادات ارائه

موانع و مشکالت فعال  پیرامون

 هرات–سازی راه آهن خواف 

 

پیشنهادات   هرات–موانع و مشکالت فعال سازی راه آهن خواف    رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با  

 : جلسه ارائه نمود شرح زیر به  دبیرخانه را به
  هرات به خواف آهن راه شدن  فعال و اندازی راه جهت امنیتی مراجع سایر  و کشور  وزارت موافقت موضوت  -1

 .شود پیگیری هفته یک ظرف استانداری اقتصادی محترم معاونت حوزه طریق از

شور  شرق  آهن راه کل اداره -2 ضوت  متولی عنوان به ک ستان  گمرک نظر مورد های ساخت  زیر مو   فراهم را ا

 شــمتیغ مرز برای گمرکی کد اختصــاص به نســبت ممکن زمان کوتاهترین در اســتان گمرک کل اداره و  نموده

 .نماید اقدام

ستان  با ایران اسالمی  جمهوری امورخارجه وزارت بین توافق ضرورت  موضوت  -3   مسیرنقطه  تکمیل برای افغان

  طریق از  ایران، تجار برای افغانســتان های تعرفه کاهش نیز و هرات تا ســپس و شــمتیغ تا ایران مرزی صــفر

 .شود پیگیری امورخارجه وزارت با مکاتبه و محترم استانداری

 طول به هرات تا شمتیغ خط ایجاد ضرورت و شده انجام گذاری سرمایه شدن اقتصادی و سازی فعال برای -4

 پیگیری شــهرســازی و راه امورخارجه، کشــور، وزارت جمله از ربط ذی متولیان طریق از شــود مقرر کیلومتر، 80

 .شود

  ، ایران اتاق ، شود  مقرر آن راهکارههای و افغانستان  طرف کیلومتر 65 برای نیاز مورد دیزل تامین موضوت  -5

 و نظر جلب اب و بررسی  دیزل تامین چگونگی اقتصادی  فعاالن بویژه و افغانستانی  طرفهای با نشست   در افغانستان 

 آورند بعمل الزم اقدام و بررسی دیزل تامین  پیرامون افغانستانی و ایرانی طرفهای مشارکت

  ینزدیک در کشاورزی محصوالت قرنطینه پست ایجاد لزوم استان، کشاورزی جهاد سازمان پیشنهاد   حسب  -6

  هادج سازمان سوی از قرنطینه پست ایجاد اعتبار تامین برای  لذا است، ناپذیر اجتناب و ضروری آهن راه ایستگاه

  ضرورت  استان  کشاورزی  جهاد سازمان  به  شرق  آهن راه کل اداره هفته یک ظرف شود  مقرر  استان،  کشاورزی 

 نماید منعکس بعدی اقدامات و اعتبار تامین برای را  موضوت

  شورای  مجلس در استان  نمایندگان مجمع طریق از موضوت  اهمیت به نظر شود،  مقرر فوق موارد مجموعه -7

 .شود پیگیری نیز اسالمی

استاندار محترم که اعالم می دارند در قالب مصوبات سفر ریاست      و دستورات  و لیکن حسب تاکید 

محترم جمهوری اسالمی به خراسان رضوی موضوت با اولویت تعامل بین طرف ایرانی و افغانستانی        

ستاندار محترم بندهای      شد بعد از تفاهمات مدنظر ا ست مقرر  شنهادات   6و 2در حال پیگیری ا پی

 ور اجرایی گردد.فوق پیگیری و توسط متولیان ام
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 وراش دبیرخانه پیشنهادات ارائه

موضوعات حوزه برق و  پیرامون

تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی 

 استان 

 

سه در ارتباط با        شورا در جل سط رییس دبیرخانه  شده تو ضوعات حوزه   با توجه به مطالب ارائه  مو

ستان    صادی ا ث و و پس از بح و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقت

 شورا مقرر نمود که : ،بررسی

صرف  میزان افزایش به توجه با -1 ستان  برق م سان  ا ضوی  خرا شهد  بویژه و ر شی  مقدس م  از نا

  مجمع ،مهمانسراها  و  ها هتل ظرفیت افزایش و تابستان  فصل  در( ت)رضا  امام زائران حضور 

ــتان نمایندگان محترم ــورای مجلس در اس ــالمی ش  محترم دولت و نیرو وزارت طریق از اس

صاص  سهم  تا نمایند پیگیری صرف  و تولید از  یافته اخت ستان  برق م   ذیریپ زائر دلیل به ا

 زائران به ها کار و کســـب و هتل خدمات ارائه لزوم و ســـال طول در زائر میلیون 30 حدود

 ، در توزیع استانی ساالنه لحاظ شود.استان
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ــ59790ت/26743 شماره  نامه تصویب  2 ماده در اینکه به عنایت با -2  24/2/1400 مورخ هــ

ستگاههای  وزیران محترم هیات سلح  نیروهای ، ها بانک ، اجرایی د  غیر عمومی نهادهای و م

سبت  اند شده  موظف دولتی  %30 حداقل میزان به اداری ساعات  در برق مصرف  کاهش به ن

سبت  صرف  به ن شابه  دوره م شته  سال  م  %60 سقف  میزان به اداری غیر ساعات  در و گذ

صرف  شنایی  کردن خاموش اولویت با جاری م شی    ساماندهی  و ضروری  غیر رو   اقدام سرمای

  عقط استان مشهد و   برقشرکت های توزیع   و استان  در انرژی ساماندهی  کمیته  لذا نمایند،

 .ندهند قرار اولویت در را اقتصادی بنگاههای برق

ــ59790ت/26743 نامه تصــویب 2 ماده 1تبصــره اجرای در -3   هیات 24/2/1400 مورخ هـــ

  و اجرایی دســتگاههای کار ســاعات رضــوی خراســان اســتانداری ، مقرر شــد وزیران محترم

ــات ــسـ بنحوی تنظیم نمایند که کمترین زمان قطعی برق متوجه       دولتی غیر عمومی موسـ

 صنایع استان شود.

 نیرو وزارت طریق از را برق تضــمینی خرید موضــوت اســتان برق توزیع شــرکت گردید مقرر -4

شکلهای  به  و پیگیری صی   بخش ت صو سانی  اطالت و ابالغ مربوطه خ صله ح نتایج و نموده ر  ا

 .نمایند ارائه شورا دبیرخانه به هفتهدو  ظرف

ماده   -5 مه   آئین 5در اجرای  ــب محیط بهبود قانون  25 ماده  اجرایی نا ــوب  کار  و کسـ مصـ

 برای الزم اعتبار ساله  همه کشور  برنامه و بودجه  سازمان  که تاکید می نماید،  18/1/1395

سارت  جبران شی  خدمات، دهنده ارایه هایشرکت  خ صمیم  از نا  جبران قطع برای دولت ت

ــاالنه بودجه لوایح در را تولیدی واحدهای به خدمات ، ســـازمان   نمود خواهد بینی پیش سـ

، موضوت کشور برنامه و بودجه  سازمان روز از  10استان ظرف مدت   ریزی برنامه و مدیریت

شدن تعهدات مندرج در ماده   سب  محیط بهبود قانون 25 ماده اجرایی نامه آئین 5لحاظ    ک

 را پیگیری نماید. 18/1/1395مصوب  کار و

3 

 وراش دبیرخانه پیشنهادات ارائه

تامین زیر ساخت های  پیرامون

حوزه صنعتی عسکریه و تعیین 

 تکلیف نوت کاربری زمین ها 

 

فراهم نمودن امکان برخورداری تامین زیر ساخت های حوزه صنعتی عسکریه و در خصوص 

به جلسه ارائه نمود و شورا گزارشی  رییس دبیرخانهواحدهای صنعتی از خدمات آب، برق و گاز، 

 و روستاهها  محدوده داخل در عسکریه صنعتی واحدهای مجموعه اینکه به توجه بامقرر گردید 

 ریقط ازلذا  نگردیده استو لیکن در طرح های روستایی لحاظ  دارد قرار عسکریه روستای بویژه

 تایروس هادی طرح تا گردد ابالغ استانی ذیربط دستگاههای به رضوی خراسان محترم استانداری

 کارگاهی مجتمع قالب در صنعتی واحدهای مجموعه و گرفته قرار بازنگری مورد مجدداً  عسکریه

 «ی» بند و 1400 بودجه قانون 15 تبصره «ل» بند  ظرفیت از تا گردد، لحاظ هادی طرح در

 .شود استفاده عمرانی و ساختی زیر خدمات ارائه برای 1401 بودجه قانون 15 تبصره
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 وراش دبیرخانه پیشنهادات ارائه

چالش های موجود در  پیرامون

مسیر مغایرت و ابهامات بین 

پروانه تاسیس و بهره برداری 

مغایرت و ابهامات بین شرکت شهرک های صنعتی استان و شهرک صنعتی غیردولتی  رفع  موضوت 

جه و با تودر جلسه مطرح گردید پروانه تاسیس و بهره برداری  متراژمغایرت فردوسی در خصوص 

 شماره تأسیس جواز موجب از آنجاییکه بهبه توضیحات رییس دبیرخانه شورای گفت و گو 

 رضوی خراسان استان معادن و صنایع سازمان توسط صادره 10/10/1388 مورخ 28077/2

 مجوز اخذ و قانونی تشریفات طی  از پس هکتار 98 متراژ به در پروانه تاسیس شهرک  مساحت



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نود و چهارمینفرم صورتجلسه و مصوبات 

 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:  16

 

 

 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف
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 وراش دبیرخانه پیشنهادات ارائه

موضوعات حوزه برق و  پیرامون

تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی 

 استان 

 

  دبیرخانه شورای گفت و گو در خصوصارائه شده توسط رییس   موضوعات و پیشنهادات  با توجه به 

آن بر بنگاههای اقتصادی استان، نظر به اینکه حسب اظهارنظر اعضا از  موضوعات حوزه برق و تاثیر

ستقیماً از        سهمی که نهادهای حمایتی م ساله عالوه بر  شان می دهد همه  آنجائیکه روند موجود ن

منابع داخلی نهاد مربوطه برای ایجاد و راه اندازی نیروگاههای کوچک و تجدیدپذیر اختصــاص می  

تکالیف بودجه ای نیز در ایجاد و راه اندازی نیروگاهها اولویت به افراد تحت           دهند از طریق منابع و  

ضوت باعث می گردد تا نه تنها اعتبارات بودجه نهاد        شده و این مو شش نهادهای حمایتی داده  پو

ــاالنه نیز می گردد لذا  حمایتی بطور کامل  جذب نگردد بلکه موجب عدم جذب منابع بودجه ای س

ــد از طریق ــورای گفت و گوی مرکز و انعکاس به مجمع نمایندگان مجلس          مقرر شـ طرح در شـ

شــورای اســالمی اســتان توســط دبیرخانه شــورا ظرف مدت ده روز پیگیری گردد تا این منابع به  

 نهادهای غیر حمایتی و عموم مردم اختصاص یابد.

 

 

شهرک صنعتی غیردولتی 

 فردوسی

 شهرک ویژه)  برداری بهره پروانه لیکن و است گردیده صادر ربط ذی نهادهای و سازمانها از

شهرک صنعتی   مساحت کل 9/11/1391 مورخ 28941/5 شماره به(  دولتی غیر  صنعتی

 صنایع سازمان توسط هکتار، 34/67 صنعتی زمین مساحت و هکتار 44/83 غیردولتی فردوسی

 ایرتمغ رفع موضوت   مقرر گردید لذا است گردیده صادر ایران صنعتی شهرکهای  شرکت و کوچک

 داکثرح و پیگیری  استان ی شهرکها شرکت توسط برداری بهره پروانه و تأسیس جواز متراژ بین

 .گردد اعالم گو و گفت شورای به نتیجه و نمایند مغایرت  رفع یکماه ظرف


